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คำแนะนำการติดตั้งลำโพง Signature
Series Wake Tower
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
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และ
หนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ประกาศ

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

วัสดุและเครื่องมือที่จำเปน

• สาย 16 AWG (1.31 ตร.มม.) หรือ 12 AWG (3.31 ตร.มม.)
(ลำโพง) (คูมือสายลำโพง, หนา 1)
• สาย 20 AWG (0.5 ตร.มม.) (LED)
• ฟวสอินไลน 3 A (LED)
• ขายึดลำโพง (จำหนายแยกตางหาก)1
• เจาะรูและดอกสวาน 12 มม. (1/2 นิ้ว)
• คีมปอกสายไฟ
• บัดกรีและซีลดวยทอหดผนังทั้งสองฝงสำหรับการเชื่อมตอสายไฟ
หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบปรับแตงเอง เครื่องมือเพิ่มเติมและวัสดุ
อาจจำเปน

การติดตั้งลำโพง

คุณตองซื้อขายึดสำหรับ FUSION ลำโพง Wake Tower แยกตางหาก
ขายึดแตละชนิดมีวิธีการติดตั้งเฉพาะเจาะจง
1 หากจำเปน ใหทำเครื่องหมายตำแหนงบนคานหรือดาดฟาเรือที่คุณ
วางแผนจะติดตั้งลำโพง
2 หากจำเปน ใหเจาะรูผานสาย 12 มม. (1/2 นิ้ว) ในคานหรือดาดฟา
เรือ
3 เดินสายลำโพงและสายไฟ LED (ไมไดใหมาดวย) ไปยังตำแหนงการ
ติดตั้ง
4 ใชคำแนะนำในการติดตั้งที่ใหมาพรอมกับขายึด เชื่อมตอขายึดเขา
กับลำโพงและเขากับคานหรือดาดฟาเรือ
1 มีขายึดที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งลำโพงเหลานี้บนคานหรือบนดาดฟาเรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนาย FUSION ของคุณ
®
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โปรด

5 เชื่อมตอสายลำโพง (สายลำโพง, หนา 1)
6 หากจำเปน ใหเชื่อมตอสายไฟ LED (การเดินสาย LED, หนา 1)
7 หากติดตั้งลำโพงในมุมเอียง ใหหมุนดานหนาของลำโพงและสวน
ทายเพื่อใหโลโก FUSION แสดงระดับ (การปรับมุมของโลโก
FUSION, หนา 2)

สายลำโพง

เมื่อเชื่อมตอลำโพงไปยังสเตอริโอของคุณ ใหทำการพิจารณาเหลานี้
• สายลำโพงไมรวมกับลำโพง คุณควรใชสายลำโพงที่แนะนำในการ
เชื่อมตอลำโพงกับสเตอริโอหรือเครื่องขยาย (คูมือสายลำโพง,
หนา 1)
• คุณควรทำการเชื่อมตอสายไฟทั้งหมดโดยการบัดกรีและการซีลดวย
ทอหด (ไมไดใหมาดวย) คุณไมควรใชหัวตอหางปลาเนื่องจากชอง
ขนาดเล็กนั้นจำเปนสำหรับการเดินสายลำโพงและสาย RGB
• คุณสามารถใชตารางนี้เพื่อระบุขนาดของขั้วที่เขากับหัวเตาเสียบ
ลำโพง
สีสายไฟ

ขั้ว

ขาว

ขั้วบวก (+)

สีขาวลายสีดำ

ขั้วลบ (-)

คูมือสายลำโพง
คุณควรใชสายลำโพง 16 AWG (1.31 ตร.มม.) สำหรับการติดตั้งสวน
ใหญ คุณสามารถใชตารางนี้เพื่อกำหนดวาคุณจำเปนตองใชสายไฟ
ขนาดใหญกวานี้หรือไม ตารางนี้อธิบายความตานทานการเชื่อมตอขั้ว
หมายเหตุ: หากคุณใชสายอะลูมิเนียมหรือสายเคลือบดีบุก คุณควรใช
สายที่เบอรใหญกวาสายที่แสดงดานลางสองเบอรเพื่อชดเชยแรงดัน
ไฟฟาที่อาจตกไปไดเนื่องจากวัสดุของสาย
โหลด 4 โอหม (ลำโพง 1 ตัว)
ระยะหางระหวางเครื่องขยายและ
ลำโพง

ขนาดสายไฟ

สายที่แนะนำ

จาก 0 ถึง 28 ฟุต (จาก 0 ถึง 8.5 ม.) 16 AWG (1.31
ตร.มม.)

010-12899-00 2

จาก 28 ถึง 69 ฟุต (จาก 8.5 ถึง
21 ม.)

12 AWG
(3.31 ตร.มม.)

010-12898-00

ระยะหางระหวางเครื่องขยายและ
ลำโพง

ขนาดสายไฟ

สายที่แนะนำ

จาก 0 ถึง 14 ฟุต (จาก 0 ถึง 4 ม.)

16 AWG (1.31
ตร.มม.)

010-12899-00

จาก 14 ถึง 35 ฟุต (จาก 4 ถึง
10.5 ม.)

12 AWG
(3.31 ตร.มม.)

010-12898-00

โหลด 2 โอหม (ลำโพง 2 ตัวขนานกัน)

การเดินสาย LED

ขอแนะนำใหติดตั้งรีโมทคอนโทรลไรสาย CRGBW FUSION กับ
ลำโพงเหลานี้เพื่อเปดและปดไฟ LED, เปลี่ยนสี และสรางเอฟเฟกตแสง
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนาย FUSION ของคุณ
หรือไปที่ www.fusionentertainment.com
คุณควรทำตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรลเพื่อเชื่อมตอ
สาย LED จากลำโพงเขากับโมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลและเชื่อม
ตอรีโมทคอนโทรลกับกระแสไฟ
หากคุณเลือกที่จะไมติดตั้งรีโมทคอนโทรล คุณสามารถตั้งคาสีคงที่ของ
LED ไดโดยการเชื่อมตอสายไฟ LED ที่มีสีเขากับแหลงจายไฟโดยตรง
(การเชื่อมตอสายไฟ LED, หนา 1)

การเชื่อมตอสายไฟ LED
หากไมไดติดตั้งรีโมทคอนโทรลที่แนะนำ คุณสามารถตั้งคาสีคงที่ของ
LED ไดโดยการเชื่อมตอสาย LED สีเขากับขั้วลบ (-) ของแหลงจายไฟ
12 Vdc คุณสามารถเชื่อมตอสายขั้วลบ (-) เขากับสาย LED หลายเสน
เพื่อปรับแตงสีและโทนสี LED คุณตองเชื่อมตอสาย LED สีดำเขากับขั้ว
บวก (+) ของแหลงจายไฟที่เหมือนกันเพื่อทำใหวงจรสมบูรณ
2 สายลำโพงแบบ Fusion จำหนายในความยาวหลายขนาด โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
จากตัวแทนจำหนาย FUSION ของคุณ
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คุณควรทำการเชื่อมตอสายไฟทั้งหมดโดยการบัดกรีและการซีลดวยทอ
หด (ไมไดใหมาดวย)
คุณควรใชสายลำโพง 20 AWG (0.5 ตร.มม.) หรือหนากวาเพื่อเชื่อมตอ
LED กับแบตเตอรี่
คุณตองเชื่อมตอสายขั้วบวก (+) สำหรับ LED ของลำโพงทั้งหมดเขากับ
ฟวส 3 A ใกลกับแหลงจายไฟ คุณควรเชื่อมตอสายไฟขั้วบวก (+) เขา
กับแหลงจายไฟผานสวิตชแยกวงจรหรือสะพานไฟเพื่อเปดและปด LED
คุณสามารถใชตัวแยกวงจรหรือสะพานไฟตัวเดียวกันเพื่อควบคุมแหลง
จายไฟกับสเตอริโอของคุณ ซึ่งจะชวยใหคุณเปดและปดไฟ LED และ
สเตอริโอพรอมกันได
1 เชื่อมตอสายสีดำบนสาย LED เขากับขั้วบวก (+) ของแหลงจายไฟ

ประกาศ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลำโพงหรือเรือ คุณตอง
เชื่อมตอสายนี้ผานฟวส 3 A ใกลกับแหลงจายไฟ

2 เชื่อมตอสายไฟขั้วลบ (-) จากแหลงจายไฟเดียวกันกับสายไฟที่มีสี
เดียวหรือมากกวาบนสาย LED ตามสีไฟ LED ที่ตองการ

ประกาศ
คุณตองหุมฉนวนสายไฟ LED ที่ไมไดใชเพื่อปองกันการลัดวงจร
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

การปรับมุมของโลโก FUSION

คุณควรยึดลำโพงกับคานเรือหรือดาดฟาเรือใสกอนที่จะปรับมุมของโลโก
FUSION
หากคุณติดตั้งลำโพงที่มุม คุณสามารถหมุนดานหนาและสวนทายเพื่อให
โลโก FUSION แสดงระดับ
1 ถอดสกรูปากแฉก #2 หกตัวที่ยึดดานหนาของลำโพงกับกลองติดตั้ง
2 หมุนดานหนาของลำโพงจนกระทั่งโลโก FUSION แสดงระดับ
คุณสามารถหมุนดานหนาของลำโพงเพิ่มไดครั้งละ 30 องศา
3 ยึดดานหนาของลำโพงกับกลองติดตั้งโดยใชสกรูที่ถอดออกในขั้น
ตอนที่ 1
4 หมุนสวนทายที่ดานหลังของกลองติดตั้งดวยมือจนกระทั่งโลโก
FUSION แสดงระดับ
5 ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับลำโพงตัวอื่นๆ บนเรือ ตามตองการ

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

2

การทำความสะอาดลำโพง
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งใหถูกตองแลว ลำโพงเหลานี้มีระดับการกัน IP65
สำหรับการปกปองฝุนและน้ำเขาภายใตสภาวะปกติ ลำโพงไมได
ออกแบบมาเพื่อทนทานตอละอองน้ำแรงดันสูงซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเมื่อคุณ
ลางทำความสะอาดเรือของคุณ หากไมฉีดพนทำความสะอาดอยาง
ระมัดระวังอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง

ประกาศ

หามใชสารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือชนิดสารทำละลายบนลำโพง
การใชสารทำความสะอาดดังกลาวอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายและการ
รับประกันสิ้นสุดลง

1 ทำความสะอาดน้ำเค็มและสิ่งตกคางของน้ำเค็มออกจากลำโพงดวย

ผาชุบน้ำชุบในน้ำจืด
2 ใชสารทำความสะอาดแบบออนเพื่อกำจัดการสะสมของน้ำเค็มและ
รอยตางๆ

การแกไขปญหา

กอนที่คุณจะติดตอตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการ FUSION คุณควร
ทำตามขั้นตอนการแกไขปญหาเบื้องตนเพื่อชวยวิเคราะหปญหา
หากลำโพง FUSION ไดรับการติดตั้งโดยบริษัทผูทำการติดตั้งระดับมือ
อาชีพ คุณควรติดตอบริษัทเพื่อใหชางเทคนิคสามารถประเมินปญหาและ
ใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได

ไมมีเสียงออกมาจากลำโพง

• ตรวจสอบวาการเชื่อมตอทั้งหมดจากอุปกรณแหลงที่มาและ/หรือ
เครื่องขยายเชื่อมตอกับขั้วตอลำโพงอยางถูกตอง

ระบบไมมีเสียงเบสหรือเสียงความถี่สูง

• ตรวจสอบวามีการตอขั้วไฟฟาที่ถูกตองระหวางแหลงที่มาและลำโพง
ควรเชื่อมตอสายไฟขั้วบวกเขากับขั้วบวกและขั้วลบเขากับขั้วลบ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งลำโพงเขากับพื้นผิวติดตั้งอยางแนน
หนาแลว

เสียงบิดเบือน

• ตรวจสอบวาระดับเสียงของแหลงที่มาไมดังเกินไปสำหรับลำโพง และ
ลดระดับเสียงลงหากจำเปน
• ตรวจสอบวาแผงที่อยูรอบๆ ลำโพงบนเรือไมมีเสียงสั่น
• ตรวจสอบวาอุปกรณแหลงที่มาและ/หรือเครื่องขยายเชื่อมตอกับขั้วตอ
ลำโพงอยางถูกตอง
• หากลำโพงเชื่อมตอกับเครื่องขยายแลว ใหตรวจสอบวาระดับอินพุต
ของเครื่องขยายตรงกับระดับเอาตพุตของสเตอริโอ สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม กรุณาดูคูมือสำหรับเครื่องขยาย

ไฟ LED ไมติด

• ตรวจสอบวาการเชื่อมตอสายไฟทั้งหมดถูกตองและแนนหนา

ขอมูลจำเพาะ
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

กำลังขับของเครื่องขยายที่แนะนำ (RMS, การเลนเพลง)

ตั้งแต 30 ถึง 90 W

เสนผาศูนยกลางคอยลเสียงที่กำหนด

30 มม.

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

310 ซม. (122 นิ้ว)

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว
กำลังสูงสุด (วัตต)

280 W

กำลัง RMS (วัตต)

100 W

ความไว (1 W/1 ม.)

91 dB

การตอบสนองความถี่

60 Hz ถึง 22 kHz

กำลังขับของเครื่องขยายที่แนะนำ (RMS, การเลนเพลง)

ตั้งแต 25 ถึง 120 W

เสนผาศูนยกลางคอยลเสียงที่กำหนด

35 มม.

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

358 มม. (141 นิ้ว)

คำแนะนำในการติดตั้ง Signature Series

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว
กำลังสูงสุด (วัตต)

330 W

กำลัง RMS (วัตต)

130 W

ความไว (1 W/1 ม.)

91 dB

การตอบสนองความถี่

50 Hz ถึง 20 kHz

กำลังขับของเครื่องขยายที่แนะนำ (RMS, การเลนเพลง)

ตั้งแต 25 ถึง 140 W

เสนผาศูนยกลางคอยลเสียงที่กำหนด

38 มม.

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

412 มม. (162 นิ้ว)
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ทุกรุน
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 IP651

ขนาด

ลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว
304 มม. (11 15/16 นิ้ว)
Ø 176 มม. (6 15/16 นิ้ว)
ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบ
ยึดกับที่

209 มม. (8 3/16 นิ้ว)

1
ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบหมุน 235 มม. (9 /4 นิ้ว)

เขากับพื้นผิวติดตั้งเมื่อใชที่ยึดบนดาดฟาเรือ

243 มม. (9 9/16 นิ้ว)

ลำโพงขนาด 7.7 นิ้ว
328 มม. (12 7/8 นิ้ว)
Ø 196 มม. (7 3/4 นิ้ว)
ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบ
ยึดกับที่

226 มม. (8 7/8 นิ้ว)

ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบหมุน

252 มม. (9 15/16 นิ้ว)

เขากับพื้นผิวติดตั้งเมื่อใชที่ยึดบนดาดฟาเรือ

261 มม. (10 1/4 นิ้ว)

ลำโพงขนาด 8.8 นิ้ว
385 มม. (15 3/16 นิ้ว)
Ø 224 มม. (8 13/16 นิ้ว)
ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบ
ยึดกับที่

257 มม. (10 1/8 นิ้ว)

3
ไปยังกึ่งกลางของเสาคานเรือเมื่อใชขาตั้งแบบหมุน 284 มม. (11 /16 นิ้ว)

เขากับพื้นผิวติดตั้งเมื่อใชที่ยึดบนดาดฟาเรือ

292 มม. (11 1/2 นิ้ว)

1 ปองกันฝุนและน้ำเขาได

คำแนะนำในการติดตั้ง Signature Series
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