
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 

km-130 



Гарантійні зобов'язання та обмеження щодо гарантії.

Будь ласка, уважно прочитайте умови гарантії і зберігайте її разом з керівництвом в оригінальній 
коробці. Виробник продукції під торговою маркою KICX дає обмежену гарантію згідно з 
наступними умовами:

Строк гарантії: згідно з наданим гарантійним талоном.

Предмет гарантії: дана гарантія поширюється тільки на продукти KICX, продані 
уповноваженими дилерами.

Мета: ті продукти, які виявляться дефектними протягом періоду гарантії, будуть відремонтовані 
або замінені на еквівалентний продукт на розсуд постачальника і за погодженням з виробником.

Гарантія анулюється у наступних випадках:

1. У разі пошкоджень, зумовлених аваріями, неадекватним поводженням, неправильною експлуа-
тацією і установкою, впливом агресивних рідин і води, пошкоджень, пов'язаних із крадіжками.

2. Якщо зіпсований, змінений або видалений серійний номер продукту (якщо такий є) і дата випуску.

3. У разі ушкоджень, обумовлених перевантаженням або надлишковими спотвореннями, 
пов'язаними з нелінійним функціонуванням джерела живлення.

4. У разі відсутності або неправильно заповненого гарантійного талона.

5. У разі потрапляння в зазор котушки динаміка сторонніх предметів (комах, пилу, бруду тощо).
6. Якщо установка і післяпродажне обслуговування виконувалося неуповноваженою особою 
сервісного центру торгової марки KICX.

Пам'ятайте, що всі претензії приймаються при збереженні товарного вигляду виробу і при 
наявності заводської упаковки.

Виробник продуктів під торговою маркою KICX не несе відповідальність за можливі 
пошкодження, зумовлені недотриманням вказівок, що містяться в даному посібнику.

Строк служби - 36 місяців.       Строк гарантійного облуговування - 12 місяців.

Правила та умови безпечного зберігання, транспортування, 
утилізації, захоронення та знищення.

Зберігати у сухому місці.

Продукт не вимагає спеціально обумовлених обмежень щодо правил та умов безпечного 
зберігання, транспортування, утилізації, захоронення та знищення (при необхідності).

Інформація про сертифікацію.

Продукт не підлягає обов'язковій сертифікації.

Стандартна комплектація для компонентних, широкосмугових 
і коаксіальних динаміків.

ЗАГАЛЬНЕ для компонентних, широкосмугових і коаксіальних динаміків:
динаміки - 2 шт.; дроти для підключення - 1 к-т; установчі аксесуари - 1 к-т; інструкція 
користувача - 1 шт шаблон - 1 шт.
Тільки для компонентних динаміків додатково: 
твітери - 2 шт.; кросовери або фільтри - 2 шт.

Стандартна комплектація для низькочастотних динаміків (сабвуферів): 
динамік - 1 шт.; інструкція користувача - 1 шт.; шаблон - 1 шт.

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з покупкою продукту під торговою маркою Kicx. Наші продукти призначені, 
насамперед, для того, щоб дати Вам повне задоволення, тобто саме те музичне задоволення до 
якого прагнуть любителі автомобільної музики. У разі виконання правильної установки дані 
компоненти гарантують Вам надзвичайне задоволення при прослуховуванні музики. Будь ласка, 
уважно виконуйте вказівки, які містяться в цьому посібнику, для того щоб забезпечити найкращу 
якість звучання динаміків. Для того щоб створити високоякісну автомобільну HI-FI систему, Ви 
повинні бути добре знайомі з механічними і акустичними проблемами в автомобілі. Якщо Ви 
вважає, що у Вас немає необхідних інструментів або необхідного досвіду для установки динаміків, 
будь ласка, зверніться до кваліфікованого сертифікованого установника.

Правильна установка забезпечить Вам високоякісне звучання без будь-якого негативного 
впливу на безпеку і надійність Вашого автомобіля.

Обережно!

ДИНАМІКИ KICX МОЖУТЬ створювати ВИСОКІ РІВНІ НЕСПОТВОРЕНОГО ЗВУКОВОГО ТИСКУ. 
ТРИВАЛИЙ ВПЛИВ НАДЛИШКОВОГО ВИСОКОГО ЗВУКОВОГО ТИСКУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО 
ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО СЛУХУ. ТОМУ, БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЯ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ І 
ВСТАНОВЛЮЙТЕ БЕЗПЕЧНІ РІВНІ ЗВУКУ.

При управлінні автомобілем на першому місці стоїть безпека, тому Ви завжди повинні бути в 
змозі чути шуми, створювані Вашим автомобілем або надходять зовні, для того щоб можна було 
швидко реагувати на можливі позаштатні та аварійні ситуації.

Установка.

При установці динаміків Вам слід звернути увагу на деякі важливі деталі:

џДинаміки KICX призначені для роботи в комплексі з пристроями, які підключені до бортової 
мережі автомобіля з напругою постійного живлення 12В DC. Категорично забороняється 
підключати динаміки до джерела сигналу живиться від напруги відмінного від 12В DC!

џДля того, щоб забезпечити найкраще звучання, динаміки для кожного каналу (лівий і правий) 
повинні бути розміщені якомога далі один від одного, незалежно від того, змонтовані вони в 
передніх дверях, на приладовій панелі, на задній панелі або полиці.

џВикористовуйте високочастотний динамік (далі по тексту твітер) зі спеціальним фільтром (далі 
по тексту кросовером) або ж з фільтром високих частот, частота відсічки якого не нижче 
мінімального рекомендованого виробником значення в тому випадку, якщо Ви придбали 
комплект компонентних динаміків.

џЯкщо можливо, будь ласка, направте твітери на потенційних слухачів, причому переконайтеся, 
що ніякі перешкоди не розташовані на шляху поширення звуку.

џПрикріплюйте динаміки з допомогою всіх доданих до них гвинтів, причому в процесі 
прикріплення завертайте гвинти поступово і одночасно.

џУ разі відсутності штатного заводського монтажного отвори під установку динаміків 
використовуйте шаблон (входить в комплект поставки або в деяких випадках нанесений 
безпосередньо на упаковку) для коректного формування (вирізки) монтажного отвору.
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Стандартні схеми підключення

динамік динамік

динамікдинамік

підсилювач

підсилювач

кросовер кросовер

твітер твітер

А) Схема підключення низькочастотних (сабвуфери), широкосмугових 
і коаксіальних динаміків.

В) Схема підключення компонентних динаміків.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УСТАНОВКИ 
АВТОМОБІЛЬНИХ АКУСТИЧНИХ СИСТЕМ KICX
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