6 Passe o cabo conector de 3,5 mm até o estéreo e conecte-o

®

Instruções de instalação do Fusion
MS-CBUSB3.5

à porta AUX IN 1 ou AUX IN 2.
Os cabos de áudio devem ser passados com, pelo menos,
10 cm de separação de outros cabos.

®

Especificações

Informações importantes sobre segurança

Comprimento do cabo

2 m (6,5 pés)

Diâmetro do furo no suporte

29 mm (1 1/8 pol.)

ATENÇÃO
Caso os avisos e precauções não sejam seguidos, poderão
ocorrer lesões corporais, danos à embarcação ou desempenho
inadequado do produto.
Consulte o guia Informações importantes sobre segurança e
sobre o produto na caixa do estéreo para obter mais detalhes
sobre avisos e outras informações importantes.
Este dispositivo deve ser instalado de acordo com estas
instruções.
Desconecte a fonte de alimentação da embarcação antes de
instalar o produto.

Espessura máxima da superfície de
montagem

15 mm (5/8 pol.)

Intervalo de temperatura de funcionamento

De 0° a 50°C (32° a 122°F)

Dimensões

CUIDADO
Sempre use óculos de segurança, protetores auriculares e uma
máscara contra pó ao perfurar, cortar ou lixar.
AVISO
Ao fazer perfurações ou cortes, sempre verifique o que está no
lado oposto da superfície.
Leia todas as instruções antes de iniciar a instalação. Se
enfrentar dificuldades durante a instalação, entre em contato
com o Suporte ao Produto Fusion.

Instalação do USB e soquete de 3,5 mm
Antes de instalar o soquete, certifique-se de que os cabos
alcançam o local da montagem e as portas na parte posterior do
dispositivo.
A tomada deve ser instalada próxima a um local com, pelo
menos, 75 mm (2,95 pol.) de espaço livre atrás da superfície de
montagem para que seja possível acessar o USB e as portas de
3,5 mm na frente após a instalação.
Para vedação adequada, a superfície de montagem não deve
ser mais espessa que 15 mm ( 5/ 8 pol).
1 Remova a porca À do soquete e separe-a do cabo
conectado, puxando um conector Á por vez.

2
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5

À
Á
Â
Ã

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

Não remova a proteção Â do soquete.
Marque o local da instalação da tomada e faça um furo de
29 mm (1 1/8 pol.) na superfície de montagem.
Na parte frontal da superfície de montagem, passe os cabos
através do buraco ao inserir um conector por vez, e puxe os
cabos até que o soquete passe pelo buraco.
Para garantir orientação correta, o soquete USB Ã deve
estar na porta superior.
Coloque a porca por cima do cabo USB e dos cabos de
áudio de 3,5 mm, passe-a pelos cabos e pelo cabo USB, e
pelo soquete de 3,5 mm. Por fim, fixe o soquete à superfície.
Passe o cabo USB até o estéreo e conecte-o à porta USB.
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