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การยึดสเตอริโอ
ประกาศ

MS-RA210 คำแนะนำการติดตั้ง
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
การไมปฏิบัติตามคำเตือนและขอควรระวังเหลานี้อาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บ ความเสียหายกับตัวเรือ หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไมดีได
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟของเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้งผลิตภัณฑนี้
กอนที่จะจายไฟใหกับผลิตภัณฑนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งสายดินให
กับผลิตภัณฑอยางถูกตองตามคำแนะนำในคูมือแลว
ขอควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และ
หนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ไมใชสเตอริโอเปนแมแบบเมื่อทำการเจาะชองยึดเนื่องจากอาจทำใหจอก
ระจกเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง คุณตองใชแมแบบที่มีมาให
เทานั้นเพื่อใหเจาะชองยึดไดอยางถูกตอง
ใชความระมัดระวังเมื่อตัดชองเพื่อยึดสเตอริโอ มีระยะหางระหวางโครง
เครื่องและชองติดตั้งเพียงเล็กนอย และการตัดชองใหญเกินไปอาจทำให
เสถียรภาพของสเตอริโอหลังไดรับการติดตั้งลดต่ำลง
ไมใชจาระบีหรือสารหลอลื่นกับสกรูเมื่อทำการยึดสเตอริโอเขากับพื้นผิว
ติดตั้ง จาระบีหรือสารหลอลื่นอื่นๆ อาจทำใหตัวเครื่องสเตอริโอเสียหาย
ได
กอนที่จะยึดสเตอริโอในตำแหนงใหมบนพื้นผิวติดตั้ง คุณตองเลือก
ตำแหนงที่เปนไปตามการพิจารณาการติดตั้ง
1 คิดแมแบบเขากับพื้นผิวติดตั้ง
2 เจาะรูมุมดานในของเสนประบนแมแบบ
3 ตัดแบบหมุนในการตัดพื้นผิว ติดตั้งตามเสนประดานในแมแบบ

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยูเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเรือ
ไมใชสเตอริโอเปนแมแบบเมื่อทำการเจาะชองยึดเนื่องจากอาจทำใหจอก
ระจกเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง คุณตองใชแมแบบที่มีมาให
เทานั้นเพื่อใหเจาะชองยึดไดอยางถูกตอง
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง หากคุณ
พบปญหายุงยากระหวางการติดตั้ง โปรดติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Fusion
®

มีอะไรใหในกลอง
•
•
•
•
•

ปะเก็นยึด
สกรูเกลียวปลอย 6 เกลียวสี่ตัว
ฝาครอบสกรูสองตัว
ชุดสายไฟและสายลำโพง
ชุดสาย Auxiliary-in, Line-out และ Subwoofer-out

เครื่องมือที่จำเปน
•
•
•
•
•

ไขควงปากแฉก
สวานไฟฟา
ดอกสวาน (ขนาดแตกตางกันไปตามวัสดุพื้นผิวและสกรูที่ใช)
เครื่องมือตัดแบบหมุนหรือเลื่อยจิ๊กซอว
สารกันรั่วชนิดใชงานในทะเลแบบซิลิโคน (ไมจำเปน)

การพิจารณาการติดตั้ง

• คุณตองติดตั้งสเตอริโอบนพื้นผิวเรียบที่มีอากาศไหลเวียนรอบๆ ดาน
หลังของสเตอริโอเพื่อการระบายความรอน
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในตำแหนงที่อาจโดนน้ำ คุณตองติดตั้ง
สเตอริโอในมุม 45 องศาบนพื้นราบแนวนอน
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในตำแหนงที่อาจโดนน้ำ ควรเดินสายวนรอบ
เพื่อใหน้ำหยดลงจากสายและไมไปสรางความเสียหายใหกับสเตอริโอ
• หากคุณตองการติดตั้งสเตอริโอดานนอกตัวเรือ คุณตองติดตั้ง
สเตอริโอในตำแหนงเหนือเสนระดับน้ำขางเรือที่ซึ่งสเตอริโอจะไมจม
ลงในน้ำ และเปนตำแหนงที่สเตอริโอจะไมไดรับความเสียหายจากทา
เสาเข็ม หรืออุปกรณอื่นๆ
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแมเหล็ก ควรติดตั้งสเตอริโอหางจาก
เข็มทิศอยางนอย 15 ซม. (5.9 นิ้ว)

มกราคม 2021

4 ตรวจสอบวารูติดตั้งบนสเตอริโอตรงกับรูเจาะนำรองบนแมแบบ
5 ใชดอกสวานขนาดที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้งและประเภทสกรูในการ

เจาะรูนำ
6 ถอดแมแบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
7 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในบริเวณที่แหง ใหใสปะเก็นยึด
ไวที่
ดานหลังสเตอริโอ
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอไวในตำแหนงที่โดนน้ำ ใหใชสารกันรั่ว
ชนิดใชงานในทะเลแบบซิลิโคนบนพื้นผิวติดตั้งรอบๆ ชองที่ตัด

ประกาศ

หามติดตั้งปะเก็นยึดที่มีให หากคุณใชสารกันรั่วกับพื้นผิวติดตั้ง
การใชสารกันรั่วรวมกับปะเก็นยึดอาจทำใหความทนทาตอน้ำลด
ลง

8 หากคุณไมสามารถเขาถึงดานหลังของสเตอริโอหลังจากการติดตั้งได
ใหทำการตอสายที่จำเปน

9 ยึดสเตอริโอกับพื้นผิวติดตั้งโดยใชสกรูที่ใหมาดวย
คุณควรขันสกรูใหแนนดวยมือเมื่อทำการยึดสเตอริโอกับพื้นผิวติดตั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขันแนนเกินไป
10 ดันฝาครอบสกรูใหเขาที่

การพิจารณาการเชื่อมตอ

สเตอริโอตองเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ ไมวาจะเปนการติดเครื่องเรือหรือ
สวิตชภายนอก ลำโพง และแหลงอินพุตสื่อ เพื่อใหทำงานไดอยางถูกตอง
คุณควรจัดวางแผนผังของอุปกรณ, เครือขาย NMEA 2000 , ลำโพง
และแหลงที่มาอินพุตของคุณอยางระมัดระวังกอนที่จะทำการเชื่อมตอใดๆ
®
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การระบุพอรต

ไมไดใชงาน
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟสำหรับอินพุต Auxiliary1
และสำหรับเอาตพุตไลนและซับวูฟเฟอรสำหรับโซน 1 และ 2
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟและชุดสายลำโพง
FUSE

มีฟวส 15 A

USB

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ USB

ฟงกชันของสายหรือ สีของสายเปลือย
ขั้วตอ RCA
หรือชื่อฉลาก
RCA

หมายเหตุ

หรี่

สม

เชื่อมตอสายระบบแสงสวางของเรือ
เพื่อหรี่ไฟหนาจอสเตอริโอเมื่อ
เปดไฟ
เกลียวของสายระบบแสงสวางตอง
เหมาะสมกับฟวสที่จายไฟใหกับ
วงจรที่เชื่อมตออยู

โซนลำโพง 1
ซาย (+)

ขาว

โซนลำโพง 1 ซาย (-) ขาว/ดำ
โซนลำโพง 1
ขวา (+)

โซนลำโพง 1 ขวา (-) เทา/ดำ
โซนลำโพง 2
ซาย (+)

SXM TUNER เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ Connect Tuner SiriusXM
เพื่อรับสถานี SiriusXM ตางๆ หากมี (ไมไดใหมาดวย)
เชื่อมตอเขากับโมดูล Fusion DAB เพื่อรับสถานี DAB หากมี
(ไมไดใหมาดวย)
®

ANTENNA

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับเสาอากาศ AM/FM ทั่วไป
หากคุณติดตั้งสเตอริโอบนเรือที่มีลำเรือเปนโลหะ คุณตองใช
เสาอากาศที่ฐานตองสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ หากคุณติดตั้ง
สเตอริโอบนเรือที่ลำเรือไมใชโลหะ คุณตองใชเสาอากาศที่ฐาน
ไมตองสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ ดูขอมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำการ
ติดตั้งที่มาพรอมกับเสาอากาศของคุณ

NMEA 2000

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ NMEA 2000 เครือขาย (แผนภาพ
การเดินสายระบบ NMEA 2000, หนา 3)

การระบุสายและขั้วตอของชุดสายไฟ

เทา

เขียว

โซนลำโพง 2 ซาย (-) เขียว/ดำ
โซนลำโพง 2
ขวา (+)

มวง

โซนลำโพง 2 ขวา (-) มวง/ดำ
โซน 1 Line out
(ซาย)
โซน 1 Line out
(ขวา)
โซน 1 Subwoofer
out

ZONE 1
ZONE 1
SUB OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก
และเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับ
เสียงสำหรับโซน 1
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะให
เอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟ
เฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของ
ซับวูฟเฟอร

โซน 2 Line out
(ซาย)
โซน 2 Line out
(ขวา)
โซน 2 Subwoofer
out

ZONE 2
ZONE 2
SUB OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก
และเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับ
เสียงสำหรับโซน 2
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะให
เอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟ
เฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของ
ซับวูฟเฟอร

Auxiliary in ซาย
Auxiliary in ขวา

AUX IN

ใหอินพุตไลนสเตอริโอ RCA
สำหรับแหลงที่มาเสียง เชน CD หรือ
เครื่องเลน MP3

การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

ฟงกชันของสายหรือ สีของสายเปลือย
ขั้วตอ RCA
หรือชื่อฉลาก
RCA

หมายเหตุ

กราวด (-)

ดำ

เชื่อมตอกับขั้วลบของแหลงจายไฟ
(การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ,
หนา 2)

ไฟ (+)

เหลือง

เชื่อมตอกับขั้วบวกของแหลงจายไฟ

ระบบจุดระเบิด

แดง

เชื่อมตอกับการเชื่อมตอ 12 Vdc
ที่มีสวิตซแยกตางหาก เชน บัสของ
ระบบจุดระเบิด เพื่อเปดและปด
สเตอริโอ

เปดเครื่องขยาย

น้ำเงิน

เชื่อมตอกับเครื่องขยายภายนอกที่
เปนตัวเลือก เพื่อใหเครื่องขยายเปด
ขึ้นเมื่อเปดสเตอริโอ
เอาตพุตกระแสไฟฟาสูงสุดเมื่อเปด
สเตอริโอ: 100 mA

Telemute

น้ำตาล

เปดใชเมื่อเชื่อมตอกับกราวด
ตัวอยางเชน เมื่อคุณเชื่อมตอสายนี้
กับชุดอุปกรณเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี
เสียงจะถูกปดหรืออินพุตจะถูก
เปลี่ยนเปน AUX เมื่อรับสายและชุด
อุปกรณเชื่อมตอสายนี้ลงกราวด
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชันนี้ได
จากเมนูการตั้งคา

2

เมื่อทำการเชื่อมตอเสตอริโอกับแหลงจายไฟ คุณตองเชื่อมตอสายไฟทั้ง
สองเสน สายไฟสีเหลืองจะตองเชื่อมตอกับแบตเตอรี่เพื่อใหพลังงานที่
เพียงพอกับสเตอริโอ สายหัวเทียนสีแดงควรเชื่อมตอผานสวิตชกุญแจ
หรือสวิตชแมนนวลอีกตัวหนึ่งเพื่อเปด/ปดการควบคุมสเตอริโอ วิธีการติด
ตั้งนี้จะใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากสายสีเหลืองจะยังคงมีการดึง
พลังงานเล็กนอยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยปรับเวลาเริ่มตนการทำงานของ
สเตอริโอใหเหมาะสม
หมายเหตุ: หากคุณจะจัดเก็บเรือเปนระยะเวลานาน คุณควรพิจารณา
เชื่อมตอสายสีเหลืองผานเบรกเกอรหรือสวิตชที่คลายกันเพื่อใหคุณ
สามารถถอดสายไฟชนิดพลังงานนอยออกจากสายสีเหลืองและหลีกเลี่ยง
การใชแบตเตอรี่มากเกินไปในระหวางการจัดเก็บ
หากคุณไมมีตัวเลือก หรือไมตองการใชสวิตชกุญแจเพื่อเปดและปด
สเตอริโอ คุณสามารถเชื่อมตอสายสีแดงและสายสีเหลืองเขากับสวิตช
เดียวกันบนแผงควบคุมไฟฟาได วิธีการติดตั้งนี้จะทำใหระยะเวลาในการ
เริ่มตนทำงานของสเตอริโอนานขึ้นเล็กนอย แตจะไมดึงพลังงานจาก
แบตเตอรี่เมื่อปดสเตอริโอโดยใชสวิตช
คุณตองเชื่อมตอสายไฟเขากับแบตเตอรี่ทางฟวส 15 A หรือสะพานไฟ
15 A
หากจำเปนตองตอขยายสายไฟสีเหลืองและสายดินสีดำ ใหใชสาย
14 AWG (2.08 มม.2) สำหรับการตอขยายที่ยาวกวา 1 เมตร (3 ฟุต) ให
ใชสาย 12 AWG (3.31 ตารางมิลลิเมตร)
หากจำเปนตองตอขยายสายหัวเทียนสีแดง ใหใชสาย 22 AWG
(0.33 มม.2)
1 เดินสายไฟสีเหลือง สายตัวสตารทสีแดง และสายดินสีดำ
ไปที่แบตเตอรี่ และเดินสายปลั๊กชุดสายไฟไปที่สเตอริโอ
หามเชื่อมตอชุดสายไฟเขากับสเตอริโอจนกวาจะเชื่อมตอสายเปลือย
ทั้งหมดแลว
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2 เชื่อมตอสายสีดำเขากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่
3 หากคุณกำลังเดินสายสีแดงผานตัวสตารทหรือสวิตชแมนนวลอื่น

ใหเชื่อมตอสายตัวสตารทสีแดงเขากับตัวสตารทหรือสวิตช
ใหใกลกับ
แบตเตอรี่ที่สุด และเชื่อมตอสายทั้งสองเสนเขากับขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่
หมายเหตุ: หากคุณกำลังเดินสายสีแดงผานสวิตชที่มีฟวส คุณไม
จำเปนตองเชื่อมตอสายสีแดงเขากับสายสีเหลืองหรือเพิ่มฟวสเพิ่มเติม
ใหกับสายสีแดง
หากคุณเชื่อมตอทั้งสายไฟสีแดงและสีเหลืองผานสะพานไฟ 15 A
คุณไมจำเปนตองเพิ่มฟวสเพิ่มเติม
5 เชื่อมตอชุดสายไฟกับสเตอริโอ

4 เชื่อมตอสายสีแดงเขากับสายสีเหลือง ติดตั้งฟวส 15 A

โซนลำโพง
คุณสามารถจัดกลุมลำโพงในพื้นที่หนึ่งใหเขาไปอยูในโซนลำโพงได ซึ่ง
จะทำใหคุณสามารถควบคุมระดับเสียงของแตละโซนได ตัวอยางเชน
คุณสามารถกำหนดใหเสียงเงียบลงในสวนหองโดยสารและใหเสียงดัง
ขึ้นที่สวนดาดฟาเรือได
คุณสามารถเชื่อมตอกับลำโพง 4 โอหมหนึ่งตัวตอชองในแตละโซนได
หนึ่งโซนรองรับลำโพง 4 โอหมไดไมเกินสองตัวโดยใชเครื่องขยายแบบ
ออนบอรด หากตองการใชเอาตพุตไลน RCA และเอาตพุตซับวูฟเฟอร
สำหรับ คุณตองเชื่อมตอเครื่องขยายภายนอก
คุณสามารถกำหนดสมดุล ขีดจำกัดระดับเสียง ระดับซับวูฟเฟอร ความถี่
ซับวูฟเฟอร และชื่อของแตละโซน และกำหนดคาการตั้งคาเฉพาะโซ
นอื่นๆ ได

ตัวอยางการเดินสายของระบบแบบโซนเดี่ยว

ลำโพงโซน 1
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ
ลำโพงโซน 2
เครื่องขยายบนสายสัญญาณ
คุณตองเชื่อมตอสายนี้กับเครื่องขยายแตละตัวที่เชื่อมตอกับ Line out
ของโซน
เครื่องขยายที่เชื่อมตอตองใชสายกราวด (-) เดียวกันกับสเตอริโอเพื่อให
สายสัญญาณนี้ทำงานไดอยางถูกตอง
เครื่องขยายที่ไดรับการจายไฟซึ่งเชื่อมตอกับ Line out ของโซน 2
Line out ของโซน 2 และ Subwoofer out
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอรที่
เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณ
RCA ในการเชื่อมตอกับเครื่องขยาย
ซับวูฟเฟอร

การเชื่อมตอโมดูลเครื่องรับ SiriusXM
อุปกรณนี้ใชรวมกันไดกับ SiriusXM SXV300 หรือโมดูลเครื่องรับของ
ยานพาหนะรุนใหมกวา
1 หากคุณเชื่อมตอกับ USB, สาย NMEA 2000 หรือทั้งสองอยางอยู
แลว ใหยกเลิกการเชื่อมตอออกจากสเตอริโอ
เชื
่อมตอสายจากโมดูลเครื่องรับ SiriusXM เขากับพอรต SXM
2
TUNER ที่ดานหลังของสเตอริโอ
3 หากจำเปน ใหเชื่อมตอ USB, สาย NMEA 2000 หรือทั้งสองอยาง
ใหม
4 ทำการติดตั้งสเตอริโอใหเสร็จสิ้น

แผนภาพการเดินสายระบบ NMEA 2000
ลำโพง
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ

การเดินสายระบบลำโพงโดยใช Line Out

แผนภาพนี้แสดงใหเห็นภาพของการติดตั้งระบบที่มีเครื่องขยายและซับ
วูฟเฟอรภายนอกที่เชื่อมตอกับโซน 2 ในสเตอริโอโดยใช Line Out คุณ
สามารถเชื่อมตอเครื่องขยายและซับวูฟเฟอรกับโซนใดก็ไดหรือทุกโซน
ที่มีในสเตอริโอ
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตอลำโพงเขากับสายลำโพงสำหรับเครื่อง
ขยายสเตอริโอภายในในขณะที่ใช Line Out ในโซน 1 และ 2 ถึงแม
การปรับระดับเสียงจะมีผลตอลำโพงทั้งสองที่เชื่อมตอกับเครื่องขยาย
ภายในและ Line Out ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลใหระดับเสียงไมสม่ำเสมอ
สเตอริโอ
รองรับชารตพล็อตเตอร MFD หรือรีโมทคอนโทรล Fusion NMEA 2000
ที่ใชรวมกันได
สวิตชอินไลน
สายไฟ NMEA 2000
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3

สายดรอป NMEA 2000 จากสเตอริโอ ความยาวสูงสุด 6 เมตร (20 ฟุต)

22 มม. (0.87 นิ้ว)

สายดรอป NMEA 2000 จากชารตพล็อตเตอร MFD หรือ Fusion NMEA
2000 รีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันได

104.6 มม. (4.12 นิ้ว)

แหลงจายไฟ 9 ถึง 16 Vdc

68 มม. (2.68 นิ้ว)
49.8 มม. (1.96 นิ้ว)

เทอรมิเนเตอรหรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ขั้วตอรูปตัวที NMEA 2000

ขนาดดานบน

เทอรมิเนเตอรหรือสายแกนหลัก NMEA 2000

ขอมูลสเตอริโอ
ขอมูลจำเพาะ
น้ำหนัก

350 กรัม (12.4 ออนซ)

ระดับการกันน้ำ

IEC 60529 IPX6 และ IPX7 (ดานหนาของ
สเตอริโอเทานั้น เมื่อติดตั้งอยางถูกตอง)1
IEC 60529 IPX2 (ดานหลังของสเตอริโอ)

ชวงอุณหภูมิทำงาน

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

ชวงอุณหภูมิการจัดเก็บ

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

แรงดันไฟฟาอินพุต

ตั้งแต 10.8 ถึง 16 Vdc

กระแสไฟฟา (สูงสุด)

15 A

กระแสไฟฟา (ปดเสียง)

นอยกวา 400 mA

กระแสไฟฟา (ปด)

นอยกวา 100 mA

130 มม. (5.10 นิ้ว)

ฟวส

แบบ Mini-blade 15 A

22 มม. (0.87 นิ้ว)

NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc

1 (50 mA)

ระยะสัญญาณไรสาย
Bluetooth

สูงสุด 10 ม. (30 ฟุต)

10 มม. (0.39 นิ้ว)

®

157 มม. (6.18 นิ้ว)

การอัปเดตซอฟตแวร

ระยะสัญญาณไรสาย ANT

สูงสุด 3 ม. (10 ฟุต)

ความถี่ไรสาย/โปรโตคอล

Bluetooth 2.4 GHz @ 12 dBm ปกติ
ANT 2.4 GHz @ 7 dBm ปกติ

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

15 ซม. (5.9 นิ้ว)

®

เครื่องขยาย Class D แบบออนบอรด
กำลังเอาตพุตเพลงตอชองสัญญาณ สูงสุด 4 x 50 W 4 โอหม
กำลังเอาตพุตสูงสุดรวม

สูงสุด 200 W

กำลังเอาตพุตตอชองสัญญาณ

4 x 26 W RMS ที่อินพุต 14.4 Vdc,
4 โอหม, 10% THD2

ระดับเอาตพุตไลน (สูงสุด)

5.5 V (พีคทูพีค)

ระดับอินพุต Aux (ทั่วไป)

1 V RMS

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรอัปเดตซอฟตแวรในอุปกรณ Fusion
ทั้งหมด ณ ตอนติดตั้งเพื่อใหมั่นใจวาจะใชงานรวมกันได
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรไดดวยแฟลชไดรฟ USB สำหรับกา
รอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตอุปกรณดวยแฟลช
ไดรฟ USB โปรดไปยังหนาผลิตภัณฑของอุปกรณที่
www.fusionentertainment.com/marine

วามถี่เครื่องรับ
เครื่องรับ

ยุโรปและออสตรา USA
เลเซีย

ญี่ปุน

ชวงความถี่วิทยุ FM 87.5 ถึง 108 MHz 87.5 ถึง
107.9 MHz

76 ถึง 95 MHz

สเต็ปความถี่ FM

50 kHz

50 kHz

200 kHz

ชวงความถี่วิทยุ AM 522 ถึง 1620 kHz 530 ถึง
1710 kHz

522 ถึง
1620 kHz

สเต็ปความถี่ AM

9 kHz

9 kHz

10 kHz

รูปภาพขนาดของสเตอริโอ
ขนาดดานขาง

1 เมื่อติดตั้งอยางถูกตอง ดานหนาของสเตอริโอจะทนทานตอน้ำที่ความลึกสูงสุด 1 ม.
เปนเวลา 30 นาที และไดรับการปกปองจากพวยน้ำที่รุนแรง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
2 สเตอริโออาจจำกัดกำลังเอาตพุตเพื่อปองกันไมใหเครื่องขยายรอนเกินไป และเพิ่มรักษา
ไดนามิกของเสียง
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