
Monteringsanvisning

Lydoppgraderingspakke Hongqi E-HS9
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Gratulerer med kjøp av lydoppgraderingspakke for Hongqi E-HS9!

Denne pakken er utviklet spesielt for å oppgradere det eksisterende lydanlegget som befinner seg i
Hongqi E-HS9 Premium og Exclusive. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn
på de originale tilkoblingene. Ingen inngrep i bilen og ingen klipping eller skjøting av ledninger.
Vi gjør oppmerksom på at pakken ikke vil passe i Comfort-utgaven, da den har en annen lydpakke
originalt, med færre høyttalere.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen, som er estimert til rundt 30
minutter.

Ny forsterker skal monteres helt bakerst i bagasjerommet under dørken ved hjelp av et T-kabelsett
(forgreningskabelsett) som kobles på originale kabler via ny forsterker fra Match, og deretter inn i
original forsterker igjen.

Pakken inneholder:
Match UP 10DSP forsterkerenhet
Spesialtilpasset plate - hvor Match UP 10DSP er ferdig montert med M3 bolter
Kontakt med strøm- og jordkabel
Plug & Play kabelsett
4 stk M4 12mm bolter
3 stk M6 16mm bolter
5 stk strips

Du trenger:
8 mm pipe
10 mm pipe
13 mm pipe
Et lite flatt skrujern eller klipsverktøy

Da er det bare å sette i gang!
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1.  Demontere dørstokklist i bagasjerom

Start med å løfte opp gulvet / luken bakerst i bagasjerommet (bilde 1a), og ta ut den matten som deler
høyden i bagasjerommet. Ta deretter ut isoporboksen nederst i brønnen (bilde 1b og 1c).

Bruk 10mm pipe for å løsne
to muttere ytterst på
dørstokklisten bak.
Ved hjelp av et lite flatt
skrujern eller klipsverktøy
løsner du to klips som er
plassert mot midten på den
samme dørstokklisten
(bilde 1d).

© Bass Brothers AS



Ta deretter et godt grep under listen og rykk den rett opp.
Den sitter med fire klips som lett løsner når man
drar den rett opp (bilde 1e).

2.  Koble fra original forsterker

Åpne luken på høyre side i bagasjerommet, og du vil der kunne se den originale forsterkeren (bilde
2a).
I forkant av denne - mot den originale subwooferen - finner du 5 kontakter.
De tre øverste av disse kontaktene skal kobles fra. For å komme bedre til de tre kontaktene, bruk en
8mm pipe og skru løs øverste bolt til subwoofer (over forsterker). Subwoofer kan da vippes noe ut for
å gi litt lettere adkomst til kontaktene på forsterkeren.
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3.  Koble til Plug&Play kabelsett fra Bass Brothers

Finn frem det store kabelsettet i pakken du har fått
tilsendt fra oss. Dette kabelsettet har 6 plugger i
ene enden og 2 i den andre.
De 3 kontaktene som stod i den originale
forsterkeren kobler du sammen med de 3
hun-kontaktene på dette kabelsettet.
De resterende 3 han-kontaktene kobles tilbake i
den originale forsterkeren.

Trekk så kabelpølsen bak og under sidedeksel,
inn i brønnen bak, og bortover mot midten av
bilen. (bilde 3a og 3b).

Bruk 10mm pipe og løsne “Driving Mode
Selection”-boks (DMS) (bilde 3c). Du trenger ikke
å koble av kontakten på den.
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4.  Montèr inn forsterkerplate

Forsterkerplaten skal monteres fast i de
originale boltene hvor DMS-modulen var
montert (bilde 3c på forrige side).
Her bruker du de tre mutterne som DMS var
festet med (bilde 4a).

MATCH-forsterker skrues fast med 4 stk
medfølgende M4 bolter. Ved siden av MATCH
forsterkeren er det laget plass for
DMS-modulen. Denne skrues fast med 3 stk
medfølgende M6 bolter (bilde 4b).

Når plate med forsterker og DMS er festet
kobler du inn de tre hvite kontakten i
MATCH-forsterkeren, legger kabelpølsen inntil
den originale kabelpølsen på
bagasjeromsbrønnens bakvegg (se bilde 3a
og 3b på forrige side), og stripser de sammen.
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5.  Koble strøm og jording

Jordingskabel til forsterker monteres fast på det originale jordingspunktet rett over forsterkeren.
Denne løsnes og festes igjen med 10mm pipe (bilde 5b).

Strømkabelen strekkes videre bort fra forsterkeren og ned til bilens originale sikringsboks i brønnen
(bilde 5c). Lokket på sikringsboksen løsnes ved hjelp av en liten lås i forkant som man trykker inn.
Bruk 13mm pipe til å løsne mutteren til venstre foran på sikringsboksen (når du står bak bilen og ser
mot boksen). Se bilde 5a for lokalisering av sikringsboks.
Koble på strømkabel og fest mutteren igjen (bilde 5b).
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6.  Tilbakemontering og avslutning

Alt skal nå være ferdig koblet. Husk å sett på lokket til strømfordelingsboksen. Det hele avsluttes ved
å klikke på plass dørstokklisten igjen.
Trykk inn de to klipsene mot midten, og skru fast de to M6 mutterne ytterst på hver side.

Sett isoporboksen ned i brønnen igjen, samt dørkdeler / matte som plasseres oppå denne.
Lukk luken / gulvet, og steng bagasjerommet.

Nå er alt klart for å sette deg i førersetet, finne favorittmusikken og skru opp lyden.
Vi anbefaler å ha fulladet batteri og sette av tid til en kjøretur, for vi tror kjøreturen blir lenger enn du
planla.

Vi har satt opp lydfilen med
utgangspunkt i at lydinnstillingene på
bilens skjerm er satt opp slik:
Toneinnstillinger: Alle midtstilt
Lydeffekt: Normal balanse

Man kan selvsagt finjustere dette selv
etter egne preferanser, men vi
anbefaler at man starter opp lyttingen
innstilt som nevnt over.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller
Facebook Messenger.
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