Installatie en gebruikers instructies
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Installatie van de Jive serie
Installatie van de Samba en Salsa
Installatie van de Tango (inbouw)
Installatie van de Tango 5000 (opbouw)
Installatie van de DT en CRS serie

Deze gebruiksaanwijzing gaat alleen in op het aansluiten van de speakers rechtstreeks
(dus met speakerkabel) op uw audio installatie. Indien u geen mogelijkheid heeft om
speakersnoer te leggen, bestel dan de optionele iLink zender en ontvanger. Deze
zender/ontvanger combinatie maakt van elke AquaSound speaker een draadloos model. U
hoeft dan geen speakerkabel meer te leggen.
Kijk voor meer informatie op
http://www.aquasound.nl

Uitbreiding: xPad
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Indien u ook de mogelijkheid wilt hebben om uw audio installatie elders in huis te
bedienen, bestel dan de optionele xPad afstandsbediening met ontvanger. Hiermee kunt u
overal in huis, zonder kabels te leggen, uw audio installatie bedienen.
Kijk voor meer informatie op
http://www.aquasound.nl

Uw AquaSound produkt.
Hartelijk dank voor de aankoop van uw AquaSound Speakers. Hiermee maakt u het
mogelijk om muziek te beluisteren op plaatsen waar het vochtig is. De speakers worden
aangesloten op uw audio installatie.
In deze installatie instructie wordt alleen ingegaan op de installatie van de speakers. Heeft
u ook de iLink (draadloos speakerlink systeem) aangeschaft, lees dan ook de instructies
door van de iLink.
Wat zit er in de verpakking:
* 1 of 2 speakers (dit is afhankelijk van het model)

Installatie van de speakers.
Algemeen :
De speakers kunt u eenvoudig inbouwen in het plafond.
Sluit de speakerkabel aan op de speakers. Let erop dat u op beide speakers en op uw
muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft een
markering.
Leg 2 speaker kabels (2x 2-aderig) vanaf uw audio-installatie tot de plaats waar u de
speakers wilt installaeren (meestal onder/achter het plafond). Knip de kabel iets langer af
dan de maat die u nodig hebt.
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Installatie van de Jive speaker serie.
Gatmaat Jive Eco:
Gatmaat Jive+:

128 mm
152 mm

Neem de maat van de speaker minus 30 mm en teken deze maat af op het plafond. Zaag
het gat uit en plaats de speaker. Teken nu de gaten af voor de schroeven. Boor deze
eventueel voor. Sluit de kabel aan op de speaker. Let erop dat u op beide speakers en op
uw muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft een
markering. Schroef de speaker vast met bijgeleverde schroeven.
Installatie van de Samba en Salsa.
Gatmaat Samba 4055:
Gatmaat Samba 4044:
Gatmaat Samba 4088:
Gatmaat Samba 4010 DT:

175 mm
143x143 mm
nnb
193 mm

Gatmaat Salsa :
nnb
Gatmaat Salsa:
nnb
Gatmaat Salsa DT: nnb

Verwijder eerst voorzichtig de metalen grill.(Dit kunt u doen door een van de
schroeven (achterzijde) terug in het frame te drukken, de grill zal nu los komen).
1
2
3
4
5

Neem de buitenmaat van de speaker minus 30 mm en teken deze maat af op het
plafond.
(Voor de Samba 4044 kunt u een vierkant aftekenen met de maten 143x143 mm.)
Zaag het gat uit.
Sluit de kabel aan op de speaker. Let erop dat u op beide speakers en op uw
muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft
een markering.
Plaats de speaker in het gat.
Door de schroeven aan te draaien zal de speaker vast komen te zitten in het
plafond.

NB:

De Samba serie (muv DT) is uitgevoerd met een draaibare tweeter, deze kunt u
richten naar bv het midden van een ruimte.
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Test eerst de speaker en plaats pas dan de grill weer terug.
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Installatie van de Tango.
Gatmaat Tango 7007:
Gatmaat Tango 8008:

107 mm
150 mm

Verwijder eerst voorzichtig de metalen grill
1 Neem de buitenmaat van de speaker minus 30 mm en teken deze maat af op het
plafond.
2 Zaag het gat uit.
3 Sluit de kabel aan op de speaker. Let erop dat u op beide speakers en op uw
muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft een
markering.
4 Plaats de speaker in het gat.
5 Door de schroeven aan te draaien zal de speaker vast komen te zitten in het plafond.
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Test eerst de speaker en plaats pas dan de grill weer terug.

Installatie van de Tango 5000 (opbouw speaker).
Afmeting Tango 5000:

180x130x108 mm

Monteer de speaker op elke gewenste plaats met de houder tegen de muur. Horizontaal of
verticaal. Sluit de kabel aan op de speaker. Let erop dat u op beide speakers en op uw
muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft een
markering.
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Installatie van de DT en CRS speaker serie.
Gatmaat 6100 DT:
Gatmaat CRS TOP:

210 mm
208 mm

Verwijder eerst voorzichtig de metalen grill
1 Neem de buitenmaat van de speaker minus 30 mm en teken deze maat af op het
plafond.
2 Zaag het gat uit.
3 Sluit de kabel aan op de speaker. Let erop dat u op beide speakers en op uw
muziekinstallatie de + op dezelfde wijze aansluit. De + op de speakersnoer heeft een
markering.
4 Plaats de speaker in het gat.
5 Door de schroeven aan te draaien zal de speaker vast komen te zitten in het plafond.
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Test eerst de speaker en plaats pas dan de grill weer terug.

Kenmerken van de DT-serie:
De DT speaker is een single stereo speaker. Dit houd in dat u zowel het linker als het
rechter kanaal op de speaker moet aansluiten om een stereo geluid te krijgen.
Kenmerken van de CRS-serie en Samba-serie:
Alle CRS en de Samba speakers hebben een draaibare tweeter. Deze tweeter is 30°
draaibaar. U kunt deze het best naar het midden van de badkamer richten.
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Service en garantie.
Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over een van de AquaSound
producten, dan kunt u voor kontakt opnemen met

AquaSound
De Run 6720
5504 DV VELDHOVEN
tel. 040-2534205
fax 040-2541645

www.aquasound.nl
info@aquasound.nl

AquaSound behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving,
wijzigingen aan te brengen aan haar produkt, die zij noodzakelijkacht.
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Uitbreiding: iLink.
Indien u geen mogelijkheid heeft om speakersnoer te leggen, bestel dan de optionele
iLink zender en ontvanger. Deze zender/ontvanger combinatie maakt van elke
AquaSound speaker een draadloos model. U hoeft dan geen speakerkabel meer te leggen.
iLink zender

iLink ontanger

Kijk voor meer informatie op http://www.aquasound.nl.

Uitbreiding: xPad.
Indien u ook de mogelijkheid wilt hebben om uw audio installatie elders in huis te
bedienen, bestel dan de optionele xPad afstandsbediening met ontvanger. Hiermee kunt u
overal in huis, zonder kabels te leggen, uw audio installatie bedienen.
xPad

ontvanger voor xPad

Kijk voor meer informatie op http://www.aquasound.nl.
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