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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 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. 

• Pokud budete používat hnízdo na pro montáž satelitního reproduktoru, 

pečlivě si přečtěte kapitolu ❶ Duální hnízda na straně 6. Použitím tyčí s jiným 

rozměrem může dojít k pádu přístroje, zranění nebo poškození vnitřních 

komponent přístroje. 

• Používejte výhradně reproduktorové kabely. Použitím jiného typu kabelů 

riskujete možnost vzniku požáru. 

 

 

• Nezasunujte do otvorů v přístroji (porty apod.) prsty nebo ruce. 

• 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 CXS18XLF, CXS15XLF SUBWOOFER (nadále zde označovaný jako „CXS“). 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 CXS18XLF, pokud není uvedeno jinak. 
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Hlavní funkce 
 CXS série zahrnuje dva modely lišící se velikostí reproduktoru: CXS18XLF (18“) a CXS15XLF (15“). 

 Repro je vybaveno rámem z hliníkové slitiny a 4“ cívkou pro zvýšenou použitelnost při reprodukci audia. Pro 
vytvoření velké amplitudy a velkého tlaku zvuku jsou využity dvojité tlumiče a rovný kužel. 

 Kabinet je vybaven zesíleným žebrováním pro potlačení rezonancí a rozšířeným portem bass reflexu pro redukci 
šumu unikajícího vzduchu, a pro snadnou a přesnou reprodukci ultra hlubokých basů i při vysokém tlaku zvuku. 

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

 Užitečná jsou i dvojitá hnízda pro distanční tyče, do kterých lze použít jak 35 mm tyče, tak i M20 šrouby a také 
speakON výstupní jacky pro snadné propojení. 

 Samostatně lze dokoupit i sadu koleček (SPW-1) na převážení přístroje. 
 

 

 

Dodané příslušenství  
 
Uživatelský manuál (tato příručka). 
 

 

Volitelné příslušenství (prodáváno samostatně)  
 

Model Kolečka Povlak 

CXS18XLF 
SPW-1 

SPCVR-DXS18X 

CXS18XLF SPCVR-DXS15X 
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Funkce 

 
 
❶ Duální hnízda pro tyče 
Jsou kompatibilní se samostatně prodejnými 
reproboxovými stojany nebo tyčemi s průměrem 35 mm 
a šrouby M20. 

 
 35 mm průměr M20 šroub 

 

Pokud používáte tyče pro montáž satelitních reproboxů, 
řiďte se níže uvedenými bezpečnostními pokyny. 
 

Subwoofer Reprobox pro montáž Délka tyče 

CXS18XLF 
Hmotnost: max. 26 kg 

Výška: max. 76 cm  
(CZR15 nebo menší) 

Max. 104 cm 

CXS15XLF 

Hmotnost: max. 22 kg 
Výška: max. 64,5 cm 
(CZR12 nebo menší) 

Max. 82 cm 

Hmotnost: max. 18 kg 
Výška: max. 53,7 cm 
(CZR10 nebo menší) 

Max. 104 cm 

 
❷ Otvory pro nožky 
Pokud budete stavět více reproboxů na sebe, zasuňte 
nožky horního reproboxu do těchto otvorů dolního. 
 
❸ Šrouby pro montáž koleček 

 
Pro instalaci samostatně prodávaných koleček Yamaha 
SPW-1. Pokud nebudete kolečka používat, tyto šrouby 

neodstraňujte. V opačném případě bude únik vzduchu 
negativně ovlivňovat kvalitu zvuku. 
 

Poznámka 
 Pro více informací o instalaci koleček a jich týkajících se 

bezpečnostních opatření, viz jejich odpovídající manuál. 

 Neinstalujte jiná kolečka než Yamaha SPW-1. 
 
❹❺ 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 ❹❺ jsou zapojeny 
paralelně. 

 
Zasuňte zcela dovnitř a pootočte 

s ním pro uzamknutí 
 
❻ Konektor [OUTPUT] 

Tento speakON jack je pro použití s celopásmovým 

reproboxem nebo pro použití s dalším CXS subwoofer 

v režimu Kardioid. Tento jack přijímá signál na 

kontaktech 2+/2- z ❹ nebo ❺a zasílá je na kontakty 

1+/1- pro výstup. 

 Vstup Výstup 

 
  

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 CXS samostatně, není nutné zapojovat kontakty 2+ a 2-. Pokud je signál vysílán do celopásmového 
reproboxu nebo je vysílán signál pro režim Kardioid jedním kabelem přes konektor jack [OUTPUT], zapojte i kontakty 
2+ a 2-. (Viz kapitoly Příklad základního nastavení na straně 8 a Nastavení režimu Kardioid na straně 9.) 
 

 Samostatné použití Použití konektoru jack [OUTPUT]  

 
 

Paralelní zapojení reproduktorů 
 

Jacky [INPUT/PARALLEL] jsou vnitřně propojeny paralelně. První CXS může přijímat signál z výkonového zesilovače 
(dále označován jako „zesilovač“) jedním z jacků [INPUT/PARALLEL] a přeposílat signál do druhého CXS dalším jackem 
[INPUT/PARALLEL]. 
Při paralelním zapojení více CXS reproboxů se ujistěte, o impedančním zatížení které zesilovač zvládne. Nominální 
impedance jednoho CXS je osm ohmů, a celková impedance dvou paralelně zapojených CXS 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 CXS 
(impedance: 8Ω) 

Druhý CXS 
(impedance: 8Ω) 

Ze 
zesilovače 

Do dalšího CXS 

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 CXS, 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 CXS18XLF 1000 W, měli byste zvolit zesilovač s výkonem v rozmezí 800 – 1250 W (0,8x až 1,25x 
1000 W). Nicméně, pokud je reprobox správně chráněn například limitérem, lze využít i zesilovače s větším výkonem. 
 

Navštivte produktovou stránku CXS 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 CXS a do 
celopásmového reproboxu. 

 
 

Tento systém je zapojen pomocí jednoho kabelu z výstupů dvoukanálového zesilovače s využitím jacku 
[OUTPUT]. 
Výstupní jack [OUTPUT] u CXS série přijímá signály z kontaktů 2+/2- na konektoru [INPUT/PARALLEL] a směruje je na 
kontakty 1+/1- pro výstup. Použitím výstupního jacku CXS spolu s 4 kontaktním kabelem speakON můžete propojit 
zesilovač s CXS jedním kabelem.  
 

 

2 kanálový zesilovač 

CZR série 
(celopásmový reprobox) 

Ze 
zesilovače 

CXS 

1+/1-: Celopásmové 

1+/1-: Subwoofer 

2 kanálový zesilovač 

2+/2-: Celopásmové 

1+/1-: Subwoofer 

Ze 
zesilovače 

1+/1-: Celopásmové 

OUTPUT 

4. kontaktový 
kabel speakON 

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

Do CXS 

CZR série 
(celopásmový reprobox) 

CXS 
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Nastavení režimu Kardioid  
 

Protože je směrovost hlubokých frekvencí velmi špatná, výstupní zvuk ze subwooferu se šíří nejen směrem do 

publika, ale i směrem k pódiu prakticky se stejným tlakem zvuku. Využitím režimu Kardioid jsou basy směrem 

k publiku posíleny a basy směrem na pódium potlačeny. Tím je snížena hlasitost basových frekvencí na pódiu, což 

umožní větší prostor před vznikem zpětné vazby a výsledkem jsou i silnější basy v publiku. 

Abyste mohli správně nastavit režim Kardioid, měli byste zpracovat signál správně procesorem. Také jsou 

vyžadovány signály ze zesilovače na FRONT a REAR. Navštivte produktovou stránku CXS na Yamaha Pro Audio 

webových stránkách pro detailní informace o nastavení procesorů pro CXS. 

Použitím jacku [OUTPUT] spolu se 4. kontaktovým speakON kabelem můžete připojit signály FRONT a REAR 

z dvoukanálového zesilovače jen jedním kabelem. 
 

 
 

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. 
 

Byl aktivován ochranný systém, 
protože je vstupní úroveň hlasitosti 
příliš vysoká. 

Pro resetování (zchladnutí) ochranného systému 
snižte úroveň hlasitosti vstupního zařízení nebo vstup 
vypněte. Vyčkejte po dobu 30 sekund nebo déle. 
Pokud se přístroj sám neresetuje, je pravděpodobně 
poškozený. 

Reproduktory jsou poškozené. Pokud neslyšíte žádný zvuk a přitom je úroveň signálu 
nastavena správně, může být reproduktor poškozený. 
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. 

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.  

2 kanálový zesilovač 

Ze 
zesilovače 

1+/1-: Kardioid REAR 

OUTPUT 

4. kontaktový kabel 
speakON 

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

CXS Kardioid 
REAR 

CXS Kardioid 
FRONT 

2+/2-: Kardioid REAR 

1+/1-: Kardioid FRONT 
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Specifikace  
 

 CXS15 CXS12 

Typ Subwoofer, bass reflex 

Frekvenční rozsah 
(-10 dB) 

Passive 32 Hz – 3 kHz 33 Hz – 3.5 kHz 

Normal *1 32 Hz – 150 Hz 35 Hz – 150 Hz 

Extend *1 29 Hz – 150 Hz 33 Hz – 150 Hz 

Nominální impedance 8 Ω 

Jmenovitý výkon 
(EIA 426-A) 

NOISE 500 W 400 W 

PGM 1000 W 800 W 

MAX 2000 W 1600 W 

Citlivost 
(1 W, 1 m) *2 

Passive 100 dB SPL 98 dB SPL 

Maximální SPL 
(Vypočítaná, 1 m) *2 

Passive 133 dB SPL 130 dB SPL 

Měnič LF 18" kónický, 4" cívka, feritový 
magnet 

15" kónický, 4" cívka, feritový 
magnet 

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

Rozměry (Š x V x H, s nožkami) 550 × 657 × 720 mm 450 × 587 × 600 mm 

Hmotnost 43,6 kg 35,6 kg 

Držadla Hliníková slitina, 2x boční 

Hnízdo Ø35 mm (hloubka 80 mm), M20 (hloubka závitu25 mm) 

Konektory speakON NL4MP × 3 (Parallel × 2, Výstup × 1) 

Volitelná kolečka SPW-1 

Volitelné povlaky SPCVR-DXS18 SPCVR-DXS15 

 
*1 S doporučeným DSP zpracováním 

*2 Poloprostor (2π). 

 

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

stránek Yamaha. 
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Rozměry 

   

Jednotky: mm 

Jednotky: mm 
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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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