
Installation instruktion

Metoder för montering från baksidan
Fästet som monteras från baksidan gör att displayen infattas från
monteringsytans baksida.
Vilken metod som används beror på hur tjock monteringsytan är.
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1. Monteringsytans och ramens djup är desamma (12,5 mm
tjock) — rekommenderas

2. Monteringsytan är tjockare än ramdjupet — det krävs
precisionsverktyg

3. Monteringsytan är tunnare än ramdjupet — måttbeställ
installation

Följande extra utrustning krävs vid montering från baksidan:

• Fixeringsskruvar för fixering av fästet på monteringsytan.
• Marinklassat tätningsmedel
• Mellanlägg/brickor vid montering på en yta som är tunnare än
displayens ramdjup.)

• Fräsmaskin (krävs för att falsa en tjockare monteringsyta.)

Observera! Krav på monteringsyta
Denna apparat är tung. Förhindra eventuell
skada på apparaten och/eller fartyget genom
att ta hänsyn till följande INNAN du installerar
apparaten:

• Studera medföljande viktinformation i
apparatens tekniska specifikation och
kontrollera att den avsedda monteringsytan
klarar av vikten.

• Om monteringsytan inte är lämplig för
apparatens vikt kanske du behöver förstärka
monteringsytan.

• Om du blir osäker, kontakta en professionell
marintekniker för vägledning.

Sätta fast displayen på monteringsby-
geln.
Montera displayen från baksidan genom att först fästa
panelpackningen och baksidesfästet på displayen.

Kontrollera att båda infattningsdelarna och meny-/hemknapparna
tagits bort.

1. Ta bort skyddshöljet från ena sidan av panelpackningen
(medföljer displayen).

2. Fäst packningen på displayens baksida och tryck försiktigt
fast den på kanten.
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3. Ta bort skyddshöljet från packningens andra sida.
4. Skjut fästet över displayens baksida och se till att

fixeringshålen finns i linje med varandra.
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5. Med fixeringsskruvarna, som medföljer displayen, fixerar du
fästet på displayen.

6. Sätt tillbaka meny-/hemknapparna och båda ramdelarna.

Anm: Panelpackningarna ger en förslutning mellan apparaten
och monteringsfästet. Man kanske också måste använda
ett marinklassat tätningsmedel mellan monteringsfästet och
monteringsytan för att förhindra vattenintrång.

Förutsättningar för montering från
baksidan
Innan du monterar displayen, se till att du har:

• följt "Vägledningen för placeringskrav" i apparatens
installationsanvisningar.

• kontrollerat apparatens mått för att se om det finns tillräckligt
utrymme bakom monteringsytan, för att kunna installera
apparaten.

• kontrollerat den valda monteringsytan för att se till att den är
tillräckligt djup för att klara de valda fixeringsskruvarna utan
att skada ytans framsida och är tillräckligt styv för att klara
apparatens vikt.
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Montera fast på en yta som har samma
tjocklek som ramen
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1. Fäst medföljande mall för baksidesfäste på önskad plats.
2. Borra hål med lämplig borr eller hålsåg (storleken och

positionen är indikerad på mallen) i varje hörn av utskuret
område .

3. Såga längs insidan av utskärningslinje, i enlighet med mallen.
4. Kontrollera att apparaten passar i urtaget och slipa sedan bort

vassa kanter.
5. Fixera apparaten på monteringsytran med hjälp av fritt valda

fixeringsskruvar.
6. Anslut strömkablar, datakablar och de andra kablarna till

apparaten.

Montera fast på en yta som har större
tjocklek än ramen
Den här typen av installation kräver att monteringsytan falsas
med hjälp av en fräs.
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Anm: Vi rekommenderar att du använder fräsen för att skära
ut och falsa monteringsytan.

1. Fäst medföljande mall för baksidesfäste på önskad plats.
2. Borra hål med lämplig borr eller hålsåg (storleken och

positionen är indikerad på mallen) i varje hörn av utskuret
område .

3. Såga längs insidan av utskärningslinje, i enlighet med mallen.

4. Följ falslinjen på mallen, med fräsen, för att skära ut en fals
runt hålet så att fästet och displayen får plats.

Anm: Monteringsytans tjocklek framför falsen måste vara 12,5
mm tjock.

5. Kontrollera att apparaten passar i urtaget och slipa sedan bort
vassa kanter.

6. Fixera apparaten på monteringsytran med hjälp av fritt valda
fixeringsskruvar.

7. Anslut strömkablar, datakablar och de andra kablarna till
apparaten.

Montera fast på en yta som är tunnare
än ramen
Denna typ av installation kräver måttbeställda fixeringsskruvar
och kanske också måste ha en förstärkt monteringsyta.
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1. Fäst medföljande mall för baksidesfäste på önskad plats.
2. Borra hål med lämplig borr eller hålsåg (storleken och

positionen är indikerad på mallen) i varje hörn av utskuret
område .

3. Såga längs insidan av utskärningslinje, i enlighet med mallen.
4. Kontrollera att apparaten passar i urtaget och slipa sedan bort

vassa kanter.
5. Fixera apparaten på monteringsytran med hjälp av fritt valda

fixeringsskruvar.
6. Anslut strömkablar, datakablar och de andra kablarna till

apparaten.
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