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Dziękujemy za zakup kolumny głośnikowej PJB. Włożyliśmy wiele pasji i poświęcenia aby stworzyć wysokiej jakości system
nagłośnienia, bez kompromisów. W urządzeniu zastosowane zostały głośniki dedykowane koneserom basowego
brzmienia. Przeczytanie tej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału produktu, a takze zapewni, że produkt
będzie służył nam przez wiele lat.

Przeczytaj najpierw
Przed podłączeniem kolumny, zapoznaj się z instrukcją.
Po otrzymaniu produktu, upewnij się że nie został uszkodzony w transporcie. W przypadku widocznego

uszkodzenia, skontaktuj się ze sklepem w którym produkt został zakupiony.
Nie używaj produktu w bliskiej odległości od wody.
Nie podłączaj do kolumny więcej niż jednego wzmacniacza!
Nie używaj kolumny głośnikowej na pełnej mocy przez dłuższy czas.
Nie ustawiaj kolumny głośnikowej blisko źródła ciepła.
NIe pozwól aby płyn czy inne obiekty wpadły do wnętrza kolumny.
Nie używaj kolumny jeśli:

1. Uległa ona poważnemu uszkodzeniu zewnętrznemu.
2. Była wystawiona na zalanie płynami lub silną wilgoć.

Specyfikacja kolumn głośnikowych

POŁĄCZENIA

UWAGA!
Zachowaj szczególną ostrożność kiedy podłączasz kolumny. Upewnij się, że blokwane kółka czy gumowe nóżki
odpowiednio opierają się o ziemię. Ustawienie kolumn jedna na drugiej, przesuwa środek ciężkości, a co za tym dzie
obniża stabilność całości konstrukcji. Nie próbuj przemieszczać kolumn i wzmacanicza kiedy ułożone są jeden na
drugim. Upadek większej kolumny głośnikowej może okaleczyć Ciebie lub innych. Zawsze zadbaj o to aby przenosić
swój zestaw w bezpieczny sposób. Kolumny głośnikowe na kółkach należy transportować osobno, nie z nadstawką
całego zestawu. Nie idź na skróty, możesz potem tego żałować!
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Informacja dotycząca gwarancji

Kolumny głośnikowe PJB posiadają gwarancję 2-letnią, od daty zakupu. Klient powinien wypełnić i odesłać kartę
gwarancyjną na 15 dni od zakupu.

Uwaga: Warunki gwarancji mogą różnić się w poszczególnych krajach. Prosimy wpierw o kontakt z lokalnym
dystrybutorem w celu przedstawienia warunków gwarancyjnych.

Ta gwarancja dotyczy gwarancji producenta, dotyczy ona defektów materiałów czy wad, które mogą posiadać produkty.
Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń, które mogły powstać na skutek niewłaściwego użycia, wypadku, uszkodzenia w
transporcie, czy napraw i modyfikacji dokonywanych poza autoryzowanym serwisem PHIL JONES BASS. Gwarancja ta
zostaje także naruszona, w przypadku kiedy zerwany zostanie numer seryjny.
W przypadku konieczności serwisu głośników, zalecamy kontakt z lokalnym dealerem u którego nabyte zostało
urządzenie. Jeśli zakup był online, także zachęcamy do kontaktu w pierwszej kolejności ze sprzedawcą.

Po więcej pytań, zapraszamy do kontaktu z PJB pod adresem email info@philjonespuresound.com.

PHIL JONES BASS
Podłączenie kolumny

Wszystkie kolumny głośnikowe PJB posiadają gniazda Neutrik SpeakON, są to wysokiej jakosci posrebrzane gniazda o
nieskiej rezystancji. Obsługują prąd do 40 amperów, co sprawia że nadają się idealnie do podpięcia sprzętu basowego.
Używając obu, 2 pozytywnych/2 negatywnych, połączeń równolegle, pozwalamy kolumnie PJB obsługę prądu 80 amper!

Dwa wtyki Speakon na tylnej płycie pozwalają na równoległe połaczenie kolumny z wzmacniaczem. Wystarczy, że
wepniesz wzmacniacz do jednego z gniazd, a drugą kolumnę połączysz z kolejnym gniazdem pierwszej kolumny (LINK).
Jakkolwiek, jeśli używasz dwóch kolumn, najlepszym rozwiązaniem jest połaczenie obu do oddzielnych gniazd we
wzmacniaczu. Wpłynie to na niższa rezystancję kabli i poprawi całość brzmienia.

Najlepiej, aby parować kolumny PJB z wzmacniaczami PJB, ponieważ zaprojektowane zostały tak, aby idealnie
współpracować razem. Przed włączeniem zasilania, podłącz kolumny do wzmacniacza. Staraj sie aby połączenie kolumny z
wzmacniaczem było tak krótkie jak to możliwe.

American Acoustic Development LLC 8509
Mid County Industrial Dr, St Louis, MO
63114 USA
Tel: 855-227-7510 (855-BASS-510)
www.pjbworld.com
support@philjonespuresound.com
Serwis poza USA, wymaga kontaktu z odpowiednim dla danego kraju dystrybtorem . Informacja o dystrybutorach
dostępna jest na naszej stronie online.
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Maksymalna moc Połączenie Wymiary SxGxW Waga

Compact-2
2x5”

PJB Piranha 8Ω 30Hz~15kHz 200 W
Neutrik SpeskON

Jack Combo
12x11x7.8 Inch

306x280x198 mm
16 Pounds

7.3 Kg

Compact-4
4x5”

PJB Piranha 8Ω 30Hz~15kHz 400 W Neutrik NL4MP
14.2x12.4x13.4 Inch

360x320x340 mm
29 Pounds

13 Kg

Compact-8 8x5”
PJB Piranha 8Ω 25Hz~15kHz 800 W Neutrik NL4MP 14.2x12.4x24 inch

360x320 x610 mm
57.2 Pounds

26 kg

Compact-9
9x5”

PJB Piranha 8Ω 30Hz~15kHz 900 W Neutrik NL4MP
20.7x18.7x21.9 inch

526x475x556 mm
74 Pounds

33.6 kg


