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Sintoma Possível Solução 

Amplificador não liga Certifique-se de ter um bom aterramento. 
Cheque se a entrada remota possui ao menos 5VDC. 
Certifique-se de que há tensão no terminal (+). 
Certifique-se de que há ao menos 12V. 
Cheque todos os fusíveis e troque-os se necessário. 
Certifique-se de que o LED de proteção não está aceso. 

LED de proteção acende 
quando o amplificador é 
ligado 

Abaixe o volume no painel central para evitar sobrecarga e 
reinicie o subwoofer. Se o problema persistir, contate a 
assistência técnica. 

Sem som Certifique-se de que os fusíveis não estão abertos. 
Certifique-se que a unidade está aterrada. 
Cheque se a entrada remota possui ao menos 5VDC. 
Certifique-se de que os cabos RCA estão conectados nas 
entradas apropriadas. 

Som baixo Resete o controle de nível. 
Cheque as configurações do crossover. 

Ruído no som Desconecte todos os cabos RCA do painel do subwoofer. Se o 
ruído desaparecer, verifique a instalação da alimentação da 
caixa e cabos de áudio. 
Para ajustar o controle de nível da entrada, o mais recomendado 
é ajustá-lo para o nível mais baixo possível. A melhor relação 
sinal ruído é obtida ajustando o volume do player o mais alto 
possível e mantendo o volume mais baixo possível (sem 
distorção) no subwoofer. 

Presença de ruído 
estridente 

Procure por interconexões RCA mal aterradas. 

Som distorcido Veja se o volume da entrada está configurada para corresponder 
ao nível do sinal no player. 
Sempre configure o nível da entrada tão baixo quanto possível.  
Verifique se as frequências de corte estão configuradas 
corretamente.  
Procure por curto-circuitos nos cabos dos alto-falantes. 

Amplificador esquenta 
demais 

Cheque se há uma boa ventilação no amplificador e não obstrua 
entrada de ar. 

Ruído de motor (tipo 
estático) 

Isto é usualmente causado por cabos RCA de má qualidade. Use 
somente cabos de qualidade e mantenha-os longe de cabos de 
alimentação. 

Ruído de motor (tipo 
variável) 

Cheque se os cabos de aterramento estão conectados ao chassi 
do veículo. Cheque o aterramento do player. 
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