®

Beugel voor op het dek voor 8,8 inch
Wake Tower-luidsprekers installatieinstructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.

• Watervaste kit, goedgekeurd voor gebruik op het
montageoppervlak en de kabels (aanbevolen)

De luidsprekers op het dek monteren
1 Kies een montagelocatie voor elke luidspreker.
2 Knip de sjablonen bij en bevestig ze op de gekozen locaties.
3 Als het oppervlaktemateriaal niet sterk genoeg is om het
gewicht van de luidspreker te dragen, monteert u aan de
onderkant van het oppervlaktemateriaal een plaat om het te
verstevigen (niet meegeleverd).
4 Boor een gat van 12 mm (1/2 in.) voor het doorvoergat voor
de kabel .

WAARSCHUWING
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.
Ontkoppel de stroomvoorziening van het voertuig of vaartuig
voordat u dit toestel gaat installeren.
VOORZICHTIG
Continue blootstelling aan geluidsdrukniveaus van meer dan
100 dBA kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Het
volume is doorgaans te hoog als u de mensen om u heen niet
hoort praten. Beperk de tijd dat u luistert met een hoog volume
tot een minimum. Als uw oren suizen of als u spraak alleen
gedempt hoort, gebruik het toestel dan niet meer en laat uw
gehoor controleren.
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.
Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om uw
audiosysteem te laten installeren door een professionele
installateur.
Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te
voeren. Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, kunt
u voor ondersteuning terecht op www.fusionentertainment.com.

Inhoud van de verpakking
• Twee beugels en voeten voor op het dek
• Vier korte zeskantbouten om de beugels aan de luidsprekers
te bevestigen
• Twee lange zeskantbouten om de beugels aan de voeten te
bevestigen
• Zes onderlegringen
• Zes houten schroeven om de voeten aan het dek te
bevestigen

Benodigde materialen
• 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel
• Boormachine
• Boor van 12 mm (1/2 in.) voor de doorvoergaten voor de
kabel
• Boortje voor voorboorgaten in het dek (maat afhankelijk van
materiaal van ondergrond en gebruikte schroeven)
• Alternatieve roestvrijstalen bevestigingsmiddelen die geschikt
zijn voor het oppervlaktemateriaal (indien nodig)
• Plaat en alternatieve bevestigingsmiddelen om het
oppervlaktemateriaal te verstevigen (indien nodig)
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5 Boor de voorboorgaten .
6 Verwijder de sjablonen.
7 Bevestig de beugel losjes aan de luidspreker met behulp
van de meegeleverde schroef aan de voorzijde

.

8 Draai de meegeleverde achterschroef losjes vast.
9 Leid de luidsprekerkabel door de bovenkant van de voet
en uit de onderkant van de voet.

10 Leid de luidsprekerkabel door het doorvoergat in het dek.
11 Breng watervaste kit aan rond het doorvoergat en het dek.
12 Bevestig de voet met drie schroeven aan het dek.
13 Plaats de luidspreker en beugel op de voet.
14 Draai de luidspreker omhoog of omlaag in de juiste hoek.
15 Knijp de beugel samen om de tanden te sluiten en bevestig

ondertussen de beugel aan de voet. Gebruik hiervoor de
lange zeskantbout en onderlegring
en een
zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.
16 Draai de bouten aan de voor- en achterzijde van de beugel
vast met een zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6
mm.
17 Voltooi de verbinding van de luidsprekerkabel aan de hand
van de installatie-instructies die bij de luidsprekers zijn
geleverd.
18 Herhaal deze stappen voor elke volgende luidspreker.

Specificaties
Materiaal

Aluminiumlegering

Afmetingen Hoogte beugel: 84 mm (3,31 inch)
Afmetingen voet van de beugel: 60 × 123 mm (2,3622 ×
4,83 inch)
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