
Благодарим Вас за покупку акустических систем Mystery. 
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с 
данным Руководством. Сохраните Руководство для обраще-
ния к нему в дальнейшем.

Меры безопасности при установке
Установка стерео компонентов требует большого опыта. 
Хотя данное Руководство объясняет, как установить 
динамики Mystery в общих чертах, оно не показывает точный 
способ установки. Если у вас нет достаточно опыта, не 
производите установку самостоятельно, обращайтесь в 
специализированные установочные центры, координаты 
которых Вы можете узнать в местах продаж продукции 
Mystery.
Высокий уровень громкости может повредить слух. 
Максимальный уровень громкости динамиков Mystery 
вместе с усилителем высокой мощности может превысить 
безопасный уровень громкости. Мы рекомендуем устанавли-
вать низкий уровень громкости. Компания Mystery не несет 
ответственность за потерю слуха, повреждения или 
материальный ущерб, причиненный в результате 
неправильного использования динамиков.

Советы по установке
- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми 
инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик 
конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все соединения. 
Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать 
винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе 
стороны выбранного для установки пространства.
- В местах, выбранных для установки, обращайте внимание 
на прохождение топливной, тормозной магистралей, 
вакуумной линии и электрической проводки. Будьте 
предельно осторожны при просверливании отверстий в этих 
местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный 
материал или винил при помощи специального инструмен-
та.
- Перед установкой акустической системы обязательно 
удалите металлическую стружку.

Обращение и очистка
Протирайте сетки динамиков влажной тканью. Не 
используйте моющие средства или растворители для 
очистки динамиков. 

Установка
Все акустические системы Mystery комплектуются шаблона-
ми для разметки посадочных отверстий.
Установку динамиков рекомендуется производить с 
использованием прилагаемого клеевого уплотнения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня 
продажи через розничную тороговую сеть.

Дякуємо Вам за покупку акустичних систем Mystery. Перед 
початком експлуатації уважно ознайомтеся з даним 
керівництвом. Збережіть керівництво для звернення до 
нього в подальшому.

Заходи безпеки при установці
Установка стерео компонентів вимагає великого досвіду. 
Хоча це керівництво пояснює, як встановити динаміки 
Mystery в загальних рисах, воно не показує точний спосіб 
установки. Якщо у вас немає достатньо досвіду, не робіть 
установку самостійно, звертайтеся в спеціалізовані 
установчі центри, координати яких ви можете дізнатися в 
місцях продажів продукції Mystery.
Високий рівень гучності може пошкодити слух. Максималь-
ний рівень гучності динаміків Mystery разом з підсилювачем 
високої потужності може перевищити безпечний рівень 
гучності. Ми рекомендуємо встановлювати низький рівень 
гучності. Компанія Mystery не несе відповідальність за 
втрату слуху, пошкодження або матеріальний збиток, 
заподіяний в результаті неправильного використання 
динаміків.

Поради по установці
- Завжди одягайте захисні окуляри при роботі з будь-якими 
інструментами.
- Зберігайте динаміки в упаковці. Завжди тримайте динамік 
конічною поверхнею вгору.
- При установці ніколи не натискайте на динамік.
- Перед початком установки від'єднайте всі з'єднання. 
Від'єднайте негативну клему від акумулятора.
- Перед тим, як просвердлювати отвори або угвинчувати 
гвинти переконайтеся в наявності вільного простору по 
обидві сторони обраного для установки простору.
- У місцях, обраних для установки, звертайте увагу на 
проходження паливної, гальмівної магістралей, вакуумної 
лінії та електричної проводки. Будьте обережні при 
просвердлюванні отворів в цих місцях.
- Перед просвердлюванням отворів видаліть непотрібний 
матеріал або вініл за допомогою спеціального інструменту.
- Перед установкою акустичної системи обов'язково 
видаліть металеву стружку.

Застосування та очищення
Протирайте сітки динаміків вологою тканиною. Не 
використовуйте миючі засоби або розчинники для очищення 
динаміків.

Установка
Всі акустичні системи Mystery комплектуються шаблонами 
для розмітки посадочних отворів.
Установку динаміків рекомендується проводити з 
використанням доданого клейового ущільнення.

Гарантійний термін експлуатації виробу 6 місяців з дня 
продажу через роздрібну мережу.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Акустические системы / Акустичні системи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОАКСИАЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕРИИ MARINE
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
І УСТАНОВЧІ РОЗМІРИ КОАКСІАЛЬНИХ АКУСТИЧНИХ СИСТЕМ СЕРІЇ MARINE

НАИМЕНОВАНИЕ / НАЙМЕНУВАННЯ ММ5 ММ6 ММ69

Номинальный диаметр, мм
Номінальний діаметр, мм

Выходная мощность ном./макс., Вт
Вихідна потужність ном./макс., Вт

Количество полос
Кількість смуг
Сопротивление, Ом
Опір, Ом

Чувствительность, дБ
Чутливість, дБ
Диапазон частот
Діапазон частот
Установочная глубина, мм
Установча глибина, мм
Монтажный диаметр, мм
Монтажний діаметр, мм


