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Beugelmontage
U kunt FUSION Waketower Can luidsprekers (afzonderlijk
verkrijgbaar) aan een waketower monteren met de
meegeleverde beugels.
1 Markeer zo nodig de locaties op de waketower waar u de
luidsprekers wilt monteren.
2 Boor zo nodig een 12 mm (1/2 in.) kabeldoorvoergat in de
voet van de waketowerbuis.
3 Leid zo nodig de voedingsdraden van luidsprekers en LED
(niet meegeleverd) via de waketower naar de
montagelocaties.
Begin
indien nodig met één montagelocatie en plaats de
4
meegeleverde silicone ring op het gat aan de onderkant van
de waketowerbuis.
De ring beschermt de luidsprekerkabel tegen scherpe randen
op de waketowerbuis.
5 Selecteer het juiste plastic afstandsstuk om de steun op de
waketowerbuis te monteren.
6 Duw elke helft van het afstandsstuk in de onderkant en de
bovenkant van de beugel.
De helften van het afstandsstuk moeten stevig in elke helft
van de beugel passen.
7 Voer de luidsprekerkabel van de FUSION Waketower Can
luidspreker door de onderkant van de beugel .
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Universele vaste beugel voor 8,8 in.
Waketower Can luidsprekers
installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en
aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan
het voertuig of vaartuig of slecht functioneren van het product.
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.
Ontkoppel de stroomvoorziening van het voertuig of vaartuig,
voordat u dit product gaat installeren.
VOORZICHTIG
Continue blootstelling aan geluidsdrukniveaus van meer dan
100 dBA kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Het
volume is doorgaans te hoog als u de mensen om u heen niet
hoort praten. Beperk de tijd dat u luistert met een hoog volume
tot een minimum. Als uw oren suizen of als u spraak alleen
gedempt hoort, gebruik het toestel dan niet meer en laat uw
gehoor controleren.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om uw
audiosysteem te laten installeren door een professionele
installateur.
Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te
voeren. Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, kunt
u voor ondersteuning terecht op www.fusionentertainment.com.

Inhoud van de verpakking
• Twee universele waketowerbeugels
• Twee silicone ringen
• Kunststof afstandsstukken voor aanpassing aan de diameter
van de waketowerbuis
Met deze afstandsstukken kunnen de beugels stevig worden
bevestigd aan een waketower met een buisdiameter van 33,4
mm (1,31 in.) tot 63,5 mm (2,5 in.). Zie de specificaties voor
een volledige lijst met compatibele buisdiameters.
• Acht zeskantbouten en ringen voor het bevestigen van de
beugel op de luidsprekers en de waketower

Benodigde materialen

• Boormachine en 12 mm (1/2 in.) boortje
• 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel
• Schaar of mes
• Draadstriptang
• Soldeermiddel en krimpkousen voor draadverbindingen
OPMERKING: Voor aangepaste installaties hebt u mogelijk
extra gereedschap en materiaal nodig.
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8 Bevestig de beugel losjes aan de luidspreker met behulp van
de meegeleverde schroef aan de voorzijde

.

9 Draai de meegeleverde achterschroef losjes vast.
10 Draai de schroeven aan de voor- en achterzijde vast met een
zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.

11 Sluit de luidspreker- en de LED-bedrading aan volgens de bij
de FUSION Waketower Can luidsprekers geleverde
installatie-instructies.
12 Leid de aangesloten draden door het doorvoergat en de ring
in de waketowerbuis.
13 Plaats de bovenkant van de beugel over de buis en
houd deze tegen de voet van de beugel.
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14 Bevestig de bovenkant van de beugel aan de voet van de

beugel met de meegeleverde schroeven
met een 6 mm
zeskantschroevendraaier of inbussleutel.
15 Herhaal deze stappen voor elke volgende beugel.

Specificaties
Materiaal

Beugel: Aluminiumlegering
Ring: Siliconen
Afstandsstuk: Kunststof

Ondersteunde Buitendiameter van 33,4 mm (1,31 in.), 42,2 mm (1,66
diameters
in.), 48,3 mm (1,90 in.), 50,8 mm (2,00 in.) en 57,2
waketowerbuis mm (2,25 in.), 60,3 mm (2,37 in.) en 63,5 mm (2,50
in.) met behulp van de meegeleverde afstandsstukken

Afmetingen zijkant beugel

174 mm (67/8 in.)
94 mm (3 3/4 in.)

Afmetingen bovenkant beugel

52 mm (21/16 in.)
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