
Descrição Geral:

O  amplificador    da  STETSOM  foi  desenvolvido  com  a  exclusiva  tecnologia  
S.D.S. III (Sistema de Driver por Semicondutor) que proporciona um som com baixas 
distorções e desempenho equivalente a um amplificador MOSFET.

Possui dois canais independentes.
O CL500RCA possui design slim, mais eficiente. Seu novo conector parafusável permite 

uma instalação rápida e segura.
O CL500RCA pode ser instalado com qualquer DVD/MP3/CD-Player, que possuam saídas 

de baixo nível (Pré-Out, com conectores do tipo RCA).
REM: Conecte o terminal REM à saída para remoto/antena elétrica do seu CD/MP3-Player. 

Assim quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligará. Um cabo de 
0.5 mm² é suficiente.

ATENÇÃO!  Caso o DVD/MP3/CD-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a 
entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave geral, caso contrário o CL500RCA 
permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria.
Na alimentação, use cabos de 4mm² até 3 metros e 6mm² até 5 metros, nos alto-falantes use 
cabos polarizados de 1,5mm².

CL500RCA

Especificações Técnicas:
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Detalhe do Ajuste de Ganho
LEVEL - Regula o nível de entrada do 
CL500RCA. O ajuste poderá ser feito 
colocando-se um sinal musical e posicio-
nando o volume do CD-Player, MP3-Player em 
80% do máximo. Com o controle de ganho do 
amplificador no mínimo, aumente o nível até 
começar a perceber distorções. Para terminar, 
retorne um pouco o controle.

3
0
cm

Cuidado!!!
Curto entre qualquer um 
dos cabos de alto-falante 
com o Terra ou chassi do 
veículo danificará o CL500 
RCA.


