CONEXÕES RESISTENTES A ÁGUA
Diâmetro
do cabo

1 - Retire as extremidades dos protetores do terminal. Ao retirar as extremidades, aparecerá um
orifício na ponta, através do qual passará o cabo da caixa Wakeboard.
Para criar a resistência a água desejada, determine o tamanho do orifício que necessita antes de
cortar, o objetivo é que o cabo encaixe confortavelmente no orifício.

cortar

Para assegura uma conexão resistente a água eficaz entre a fiação e os terminais das caixas
Wakeboard, foram adicionados protetores de borracha no terminal, se instalados corretamente,
evitará a penetração da água e reduz o risco de corrrosão em ambientes náuticos.

Depois de cortar

2 - Puxe os cabo da caixa Wakeboard através dos orifícios nos protetores.
3 - Prenda os cabos nos terminais e cubra - os com as proteções completamente.
Certifique - se de que as polaridades estejam corretas para obter melhor qualidade de som.
Conexão impermeabilizada
Deslize a tampa do terminal de borracha
no terminal completamente
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
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INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

OUTDOOR SERIES
ALL -WEATHER

EXTERNO

INSTALAÇÃO / CONECTIVIDADE

MANUAL DO USUÁRIO
Parabéns você acaba de adquirir a caixa Wakeboard Hurricane. Este produto foi projetado e fabricado com a mais alta qualidade e desempenho. Obrigado por
escolher a caixa Wakeboard Hurricane.

APRESENTAÇÃO:

ESPECIFICAÇÕES

As suas novas caixas Wakeboard são de alta potência, totalmente resistentes à água,
sistema 2 vias com Mid Bass de 6.5'' e um Tweeter ogiva de 1''. A Hurricane entende que
este sistema Wakeboard pode ser instalado em diferentes locais, portanto eles são
projetados para serem montados de modo seguro em tubos de diâmetro de 1,5'' - 2''.

MID BASS 6,5''
Cone injetado polipropileno
Borda de santoprene
Bobina KEISV alta temperatura 1,25''

ITENS INCLUSOS:

TWEETER
Tweeter ogiva 1'' (25mm)

A caixa contém os itens abaixo:
2 Caixas Wakeboard
4 Almofadas de borracha para montagem
2 Suportes de montagem
4 Parafusos de montagem

DIVISOR
Embutido

INSTALANDO COM SEGURANÇA:
O sistema de montagem foi projetado para proporcionar uma instalação segura e estável.
No entanto, é importante lembrar que estes produtos são pesados e serão utilizados em
ambientes náuticos por vezes turbulentos e acidentados.
Portanto, mantenha isto em mente e seja cauteloso ao instalar para evitar sérios acidentes.
CONSIDERE OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA:

É altamente recomendado que procure por profissionais especializados para a
instalação. As caixas Wakeboard são pesadas e difíceis de manusear nos locais
de montagem.

POTÊNCIA
300W MAX. / 150W RMS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
75Hz - 20KHz
SENSIBILIDADE
90dB(1W /1M)
DIMENSÕES (MM)
216 larg X 292 alt X 230 comp

IMPEDÂNCIA
4 ohms

PESO
2,6 Kg (cada caixa)

DIMENSÕES
216 mm

Somente para a versão Wak 6.5 BT

INSTALAÇÃO

230 mm

1 - Certifique-se de colocar os componentes em locais seguros ao abrir e
desmontar as partes dos suportes.

3 - Coloque as almofadas de borracha dianteiras na superfície interior da metade
frontal do suporte (a parte permanente do suporte.)

1. Ligar o alto falante

5 - Coloque a almofada de borracha superior na superfície superior do tubo e
coloque a metade superior do suporte sobre a almofada de borracha.

2. Certifique se de que a função BLUETOOTH está ativada e ligada
no seu dispositivo.

6 - Insira os 2 parafusos através do suporte superior até o suporte inferior e
aperte os bem até sentir resistência. Depois gire algumas voltas e aperte cada
um dos 2 parafusos e repita até estarem bem firmes. A pressão igual exercida em
cada parafuso garante a segurança da montagem.

3. O nome da rede BLUETOOTH aparecerá como HURRICANE
(não é necessário nenhuma senha para se conectar.)

Alto Falante
wakeboard

Passo 1

INTERNO

PAREAMENTO BLUETOOTH E CONEXÃO

4 - Eleve a caixa Wakeboard até o local apropriado de modo que o suporte
dianteiro / almofada fique pressionado na parte inferior do tubo de montagem.

Almofada de
borracha

292 mm

3 - Seja muito cuidadoso, ao apertar os suportes de montagem. As almofadas de
borrachas foram fornecidas para amortecer os anexos, mas a borracha por baixo do
suporte pressionará e fará o suporte parecer mais apertado do que realmente está.
Portanto, após ter completado a montagem, verifique os parafusos e certifique-se que
estejam bem apertados antes de fazer o sistema de audio funcionar.

Diâmetro do tubo
de montagem
1,5'' - 2''

Transmissão rápida e fácil de músicas sem fio
Compatibilidade com todos os dispositivos atuais
Versão Bluetooth: 3.0 ISSC
Nome da conexão Bluetooth: Hurricane
Alcance sem fio: Aprox. 10m sem obstáculos

2 - Defina o melhor local para fixar a caixa Wakeboard no tubo de instalação da
sua embarcação.

1 - Não monte a caixa Wakeboard em locais de passagem para evitar que as pessoas
se choquem.
2 - Prenda bem os fios em vários locais por onde eles passam, eliminando as voltas
soltas.

CONECTIVIDADE BLUETOOTH

Parafuso

Suporte
Barra de
Suspensão

Passo 2

Enrolar o fio de aço
ao redor da barra
de suspensão

Passo 3

4. Caso o pareamento ocorra com sucesso,o seu aparelho
salvará a conexão HURRICANE automaticamente (e se desconectará
ao sair do alcance do BT. Ao voltar para o perímetro compatível, o seu
dispositivo voltará a se conectar ao BT automaticamente.
5. BLUETOOTH é um modo prioritário. Se desejar usar audio via RCA IN,
você deve desconectar a conexão BLUETOOTH do dispositivo móvel.

Passo 4

