
Installatievoorschriften

Methoden voor achtermontage
Met de beugels voor achtermontage kan het display vlak worden
ingebouwd vanaf de achterkant van het montageoppervlak.
De methode voor de montage wordt bepaald door de dikte van
het montageoppervlak.
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1. Montageoppervlak en diepte van de instrumentrand zijn
hetzelfde (12,5 mm dik) — aanbevolen

2. Montageoppervlak is dikker dan de diepte van de
instrumentrand — precisiegereedschap vereist

3. Montageoppervlak is dunner dan de diepte van de
instrumentrand — speciale installatie

De volgende, extra apparatuur is vereist voor achtermontage:

• Bevestigingen die geschikt zijn voor het bevestigen van de
beugel op het montageoppervlak.

• Voor de scheepvaart geschikte kit

• Afstandhouders/ringen (nodig bij montage op een oppervlak
dat dunner is dan de diepte van de instrumentrand.)

• Bovenfrees (nodig voor het uitfrezen van een dikker
montageoppervlak.)

Let op: Vereisten voor het
montage-oppervlak
Dit product is zwaar. Om mogelijke schade
aan het product en/of uw schip te voorkomen,
dient u de volgende instructies op te volgen
VOORDAT u het product installeert:

• Raadplaag de gewichtsinformatie in
de technische specificaties voor dit
product en zorg ervoor dat het bedoelde
montageoppervlak geschikt is voor dit
gewicht.

• Als het montageoppervlak niet geschikt
is voor het gewicht van het product, kan
het nodig zijn het montageoppervlak te
verstevigen.

• In geval van twijfel schakelt u een
professionele installateur voor maritieme
apparatuur in voor ondersteuning.

De beugel op het display monteren
Om het display vanaf de achterkant te monteren, dient u eerst de
paneelpakking en de beugel voor achtermontage op het display
te monteren.

Zorg ervoor dat beide instrumentranddelen en de
menu/home-knoppen zijn verwijderd.

1. Verwijder de beschermfolie van één kant van de
paneelpakking (meegeleverd met uw display).

2. Bevestig de pakking op de achterkant van het display en druk
hem stevig op de flens.
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3. Verwijder de beschermfolie van de andere kant van de
pakking.

4. Schuif de beugel over de achterkant van het display, zorg er
daarbij voor dat de bevestigingsgaten op één lijn liggen.
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5. Gebruik de met uw display meegeleverde bevestigingen om
de beugel op het display vast te zetten.

6. Zet de menu/home-knoppen en beide instrumentranddelen
terug.

Opmerking: De paneelpakking zorgt voor een goede
afdichting tussen de unit en de montagebeugel. Het kan ook
nodig zijn om voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken
tussen de montagebeugel en het montageoppervlak om te
voorkomen dat er water binnen kan dringen.

Vereisten voor achterzijdemontage
Voordat u het display monteert dient u ervoor te zorgen dat:

• u de richtlijnen uit de ‘Vereisten voor plaatsing’ in de
installatie-instructies van uw product hebt opgevolgd.
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• u de afmetingen van uw producten hebt gecontroleerd om er
zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is om het product
vanaf de achterkant van het montageoppervlak te monteren.

• u het gekozen montageoppervlak hebt gecontroleerd om er
zeker van te zijn dat het diep genoeg is voor de bevestigingen
die u gebruikt zonder de voorkant van het oppervlak te
beschadigen en dat het sterk genoeg is om het gewicht van
het product te dragen.

Montage op een oppervlak dat even dik
is als de instrumentrand
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1. Bevestig de meegeleverde mal voor de achtermontagebeugel
op de gewenste plaats.

2. Gebruik een geschikt boortje of gatenzaag (de maat en positie
staan vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken
van het uit te zagen gebied.

3. Zaag langs de binnenkant van de zaaglijn die is aangegeven
op de mal.

4. Controleer of de unit in het gemaakte gat past en verwijder
daarna eventuele ruwe randen.

5. Zet het product vast op het montageoppervlak met behulp
van de gekozen bevestigingen.

6. Sluit de kabels voor voeding en gegevens etc. aan op het
product.

Montage op een oppervlak dat dikker
is dan de instrumentrand
Hiervoor moet een sponning worden gefreesd in het
montageoppervlak met behulp van een bovenfrees.
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Opmerking: Wij adviseren u een bovenfrees te gebruiken voor
het uitzagen en frezen van het montageoppervlak.

1. Bevestig de meegeleverde mal voor de achtermontagebeugel
op de gewenste plaats.

2. Gebruik een geschikt boortje of gatenzaag (de maat en positie
staan vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken
van het uit te zagen gebied.

3. Zaag langs de binnenkant van de zaaglijn die is aangegeven
op de mal.

4. Gebruik een bovenfrees en houd de freeslijn op de mal aan
om de sponning te frezen rond het gat, zodat de beugel en
het display erin passen.

Opmerking: Het resterende montageoppervlak aan de
voorkant van de sponning moet 12,5 mm dik zijn.

5. Controleer of de unit in het gemaakte gat past en verwijder
daarna eventuele ruwe randen.

6. Zet het product vast op het montageoppervlak met behulp
van de gekozen bevestigingen.

7. Sluit de kabels voor voeding en gegevens etc. aan op het
product.

Montage op een oppervlak dat dunner
is dan de instrumentrand
Voor deze manier van installeren zijn speciale bevestigingen
nodig, daarnaast moet het montageoppervlak misschien worden
verstevigd.
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1. Bevestig de meegeleverde mal voor de montagebeugel achter
op de gewenste plaats.
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2. Gebruik een geschikt boortje of gatenzaag (de maat en positie
staan vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken
van het uit te zagen gebied.

3. Zaag langs de binnenkant van de zaaglijn die is aangegeven
op de mal.

4. Controleer of de unit in het gemaakte gat past en verwijder
daarna eventuele ruwe randen.

5. Zet het product vast op het montageoppervlak met behulp
van de gekozen bevestigingen.

6. Sluit de kabels voor voeding en gegevens etc. aan op het
product.
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