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คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับลำโพง
Signature Series
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
คำเตือน
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟของยานพาหนะหรือเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้ง
อุปกรณนี้
ขอควรระวัง
การไดรับระดับความดันเสียงมากกวา 100 dBA อยางตอเนื่องอาจทำให
สูญเสียการไดยินอยางถาวร โดยปกติแลว หากคุณไมไดยินเสียงบุคคล
รอบขางพูดคุยกัน แสดงวาระดับเสียงขณะนั้นดังเกินไป จำกัดเวลาใน
การฟงเสียงที่มีระดับเสียงดัง หากคุณไดยินเสียงดังในหูหรือไดยินเสียง
พูดไมชัด ใหหยุดการฟงและตรวจสอบการไดยิน
สวมแวนตานิภัย อุปกรณปองกันหู และหนากากปองกันฝุนทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู
ขอแนะนำใหผูติดตั้งมืออาชีพติดตั้งระบบเสียงใหกับคุณเพื่อใหมั่นใจใน
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง หากคุณมี
ปญหาในระหวางการติดตั้ง ใหไปที่ www.fusionentertainment.com
สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ

เครื่องมือที่จำเปน

สวานไฟฟา
ดอกสวาน (ขนาดแตกตางกันไปตามวัสดุพื้นผิว)
ไขควงปากแฉก
เลื่อยหรือมีดสำหรับการใชงานอเนกประสงคที่เหมาะสมสำหรับเจาะรู
วัสดุพื้นผิว
• สายลำโพง 18 AWG (0.82 ตร.มม.) หรือขนาดใหญกวา
• ขั้วตอหางปลาแฉกลำโพงตัวเมีย 4.8 มม. และ 6.3 มม. (แนะนำ)
• สาย 22 AWG (0.33 ตร.มม.) หรือใหญกวาสำหรับ LED (รุน
Sports เทานั้น)
• ขั้วตอหางปลาตัวเมียและตัวผู 4 มม. สำหรับสาย LED (แนะนำ
สำหรับรุน Sports เทานั้น)
• เครื่องปอกสายไฟ (ทางเลือก)
• เครื่องมือย้ำสายไฟ (ทางเลือก)
• เทปพันสายไฟ (ทางเลือก)
• ซิลิโคนที่ใชงานในทะเล (ไมบังคับ)
หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบปรับแตงเอง เครื่องมือเพิ่มเติมและวัสดุ
อาจจำเปน
•
•
•
•

ระดับการกันสำหรับการปกปองจากดานหนาของลำโพง การสัมผัสน้ำ
และความเสียหายจากดานหลังของลำโพงจะทำใหการรับประกันสิ้นสุด
ลง ซึ่งรวมถึงสถานการณที่ติดตั้งลำโพงไวในกรอบที่ผนึกไว โดยเฉพาะ
เมื่อมีผิวสัมผัสในตอนทำความสะอาด การใชกรอบพรอมพอรตหรือชอง
ระบายที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมภายนอก อาจทำใหมีน้ำสะสมและทำให
ลำโพงเสียหายได
คุณตองปดระบบเสียงกอนทำการเชื่อมตอไปยังเครื่องที่มา แอมป หรือ
ลำโพง หากไมดำเนินการดังกลาวอาจทำใหระบบเสียงเสียหายอยาง
ถาวร
คุณควรปองกันขั้วกับการเชื่อมตอจากการเกยตื้นและจากกันและกัน หาก
ไมดำเนินการดังกลาวอาจทำใหระบบเสียงเสียหายอยางถาวรและการรับ
ประกันผลิตภัณฑสิ้นสุดลง
เมื่อเลือกตำแหนงติดตั้งสำหรับลำโพงแลว ใหทำการพิจารณาเหลานี้:
• คุณตองเลือกตำแหนงติดตั้งที่มีระยะหางเพียงพอสำหรับระดับความ
ลึกของการติดตั้งลำโพงตามที่ระบุในขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ
• คุณควรเลือกพื้นผิวติดตั้งที่เรียบสำหรับการปดผนึกที่ดีที่สุด
• คุณควรปองกันสายลำโพงจากวัตถุที่แหลมคมและใชหวงยางเมื่อเดิน
สายผานแผงทุกครั้ง
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแมเหล็ก คุณไมควรยึดลำโพงใกลกับ
เข็มทิศเกินคาระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยูในขอมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ
เลือกตำแหนงติดตั้งที่ถูกตองเพื่อปรับประสิทธิภาพของลำโพงแตละตัว
ลำโพง FUSION นั้นออกแบบมาเพื่อใชงานในระยะกวางที่สุดเทาที่จะ
ทำไดจากจุดติดตั้ง แตการวางแผนในการติดตั้งที่ดี สงผลใหลำโพงเสียง
ดีเทานั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางลำโพงและขอมูลจำเพาะ
ใหไปที่ www.fusionentertainment.com
®

การติดตั้งลำโพง

กอนการติดตั้งลำโพง คุณตองเลือกตำแหนงตามคำแนะนำดานบน
1 เดินสายลำโพง (และสาย LED หากมี) จากแหลงที่มาไปยังตำแหนง
ลำโพง
ตั
2 ดเล็มแมแบบและตรวจดูใหมั่นใจวาแมแบบพอดีกับตำแหนงที่เลือก
3 วางแนวแมแบบที่มีโลโก FUSION ที่ดานลางของแมแบบ
4 ยึดแมแบบกับตำแหนงที่เลือกใหแนน
5 ใชดอกสวานที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้ง เจาะรูดานในของเสนประบน
แมแบบเพื่อเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
6 โดยใชเลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน ใหตัดพื้นผิวติดตั้งตามเสนดาน
ในเสนบนแมแบบ
7 วางซับลำโพงในชองตัดเพื่อทดสอบความพอดี
8 หากจำเปน ใหใชตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของชองตัด
9 หลังจากที่ลำโพงอุปกรณพอดีกับชองที่ตัดแลว ตรวจสอบใหแนใจวา
รูบนลำโพงตรงกับรูนำบนแมแบบ
10 ถารูยึดบนลำโพงไมตรง ใหทำเครื่องหมายตำแหนงรูใหม
11 ใชดอกสวานขนาดที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้งและประเภทสกรูในการ
เจาะรู
12 ถอดแมแบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
13 เชื่อมตอสายลำโพงในขณะที่ (สายลำโพง, หนา 2)
14 หากจำเปน ใหเชื่อมตอสาย LED เขากับของลำโพงรุน Sports (การ
เดินสาย LED, หนา 2)
15 วางลำโพงลงในชองตัด

การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ

เมื่อติดตั้งลำโพงในบริเวณที่อาจโดนอากาศหรือน้ำ คุณตองติดตั้งลำโพง
บนพื้นผิวแนวตั้ง หากคุณติดตั้งลำโพงโดยหงายขึ้นบนพื้นผิวแนวนอน
น้ำอาจเขามารวมกันรอบๆ ลำโพงและสรางความเสียหายเมื่อเวลาผานไป
ได
หากคุณตองการติดตั้งลำโพงดานนอกเรือ คุณตองติดตั้งลำโพงไวใน
ตำแหนงเหนือเสนระดับน้ำที่ซึ่งลำโพงจะไมจมลงในน้ำหรือเสียหายจาก
ทาเรือ เสา หรืออุปกรณชิ้นอื่นๆ เมื่อติดตั้งใหถูกตองแลว ลำโพงเหลานี้มี

16 ยึดลำโพงกับพื้นผิวติดตั้งโดยใชสกรูที่ใหมาดวย
ธันวาคม 2019
190-02675-90_0A

หมายเหตุ: หามขันสกรูแนนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อหากพื้นผิวติดตั้ง
ไมเรียบ
สำหรับลำโพงรุนคลาสสิค ใหติดตะแกรงเขากับดานหนาของลำโพง

สายลำโพง
เมื่อเชื่อมตอลำโพงไปยังสเตอริโอของคุณ ใหทำการพิจารณาเหลานี้
• สายลำโพงไมรวมกับลำโพง คุณควรใชสายลำโพง 18 AWG (0.82
ตร.มม.) หรือขนาดใหญกวาเพื่อเชื่อมตอลำโพงไปยังสเตอริโอ
• หัวเตาเสียบลำโพงจะใชงานไมไดโดยการใชขั้วแบบใบพายตัวผู คุณ
ควรใชขั้วตอแบบใบพายตัวเมีย (ไมไดใหมาดวย) ในการเชื่อมตอ
สายลำโพงไปยังหัวเตาเสียบลำโพงเพื่อการเชื่อมตอที่ดีที่สุด
• คุณสามารถใชตารางนี้เพื่อระบุขนาดของขั้วและขั้วแบบใบพายที่เขา
กับหัวเตาเสียบลำโพง
สีของสายลำโพง

ขั้วของสายลำโพง

ขนาดขั้วตอหางปลาแฉก

ขาว

ขั้วบวก (+)

6.3 มม.

สีขาวลายสีดำ

ขั้วลบ (-)

4.8 มม.

การเดินสาย LED
การเชื่อมตอสายไฟ LED
คุณสามารถควบคุมสีของ LED ไดโดยการเชื่อมตอสาย LED สีเขากับ
ขั้วลบ (-) ของแหลงจายไฟ 12 VDC คุณสามารถเชื่อมตอสายขั้วลบ (-)
เขากับสาย LED หลายเสนเพื่อปรับแตงสีและโทนสี LED คุณตองเชื่อม
ตอสาย LED สีดำเขากับขั้วบวก (+) ของแหลงจายไฟ 12 VDC ที่เหมือน
กันเพื่อทำใหวงจรสมบูรณ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีเฉพาะรุน Sports เทานั้น
หมายเหตุ: คุณสามารถติดตั้งรีโมทคอนโทรลเพื่อเปดและปด LED
เปลี่ยนสี และสรางเอฟเฟกตแสงแทนการเชื่อมตอสาย LED เฉพาะสี
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนาย FUSION ของคุณ
หรือไปที่ www.fusionentertainment.com
สายสีดำบนสาย LED จะเขาปลายสายดวยขั้วตอหางปลาตัวเมีย 4 มม.
และสายสีจะเขาปลายสายดวยขั้วตอหางปลาตัวผู 4 มม. คุณสามารถ
เชื่อมตอเขากับขั้วตอหางปลา 4 มม. เหลานี้บนสาย (ไมไดใหมาดวย)
ของคุณ หรือถอดหัวตอหางปลากออกเพื่อเชื่อมตอเขากับสายเปลือยแทน
1 เชื่อมตอสายไฟขั้วบวก (+) จากแหลงจายไฟ 12 VDC เขากับสายสี
ดำบนสาย LED
2 เชื่อมตอสายไฟขั้วลบ (-) จากแหลงจายไฟ 12 VDC เดียวกันกับสาย
ไฟที่มีสีหรือสายไฟบนสาย LED ตามสีไฟ LED ที่ตองการ
สี LED

สีสายไฟ LED

แดง

แดง

เขียว

เขียว

น้ำเงิน

น้ำเงิน

เหลือง

สีแดงและสีเขียว

สีมวงแดง

สีแดงและสีน้ำเงิน

ฟาอมเขียว

สีน้ำเงินและสีเขียว

สีขาวโทนเย็น

สีน้ำเงินอมเขียว

สีขาวโทนอุน

เหลือง

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตอสายไฟสีขาวโทนเย็นหรือขาวโทน
อุนเพื่อเปลี่ยนโทนสีไฟ LED ที่ผสมกันได
3 หากจำเปน ใหเดินสายขั้วบวกและขั้วลบ และเชื่อมตอกับแหลงจาย
ไฟ 12 VDC (การเชื่อมตอสายไฟ LED เขากับแหลงจายไฟ,
หนา 2)

การเชื่อมตอสายไฟ LED เขากับแหลงจายไฟ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุน Sports เทานั้น
คุณตองเชื่อมตอสายไฟ 12 Vdc ทั้งหมดเขากับ LED เขากับฟวส 3 A
ตัวที่ปลายดานแหลงจายไฟของสาย คุณควรเชื่อมตอสายไฟขั้วบวก (+)
เขากับแหลงจายไฟ 12 Vdc ผานสวิตชแยกวงจรหรือสะพานไฟเพื่อเปด
และปด LED คุณสามารถใชตัวแยกวงจรหรือสะพานไฟตัวเดียวกันเพื่อ
ควบคุมแหลงจายไฟกับสเตอริโอของคุณ ซึ่งจะชวยใหคุณเปดและปดไฟ
LED และสเตอริโอพรอมกันได
คุณควรใชสายลำโพง 22 AWG (0.33 ตร.มม.) หรือหนากวาเพื่อเชื่อม
ตอ LED กับแบตเตอรี่
1 เดินสายไฟขั้วบวก (+) และสายกราวดขั้วลบ (-) จากสาย LED ที่
เชื่อมตอไปยังแบตเตอรี่
2

2 เชื่อมตอสายขั้วลบเขากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่
3 เชื่อมตอสายขั้วบวกกับตัวขั้วบวก (+) ผานฟวส 3 A และสวิตชแยก
วงจรหรือสะพานไฟ

การติดตะแกรงกับลำโพงรุนคลาสสิค
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในลำโพงรุนคลาสสิคเทานั้น
1 เมื่อติดตั้งลำโพงแลว ใหยึดตะแกรงที่มีโดยใหโลโก FUSION อยู
ดานลาง หรือในตำแหนง 6 นาฬิกา
2 หมุนตะแกรงทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 10 องศา เพื่อใหโลโก
FUSION อยูในตำแหนง 5 นาฬิกา
3 วางตะแกรงลงบนขอบของลำโพง
4 บิดตะแกรงตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดใหแนน

ขอมูลลำโพง
True-Marine™ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ True-Marine เปนไปตามการทดสอบสภาพแวดลอมอยาง
เครงครัดภายใตขอกำหนดทางทะเลที่เขมงวดเพื่อสรางคำแนะนำทาง
อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑสำหรับการใชทางทะเล
ผลิตภัณฑใดๆ ที่มีตราประทับรับประกัน True-Marine ไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหใชงายและประสานเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูงเพื่อสงมอบ
ประสบการณความบันเทิงโดยอุตสาหกรรมชั้นนำ ผลิตภัณฑ TrueMarine ทั้งหมดไดรับการสนับสนุนโดย FUSION ซึ่งใหการรับประกันผู
บริโภคแบบจำกัดทั่วโลก 3 ป

ลงทะเบียน ลำโพง ของคุณ

คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี้
• ไปที่ www.fusionentertainment.com
• โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไวในที่ปลอดภัย

แบบวาดขนาด
มุมมองดานขางของ Signature Series

ขนาด ลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว
76 มม. (3 นิ้ว)
133 มม. (5

1/

4

นิ้ว)

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว

83 มม. (3 1/4 นิ้ว)

103 มม. (4 นิ้ว)

153 มม. (6 นิ้ว)

185 มม. (7 1/4 นิ้ว)

ในรูปคือลำโพงรุน Sports แตมีขนาดเหมือนกับลำโพงรุนคลาสสิค
หมายเหตุ: คุณตองเวนระยะหางอยางนอย 3 มม.(1/8 นิ้ว) จากลำโพง

คำแนะนำในการติดตั้ง Signature Series

ขอมูลจำเพาะ

มุมมองดานหนาของรุน Sports

ลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว
กำลังสูงสุด (วัตต)

230 W

กำลัง RMS (วัตต)

75 W

ความไว (1 W/1 ม.)

90 dB

การตอบสนองความถี่

70 Hz ถึง 22 kHz

ต่ำสุด ระดับความลึกของการติดตั้ง (ระยะหาง)

79 มม. (3 1/8 นิ้ว)

เสนผานศูนยกลางของการติดตั้ง (ระยะหาง)

136 มม. (5 3/8 นิ้ว)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

310 ซม. (122 นิ้ว)

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว

ขนาด ลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว

176 มม. (6 15/16 นิ้ว)

196 มม. (7 11/16 นิ้ว)

224 มม. (8 13/16 นิ้ว)

156 มม. (6 1/8 นิ้ว)

176 มม. (6 15/16 นิ้ว)

202 มม. (7 15/16 นิ้ว)

กำลังสูงสุด (วัตต)

280 W

กำลัง RMS (วัตต)

100 W

ความไว (1 W/1 ม.)

91 dB

การตอบสนองความถี่

60 Hz ถึง 22 kHz

ต่ำสุด ระดับความลึกของการติดตั้ง (ระยะหาง)

86 มม. (3 7/16 นิ้ว)

เสนผานศูนยกลางของการติดตั้ง (ระยะหาง)

156 มม. (6 1/8 นิ้ว)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

358 มม. (141 นิ้ว)

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว

ดานหลังของรุนคลาสสิก

กำลังสูงสุด (วัตต)

330 W

กำลัง RMS (วัตต)

130 W

ความไว (1 W/1 ม.)

91 dB

การตอบสนองความถี่

50 Hz ถึง 20 kHz

ต่ำสุด ระดับความลึกของการติดตั้ง (ระยะหาง)

106 มม. (4 3/16 นิ้ว)

เสนผานศูนยกลางของการติดตั้ง (ระยะหาง)

188 มม. (7 7/16 นิ้ว)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

412 มม. (162 นิ้ว)

ทุกรุน

ขนาด

ลำโพงขนาด 6.5
นิ้ว

ลำโพงขนาด 7.7
นิ้ว

ลำโพงขนาด 8.8
นิ้ว

200 มม. (7 7/8
นิ้ว)

220 มม. (8 11/16
นิ้ว)

247 มม. (9 3/4
นิ้ว)

156 มม. (6
นิ้ว)

176 มม. (6
นิ้ว)

202 มม. (7
นิ้ว)

1/
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15/

16

15/

16

ความตานทาน

4 โอหม

แรงดันของแหลงจายไฟ LED
(ลำโพงรุน Sports เทานั้น)

ตั้งแต 10.8 ถึง 16 Vdc

กระแสโหลด LED ที่ 14.4 Vdc
(ลำโพงรุน Sports เทานั้น)

300 mA

ชวงอุณหภูมิทำงาน

ตั้งแต 0 ถึง 50°C (ตั้งแต 32 ถึง 122°F)

ชวงอุณหภูมิการจัดเก็บ

ตั้งแต -20 ถึง 70°C (ตั้งแต -4 ถึง 158°F)

วัสดุทรงกรวย

กรวย CURV พรอมหุมยาง

ประเภททวีตเตอร

โดมผาไหม

ระดับของน้ำและฝุน

IEC 60529 IP65

คำแนะนำเกี่ยวกับกำลังไฟของแอมป
ลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว

RMS ตั้งแต 30 ถึง 90 W ขณะเลนเพลง

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว

RMS ตั้งแต 25 ถึง 120 W ขณะเลนเพลง

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว

RMS ตั้งแต 25 ถึง 140 W ขณะเลนเพลง

การทำความสะอาดลำโพง

คำแนะนำกรอบที่เหมาะสม

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งใหถูกตองแลว ลำโพงเหลานี้มีระดับการกัน IP65
สำหรับการปกปองฝุนและน้ำเขาภายใตสภาวะปกติ ลำโพงไมได
ออกแบบมาเพื่อทนทานตอละอองน้ำแรงดันสูงซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเมื่อคุณ
ลางทำความสะอาดเรือของคุณ หากไมฉีดพนทำความสะอาดอยาง
ระมัดระวังอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง

ขอมูลจำเพาะ

ลำโพงขนาด 6.5
นิ้ว

ลำโพงขนาด 7.7
นิ้ว

ลำโพงขนาด 8.8
นิ้ว

ปริมาตรของ
กรอบที่ผนึก1

18 ล. (0.64
ลบ.ฟุต)

20 ล. (0.71
ลบ.ฟุต)

22 ล. (0.78
ลบ.ฟุต)

ปริมาตร
กรอบชอง
(ชองระบาย)2

25 ล. (0.88
ลบ.ฟุต)

30 ล. (1.06
ลบ.ฟุต)

35 ล. (1.23
ลบ.ฟุต)

เสนผาน
ศูนยกลางพอรต

76 มม. (3 นิ้ว)

76 มม. (3 นิ้ว)

76 มม. (3 นิ้ว)

ความยาวพอรต

162 มม. (6.4 นิ้ว) 160 มม. (6.3 นิ้ว) 170 มม. (6.7 นิ้ว)

ประกาศ
หามใชสารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือชนิดสารทำละลายบนลำโพง
การใชสารทำความสะอาดดังกลาวอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายและการ
รับประกันสิ้นสุดลง

1 ทำความสะอาดน้ำเค็มและสิ่งตกคางของน้ำเค็มออกจากลำโพงดวย
ผาชุบน้ำชุบในน้ำจืด

2 ใชสารทำความสะอาดแบบออนเพื่อกำจัดการสะสมของน้ำเค็มและ
รอยตางๆ

1 บุดวยวัสดุดูดซับ

2 ทอดวยวัสดุดูดซับ

คำแนะนำในการติดตั้ง Signature Series
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