
Công suất định mức 120W (điện áp thử nghiệm14.4V )

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ≥60dB
Biến dạng ≤0.2%

Đáp ứng tần số 10Hz-200Hz
RCA：100mV   SPK：1.8V

Phase sóng 0°/180°
Yêu cầu về nguồn điện DC14.4V(10-16V) 

Nhiệt độ hoạt động -20~60°C
Nhiệt độ bảo quản -40~85°C
Khối lượng tịnh 5Kg

Thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa :
Để biết thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, xin vui lòng đăng nhập vào www.earth-vietnam.com.

Thông số kỹ thuật

Thể tích 345mm (Dài) x245mm (Rộng) x79mm (Cao)

Công suất đỉnh cực đại 240W (điện áp thử nghiệm14.4V )   

PWE-S800
LOA SUB GẦM GHẾ KÍCH THƯỚC 

8 INCH (20 CM) 
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Độ nhạy đầu vào

Ngày 28-07-2021 PWE-S800 HDSD VN 1



Nếu áp suất âm thanh đầu vào quá cao, loa siêu trầm sẽ bị méo âm 
hoặc rè tiếng. Nếu loại âm thanh đầu ra này tiếp tục có thể gây hỏng 
loa siêu trầm hoặc hỏng mạch.

1. Trước khi khởi động hệ thống, vui lòng kiểm tra vị trí của từng thông số trên bảng chức 
năng của máy:

2. Đặt âm lượng của thiết bị chính ở mức vừa phải và sử dụng nhạc sống (nhạc live) quen 
thuộc để điều chỉnh.

3. Tăng dần âm lượng ② và tăng âm hệ thống để âm thanh toàn hệ thống được cân bằng.
Nếu cài đặt khuếch đại quá cao, âm thanh loa siêu trầm sẽ bị méo; nếu cài đặt quá cao, 
nó cũng sẽ gây ra biến dạng; Hãy đảm bảo rằng các còi khác không bị tách ra khi bạn 
tiếp tục điều chỉnh.

4. Xoay theo chiều kim đồng hồ ④ để tăng tần số đầu ra. Nên xoay núm xoay về vị trí giữa.
5. Xoay theo chiều kim đồng hồ ③, cường độ âm trầm sẽ thay đổi ③ theo không gian xe

④ Xoay núm đến vị trí thích hợp
6. Vị trí Phase là 0º / 180º, và vị trí Phase được xác định theo yêu cầu điều chỉnh của xe. 
7. Để sử dụng Remote, bạn cần điều chỉnh G A I N trên máy tính chủ về trạng thái tối đa.

        Đầu ra âm lượng có thể được điều chỉnh thông qua bộ điều khiển dòng.
8. ⑥ là đèn báo nguồn điện, khi sáng đèn xanh là trạng thái hoạt động bình thường, khi

đèn đỏ sáng là trạng thái sự cố (bảo vệ nhiệt, bảo vệ ngắn mạch).

① Điều chỉnh đến mức nhỏ nhất    ② Điều chỉnh đến mức nhỏ nhất
③ Điều chỉnh đến mức nhỏ nhất    ④ Điều chỉnh đến mức nhỏ nhất 
⑤ Chọn phase dương 0º

Bộ điều khiển dây

Nhóm dây 10P

Dây nguồn 4,5M

Bộ dây loa

Dây REM

Khung cố định

Vít cố định 

Vít cố định 

1. Kết nối

Lưu ý ● Sản phẩm này không phù hợp với xe ô tô đã được trang bị hệ thống còi negative.
● Để ngăn tiếng ồn ảnh hưởng đến hệ thống âm thanh, hãy chú ý những điểm sau：

a. Vị trí đặt máy và đầu dây cách dây của xe ban đầu ít nhất 10cm.
b. Các   dây nguồn càng xa các dây khác càng tốt.
c. Kết nối an toàn và chắc chắn dây nối đất với điểm kim loại trần của khung gầm ô tô (có thể bóc 

dây nếu cần).
d. Nếu bổ sung thêm bộ khử tiếng ồn, hãy cố gắng giữ nó càng xa máy càng tốt.

e. Các đại lý của Alpine có các giải pháp khử tiếng ồn khác nhau. Để 
biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo đại lý để biết thêm thông tin.

f. Đảm bảo rằng tất cả các điểm kết nối đều chắc chắn và đáng tin 
cậy.

g. Hãy quấn bất kỳ nơi kết nối nào không sử dụng bằng băng cách 
điện điện tử.

h. Bộ nhớ sẽ không được lưu khi máy chủ lưu trữ trên bo mạch hoặc 
thiết bị tương tự có chứa mã cáp bảo mật (Security Code Cable).

①. Cắt dây kết nối với cực âm của ắc quy ô tô

②. Sơ đồ kết nối Sơ đồ kết nối ngõ vào RCA Sơ đồ kết nối ngõ vào High-level 

Trái / trắng

Phải / đỏ
Dây RCA Phải

Trái

Đầu ra RCA

Đầu vào REM Dây màu xanh sọc trắng

Dây nối đất Dây đen

Dây vàng
Dây bảo vệ 10A

✴

Vui lòng chọn một trong hai phương thức kết nối, nhưng không chọn cùng một lúc. 
Không thao tác theo hướng dẫn có thể dẫn đến hỏa hoạn, tai nạn hoặc điện giật.

Cấm lắp bu lông hoặc đai ốc (hoặc các hệ thống liên quan khác), thùng nhiên liệu hoặc kết nối đất với hệ 
thống phanh hoặc hệ thống lái. Việc sử dụng các kết nối này có thể khiến xe mất kiểm soát và gây cháy.

Loại dây Thông tin bổ sung

Dây Remote

Dây nối đất
Dây nguồn

Kết nối với đầu ra dây REM của đầu phát, nếu máy chủ không có dây này, vui lòng kết 
nối với dây ACC của xe, khi vặn chìa khóa đến vị trí ACC, máy có thể được cấp nguồn.
Cố định vào điểm kim loại trần của khung xe.
Kết nối trực tiếp điện cực dương của ắc quy ô tô.

ĐẦU PHÁT
Không cần kết nối dây REM (dây 
màu xanh và trắng) cho đầu vào 
High-level

Dây REM (để trống và không sử dụng)

Đ
ầu ra loatrái

Đ
ầu ra loa trái

Đ
ầu ra loa  phải

Đ
ầu ra loa phải

Vui lòng kết nối cáp đầu ra cho loa phía trước 
và phía sau, âm lượng loa siêu trầm sẽ bị ảnh 
hưởng bởi điều khiển âm lượng của máy chủ.

Dây trắng

Dây trắng sọc đen

Dây xám

Dây xám sọc đen

Loa trái

Loa Phải

Dây nối đất Dây đen

Kết nối an toàn dây nối đất với điểm kim loại trần 
của khung xe ô tô.

Dây vàng
Dây bảo vệ10A

Vui lòng sử dụng dây nối được cung cấp để kết 
nối đầu cuối nguồn điện + V.

Không được kết nối dây màu vàng với dây 
điện màu vàng phía sau đầu phát, có thể gây 
trục trặc hoặc hư hỏng máy.

✴
。

Cung cấp điện và 
đầu vào High-level

2. Điều chỉnh

① ② ③ ④ ⑤

① 遥控器音量调整

③ Điều chỉnh Low Frequency Boost

⑤ Lựa chọn Phase

Danh sách đính kèm

⑥

② Điều chỉnh âm lượng tổng thể

④ Điều chỉnh điểm cắt tần số low-pass

⑥ Chỉ báo nguồn

FILTER
LP

FILTER
LP

Dây bắt đầu REM

Loa trái Loa phải Nối đất Nguồn cấp

FILTER
LP

ĐẦU PHÁT

Đầu ra REM

Nếu đầu phát không có dây Remote, hãy 
kết nối dây ACC.

Kết nối an toàn dây nối đất với điểm kim 
loại trần của khung xe ô tô.

Vui lòng sử dụng dây nối được cung cấp để 
kết nối đầu cuối nguồn điện + V

Không được kết nối dây màu vàng với dây 
điện màu vàng phía sau đầu phát, có thể 
gây trục trặc hoặc hư hỏng máy.

Chú ý:

Remote điều chỉnh âm lượng

2


	1: 说明书1页
	2: 说明书2页



