Manual de Instruções para Subwoofer MS-55 Poly-Planar

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em
contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

• (11) 3477-5655
• email: atendimento@marineoffice.com.br

Horários de atendimento:
Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h
Sexta-feira: 8h – 17h

Rua Anhaia 982, Bom Retiro – SP
www.marineoffice.com.br

MS-55 Subwoofer Compacto

Introdução
O MS-55 é um subwoofer compacto e impermeável projetado para funcionar em
conjunto com os outros alto-falantes e amplificadores marinhos da Poly-Planar.
Ele fornece áudio de baixa frequência que falantes menores não podem
produzir. O pequeno tamanho do MS-55 permite que ele seja montado em uma
variedade de locais escondidos, enquanto fornece um bass (grave) rico e
preciso.

Características
• Design acústico otimizado para computador
• Alta eficiência, longo alcance, driver de bobina de voz dupla
• As dimensões compactas permitem a instalação fora da vista
• Pés de isolamento de borracha para montagem sem vibração
• Design impermeável para uso marítimo

MS-55 Instruções de Instalação
O MS-55 pode ser montado horizontal ou verticalmente em qualquer superfície
plana. Como o bass irradia uniformemente em todas as direções, o MS-55 pode
ser colocado fora de locais de visão, como por baixo de assentos ou áreas de
armazenamento.
1) Monte de modo que a água não entre no gabinete.
2) Para otimizar a saída, aponte a extremidade da grelha para um canto.
3) A extremidade da grelha deve ter pelo menos 4 polegadas de folga entre a
grade e o canto em que apontar.

4) Perfure os orifícios-piloto de 1/8"(3mm) na superfície de montagem
correspondente às 4 flanges de montagem do gabinete. Certifique-se de não
perfurar em áreas críticas do seu barco ou veículo.
5) Instale os 4 isolamentos de borracha nas ranhuras nas flanges de montagem
do gabinete. Aperte o subwoofer na superfície de forma segura usando os 4
parafusos incluídos.

MS-55 Instruções de Instalação

6) Existem 4 fios que saem do MS55. Cada par de fios de cores vai para uma
alto-falantes de 4 ohms. Certifique-se de que os fios listrados pretos vão para as
saídas do alto-falante, negativo (-) do amplificador de origem.
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Conexão ao amplificador ME-400 Poly-Planar:
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Para evitar danos ao MS-55
quando conectado ao
amplificador ME-400 de alta
potência, conecte os fios dos
alto-falantes em uma conexão
em série como mostrado.
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Solução de Problemas
1) Se a saída do bass for baixa, abafada ou distorcida, os fios dos alto-falantes
provavelmente serão conectados fora de fase. Certifique-se de que as
polaridades dos fios estão corretas em relação às saídas do amplificador.
2) Zumbido ou chocalho do gabinete: Certifique-se de que os isolamentos de
borracha (pés) estão instalados corretamente e que o gabinete está firmemente
preso a uma superfície plana.
3) Muito ou pouco bass (grave): Experimente com a colocação do MS-55.
Apontar em cantos e paredes tende a aumentar a quantidade de som enquanto
se afastar reduzirá a saída.

Especificações
Impedância do alto-fatalnte……………………………………….Dual 4 ohm

Potência………………………………………...……………………100 W rms
Dimensões (C x L x A)……………………………………298 x 225 x 121 mm

Peso……………………………………….…….……..………..…..………..3 Kg

