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NÁSTROJ POUŽÍVEJTE, AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI 
Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby. 

 

UPOZORNĚNÍ  
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění 
nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující 
bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 
  

 

• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, pokud 

dochází k výpadku zvuku, pokud cítíte neobvyklý zápach, nebo pokud z nástroje 

vychází kouř, pokud do přístroje zapadl nějaký předmět nebo se dostala voda, 

pokud došlo k nečekanému výpadku zvuku během použití přístroje, nebo 

pokud jsou na přístroji viditelné praskliny či poškození, okamžitě vypněte 

nástroj a odpojte jej od zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout 

kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha. 

 

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit. 

Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho 

vnitřní části.  

 

 • Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či 

vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se mohly 

vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. voda), ihned 

vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Poté nechte nástroj 

prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.  

• Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako jsou svíčky. Mohlo by 

dojít k jejich převržení a vzniku požáru. 

 

• Při zapínání vašeho audio systému vždy zapněte toto zařízení jako poslední. 

Zabráníte tak ztrátě sluchu nebo poškození reproduktorů. Při vypínání jej 

vypněte jako první. 

UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních 
bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 
poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující 
bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 
 
 

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout. 

• Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Produkt není vhodný pro použití 

v místech, kde se mohou vyskytovat děti. 

• Neumisťujte přístroj v prostředí, kde by mohl přijít do styku s korozivními 

plyny nebo slaným vzduchem. Mohlo by dojít k poruše. 

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely. 

• Při transportu nebo přesunutí zařízení vždy používejte dvě nebo více osob. 

Pokusy o zvednutí zařízení jednou osobou by mohly vést k poranění zad či 

jinému zranění nebo k poškození zařízení. 

• Nepoužívejte úchopy reproduktorů pro boční instalaci. Mohlo by dojít 

k převrácení zařízení, jeho poškození nebo zranění osob. 

• Během transportu přístroje jej nedržte za spodek, mohlo by dojít k 

přiskřípnutí rukou, mohlo by dojít ke zranění. 

• Neopírejte zadní panel produktu o stěnu. Mohlo by dojít k odpojení 

napájecího kabelu a vzniku zkratu, nesprávného fungování přístroje nebo 

dokonce k požáru. 

• Konzultujte s kvalifikovaným pracovníkem, pokud instalace vyžaduje 

konstrukční práce. Vždy dodržujte následující upozornění: 

- zvolte místo a příslušenství pro instalaci tak, aby unesly váhu zařízení 

- vyhněte se místům s konstantními vibracemi 

- používejte odpovídající nářadí na instalaci 
- pravidelně zařízení kontrolujte 

• Používejte výhradně reproduktorové kabely. Použitím jiného typu kabelů 

riskujete možnost vzniku požáru.  

 

• Při výběru zesilovače pro použití s tímto produktem se ujistěte, že výstupní 

výkon zesilovače je nižší než instalovaný výkon tohoto produktu. Pokud je 

výstupní výkon vyšší než instalovaný výkon, může dojít k poruše produktu 

nebo ke vzniku požáru. 

• Do tohoto produktu nezapojujte příliš hlasité signály, které by mohly 

způsobovat ořezání signálu v zesilovači  

   - Zpětnou vazbu při použití mikrofonu 

   - Nepřerušovaný a příliš hlasitý zvuk z hudebního nástroje 

   - Nepřerušovaný a příliš hlasitý zkreslený zvuk  

   - Nepříjemný zvuk zapříčiněný zapojením nebo odpojením kabelu při 

zapnutém zesilovači 

I když je výstupní výkon zesilovače je nižší než instalovaný výkon tohoto 

produktu, může dojít k poškození produktu nebo ke vzniku požáru. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud vydává zkreslený zvuk. Mohlo by dojít 

k přehřátí zařízení a případně i k požáru. 

Yamaha není zodpovědná za škody vzniklé nesprávným použitím nebo úpravami tohoto produktu. 

 

Neotvírejte přístroj 

Varování před vodou/ohněm 

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

Umístění 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Ztráta sluchu 

Zacházení 

Ztráta sluchu 
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UPOZORNĚNÍ 
Abyste zabránili možnému poškození přístroje, ztrátě dat, nebo poškození 

jiného majetku, řiďte se níže uvedenými pokyny. 

 

 Zacházení a údržba 
• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností nebo nadměrnými 

vibracemi či do prostor s nadměrným chladem či teplem (jako jsou přímé 

sluneční záření, blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během 

dne), zabráníte tak možnému poškození povrchu ovládacího panelu nebo 

interních součástek zařízení. 

• Nepokládejte reprobox reproduktorem k zemi s připevněným grilem, mohlo 

by dojít k jeho deformaci. 

• Pokud chcete položit přístroj reproduktorem k zemi, vždy jej umístěte na 

rovnou plochu. 

• Nikdy se nedotýkejte driveru reproduktoru. 

• Vždy dodržujte impedanční zatížení zesilovače (viz strana 7), především 

pokud zapojujete reproduktory paralelně. Připojením impedančního zatížení 

mimo pracovní rozsah zesilovače může dojít k poškození zesilovače. 

• Ochranný obvod 

   Tento reprobox je vybaven ochranným obvodem, který vypne reproduktor, 

pokud je přijímán signál s příliš vysokou úrovní. Pokud reproduktor nevydává 

žádný zvuk, okamžitě snižte úroveň hlasitosti zesilovače. Během několika 

okamžiků bude zvuk opět slyšet. 

• Proud vzduchu z portu bass reflexu je normální, a poměrně běžná situace, 

když reproduktor reprodukuje signál s bohatými basy. 

• Při extrémních změnách teploty nebo vlhkosti může dojít ke kondenzaci 

vodní páry na povrchu přístroje. Pokud je zde voda ponechána, mohou ji 

dřevěné části absorbovat a může dojít k jejich poškození. Ujistěte se, že vždy 

okamžitě vodu otřete měkkým hadříkem. 

 

 Konektory 
• Používejte pouze Neutrik NL4 konektory pro připojení speakON kabelů. 

Informace 
 

 O tomto manuálu 
• Ilustrace zobrazené v tomto manuálu slouží pouze pro ilustrační účely. 

• Názvy společností a produktů v tomto manuálu jsou obchodními známkami 

nebo registrovanými obchodními známkami jejich odpovídajících vlastníků. 

 

 O likvidaci  
• Tento produkt obsahuje recyklovatelné součásti. Před likvidací produktu 

kontaktujte odpovědné lokální autority. 
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Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem 

 

Tento symbol na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým 
elektrickým a elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. 
Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního sběru 
v souladu s národní legislativou a Nařízením 2002/96/EC. 
 
Správným nakládáním pomáháte ochránit hodnotné zdroje a zabráníte potenciálnímu nebezpečnému 
vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by při nesprávném zacházení mohlo dojít. 
 
Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, technické 
služby nebo prodejce zařízení. 
 
Pro komerční uživatele v EU 
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo 
dodavatele pro další instrukce. 
 
Informace o nakládání v zemích mimo EU 
Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte místní 
samosprávu nebo prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace. 
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Úvod 
Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor CZR15, CZR12, CZR10 (nadále zde označovaný jako „CZR“). Tyto produkty jsou určeny 
pro živé vystupování, ozvučování a pevné instalace ozvučovacích aplikací. Tento manuál popisuje instalaci, nastavení a 
konfiguraci zapojení pro uživatele, kteří je budou instalovat nebo jsou obecně seznámeni s používáním reproduktorů. Přečtěte si 
prosím celý uživatelský manuál, abyste mohli maximálně využít všech různých funkcí těchto produktů. Manuál uložte pro 
budoucí použití. 
 Obrázky použité v tomto manuálu se týkají CZR12, pokud není uvedeno jinak. 
 

 

Obsah 
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Funkce 6 
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Výběr a nastavení procesorů a zesilovačů 8 
Příklad základního nastavení 8 
Otočná horna 9 
Přepnutí mezi Pasivním a Bi-amp režimem 10 
Příklady instalací 11 
Problémy a jejich řešení 13 
Specifikace 14 

 

Hlavní funkce 
 CZR série zahrnuje tři modely lišící se velikostí reproduktoru: CZR15 (15“), CZR12 (12“) a CZR10 (10“). 

 Nízkofrekvenční repro (LF low-frequency) je vybaven rámem z hliníkové slitiny a 3“ cívkou pro zvýšenou 
použitelnost při reprodukci audia. Využívá lehký a výkonný neodymiový magnet, které nabízí rozšíření 
frekvenčního pásma směrem k basům a reprodukční schopnosti, které basům dodávají průraznost a sílu. 

 Vysokofrekvenční repro (HF high-frequency) je vybaven titanovou membránou, 2“ cívkou a neodymiovým 
magnetem. Je spárován s pevnou směrovou hornou speciálně zkonstruovanou pro jednotlivé modely, pro for 
jiskřivé výšky a vynikající směrové charakteristiky. 

 Speciálně konstruovaný kabinet je vyroben z lehké a silné překližky s polyuretanovým povrchem proti 
poškrábání pro zvýšenou odolnost a přenosnost. 

 Optimalizované párování vysoce odolných reproduktorů s pevnou směrovou hornou pro jiskřivé výšky a silné 
basy. 

 K dispozici je mnoho různých způsobů instalace, včetně nastavení ve dvou úhlech na stojanu, použití jako 
podlahového monitoru, několika bodového zavěšení a možnosti otočení horny o 90°. 

 Reproduktor lze přepnout na bi-amp konfiguraci pro maximalizaci výkonu jednotlivých reproduktorů a pro 
optimalizaci reprodukčních charakteristik.  

 

Dodané příslušenství  
 
Uživatelský manuál 
 

Volitelné příslušenství (prodáváno samostatně)  
 

Model U držák Povlak 

CZR15 UB-DZR15H, UB-DZR15V SPCVR-DZR15 

CZR12 UB-DZR12H, UB-DZR12V SPCVR-DZR12 

CZR10 UB-DZR10H, UB-DZR10V SPCVR-DZR10 

 
 

  



  
Stránka 6 

 
  

Funkce 

Celopásmový reprobox (zadní strana) 

 
 
❶ Naklopitelná hnízda pro tyče 
Tento reprobox má dvě hnízda. Můžete si vybrat úhel 
naklonění reproboxu, takže je nastaven horizontálně 
vzhledem k podlaze nebo nakloněn o 7°směrem 
k podlaze. Je kompatibilní se samostatně prodejnými 
reproboxovými stojany nebo tyčemi s průměrem 35 mm. 
(Nejsou dostupné u modelů DZR315(-D).) 
 

 
 

 
❷❸ Konektory [INPUT/PARALLEL]  
Toto jsou speakON jacky (Neutrik NL4) pro připojení 
k zesilovači s využitím reproduktorových kabelů. Tovární 
nastavení je režim Passive. Při použití režimu Passive, 
připojte vstupy ke kontaktům 1+/1– na jacku 
[INPUT/PARALLEL]. Konektory ❷❸ jsou zapojeny 
paralelně. 
 

 
Zasuňte zcela dovnitř a pootočte 

s ním pro uzamknutí 
 
❹ Závity pro U držáky 
Pro instalaci pomocí samostatně prodávaných U držáků.  
 
❺ Závity pro závěsná očka 
Pro instalaci CZR pomocí závěsných oček. Tyto závity 
vedou skrz stěnu kabinetu. 
  

Hnízdo 

Spodek 

Přední strana Zadní strana 
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Zapojení  
 

Zapojení konektorů 
Konektory zapojte následovně. Ujistěte se, že použijete kabely speciálně vyrobené pro reproduktory. Pokud chcete 
používat CZR v režimu Passive, není nutné zapojovat kontakty 2+ a 2-. Pokud budete CZR používat v režimu Bi-amp, 
nebo pokud je signál vysílán spolu se signálem pro subwoofer jedním kabelem (viz Příklad základního nastavení na 
straně 8), zapojte i kontakty 2+ a 2-. 
 
 režim Passive režim Bi-amp 

 
 

Paralelní zapojení reproduktorů 
 
Jacky [INPUT/PARALLEL] jsou vnitřně propojeny paralelně. První CZR může přijímat signál z výkonového zesilovače 
(dále označován jako „zesilovač“) jedním z jacků [INPUT/PARALLEL] a přeposílat signál do druhého CZR dalším 
jackem [INPUT/PARALLEL]. 
Při paralelním zapojení více CZR reproboxů se ujistěte, o impedančním zatížení které zesilovač zvládne. Nominální 
impedance jednoho CZR je osm ohmů, a celková impedance dvou paralelně zapojených CZR jsou čtyři ohmy. V tomto 
případě musí být zesilovač schopen napájet reproduktor s menší než 4 ohmovou impedancí.  
 

 
 

Nesprávné zapojení 
 
UPOZORNĚNÍ 
NIKDY nezapojujte více signálů ze zesilovače do jacků [INPUT/PARALLEL] současně. Došlo by tak k vytvoření velmi 
nebezpečného zkratu a možnému poškození zesilovače. 
 

 
  

Zesilovač První CZR 
(impedance: 8Ω) 

Druhý CZR 
(impedance: 8Ω) 

Ze 
zesilovače 

Do dalšího CZR 

Paralelní zapojení (celková impedance: 4Ω) 

Zesilovač 

A kanál 

B kanál 
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Výběr a nastavení procesorů a zesilovačů  
 
Abyste mohli plně využít všech výhod CZR, ujistěte se, že upravíte nastavení crossoveru (výhybky) a ekvalizéru (EQ) 
za pomocí procesoru/DSP vestavěného v zesilovači. 
 

Při výběru zesilovače berte v potaz, že zesilovač by měl mít programový výkon (PGM) podobný reproboxu. Například, 
protože je PGM u CZR 800 W, měli byste zvolit zesilovač s výkonem v rozmezí 640 – 1000 W (0,8x až 1,25x 800 W). 
Nicméně, pokud je reprobox správně chráněn například limitérem, lze využít i zesilovače s větším výkonem. 
 

Navštivte produktovou stránku CZR na stránkách Yamaha Pro Audio, kde najdete doporučené modely procesorů a 
zesilovačů a pro nastavení EQ. 
 

Příklad základního nastavení  
 

Tento systém je zapojen pomocí dvou nezávislých kabelů z dvoukanálového zesilovače do CZR a 
subwooferu. 

 
 

Tento systém je zapojen pomocí jednoho kabelu z výstupů dvoukanálového zesilovače s využitím 
výstupního jacku na subwooferu CXS série. 
Výstupní jack modelu CXS série (subwoofer) přijímá signály z kontaktů 2+/2- na konektoru [INPUT/PARALLEL] a 
směruje je na 1+/1- výstup. Použitím výstupního jacku CXS spolu s 4 kontaktním kabelem speakON můžete propojit 
zesilovač k CXS jedním kabelem. Detaily viz odpovídající uživatelský manuál CXS série.  
 

 

2 kanálový zesilovač 

CXS série 
(subwoofer) 

Ze 
zesilovače 

CZR 

1+/1-: Celopásmové 

1+/1-: Subwoofer 

2 kanálový zesilovač 

CXS série 
(subwoofer) 

2+/2-: Celopásmové 

1+/1-: Subwoofer 

Ze 
zesilovače 

CZR 

1+/1-: Celopásmové 

OUTPUT 

4. kontaktový 
kabel speakON 

Směruje signály přijímané přes 
2+/2- na 1+/1- pro výstup 

Do CZR 
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Otočná horna  
 
Při odesílání z továrny je směrovost reproboxů série CZR ve vertikálním směru nastavena tak, aby zvuk expandoval 
v horizontálním směru a byl potlačen nebo zúžen ve vertikálním směru. Doporučujeme změnit směrovost otočením 
horny, pokud chcete používat reprobox CZR horizontálně, nebo když je chcete používat jako podlahové monitory 
anebo pro širší směrovost. 
 

1. Použijte 2,5 mm inbus a odstraňte všechny šrouby držící gril (CZR10 – celkem šest) a odstraňte gril. 

 
 

2. Použijte křížový šroubovák číslo 2 a odšroubujte všechny šrouby na horně a vytáhněte hornu z kabinetu. 
 
Poznámka 

 Ujistěte se, že na šrouby křížovým šroubovákem moc netlačíte, mohlo by dojít k pádu matek uvnitř kabinetu. 

 Pokud nelze hornu lehce vytáhnout, zahákněte plochý šroubovák do zářezů a zatáhněte. 

 
 

3. Otočte hornu o 90° a nainstalujte ji zpět do kabinetu, opačným postupem uvedeným výše. 

 
  

Zářez 

Šrouby (celkem osm) 

Vertikálně 

Horizontálně 

Otočte o 90° 
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Přepnutí mezi Pasivním (Passive) a Bi-amp režimem  
 

Interní tovární zapojení CZR je v Pasivním režimu. Nicméně, můžete změnit nastavení na režim Bi-amp. Při napájení 
v režimu Bi-amp musíte použít externí crossover procesor a výstup z dvoukanálového zesilovače. V Bi-amp režimu lze 
nastavit ochranu odděleně pro basový i výškový reproduktor a lze provádět přesné nastavení crossover frekvence a 
vyrovnání zpoždění mezi basovým i výškovým reproduktorem. Tím optimalizujete kapacitu výkonu jednotlivých boxů 
a zvyšujete limitní schopnosti. 
 

1. PoužijteM5 křížový šroubovák a odstraňte všechny šrouby na zadním panelu a odstraňte zadní panel. 
 
Poznámka 

 Ujistěte se, že na šrouby křížovým šroubovákem moc netlačíte, mohlo by dojít k pádu matek uvnitř kabinetu. 

 Pokud nelze hornu lehce vytáhnout, zahákněte plochý šroubovák do zářezů a zatáhněte. 
 

 
 

2. Odpojte vstupní a výstupní kabelové konektory z [PASSIVE IN]/[PASSIVE OUT] konektorů na síťové základně a 
zapojte je do odpovídajících konektorů [BI-AMP IN]/[BI-AMP OUT]. 
 

3. Znovu připevněte zadní panel na reprobox opačným postupem z bodu 1. (Základna zobrazená níže je z CZR10.) 
 

 
 
Poznámka 
Po provedení změny nastavení doporučujeme provést odpovídající označení aktuálního stavu režimu na štítku na 
zadním panelu.  

 
  

Zářez 

Šrouby (celkem šest) 

Dovnitř reproboxu 

Dovnitř reproboxu 

Z konektoru [INPUT/PARALLEL]  Z konektoru [INPUT/PARALLEL]  



  
Stránka 11 

 
  

Příklady instalace  
 

UPOZORNĚNÍ 

 Před prováděním instalace nebo konstrukčních prací se obraťte na svého Yamaha prodejce. 

 Instalace by měla být v pravidelných intervalech kontrolována. Některá uchycení se mohou časem uvolnit díky opotřebení 
nebo korozi. 

 Při výběru místa instalace, závěsného lanka montážního vybavení se ujistěte, že jsou dost silné, aby unesly tíhu reproboxu. 

 Ujistěte se, že budete používat bezpečnostní opatření za pomoci lan, aby se zabránilo pádu reproduktorů v případě selhání 
instalace. 

 Při instalaci lana na stěnu, jej nainstalujte výše, než je upevňovací bod lanka na reproboxu, s co nejmenším možným 
odstupem. Je-li lano příliš dlouhé a reproduktor spadne, může dojít k jeho prasknutí v důsledku přílišného namáhání. 

 Ujistěte se, že používáte šrouby s oky podle norem a bezpečnostních předpisů ve vaší oblasti. 

 

Yamaha nemůže být zodpovědná za poškození nebo zranění způsobené nedostatečnou odolností opěrné 

struktury nebo nesprávnou instalací. 

 

Závěsná instalace s použitím šroubů s oky 
Připevněte samostatně prodávané dlouhé šrouby s oky 
(30-50 mm délky) do odpovídajících otvorů (❸ na 
straně 7). Průměr šroubů u modelů DZR315(-D), 
DZR15(-D) a DZR12(-D) je M10, a u modelů DZR10(-D) 
je M10 a M8. Mějte na paměti, že budete potřebovat 
dvě nebo tři místa pro zavěšení. 
 

 Zajištění šroubů s oky 

Při montáže upevněte šrouby s využitím podložek.  
 

Poznámka 

 Otvory pro šrouby s oky vedou skrz kabinet. 

 Při použití šroubů s oky, odstraňte šrouby s plochou 
hlavou, které byly instalovány při odesílání z továrny. 
Pokud šrouby s oky nebudete používat, zašroubujte 
šrouby s plochou hlavou na jejich místo, zabráníte tak 
úniku vzduchu. 
 

 

 

 Úhel zavěšení 

Používejte šrouby s oky pro úhel zavěšení mezi 0°až 45°. 

 

 Příklad závěsné instalace 

  

Šroub s oky M10 

Bok Zadní strana 

Spodek 

Aplikujte závit 
uzavírací 
tekutinu na 
šroub s okem 
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 Příklad nesprávné závěsné instalace 

Nezavěšujte šrouby s oky tak, jak je zobrazeno níže. 

 
 

Instalace s použitím určených U držáků 
Použitím samostatně prodávaných Yamaha U držáků UB-DZR si můžete rozšířit vaše instalační možnosti reproboxů 

série CZR. Návod na instalaci U držáků viz jejich odpovídající uživatelský manuál. 

 

 Příklady 

 
 

Poznámka 

Držáky UB-DZR lze využít spolu se samostatně prodávanými držáky, jako jsou BBS251 Baton Bracket. 

  

Zakázáno 

Zakázáno 

Zakázáno 

Zakázáno 

Pouze jeden 

závěsný bod Více než 

45° 
Více než 

45° 

Více než 45° od 

pravého úhlu 
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Problémy a jejich řešení  
 

Problém Možná příčina Možné řešení 

Žádný zvuk. Kabel není správně zapojen. Připojte kabel speakON ke konektoru 
[INPUT/PARALLEL] správně. V režimu Passive se 
ujistěte, že připojujete kontakty 1+/1– kabelu 
speakON k výstupům zesilovače. 

Zvuk byl náhle 
přerušen. 

Reproduktory jsou poškozené. Pokud neslyšíte žádný zvuk a přitom na obrazovce 
HOME není zobrazena zpráva MUTED a na výstupním 
měřáku SP Output je vidět signál, reproduktory mohou 
být poškozené. Kontaktujte vašeho Yamaha prodejce. 

Zesilovač se 
vypnul. 

Při zapojení reproboxů paralelně 
je celková impedance menší než 
minimální povolené impedanční 
zatížení zesilovače. (Například při 
paralelním zapojení více jak tří 
osmi ohmových reproboxů 
k zesilovači s minimálním 
impedančním zatížením 4 ohmy.) 

Snižte počet paralelně zapojených reproboxů, nebo 
použijte zesilovač s minimálním impedančním 
zatížením odpovídajícím připojeným reproboxům. 

Je aktivní funkce ochrany 
zesilovače, protože je vstupní 
úroveň hlasitosti příliš vysoká. 

Vyčkejte, až zesilovač vychladne. Před dalším použitím 
snižte vstupní hlasitost. 

Žádný 
vysokofrekvenční 
zvuk. 

Je aktivní ochranný systém pro 
vysokofrekvenční reproduktor. 

Viz Upozornění na straně 3. 

V režimu Bi-amp jsou signály 
zasílány pouze na kontakty 1+/1- 
jacku [INPUT/PARALLEL]. 

Při použití Bi-amp režimu zasílejte odpovídající signály 
na kontakty 1+/1- a 2+/2- jacku [INPUT/PARALLEL]. 
(1+/1–: LF, 2+/2–: HF) 

Zvuk je 
zkreslený. 

Vstupní hlasitost je příliš vysoká. Snižte hlasitost vstupního zařízení tak, aby indikátor 
limitéru blikal pouze výjimečně. 

 

Pokud jakýkoliv z problémů přetrvává, kontaktujte vašeho Yamaha prodejce. 
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Specifikace  
 

 CZR15 CZR12 CZR10 

Typ 2 pásmový, bass reflex 

Frekvenční rozsah 
(-10 dB) 

Passive 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz 

Normal *1 34 Hz – 20 kHz 42 Hz – 20 kHz 46 Hz – 20 kHz 

FOH *1 33 Hz – 20 kHz 38 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz 

Úhel pokrytí H90° × V50° otočná horna s konstantní směrovostí 

Frekvence crossoveru, typ 2.0 kHz  2.0 kHz 2.5 kHz 

Nominální 
impedance 

Passive 8 Ω 

Bi-amp LF: 8 Ω, HF: 16 Ω 

Jmenovitý výkon 
(EIA 426-A) 

Passive NOISE 400 W 400 W 350 W 

PGM 800 W 800 W 700 W 

MAX 1600 W 1600 W 1400 W 

Jmenovitý výkon 
(LF: EIA 426-A) 
(HF: AES) 

Bi-amp NOISE LF: 400 W, HF: 50 W LF: 400 W, HF: 50 
W 

LF: 350 W, HF: 50 W 

PGM LF: 800 W, HF: 100 W LF: 800 W, HF: 100 
W 

LF: 700 W, HF: 100 W 

MAX LF: 1600 W, HF: 200 W LF: 1600 W, HF: 
200 W 

LF: 1400 W, HF: 200 W 

Citlivost 
(1 W, 1 m) *2 

Passive 97 dB SPL 97 dB SPL 95 dB SPL 

Bi-amp LF: 99 dB SPL, HF: 108 
dB SPL 

LF: 97 dB SPL, HF: 
108 dB SPL 

LF: 95 dB SPL, HF: 108 
dB SPL 

Maximální SPL 
(Vypočítaná, 1 m) *2 

Passive 129 dB SPL 129 dB SPL 127 dB SPL 

Bi-amp LF: 131 dB SPL, HF: 
131 dB SPL 

LF: 1291 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL 

LF: 127 dB SPL, HF: 
131 dB SPL 

Měnič LF 15" kónický, 3" cívka, 
neodymiový magnet 

12" kónický, 3" 
cívka, neodymiový 
magnet 

10" kónický, 3" cívka, 
neodymiový magnet 

HF 2" cívka, 1“ kompresní driver, titanová membrána, neodymiový 
magnet 

Materiál kabinetu, povrch, barva Překližka, odolný polyuretanový povrch, černá 

Úhel podlahového monitoru 50° symetrický 50° symetrický 50° 

Rozměry (Š x V x H, s nožkami) 450 × 761 × 460 mm 410 × 646 × 394 
mm 

315 × 537 × 345 mm 

Hmotnost 21,3 kg 18,0 kg 14,0 kg 

Držadla Hliníková slitina, 2x boční Hliníková slitina, 1x 
horní, 1x boční 

Hnízdo Ø35 mm × 2 (0° nebo -7°) 

Závěsné body M10 x 12 M10 x 8, M8 x 2 

Konektory speakON NL4MP × 2 (Parallel) 

Volitelné U držáky UB-DZR15H, UB-DZR15V UB-DZR12H, UB-
DZR12V 

UB-DZR10H, UB-
DZR10V 

Volitelné povlaky SPCVR-DZR15 SPCVR-DZR12 SPCVR-DZR10 

 
*1 Měřen špičkový SPL s růžovým šumem @1 m 

*2 Celkový špičkový výkon jednotlivých výstupů (AC 120 V, 25°C). Tato hodnota byla naměřena při minimálním zatížení s uvolněnou 

ochranou. 

 

Obsah tohoto návodu je platný pro specifikace aktuální v době jeho vydání. Aktuální manuál lze stáhnout ze 

stránek Yamaha. 
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Rozměry 
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Blokové schéma (CZR15, CZR12, CZR10) 
 

 
 
 

  

Pasivní režim (Tovární nastavení) 

Bi-amp režim (Volitelné nastavení) 
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Důležité upozornění: záruční informace pro zákazníky uživatele zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku 
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Seznam adres 

 
PA 52            Centrála/Výrobce: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japonsko 

(pro evropské země) Dovozce: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Německo 
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