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Reproboxy BB-802-II               
 

 
 

Obj. č.: 30 15 00 
 

 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup reproboxů  Mc Crypt, série BB.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Účel použití 
 
Reproboxy slouží k převodu elektrického signálu z výstupu zesilovače na zvukový signál a je určen            
pro připojení k výstupům reproduktorů nebo podobným zařízením. 
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Instalace 
 
Neumís ťujte Reproboxy do blízkosti televizor ů nebo po čítačových monitor ů. Hrozí 
nebezpe čí rušení obrazu v d ůsledku magnetického pole vytvá řeného reproduktory. 
 
Reproboxy umíst ěte na odpovídající stabilní povrch. 
 
Pokud Reproboxy chcete umístit na vyvýšené místo, n ebo pokud reproduktory stohujete  
na sebe, je t řeba je pat řičně zajistit pomocí vhodného a dostate čně dimezovaného 
montážního materiálu. 
 
V případě pádu reproduktoru hrozí nebezpe čí vážného poran ění osob. Z toho d ůvodu            
musí být reproboxy instalovány zkušeným odborníkem.  
 
Abyste docílili co nejlepšího zvuku, dodržujte při instalaci a umístění následující pokyny                               
(v rámci Vašich možností): 
 

• Umístěte reproduktory tak, aby bylo místo poslechu ve stejné vzdálenosti od obou 
reproduktorů (rovnostranný trojúhelník) 

• V obdélníkových místnostech by měly být reproduktory podél krátké stěny, pokud je to možné. 
• Reproduktory by měly být přibližně v úrovni uší posluchače. 
 
Vyzkoušejte různé způsoby umístění a různé nasměrování reproduktorů tak, abyste docílili                   
co nejlepšího umístění v rámci poslechové oblasti. 

 
 

Připojení 
 
Při p řipojování reprobox ů dejte pozor, aby p řipojovací kabel nebyl p řerušený                          
nebo poškozený ostrými hranami. 
 
Reproduktory smí být p řipojeny pouze ke vhodným zvukovým výstup ům ze zvukového 
zařízení určených pro reproduktory. 
 

Ujist ěte se, že je impedance a výkon reprobox ů v souladu s výstupnímí parametry 
zesilova če, ke kterému má být p řipojen. V opa čném p řípadě může dojít k poškození 
reproduktor ů nebo zesilova če. 
 
Zesilova č, ke kterému má být reproboxy p řipojen musí být v pr ůběhu p řipojování vypnutý. 
 

Nenechávejte p řipojovací kabel ležet tak, aby o n ěj mohl n ěkdo zakopnout. 
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• Připojte kladný výstup pro reproduktor ze zesilovače k červené (red) nebo (+) označené  
svorce reproboxu. 

• Připojte záporný výstup pro reproduktor ze zesilovače k černé (black) nebo (-) označené 
svorce reproboxu. 
 

 
 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do reproboxů.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte           
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti 
spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Reproboxy nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro reproboxu.  

 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Zesilova č 

Svorky pro p řipojení          
levého reproboxu 

Svorky pro p řipojení 
pravého reproboxu 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 
 

Technické údaje 
 

Basový reproduktor 200 mm 
Konstrukce 3-pásmový bass reflex 
Impedance 4 Ω 
Výkon (RMS / max.) 100 / 300 W 
Rozměry (Š x V X H) 375 x 230 x 172 (110) mm 

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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