
Ljuduppdatering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guide för montering av ljuduppdateringspaket 
 
 
 
 
 
 



Massey Fergusson  

 

2015-06-22 2 

 

 
 

 
 

 

 
För att kunna dra lågnivåkabel från 
radion till den aktiva basen så 
måste man lossa på facket vid 
sidan om radion. 
Lossa 3 skruvar och ta ut panelen.. 

Inne i utrymmet bakom facket så 
går det en luftkanal som inte får 
glömmas bort vid återmontering. 
Se pilen där anslutningen sitter. 
Dra lågnivåkabeln upp till radion 
jäms med kabelstammen. 

Luftslang som skall anslutas inne i 
utrymmet bakom facket. 
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Lossa sidopanel genom att 
släppa på 4 st skruvar. 

Vägen upp för lågnivåkabel. 

Lossa tre skruvar på övre 
täckpanel vid säkringscentralen 
samt två skruvar vid eluttaget. 
Med dessa paneler borta så 
kommer du enkelt åt att dra 
lågnivåkabeln upp samt 
anslutningen till elinkoppling. 



Massey Fergusson  

 

2015-06-22 4 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Klipp av dessa kablar och 
skarva in strömkablarna 
från baslådan med hjälp 
av gula krympskarvar. 
Koppla in basen 2 röda 
kablar mot brun kabel i 
traktorn samt basens 2 
svarta kablar mot svart 
kabel i traktorn. 
 

Anslut lågnivåkabel 
från basen in i blåa 
kontakten på radions 
baksida. (Se gul ring).  
Fäst radions 
monteringsjärn i 
radiouttaget istället för 
originalradions. 
Anslut ström- högtalar- 
och 
antennanslutningar på 
baksidan av radion. 
Tryck in radion så den 
låser sig i ramen. 

Anslutningar: 
Bakom panelen för 12-volts 
uttaget så finns ett tre-poligt 
kontaktstycke. Brun tjock 
kabel +12 volt, Svart tjock 
kabel jord. 
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Borra upp två hål i ryggstödet Ø 
mm och montera dit M5 
nitmuttrar.  

Lossa dom två fjädrarna nere vid 
fackets sidostycken. 
Därefter så lossa tre skruvar inne 
i facket som håller fast 
plastfacket mot ryggstödet. 

Skruva fast fästplåtarna på 
undersidan av baslådan. 
Var noggrann med att plåtarna 
hamnar på rätt position och håll. 
Det nedre fästet är lägre samt 
har bredare mellan yttre 
skruvhålen. Nedre fästet petar 
ut i underkant av baslådan. 
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För att få fästhålen till det nedre 
fästet sätt dit basen med 2 
skruvar i övre fästet och markera 
ut placering av nedre hål. 
Ta loss baslådan och borra 2st Ø 
mm och sätt dit M5 nitmuttrar. 
Skruva sedan fast baslådan med 
4st M5 skruvar. 

Anslut lågnivåkabel och 
strömkablage till baslådan. Dra 
kablaget i skyddshölje och bunta 
ihop med befintligt stolskablage så 
att kablaget inte är för kort eller kan 
fastna när man justerar stolen. 

Dra ner kablage till genomföringen 
som sitter nere vid stolsfästet. 
Dra in kablaget innanför panelen 
och upp till elcentralen. 
Där säras kablaget och 
lågnivåkabeln dras upp till radion 
bakom B-stolpe och fack enligt 
bilder. 
Strömkablage dras till 12-volts 
uttagets baksida för anslutning. 
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Lossa på originalhögtalaren. 
Ta bort clipsen som håller fast 
skruvarna. Originalskruvarna är 
för grova för Blaupunkt 
högtalaren. 
 

Ersätt befintliga clips med 
Blaupunkts egna clips. 
Koppla in högtalaren på 
anslutningarna. 
Skruva dit högtalare och galler 
med medföljande skruvar. 

 
  

  

Inställningar på aktiva baslådan: 
1.  VOL, Grundnivå på 

basens ljudnivå i 
förhållande till resterande. 

2.  CROSSOVER 
delningsfilter för bas. Hur 
högt basen skall spela i 
frekvens. 

3. PHASE steglös 
fasförskjutning för att 
matcha ihop med 
sidohögtalarna i ”tid”. 
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