
Samling af højttalere 
 

Sådan samler du let PCA højttalere - Fremgangsmåden er ens på 
dem alle... 

1.  

Læg alle dele ud på gulvet og 
sæt først kabinettet sammen 
uden lim så du har følelse med 
pladerne. 

Tjek at du har alle dele inden 
for rækkevidde. 

 
2.  
Skru alle løsdele af de solide terminal 
plugs og slå dem fast igennem de for 
borede huller.  
 
Støt pladen mod et fast underlag så 
den ikke tager skade. 

3.  
Læg en låsering på og spænd 
den første møtrik. (10 mm 
nøgle) 

4.  
Skruerne til at stramme kablerne skal 
nu på. Rød ring markerer plus (+) og 
sort ring markerer minus (-). 



5.  
Placer delefilteret på 
højttalerens bagside og skru 
det fast i de 4 hjørner. 

 

6.  
Når du køber højttalere komplette fra 
PCA, følger der delefilter med, som er 
monteret med kabel sko med så du 
helt slipper for at lodde. 
RØD:   Woofer (s) + 

BRUN: Woofer (s) - 

BLÅ:    Tweeter + 

GRÅ:   Tweeter - 

SORT: Terminal - 

Hvid:  Terminal + 

7.  
Kabinetterne samles med fer 
og not. Der skal benyttes 
almindelig hvid trælim på alle 
samlinger. 
De 6 kabinet sider er lige til at 
klikke sammen. begynd med 
bunden på et plant underlag.  

8.  
Start med bunden og slut af med 
toppen. Limen lægges i en streg oven 
på fer. Så kommer den selv i kontakt 
med not når du lægger en plade på. 
Det er en god idé at have en opvredet 
klud ved hånden til lige at tørre 
eventuel synlig lim af på ydersiden. 
 



9.  
Basporten slås i med et par 
faste slag. 
Skulle kabinettet have givet 
sig 1/10 del millimeter, som 
det kan ske ved ændringer i 
luftfugtighed, tag da en anelse 
af portens krave med en 
stanley kniv. 

10.  
Dæmpe materialet placeres nu så alle 
indvendige sider undtagen port og 
front er dækket. 

11.  
Nu skal du gøre klar til at 
montere enhederne. Igen kan 
kabinettet have givet sig en 
anelse. Hvis ikke folien kan 
trykkes ned sammen med 
enheden, skær da den 
overskydende folie væk med 
en skarp hobby kniv. 

12. 
Tag en sort tusch og gør nedlægnings 
hullet sort. 
(Kun nødvendigt hvis du har skåret 
overskydende folie af). 



13.  

Klik kablerne på bassen 

Rød + 

Brun - 

 
14.  

Klik kablerne på diskanten 

Blå + 

Grå - 

15.  
Nu kan du skrue enhederne 
fast. Hvis du er usikker med en 
skruemaskine, bor gerne for 
med et 3 mm bor. 

 

16.  
Nu er du nået til finish delen. I 
kabinettet er der boret for til de 
medfølgende stål stænger. 
Du kan også vælge at lave en 
traditionel stoframme, men stængerne 
er standard og medfølger kabinetterne. 



17.  
(F10 & F12) Spikes er gode til at 
afkoble og dermed undgå "bulder 
bas". Spikes kan monteres på alle 
gulv modeller og subwoofere på 
samme vis. 
Start med at vende sub eller 
højttaler på hovedet. 

Bor for og slå isslags møtrikken i. 
Skru derefter spiken fast. Placer 
dem et par cm fra hvert hjørne så 
ikke pladen revner når du slår 
dem i. 

Når du bestiller komplet kit eller 
fra www.pca-speakers følger 
spikes automatisk med gulv 
højttalere samt subwoofere. 

 
 

Til eksemplerne her er der benyttet PCA S10 subwoofer samt 
spike sokkel fra PCA F12 


