
Bose® Panaray® 302™A Loudspeaker

Installateurs handleiding
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Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinstructies
1.1 Lees en bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor

toekomstig gebruik.

1.2 Voor uw veiligheid, neem alle voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen in acht die beschreven staan in de
bedieningsinstructies en op de luidsprekers.

1.3 Volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig wanneer u dit
product installeert.

1.4 Installeer de luidsprekers niet in de nabijheid van
warmtebronnen. Dit betekent o.a. installaties nabij of boven
radiatoren, fornuizen, grills, frituurpannen, kachels of andere
toestellen.

1.5 Plaats de kabels altijd zodanig dat ze niet door zware of scherpe
objecten afgekneld of doorgesneden kunnen worden.

1.6 Laat een reparatie uitvoeren door een gekwalificeerd technicus
indien:

A. De luidsprekerconus duidelijk beschadigd is;

B. De luidsprekers niet normaal werken hoewel de instructies
in deze handleiding werden gevolgd;

C. De prestaties van de luidsprekers duidelijk zijn gewijzigd.
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1.0 Inhoud van de verpakking

2.0 Stappen voor de installatie van de luidsprekers
Voor het installeren van de Bose® Panaray® 302TMA-luidspreker
verwijdert u eerst de transformatorkap van de beugel.

2.1 De voltage instelling veranderen
De transformator is op de fabriek ingesteld voor werking op 70
V en 200 W.

Als u de 70 V instelling wilt veranderen, vervangt u de oranje draad met:

• Geel voor 100 V

Als u de 200 W instelling wilt veranderen, vervangt u de rode draad met:

• Groen voor 100 W

• Paars voor 50 W

• Blauw voor 25 W

Opgelet: De zwarte aardedraad mag niet vervangen of verwijderd
worden.
Zorg dat het uiteinde van de draad die verwijderd is, geïsoleerd
wordt met een kapje of met isolatieband.

Installatie
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2.2 De beugel bevestigen
Opgelet: Installeer de luidsprekers volgens de lokale bouw- en
elektriciteitsvoorschriften. Gebruik de schroeven met afgeknotte kop
met een min. grootte van 10 (M4). In de VS is deze versie bestemd
voor installatie volgens Klasse 2 bedradingsmethodes volgens Artikel
640 en 725 van de NFPA 70, National Electrical Code.

2.2.1 Instructies voor het bevestigen van de Bose 302A
luidspreker
Voor bevestiging aan de muur of aan het plafond gebruikt u naar
behoefte de vier bevestigingsgaten in de beugel en de onderplaat.
Bij installatie op gipsplaten binnenshuis dient u te zorgen dat ten
minste twee van de schroeven in een wandstijl bevestigd zijn.

Waarschuwing: Bij installatie buitenshuis mag de beugel niet tegen
gipsplaten bevestigd worden.

Wandmontage Plafondmontage

3,25"
8,25 cm

2,62"
6,65 cm

2,62"
6,65 cm

Installatie
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2.2.2 Houd rekening met de bedrading
Let op hoe de draden van de versterker door de beugel gebracht
moeten worden.

 • Als u de achteropening in de beugel wilt gebruiken, dient u
de draden aan te brengen vóór u de beugel bevestigt.

 • Als u de opening in de onderkant wilt gebruiken, verwijdert
u de plug uit de opening. Breng de draden door deze
opening aan na het bevestigen van de beugel.

2.2.3 Stappen voor het aanbrengen van een
veiligheidskabel

0,25"Ø
0,625 cm

0,625"
1,58 cm
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Installatie

2.3 De versterker aansluiten

2.4 De luidspreker op de beugel bevestigen
.
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Installatie

2.5 De luidsprekerdraden aansluiten

2.6 De luidspreker bijstellen

Rood (+)

Rood
(+)

Rood (+)

Zwart (-)
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