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Gratulerer med kjøp av lydoppgraderingspakke for Hyundai IONIQ 5!

Denne pakken er utviklet spesielt for å oppgradere det eksisterende lydanlegget som befinner seg i
Hyundai IONIQ 5. 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.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen, som er estimert til rundt 15
minutter.

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

Da er det bare å sette i gang!

1.  Løsne deksel i døråpningen

Start med å demontere plastdeksel som er i døråpning ved hjelp av egnet verktøy. Vi anbefaler
demonteringsverktøy i plast (fåes kjøpt i vår nettbutikk). Du kommer enklere til ved å løfte opp
dørpakningen.
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2.  Løft opp teppet

Etter plastdeksel er demontert kommer du til teppet (bilde 2a). Dette løfter du opp og kan da se rett
inn på den originale forsterkeren. Den er lett gjenkjennelig med en grønn og en gul kontakt (bilde 2b).

2a

2b

© Bass Brothers AS



3.  Koble fra originalforsterkeren

Koble ifra både den gule og grønne kontakten på den originale forsterkeren ved å trykke ned låsene
på hver kontakt (markert rød ring på bilde 3a).

3a

3b
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4.  Koble til kabelsett fra Bass Brothers

Koble de gule og grønne kontaktene inn i tilkoblingene på det nye kabelsettet fra
oppgraderingspakken. Gul på gul og grønn på grønn.
Du trenger ikke å bekymre deg!  Disse lar seg nemlig ikke koble feil.
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5.  Koble original forsterker tilbake igjen

Koble de andre kontaktene på kabelsettet inn i den originale forsterkeren igjen. Gul til venstre og
grønn til høyre (bilde 5a). Kabelsettet får plass over den originale forsterkeren.
Du skal nå sitte igjen med en stor hvit 20pins kontakt og en liten hvit 4pins kontakt (bilde 5b). Dette er
koblingene mot Match forsterkeren fra vår oppgraderingspakke

5a

5b
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6.  Koble til Match oppgraderingsforsterker

Koble disse hvite kontaktene til Match forsterkeren. 20pin kontakten på venstre side, og 4pin
kontakten på høyre side.

7.  Skjul forsterkeren under teppet

Match forsterker får plass inn under teppet på venstre side. Legges under det sorte kabelsettet til
venstre og blir her “kilt fast”.
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8.  Avslutningsvis

Sett tilbake plastdeksel som ble tatt av innledningsvis.
Sett deg i førersetet, start bilen, finn favorittmusikken, og skru opp lyden. Vi anbefaler å ha fulladet
batteri og sette av tid til en kjøretur. Kanskje blir kjøreturen lenger enn du planla.

9.  Viktig tilleggsinformasjon

Lydfilen i dette produktet forutsetter at equalizer og fader i bilens originale infotainment er justert
midtstilt, og Dynamic Speed Compensation i off. Vi anbefaler også å slå av eventuell equalizer i
telefon/spotify. Med utgangspunkt i dette kan du selvsagt justere equalizer i bilens infotainment for å
tilpasse lyden til din egen smak etter installasjon av forsterkeren.

Det ligger også et informasjonsskriv sammen med varene, som vi anbefaler at man leser.

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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