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Fusion MS-CBUSB3.5 installatieinstructies
®

Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en
aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan
het vaartuig of slecht functioneren van het product.
Lees de gids Belangrijke veiligheidsinformatie in de
stereoverpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.
Ontkoppel de stroomvoorziening van het vaartuig, voordat u dit
product gaat installeren.

aansluiting, en bevestig de aansluiting aan het
montageoppervlak.
5 Leid de USB-kabel naar de stereo en sluit de kabel aan op
de USB poort.
6 Leid de 3,5 mm-connectorkabel naar de stereo en sluit deze
aan op de AUX IN 1 of AUX IN 2 poort.
Terwijl audiokabels worden geleid, moeten ze ten minste 10
cm worden gescheiden van andere kabels.

Specificaties
Kabellengte

2 m (6,5 ft.)

Diameter montagegat

29 mm (1 1/8 inch)

Maximale dikte montageoppervlak 15 mm (5/8 inch)
Bedrijfstemperatuurbereik

Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)

Afmetingen

VOORZICHTIG
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.
Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te
voeren. Neem contact op met Fusion Product Support als u
problemen ondervindt tijdens het installeren.

De USB en 3,5 mm aansluiting installeren
Voordat u de aansluiting installeert, moet u controleren of de
kabels lang genoeg zijn voor de afstand tussen de
bevestigingsplaats en de poorten op de achterkant van het
toestel.
Installeer de aansluiting op een locatie met minstens 75 mm
(2,95 in.) vrije ruimte achter het montageoppervlak en met
eenvoudige toegang tot de USB- en 3,5 mm-poorten aan de
voorzijde na montage.
Om te zorgen voor een goede afdichting, mag het
montageoppervlak niet dikker zijn dan 15 mm ( 5/8 in.).
1 Verwijder de moer À van de aansluiting en haal deze los van
de aangesloten kabel door één connector Á tegelijk door de
moer te trekken.

À
Á
Â
Ã

100 mm (3,94 inch)
48 mm (1,89 inch)
9 mm (0,35 inch)
75 mm (2,95 inch)

Verwijder de beschermkap Â niet van de aansluiting.
2 Markeer de montagelocatie voor de aansluiting en boor een

gat van 29 mm (1 1/8 in.) in het montageoppervlak.
3 Leid vanaf de voorkant van het montageoppervlak de kabels
door het gat door één connector tegelijk door het gat te
steken en trek de kabels door tot de aansluiting in de opening
rust.
Voor een correcte stand dient de USB-aansluiting Ã zich
bovenaan te bevinden.
4 Plaats de moer boven de USB-kabel en de audiokabel van
3,5 mm, leid deze langs de kabels tot aan de USB en 3,5 mm
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