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 ■ Het is mogelijk dat de antenne op bepaalde 

typen voertuigen niet bevestigd kan worden.
 ■ Controleer vóór het vastplakken de kabelloop 

van de kleefantenne A en de versterker B.

Onderdelenlijst

D ..........................Reinigingsmiddel (×1)

C ..........................................Kabelklem (×3)

B .............DAB-antenneversterker (×1)

A ........................DAB-kleefantenne (×1)

Technische gegevens

Frequentiebereik:  170 – 240 MHz, 

1452 – 1492 MHz

Impedantie: 50 Ω

Werkspanning: 9 – 16 V

Stroomverbruik: 70 mA (max.)

Aansluitingstype: SMB

Kabellengte: 3,5 m

•  Technische gegevens zijn zonder 

voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

LET OP
 ■ Ontkoppel de negatieve accupool en maak alle 

elektrische verbindingen alvorens het toestel 

in te bouwen.
 ■ De bevestiging en bedrading van dit product 

vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat het 

monteren en verbinden voor de veiligheid 

door een vakman uitvoeren. Raadpleeg uw 

Kenwood-dealer indien u problemen of vragen 

hebt tijdens de installatie.
 ■ Deze kleefantenne mag uitsluitend in het 

voertuig worden gebruikt.
 ■ Bevestig de antenne niet:

 – op plaatsen waar hij het uitzicht van de 

bestuurder belemmert

 – op plaatsen waar hij de werking van 

veiligheidsvoorzieningen zoals airbags 

belemmert

 – op beweegbare glasoppervlakken zoals de 

achterklep
 ■ De signaalsterkte neemt af:

 – op IR-reflecterend glas of plaatsen waar hij 

bedekt wordt door spiegelende glasfilm

 – op plaatsen waar overlapping is met de 

echte radioantenne (stralingsdiagram)

 – op plaatsen waar overlapping is met de 

draden van de ruitverwarming

 – aan de zijkant van het voertuig (bijv. deur, 

zijruit)

 – op achterruit

 – als glas is gebruikt dat radiosignalen 

tegenhoudt (bijv. IR-reflecterend glas, 

warmte-isolatieglas)

 – De ontvangstkwaliteit kan afnemen 

vanwege geluid dat ontstaat wanneer de 

ruitenwisser, airconditioning of motor wordt 

ingeschakeld.

 – De ontvangstkwaliteit kan afnemen als 

de positie van het voertuig (antenne) ten 

opzichte van het radiostation verandert.
 ■ Controleer vooraf de plaats waar de 

kleefantenne A wordt bevestigd. De 

kleefantenne kan niet opnieuw worden 

vastgeplakt.
 ■ Verwijder met het bijgesloten reinigingsmiddel 

D alle olie en vervuiling van het kleefoppervlak.
 ■ Buig of beschadig de kleefantenne A niet.
 ■ Verwarm vóór de bevestiging het 

kleefoppervlak door bijvoorbeeld de 

verwarming aan te zetten.
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 ■ De antenne moet omwille van de veiligheid bevestigd worden aan de passagierszijde.
 ■ Gebruik kabelklem c om de antennekabel op meerdere plaatsen aan de stijl vast te maken.
 ■ De richting van de kleefantenne A is afhankelijk van of de kleefantenne A wordt bevestigd 

aan de rechterzijde of aan de linkerzijde.
 ■ Houd aan de bovenzijde van de voorruit een afstand van 150 mm tussen de kleefantenne A 

en de keramische strip (zwarte deel).

Plaats de antenne aan de zijkant van de voorruit bovendien op een afstand van circa 70 mm 

van de keramische strip. (plaats waar de massastrip van de versterker vastgeplakt kan worden 

op het metaal van de voorstijl)
 ■ Houd een afstand van minimaal 100 mm tot andere antennes.
 ■ Plak de versterker B niet op de keramische strip (zwarte deel) rond de voorruit. Deze heeft 

namelijk niet genoeg kleefkracht.
 ■ Het vermogen van de DAB-antenne is ingesteld op “ON”
Zie de gebruiksaanwijzing van uw bedieningstoestel voor details.

Bevestigingsoverzicht

DAB-antenne-ingang

(SMB-stekker) 

Bedieningstoestel
DAB-antenne A/B

Antennekabel 

(3,5 m)
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150 mm

70 mm *1

Kleefantenne A

Massastrip

Massastrip

Versterker B

Versterker B
Voorstijl

Bevestiging van de antenne aan de linkerzijde Bevestiging van de antenne aan de rechterzijde

Kleefantenne A

150 mm

70 mm *1

De bevestigingsplaats van de antenne bepalen

Bevestiging van de antenne
1 Controleer de bevestigingsplaats.

2 Veeg het gebied waar de kleefantenne 

A, de versterker B en de massastrip 

worden vastgeplakt, schoon met het 

bijgesloten reinigingsmiddel D.
De coating op het metalen oppervlak hoeft 

niet verwijderd worden.
 ■ Wacht met vastplakken totdat het 

glasoppervlak helemaal droog is.
 ■ Als het glasoppervlak koud is, zoals 's 

winters, moet het verwarmd worden met de 

ruitverwarming of een föhn.

3 Verwijder de beschermstrook (strip I) 

van de kleefantenne A horizontaal en 

plak de antenne op de voorruit.

 ■ Verwijder de beschermstrook voorzichtig.
 ■ Raak het kleefoppervlak (lijmstrook) van de 

kleefantenne A niet aan.

4 Verwijder de beschermstrook (strip 

II) van de kleefantenne A verticaal en 

druk de antenne voorzichtig vast.

5 Wrijf na het vastplakken in de richting 

van de in de afbeelding weergegeven 

pijl over de vastgeplakte antenne, 

zodat hij zich aan het glasoppervlak 

hecht.

6 Verwijder het beschermfolie (strip III).
 ■ Raak de voedingsaansluiting niet aan. 

Gebruik bovendien geen glasreiniger.

Voedingsaansluiting

• *1 Plaats waar de massastrip van de versterker B kan worden vastgeplakt op het metaal van de voorstijl.
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7 Lijn het uitsteeksel van de versterker B 

uit met de 5 op de kleefantenne A en 

plak hem vast.
 ■ Raak de voedingsaansluiting of het 

kleefoppervlak (hechtzijde) van de 

versterker niet aan.

Bevestiging van de antenne aan de 

rechterzijde

Kleefantenne 

A

Massastrip

Lijn het uitsteeksel uit met 5

Versterker B

Bevestiging van de antenne aan de 

linkerzijde

Kleefantenne A

Lijn het uitsteeksel uit met 5

Versterker B

Massastrip

8 Verwijder het folie van de massastrip en 

plak hem vast op een metalen deel van 

het voertuig.
Zorg ervoor dat de massastrip voldoende 

ruimte heeft, zodat hij niet in aanraking komt 

met delen van het interieur (afdekking van de 

voorstijl). 

Zorg er tevens voor dat de interieurdelen niet 

in aanraking komen met de versterker B.

Massastrip

Interieurdeel

Versterker B
Voorstijl

Voorruit

9 Maak de antennekabels met draad vast.
 ■ Gebruik kabelklem C om de antennekabel 

op meerdere plaatsen aan de stijl vast te 

maken.

Opmerkingen
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in 

acht als de antennekabel ter hoogte van de 

airbag in de voorstijl wordt doorgevoerd.
 – Bevestig het versterkergedeelte van de 

antennekabel voor of boven de airbag, 

zodat de antenne en de airbag elkaar niet 

in de weg zitten.

Airbag

Versterker B

Voorstijl

 – De afdekking van de voorstijl is 

bevestigd met een speciale klem. Als 

deze is verwijderd, moet hij worden 

teruggeplaatst.

Neem contact op met uw dealer 

voor meer informatie over het 

terugplaatsen van de afdekking van 

de voorstijl en de beschikbaarheid van 

vervangingsonderdelen.

Klem
Interieurdeel

10 Het vermogen van de DAB-antenne is 

ingesteld op “ON”
 ■ U kunt geen DAB ontvangen of de DAB-

ontvangst is slecht wanneer het vermogen 

van de DAB-antenne op “OFF” is ingesteld. 
 ■ Zie de gebruiksaanwijzing van uw 

bedieningstoestel voor details. 
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