
MANUAL DE INSTRUCTIUNI



Conexiuni de baza:

Conexiuni in paralel 8 Ohm:

Conexiuni in paralel 2 Ohm:

Conector de cablu:



Felicitari pentru achizitionarea acestor boxe SkyTec. Cititi instructiunile inainte de a utiliza
unitatile.

Instructiuni
• Deteriorarea auzului:

            Aceste boxe pot genera usor un sunet puternic, suficient pentru a putea cauza deteriorari ale
auzului. 

• Verificati daca amplificatorul este inchis atunci cand conectati sau deconectati boxele.
• Boxa trebuie instalata de catre o persoana calificata.
• Nu suprasolicitati boxa pentru a nu distruge difuzoarele.
• Conectati boxa doar cu un amplificator de calitate: Tensiunea de iesire directa a

amplificatorului deterioreaza difuzoarele.
• Nu supraincarcati boxele pentru a evita deteriorarea componentelor.
• Nu plasati boxa langa un foc deschis (lumanari etc.) sau langa surse de caldura.
• Doar pentru utilizari in interior. In caz ca o folositi in exterior, asigurativa ca umiditatea nu

intra in interiorul boxei.
• Asigurati-va ca boxa este plasata pe un suport stabil sau pe alte suprafete stabile.
• Boxele pot fi stivuite dar nu suporta o greutate mai mare de 60 kg.
• Boxele pot fi agatate. Folositi doar suporti de montare solizi. Instalarea trebuie facuta de

catre un personal calificat, iar suportul trebuie aprobat de catre acesta. Asigurati-va ca nu se
afla nimeni in zona de montare.

• Folositi doar standuri recomandate pentru aceste boxe.
• Nu plasati lichide pe unitate, si protejati-o pe aceasta de umiditate. Umiditatea poate scadea

durata de viata a unitatii.
• Pentru transport utilizati doar mijloace adecvate. 
• Daca unitatea este deteriorata in masura in care componentele din interior sunt vizibile, NU

conectati si NU o porniti. Contactati furnizorul Tronios.
• Nu incercati sa o reparati singuri. Reparatiile se fac intotdeauna de o persoana calificata.
• Inainte de pornire dati volumul la minim.
• Nu-l lasati la indemana copiilor.

Protejati mediul inconjurator. Reciclati materialele care pot fi reciclate.

Nu aruncati unitati stricate la cosul de gunoi. Predatile la punctele speciale de colectare. O mare
parte din acestea pot fi reciclate.

CONEXIUNI:
Inainte de toate, cititi specificatiile adresate pentru unitatea dumneavoastra. Acordati o atentie ridica
asupra alimentarii si a impedantei. Verificati daca amplificatorul este oprit atunci cand vreti sa
scoateti boxa sau sa o montati. Atentie la polaritate (+/-). Respectati culorile cablurilor cu culorile
mufelor. + de la amplificator intra la + de la bixe. Daca conexiunile sunt inversate, calitatea
sunetului va fi diminuata. Utilizati intotdeauna cabluri de calitate potrivite pentru puterea si distanta
necesara dintre amplificator si boxa. 



CONECTAREA A MAI MULTOR BOXE:
Cand o boxa secundara este conectata in paralel (vedeti figurile de mai sus), impedanta se va
schimba de la 8 Ohm la 4 Ohm. Verificati daca amplificatorul poate fi manipulat astfel. Daca sunt
conectate mai mult de 2 boxe in paralel, impedanta va fi mai mica de 4 Ohm. Majoritatea
amplificatoarelor nu pot face acest lucru.

Nu incercati sa le reparati singuri. Astfel va puteti pierde garantia. Nu faceti modificari
unitatii. Acest lucru face sa pierdeti garantia. Garantia nu se aplica accidentelor sau
deteriorarilor cauzate de nerespectarea conditiilor prevazute in acest manual. Tronios nu este
responsabil de accidentele provocate de aceasta unitate, daca nu sunt respectati conditiile si
avertizarile din acest manual. Acestea se aplica la toate deteriorarile indiferent de forma.


