Zcela neviditelná audio řešení

Pokyny k instalaci
Neviditelné reproduktory Stealth Acoustics
poskytují maximální zvukový výkon při
současné minimalizaci estetické disharmonie
vašeho domova nebo firmy. Proces instalace
je jednoduchý jako instalace sádrokartonové
záplaty a reproduktory lze zakrýt řadou
běžných moderních metod povrchové
úpravy.
Řada reproduktorů se skládá ze
dvou a třípásmových širokopásmových
reproduktorů, jakož i zcela neviditelných
řešení subwooferů.
Všechny reproduktory jsou instalovány
stejnou technikou. Reproduktory jsou
osazeny na pevných rámech, které obsahují
tradiční reproduktory, měniče a křížení, které
lze najít u většiny běžných reproduktorů, a
jsou navrženy pro montáž přímo do
konstrukčního rastru ve stěně nebo ve
stropě. Čelní strana reproduktoru je hladká a
odolná a je navržena tak, aby dokonale
splynula s okolní sádrokartonovou deskou
nebo stěnou.
Reproduktory Stealth Acoustics lze
usadit do stěny i stropu a okraje panelu
reproduktoru budou v jedné rovině s okolní
sádrokartonovou deskou nebo např.cihlovou
stěnou. Spáry jsou zakryty páskou a
zatmeleny standardními materiály a
metodami. Obruste spáryapoté natřete
barvou nebo nalepte tapetu.

Užívejte si kvalitní zvuk, který je slyšet ale není vidět.

INSTALACE
REPRODUKTORU
SPEAKER INSTALLATION
STEP 1

KROK 1

Install PlaceSaver™

In new construction, PlaceSavers™ must be installed when the job is
pre-wired. Installing the PlaceSaver™ reserves the exact space for the
speaker
without subjecting
the speaker
panel itself to the harsh construction
Nainstalujte
dočasnou
šablonu
environment.
U nové konstrukce musí být dočasná šablona instalována během přípravy

With
the use of
PlaceSavers™,
of the speaker
panelsurčený
can take
kabelových
rozvodů.
Instalaceinstallation
šablony vyžaduje
přesný otvor
pro
reproduktor
vystaven
nevlídnému
place
after the proto,
drywallaby
hasnebyl
beenpanel
hung.reproduktoru
The PlaceSav™
is sized
slightly larger
stavebnímu
prostředí,
bythe
byl opening
nainstalován
než will easily accept
than
the speaker
panel topokud
ensure
in thedříve
drywall
sádrokartonová stěna. Také je nutné zabránit tomu, aby byl reproduktor
thevystaven
speaker.vlhkosti,
Using PlaceSavers™
will save you time and money.
která se může na staveništi vyskytnout.
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S využitím šablony může být instalace panelu reproduktoru provedena až

STEP 2

po namontování sádrokartonových desek. Šablona je dimenzována, aby
Pre-Wire

KROK 2

Install
regular speaker wiring and attach it securely to the studs, leaving sufficient
zasunutí reproduktoru do otvoru v stěně.
slack length to be able to connect to the speaker panel when installed.
Příprava vedení
• For runs of 50 feet (15m) or less, use 16 gauge wire.
obvyklý kabelový rozvod reproduktoru a bezpečně ho
• Nainstalujte
For runs longer
than 50 feet (15m), use 14 gauge wire.

byla nepatrně větší, než je panel reproduktoru pro zajištění snadného

připevněte k příčce, ponechte dostatečnou volnou délku, aby bylo
možné připojit panel reproduktoru při jeho instalaci.

STEP 3

Remove PlaceSaver™
Remove the PlaceSaver™ once the drywall has been hung.

KROK 3
3

STEP 4

KROK 4

Odstraňte Šablonu

Check Speaker Registration

Po namontování sádrokartonových desek (před vytmelením a vymalováním)

odstraňte
šablonu.isŠablonu
možné
použít
i pro
další occurs,
instalace.
After
the wallboard
installed,jebut
before
seam
taping
check speaker
registration and wallboard thickness. The raised center of the speaker panel should
Zkontrolujte zarovnání reproduktoru
be approx. 1/16” (1.5mm) proud of the surrounding wallboard for best results.
Po instalaci sádrokartonové desky, ale ještě před přelepení páskou a

!
STEP 5
KROK 5
4

Forzatmelením
correct registration,
the perimeter
edgereproduktoru
of the face panel
spoje, zkontrolujte
zarovnání
se must fit flush
with
the adjoining wallboard.
It is critical
topanelu
install the
correct number
sádrokartonovou
deskou. Zvýšený
střed
reproduktoru
by mělof
být
cca
1,5mm
nad
okolní
sádrokartonovou
deskou.
shims in Step 5 so that THIS SURFACE IS FLUSH WITH WALLBOARD.
Pro správnou instalaci musí hrana obvodu předního panelu lícovat s
přilehlou sádrokartonovou deskou. Je velmi důležité nainstalovat správný
počet vyrovnávacích podložek v kroku 5 tak, aby BYLA TATO HRANA V
ROVINĚ
DESKOU.
The
surfaceSE
of SÁDROKARTONOVOU
the face panel flange must
be flush with wallboard as

Install Shims

illustrated in figure 4. Use the provided masking tape to attach the included
shims
to the rear of the
speaker panel topodložky
adjust mounting
so thatpotřeby
the
Nainstalujte
vyrovnávací
- vdepth
případě
surface
of
the
perimeter
edge
is
flush
with
wallboard.
Povrch příruby čelního panelu musí být v jedné rovině se
viz obrázek
4. Použijte
pásku
• sádrokart./stěnovou
For typical 1/2” (13deskou,
mm) wallboard
installations,
nododanou
shims arekrycí
needed.
(nepoužívejte ji ale k lepení a zakrytí sádrokartonového spoje) k upevnění
• For typical 5/8” (16 mm) wallboard installations, one thick shim (approx.
dodaných vyrovnávacích podložek k zadní části panelu reproduktoru pro
1/8”) is needed for correct registration and should be taped to the rear
upravení montážní hloubky tak, aby byl povrch obvodového okraje v
of the
speaker
prior to installation.
jedné
rovině
se sádrokartonovou/stěnovou
deskou.
•
pro
typické
instalace
do
13mm
sádrokartonových
desek
zapotřebí
• Thin shims are also provided for minor adjustments
to není
registration.

vyrovnávacích podložek
•
typické
instalace
do 16mm
sádrokartonových
desek jsou
zapotřebí For
Note:proThe
typical
installations
shown
above are provided
as guidelines.
1-2 silné vyrovnávací podložky (cca 1/8") pro správné krytí a měla by být
your installation, the number and thickness of shims needed may differ due to
připevněna k zadní straně reproduktoru před instalací.
variances
in wallboard material and other construction variables.
• Tenké vyrovnávací podložky jsou dodány také pro menší odchylky.
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Pozn.: Výše uvedené typické instalace představují návod. Pro vaši instalaci
se může lišit počet a tloušťka potřebných vyrovnávacích podložek z
důvodu odlišnosti materiálů sádrokartonových desek a jiných
konstrukčních rozdílů.
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LRg Series

Spojový materiál

Čelní panel

Spojový materiál

Joint Compound

Face Panel

Joint Compound

1/2" stěnová deska

Face Panel

1/2" stěnová
deska

Rám reproduktoru

1/2” Wallboard

Čelní panel

Rám reproduktoru

Speaker Frame

5/8” Wallboard

Speaker Frame

1 silná podložka
nebo dle potřeby

Vyrovnávací
podložky
dle potřeby

Shim as Needed
Strukturální
rámování

Strukturální rámování

1 Thick Shim
or as Needed

Structural
Framing

Typická instalaceStructural
do 13mm stěnové desky

Framing

Typická instalace do 16mm stěnové desky

Typical 1/2” (13 mm) Wallboard Installation

KROK 6

Typical 5/8” (16 mm) Wallboard Installation

Odstraňte krycí ochrannou vrstvu
Krycí ochranná vrstva poskytuje instalační pokyny a zobrazuje aktivní
plochu panelu. Odstraňte krycí ochran.vrstvu. Můžete ji mít po ruce,
aby vám poskytla informace o správné konečné úpravě reproduktoru
pro pracovníky provádějící povrchovou úpravu stěny.
Pozn.: krycí ochran.vrstva může být také použita jako papírová šablona
pro dodatečnou instalaci reproduktorů Stealth Acoustics do stávající
konstrukce/stěny.

KROK 7

Zapojte kabely k reproduktoru
Připojte odizolovaný konec reproduktorového kabelu k reprodukt.
svorkám na zadní sraně panelu. Dejte pozor na správnou polaritu.
Bezpečně utáhněte svorky pomocí dodaného plastového klíče.
Zatahejte za kabelové rozvody a dotáhněte je, aby bezpečně seděly.
Neutahujte příliš. Kabely s menším průměrem, před vložením ohněte
odizolovaný drát dozadu, pro lepší kontakt s upevňovacími body.
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KROK
ST 6 8

Nainstalujte
Remove
Coverreproduktor
Overlay
Panel
reproduktoru
namontujte
přímoinstructionsd
do konstrukční
rastru/rámu
The
cover
overlay provides
instalation
identifies
the active area
pomocí dodaných šroubů do sádrokartonu (Můžete použít standardní
of the panel. Remove the cover overlay and keep it handy to provide proper
černé sádrokartonářské šrouby). V panelech je předvrtán správný
speaker
finishingZajistěte,
information
thepřišroubovány
wallboard finishers.
počet otvorů.
abyfor
byly
všechny šrouby, a aby
pevně
rámu. Ujistěte
se,be
žeused
obvodová
hrana čelního
Note:
thK držely
coverkoverlay
may also
as a cutting
templatepanelu
for
zůstává v jedné rovině se stěnou.
retrofitting Stealth Acoustics speak ers into existing construction.

Nepoužívejte hřebíky. Doporučení: Na bílou plochu reproduktoru aplikujte adhézní
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STEP 79
KROK

!

STOP
STEP 8
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můstek/nátěr např. ECO PRIM GRIP (f.mapei) pro zvýšení přídržnosti následného finálního
nátěru/povrchu.

Connect
Wires
Otestujte
zvuk

Insert
the speaker
to the bindig
postskabelů
on thepomocí
speakerzesilovače
crossover,a noting
Vyzkoušejte
reproduktor
a instalaci
zdroje
zvuku,
abyste
se
ujistili,
že
je
vše
připojeno
a
správně
pracuje,
ještě
proper polarity. Tighten the binding posts securely using the provided plastic
před zalepením
páskou
konečnou
povrchovou
terminal
wrench. Jigle
the awires
and retighten
for aúpravou.
snug fit. Ke
Dozkoušce
not
využijte i hudbu, abyste zkontrolovali, že vše zní tak, jak má.
overtighten. With smaller gauge wires, bend the exposed wire back upon
itself prior to insertion to make better contact with the binding posts.

Install Speaker
Attach the speaker panels directly to the structural framing using the
provided drywall screws. The panels have been pre-drilled with the proper
number of holes. Be sure that all of the screws are installed and that they
hold securely to the framing. Confirm that the perimeter edge of the face
panel remains flush with surrounding wallboard.
8/3/2012

Do not use nails. STEP 9

12:21:41 PM

ZALEPENÍ
SPOJE
PÁSKOU A STEP
KONEČNÁ
ÚPRAVA
TAPING AND
FINISHING
10 POVRCHOVÁ
Tape Speaker
Panel

When correctly installed, the face of the Stealth Acoustics face panel extends
1/16” (1.5 mm) above the height of the wallboard. This is done to allow room
the tape andpanel
joint compound
needed to blend
the panel into the wall.
KROK 10 forZakryjte
reproduktoru
páskou
WePorecommend
using the self-adhesive nylon mesh tape provided, but
odzkoušení, že přední plocha (střed) panelu reproduktoru Stealth
paper
tape
may
also
be1,5used.
Acoustics přesahuje
mm nad výšku stěnové desky. To se dělá proto,
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aby vznikl prostor pro pásku a tmel potřebný k tomu, aby panel splýval
se stěnou. Jakmile bude stěna zatmelena a obroušena, bude tento
1,5mm výčnělek pro přední část reprodukturu neviditelný.
Doporučujeme
použítface
samolepící
se skelnou
Feathering
the speaker
panel topásku
the wall
is donemřížkou.
with standard drywall

STEP 11

Feather Joint Compound to the Wall

KROK 11

joint
compound inspáru
the same
any other drywall joint is treated. In this
Zatmelte
vemanner
stěně
case, it is important that enough joint compound be applied to make
Zatmelení předního panelu reproduktoru do stěny se provádí pomocí
a very
gradual transition
from the surface of the wallboard to the face of
stěrky/tmelu (n
nepoužívat rychletvrdnoucí) pro sádrokartonové stěny
thestejným
speakerzpůsobem
panel. It will
normally
leastvasádrokartonu.
12” (30 cm) fanV tomto
of joint
jako
jakákolivtake
jináat
spára
compound
theaby
perimeter
of thedostatečné
panel to create
a seamless
transition.
případě jearound
důležité,
bylo použito
množství
stěrky pro
velmi postupný přechod z povrchu stěny k přední stěně panelu

For best results, we recommend two or three light applications of joint
reproduktoru. Obvykle je zapotřebí alespoň 30cm stěrky po obvodu
compound
with sanding
in between
coatsPro
rather
one heavy application.
panelu k vytvoření
hladkého
přechodu.
lepšíthan
výsledek
11
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dopoAcoustics
ručujeme d
vě nebo do
tři snot
labérequire
aplikacae skim
stěrkcoat
y/tme
s broušením
Stealth
speakers
toluattain
a smooth
mezi aplikacemi. Je lépší, než jednu silnou vrstvu, která může být
finish. However, some advanced finishing techniques may require covering
náchylná k praskání. Do prasklin okolo panelu reproduktoru můžete před
thepřilepením
speaker face
panel with a very thin skim coat (1.5 mm or less.) In these
pásky nanést tmel, aby bylo tmelení po přilepení pásky
situations,
snažší. the panel must be lightly sanded and primed prior to material
application.
Reproduktory Stealth Accoustics nevyžadují vrchní omítku pro dosažení
hladkého povrchu. Nicméně, některé pokročilé techniky povrchových
úprav mohou vyžadovat pokrytí čelního panelu reproduktoru velmi
tenkou svrchní jemnou omítku (max. 1,5 mm). V této situaci musí být
panel is
jemně
obroušen
a opatřen
základním
nátěrembegins.
před aplikací.
Sanding
the last
important
step before
the painting
This can make

STEP 12

Sand Smooth

KROK 12

Obruste dohladka
or break the quality of the installation. When sanding, imperfections in the
Broušení of
je posledním
důležitým may
krokem
předand
zahájením
výmalby.
application
the joint compound
appear
additional
joint Tím
můžete zvýšit nebo snížit kvalitu instalace. Při broušení se mohou objevit
compound may need to be applied and sanded to create a seamless
nedokonalosti v aplikaci sádrokartonové stěrky. Pokud k tomu dojde,
transition.
může být zapotřebí aplikace další sádrokartonové stěrky a další broušení k
vytvoření souvislého přechodu.

STEP 13
and Finish
KROK
13 Paint
Natřete
a dokončete
Once
the feathering
is complete
the face
panel
is readykfor
painting.
Stealth
Po zatmelení
a vybroušení
je přední
panel
připraven
natírání.
Přední
Acoustics
speaker face panels
engineered
optimum
performance
panely reproduktorů
Stealthare
Acoustics
jsou for
vyrobeny
proaudio
optimální
audio
vrstvami
standardního
nátěru
naneseného
with
fourvýkon
coats se
of čtyřmi
latex paint
applied
to the surface.
A light
spray-onnaorange
povrch stěny. Lze nanést také texturu “pomerančové kůry” nebo nalepit
peel texture can be applied, or even light wallpaper. Heavy knock down or
tapetu, textilní tapetu, benátský štuk, dřevěná dýha. Nedoporučujeme
trowel
finishes are not recommended. Before applying any texture
těžké nebo hlazené povrchové úpravy.
ordistributor skim coat finish, it is important to lightly sand and prime the
Pokud máte štukové omítky, je možné reproduktor a sádrokarton
face
panel.
přemalovat interiérovou barvu např.SÁDROKARTON V2532 (color lak)
zrnitá,
InDECORR
hrubozrnná
- Hetline
forte apod..
Tyto
For-jemně
use with
advanced
wall UNI,
finishes,
please contact
Stealth
Acoustics.
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barvy obsahují dekorativní kamínek pro imitaci vzhledu štukové omítky.
Sjednotíte tak různé struktury podkladů.
Pro použití pokročilých povrchových úprav stěn prosím kontaktujte
distributora.

Všechny rozměry a instalaci neviditelných reproduktorů Stealth Acoustic naleznete také na www.skryte-reproduktory.cz nebo na
www.stealthacoustic.cz
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Communications,
Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín, Česká
republikaRoad,
| Tel.:
+420
226 WA
517 528,
Mob.: +420 777 780 384
1220 Anderson
Mount
Vernon,
98274
info@stakohome-innovation.com | www.stealthacoustics.cz
| www.skryte-reproduktory.cz
©
StealthAcoustics.com | Toll Free:
888.865.6800 | Fax: 360.424.8872
2012 Stealth Acoustics

120726 LRG Series Installation Instructions.indd 4

8/3/2012 12:21:42 PM

