
CONTROL® ONE AW
JBL® Control Monitor All väders högtalar system

Bruksanvisning

I mer än 60 år har JBL® varit involverat i alla aspekter av inspelning och återgivning av musik 
och film, från live-uppträdanden till de inspelningar som du spelar hemma, i bilen eller på 
kontoret. 

Vi är övertygade om att det JBL-system som du har valt kommer att vara till glädje för dig, 
och att du kommer att välja JBL även nästa gång du ska köpa ljudutrustning till ditt hem, din 
bil eller ditt kontor. 

Vi ber dig registrera produkten på vår webbplats www.jbl.com  
På så sätt kan vi hålla dig underrättad om de senaste framstegen, och vi får större förståelse 
för våra kunder och kan bygga produkter som motsvarar era behov och förväntningar.

JBL Control® One AW är ett avancerat inomhus/utomhus* högtalar system som gör att du 
kan njuta av din favorit musik på avsides platser runt ditt hem, eller lägga till surround 
högtalare till ditt hemma bio system. För att du ska få en felfri prestanda, var vänlig läs 
noggrant denna bruksanvisning innan du ansluter eller använder systemet.

* Observera att även om JBL Control One Aw är all-väders utomhus högtalare, Är de inte 
vattenbeständiga. Högtalarna ska INTE sänkas ner i eller direkt exponeras för vatten, is, snö 
eller ständig fukt.

TaCk För aTT Du vaLDE JBL®
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PaCka uPP sYsTEMET

Packa upp systemet försiktigt. Om du misstänker att produkten har skadats under transporten ska 
du omedelbart rapportera detta till återförsäljaren och/eller leveransföretaget. Behåll leverans-
kartongen och förpackningsmaterialet. Öppna förpackningen och kontrollera följande innehåll: 

innEhåLL

2 JBL Control One AW högtalare 

2 x väggfäste, vridbara hållare  
(inkluderar mutterdragare och backup cord)

1 x användarhandbok

PLaCEring högTaLErE

Bestäm var högtalarna ska placeras Följande figur visar två möjliga användningsområden

Tillämpning 1: Lägga till surroundhögtalare i ett hembiosystem.

Applikation 2: Lägga till högtalare på udda platser i ditt hem.
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ansLuTa högTaLarna

Anslut högtalar kabeln (inkluderad) till tryck terminalen på baksidan av högtalaren (10). 
Observera att högtalarkabeln levererad har en polaritets mönster för att skilja de två ledarna. 
Använd polaritets mönster för att säkerställa att du ansluter den positiva (+) terminalen på JBL 
Control One AW högtalarna till den positiva (+) terminalen på förstärkaren och den negativa 
(–) högtalar terminalen till den negativa (–) högtalar terminalen. Det spelar ingen roll om du 
använder den märkta ledaren för att ansluta den positiva (+)terminalen eller den negativa (–) 
terminalen.

+–

10

vÄgg- OCh sTaTivPLaCEring

Justerbara vägg fästen är inkluderade för JBL Control One AW högtalarna. Det inkluderade 
fästet är endast för vägg montering. Takmontering av JBL Control One AW högtalare är inte 
rekommenderat, oavsett typ av hållare.

vÄggMOnTEring av högTaLarna MED anvÄnDning av MEDFöLJanDE vÄggFÄsTE.  

OBs! kunden ansvarar för val av utrustning som inte anges häri och rätt montering och 
installation av fästen, inklusive men inte begränsat till val av lämplig vikt för bärande 
stöd och fästen som används för en viss högtalare. Tillverkaren friskriver sig från 
ansvar för val av utrustning och/eller installation med fästena.
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främre kanal Central kanal Höger främre 

kanal

Subwoofer

Vänster Surround 
kanal Höger Surround 
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Vänster 
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Höger främre 
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  Skruva loss muttern (2) genom att vrida den moturs. För, om det behövs, in metallstången (5) a. 
i ett av hålen på muttern (2).

Dra ut kulan/skaftet (3) från väggfästet (4).B. 

 Sätt på muttern (2) på kulan/skaftet (3) med den gängade öppningen mot kulan, och skruva C. 
på metallmuttern (1) på kulan/skaftet (3), med mutterns (1) ”räfflade” yta vänd bort från 
kulan.

 Skruva fast kulan/skaftet (3) i det gängade hålet på baksidan av högtalaren (6) tills den sitter D. 
fast ordentligt. Skruva loss kulan/skaftet ett halvt varv och dra åt muttern mot högtalaren. 
Om du inte drar loss anordningen med kula och skaft innan du drar åt muttern kan det 
gängade hålet i högtalarens hölje flyttas när du utför steg G och högtalaren kan skadas.

 Dra åt den ”räfflade” muttern (1) med en skruvnyckel tills den sitter på plats på baksidan av E. 
högtalaren och tills kulan/skaftet (3) och högtalarkabinettet sitter ihop. Observera att när 
muttern dras åt kan det bli märken på baksidan av högtalaren. Dessa märken täcks dock av 
muttern (1).

Backup snöret (8) är en extra åtgärd för att förhindra att högtalaren faller ner i fall att F. 
högtalaren lossnar från väggfästet. En av de två lägre skruvarna (9) som fäster hållaren (4) 
mot väggen måste gå genom det lilla hålet (11) i änden på sladden innan den går igenom 
hålet i vägg fäste. Se till att skruvhuvudet är minst 0,36" (ca 3/8”) eller större i diameter så att 
den kan korrekt kan hålla backup snörets ögla (11). 

Montera vägg fästet (4) på en träregel på väggen, med hjälp av #10, minimum 1" flathuvud g. 
träskruv. Se till att alla fyra skruvar skruvas i träregeln, inte i gipsvägg. 
 
Om fäste ska monteras på en gipsvägg ska lämpliga väggankare och skruvar användas.

Håll högtalarkabinettet (7) med båda händerna och för in kuldelen på kulan/skaftet (3) i h. 
väggfästet (4).

 Dra åt muttern (2) med handkraft och placera högtalaren i önskad riktning.i. 

 När du har placerat högtalaren i rätt riktning använder du metallstången (5) i ett av hålen på J. 
muttern (2) och drar åt ordentligt.

Fäst säkert den andra änden (10) av backup snöret (8) till Control One AW genom att dra den k. 
genom stolpen (12) på baksidan av högtalaren, som det visas på bilden. 

Observera att även om JBL Control One Aw är all-väders utomhus högtalare, är den inte 
vattenbeständig. Högtalarna ska INTE sänkas ner i eller direkt exponeras för vatten, is, snö eller 
ständig fukt.

+–+–
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MOnTEra högTaLarna På vÄggEn MED vÄggFÄsTEn Från En annan LEvEranTör

Varje högtalare har ett 1,4 - 20-tums gängat hål på baksidan som är avsett för väggfästen från en 
annan leverantör. Kontakta din JBL-återförsäljare om du behöver mer information.

OBs! Kunden ansvarar för val och installation av väggfästen från en annan leverantör.

Det gängade hålet under högtalaren är inte avsett för vägg montering. Det är försett med ett 
lämpligt golvstativ från tredje part (se notering nedan).

MOnTEra högTaLarna På ETT sTaTiv

Varje högtalare har ett 1,4 - 20-tums gängat hål i botten som är avsett för högtalare som ska stå 
på golvet. Kontakta din JBL-återförsäljare om du behöver mer information.

OBs! Kunden ansvarar för val och installation av väggfästen och golvstativ från en annan 
leverantör.

unDErhåLL OCh sErviCE

Högtalare höljet kan rengöras med en ren mjuk trasa för att avlägsna fingeravtryck eller ta bort 
damm.

Kontrollera alla kabelkopplingar regelbundet och rengör dem. De kan också behöva kopplas 
ur och i igen. Hur ofta du behöver göra det beror på vilka metaller som ingår i anslutningarna, 
luftförhållanden och andra faktorer, men minst en gång per år.

Om dit system behöver service kontaktar du JBL-återförsäljaren.  
Du kan också söka efter ett servicecenter via www.jbl.com

sPECiFikaTiOnEr

Frekvensintervall (±3dB): 80 Hz – 20 kHz

Effekttålighet (topp/kontinuerlig): 200 W/50 W

Maximum rekommenderad 
förstärkareffekt*: 100 W rMS

Lågfrekvensdriver: 100 mm (4"), magnetiskt avskärmad

Högfrekvensdriver: 12 mm (1/2"), kupol i titanlaminat, magnetiskt 
avskärmad

Sensitivitet: 87dB/2.83V/1m

Nominal impedans: 8 Ohm

Dimensioner (H x W x D): 229mm x 156mm x 140mm

Vikt: 2.0kg

Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

*Den maximala rekommenderade förstärkareffekten kommer att garantera en fungerande 
system-utsignalnivå för att medge tillfälliga toppar. Vi rekommenderar inte kontinuerlig 
användning på de högsta effektnivåerna.

© 2011 HArMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.
JBL är varumärken som tillhör HArMAN International Industries, Incorporated, rregistrerat i USA och/eller andra länder.
Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

HArMAN Consumer, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com
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