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SPECIFICATION Z110AB-V2 Z112AB-V2

Peak Power (Watts) 320 Watts 320 Watts

Max Power (Watts) 160 Watts 160 Watts

RMS Power (Watts) 80 Watts 80 Watts

Amplifier Type Class-AB Class-AB

Frequency Response 10Hz-200Hz 10Hz-200Hz

Signal to noise ratio >60dB >60dB

Crossover Slope 6dB per octave 6dB per octave

Crossover Range 50Hz - 200Hz 50Hz-200Hz

Tuning Bass Reflex Bass Reflex

Woofer Size 10” 12”

Fuse 15A 15A

Dimensions (mm) 476(w) x 343(h) x 331(d) 560(w) x 384(h) x 394(d) 

Weight (aprrox 16KG 17KG

Observera
Säkerställ att den aktiva baslådan är väl förankrad i fordonet för att undvika att den flyttar sig vid plötsliga, 
kraftiga rörelser. Phoenix Gold tar inget ansvar för person, -eller materiella skador orsakade av otillfredsstäl-
lande förankring av produkten i fordonet.

Funktionsbeskrivning
LEVEL
Med denna regleras ljudnivån på baslådan. Vrid medsols för 
att höja ljudnivån. Vid eventuell distorsion, minska ljudnivån 
genom att vrida reglaget motsols.

LOW PASS FILTER (LPF)
Med denna justeras hur höga frekvenser baslådan 
producerar. Frekvensen justeras till lämplig nivå för att 
matcha dina övriga högtalare. I normalfallet brukar ca 
100hz (centerpositionen på kontrollen) vara lagom.

BASS REMOTE CONTROLLER
Denna fjärrkontroll kan monteras på lämplig plats i närheten 
av föraren för enkel reglering av baslådans ljudnivå.

Installation
Säkerställ att den aktiva baslådan är väl förankrad i 
fordonet. Kontrollera noga innan du borrar eventuella hål i 
bilen, så du inte skadar något i fordonet. Arbeta INTE i nära 
anslutning till bränsletank, bränsleledningar, hydraulikled-
ningar eller elledningar.

Montera INTE baslådan på så sätt att den kan skada övrig 
elektronik och ledningar i fordonet.

Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt monterade innan 
du ansluter baslådans strömkabel till bilbatteriets 12 volt 
pluspol, och att strömkabeln är avsäkrad så nära batteriet 
som möjligt. Använd alltid en säkring med rekommenderat 
värde.

Kabeldragning
•  Börja med att ansluta jordkabeln till bilens kaross. Anslutningen skall ske direkt metall. Säkerställ att ingen lack, smuts
    eller annat kommer emellan.
•  Anslut remotekabeln (blå kabel)
•  Anslut RCA-signalkabeln (alternativt högtalarkablarna om lågnivåutgång saknas på din bilstereo. Se bildnotering 1).
•  Anslut remote level controller med medföljande kabel.
•  Säkerställ att strömkabeln är avsäkrad max 30cm från pluspolen på batteriet.
•  Anslut den röda strömkabeln till batteriets pluspol.
•  Kontrollera alla anslutningar.
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Varning:
Ljudsystem kan producera ljudnivåer över 135 dB. Det kan vara skadligt för hörseln att utsättas för ljudnivåer över 100 dB. Iakttag 
därför försiktighet när du använder produkten. Tänk också på att det kan vara svårt att höra utryckningsfordon eller upptäcka 
andra trafikhändelser när ljudnivån i fordonet är hög.
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