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Handmicrofoon
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.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren om mogelijk
persoonlijk letsel te voorkomen.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt om schade aan het
vaartuig te voorkomen.
Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te
voeren. Neem contact op met Fusion Product Support als u
problemen ondervindt tijdens het installeren.
®

Benodigde materialen
•
•
•
•
•
•
•

Potlood
Boormachine
Boortje van 16 mm (5/8 in.)
Boortje van 2,5 mm (3/32 in.)
Dopsleutel of sleutel van 16 mm (5/8 in.)
Kruiskopschroevendraaier
Watervaste kit (optioneel)

De connectorbevestiging aanbrengen
Zorg ervoor dat de microfoonkabel lang genoeg is om op de
achterkant van de stereo te kunnen worden aangesloten voordat
u een bevestigingslocatie kiest en de benodigde gaten boort.
U kunt de meegeleverde bevestigingsmaterialen gebruiken om
de connector aan het uiteinde van de microfoonkabel op het
dashboard of een ander montageoppervlak te monteren.
1 Plaats de bevestigingsplaat zodanig dat de vlakke rand van
het centrale gat
naar links wijst en plaats de plaat op het
oppervlak waarop u de connector wilt monteren.
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Als u de plaat met het platte oppervlak naar een andere
richting dan links richt, wijst de microfoonkabel niet naar
beneden wanneer u deze aansluit.
2 Gebruik de bevestigingsplaat als sjabloon, teken het
kabelgat in het midden van de bevestigingsplaat af en
markeer de schroefgaten.

3 Leg de bevestigingsplaat opzij.
Boor niet door de bevestigingsplaat heen.
in het montageoppervlak met
een boor of gatenzaag van 16 mm (5/8 in.).
5 Gebruik een boor van 2,5 mm (3/32 inch) om de schroefgaten
te boren.
6 Plaats de rubberen pakking tussen de bevestigingsplaat
en het montageoppervlak.
7 Gebruik de meegeleverde schroeven om de
bevestigingsplaat en pakking op het montageoppervlak te
bevestigen.
8 Leid de microfoonkabel naar de achterzijde van de stereo en
naar de connectorbevestiging.
Haal
de connector
door de achterkant van het
9
montageoppervlak.
10 Maak de connector en de beschermkap vast op de
montageplaat met de moer .

4 Maak het centrale kabelgat

LET OP
Als u de microfoon loskoppelt van de connector, moet u de
beschermkap aanbrengen om corrosie van de
connectorcontacten te voorkomen.

De microfoonophangbeugel monteren
LET OP
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
U kunt de ophangbeugel voor de microfoon op een handige
plaats in de buurt van de radio bevestigen.
1 Selecteer een bevestigingslocatie voor de microfoon binnen
handbereik van de microfoonkabel.
2 Gebruik de microfoonophangbeugel als montagesjabloon
en markeer de boorgaten.
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3 Boor de montagegaten met een boor van 3 mm (1/8 in.).
4 Bevestig de microfoonophangbeugel op het
montageoppervlak met de meegeleverde schroeven

.

Aansluitschema

OPMERKING: U moet achter de luidsprekers staan die vanaf de
microfoon worden uitgezonden. Als u voor de luidsprekers staat,
pikt de microfoon het geluid op en ontstaat ongewenste
feedback.
1 Selecteer een juiste bron op de stereo.
OPMERKING: Als u de stereo instelt op de AUX1 bron, is er
geen geluid totdat u de microfoonknop ingedrukt houdt en
spreekt.
2 Houd de knop aan de zijkant van de microfoon ingedrukt en
spreek in de microfoon.
OPMERKING: Als de stereo muziek van een bron afspeelt,
moet u ongeveer 2 seconden wachten voordat u spreekt, om
te voorkomen dat het begin van uw gesproken bericht wordt
afgekapt.
3 Nadat u klaar bent met spreken, laat u de knop los.
Als de stereo muziek van een bron afspeelde voordat u de
knop van de microfoon indrukte, schakelt de stereo
automatisch terug naar die bron.

De Fusion stereo configureren voor de
handmicrofoon
> Instellingen > TELE-DEMPEN.
1 Selecteer op de stereo
2 Selecteer AUX1 om het selectievakje in te schakelen.
Microfoonconnector

U kunt de microfoonconnector bevestigen op
een toegankelijke locatie (De connectorbevesti
ging aanbrengen, pagina 1).

RCA-connectors

U moet deze aansluiten op de AUX IN
connector op de kabelboom van de stereo.
Als de stereo meer dan één AUX IN connector
heeft, moet u deze aansluiten op de AUX1
connector.

Compatibele
stereo
TELEMUTE

U moet de kale draad van de microfoonkabel
aansluiten op de TELEMUTE draad op de
kabelboom van de stereo als u wilt dat de
microfoon de bron verandert wanneer de
microfoon wordt geactiveerd(De handmicrofoon
bedienen, pagina 2).

Negatieve (-)
voedingsaansluiting

Voor de beste resultaten sluit u de negatieve (-)
draad van de microfoon aan op dezelfde
negatieve (-) aansluiting als de stereo.

Positieve (+)
voedingsaansluiting van het
contact

Sluit de plusdraad (+) van de handmicrofoon
aan op de contactdraad vanaf de stereo om te
voorkomen dat de accu leegraakt.
U moet de gecombineerde positieve (+) draad
en contactdraden via een zekering van 3 A
leiden voordat u deze aansluit op het contact of
de handmatige schakelaar.

Contact of handmatige schakelaar

Met het contact of een handmatige schakelaar
schakelt u de stereo en microfoon in.

Positieve
voedingsaansluiting stereo

Sluit de plusdraad (+) van de microfoon niet aan
op de constante voedingskabel van de stereo
om te voorkomen dat de accu leegraakt.

Voedingsbron

De handmicrofoon bedienen
U moet de stereo configureren voordat u de handmicrofoon kunt
bedienen (De Fusion stereo configureren voor de
handmicrofoon, pagina 2).
U kunt de handmicrofoon vanaf elke bron op de stereo
gebruiken. Als de bron is ingesteld op iets anders dan AUX1
wanneer u de microfoonknop ingedrukt houdt, schakelt de bron
automatisch over naar AUX1 en schakelt deze terug naar de
oorspronkelijke bron nadat u de knop hebt losgelaten.

De stereo schakelt nu over naar de AUX1 bron wanneer u de
knop aan de zijkant van de handmicrofoon ingedrukt houdt.
> Instellingen > BRON > AUX1.
3 Selecteer
4 Selecteer PARTYBUS INGESCHAKELD om het
selectievakje uit te schakelen.
Wanneer u het selectievakje uitschakelt, is de AUX1 bron
niet meer beschikbaar voor streaming via het Fusion
PartyBus™ netwerk. Het wordt aanbevolen om
netwerkstreaming voor de microfoonbron uit te schakelen om
ongewenste feedback te voorkomen die wordt veroorzaakt
door de geringe vertraging die aanwezig is bij het streamen.

De versterking van de handmicrofoon aanpassen
Als het volume van de microfoon te hard of te zacht is ten
opzichte van de andere bronnen op de stereo, kunt u het
versterkingsniveau van de AUX1 bron aanpassen.
1 Wijzig op de stereo de bron in AUX1.
2 Pas de versterking aan om het microfoonvolume in stappen
van 1 db te verhogen of te verlagen.
Een positieve (+) versterkingsinstelling verhoogt het
microfoonvolume en een negatieve (-) versterkingsinstelling
verlaagt het microfoonvolume.

Specificaties
Afmetingen microfoon (H×B×D)

88 × 60 × 34 mm (31/2 × 23/8 ×
111/32 in.)

Lengte voedings- en audiokabel

60 cm (23 5/8 in.)

Frequentieweergave

Van 100 Hz tot 4 kHz

Gewicht microfoon

250 g (8,75 oz.)

Output (max.)

1 Vrms

THD+N (Vo = 1 Vrms, 1 kHz)

Minder dan 0,1% Vrms

Versterking

+18 ± 0,5 dB

Belastingsimpedantie (min.)

10 kOhm

Bedrijfsspanning

Van 10,5 tot 32 V gelijkstroom

Stroom (bij 14,4 V gelijkspanning) 0,005 A
Zekering (niet meegeleverd)

3A

Waterbestendigheid

IEC 60529 IPX7 1
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voor meer informatie naar garmin.com/waterrating.
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