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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This type of equipment is to be installed by the dealer’s
qualified installer. Installer is responsible for obtaining safety
inspection of the structural integrity of the installation by the local
authority/inspection department.



RMR-INS-MOT9



RMR-INS-MOT9

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA 
RAM-HOL-MOT9PU E RAM-2461U 

O RAM-HOL-MOT9PU vêm totalmente montado. Este 
aparelho também inclui 4 parafusos #10-24 de 1.5” para 
montar o RAM-2461U (não incluído).

1) Alinhe o RAM-2461U ao longo dos furos de 75mm x 
75mm e instale os 4 parafusos adicionais 10-24 de 1.5”.  
Aperte os parafusos com porcas Nylon Locknut. Devido ao 
contrapeso da bola de 1 ½” de diâmetro o RAM-2461U 
pode ser posicionado em qualquer uma das quatro direções 
com base nas necessidades específicas de montagem.

 #

2) Com o RAM-2461U firmemente ligado ao RAM-HOL-MOT9PU, 
você pode montar esta unidade em veículos, em paredes, em 
superfícies planas e muito mais, usando o RAM Mounts 
apropriado para a sua aplicação específica.

RAM-2461U não está incluído 
com o RAM-HOL-MOT9PU

PORTAS USB E INFORMAÇÕES SOBRE
A GARANTIA DO RAM-HOL-MOT9PU

GARANTIA VITALÍCIA PARA TODOS OS COMPONENTES DE MONTAGEM.
DOIS ANOS DE GARANTIA PARA TODOS ELETRÔNICOS INTERNOS

A exclusiva garantia vitalícia NPI afirma que todas as peças e 
componentes de montagem do RAM têm garantia contra defeitos de 
materiais e mão de obra para a vida do produto ou peça.

A garantia vitalícia da NPI cobre apenas o monte e seus componentes. O 
dispositivo montado não é coberto pela garantia vitalícia e não será 
substituído caso esteja danificado como resultado de falha na montagem.

Esta garantia é expressamente limitada às pessoas nos Estados Unidos, e 
todos os países estrangeiros que comprem o RAM para revenda ou uso no 
curso normal dos negócios do comprador. Esta garantia não cobre 
qualquer produto ou peça que tenha sido mal utilizada, desgastada, 
aquecida, distorcida ou tenha sofrido qualquer forma de alteração, utilizada 
para um fim diferente daquele para o qual foi concebida, ou utilizada de 
maneira inconsistente com as instruções quanto à sua utilização. 3 PORTAS USB 2.0

Este tipo de equipamento deve ser instalado por técnico ou
representante qualificado. O instalador é responsável pela obtenção
de inspeção de segurança da integridade estrutural da instalação com
a autoridade local/departamento de inspeção.



POR FAVOR MANUSEIE OS CABOS
APROPRIADAMENTE DURANTE A INSTALAÇÃO 

Dependendo do número de cabos que necessitem ser apoiados, escolha braçadeiras  de tamanho 
adequado. Certifique-se de escolher braçadeiras com o diâmetro interno adequado para os cabos de 
modo a não danificar os cabos. A braçadeira deve se ajustar perfeitamente. Não esmague os cabos. Não 
utilize uma braçadeira que é muito grande ou que os cabos escorreguem colocando pressão indevida 
sobre a conexão em direção a entrada.

Insira os cabos Power e USB nas entradas. 
Estenda os cabos em uma linha reta e os amarre em conjunto utilizando braçadeiras. 
Separe as braçadeiras uniformemente para manter os cabos organizados. Não aperte as 
braçadeiras excessivamente. Apertar-las justamente é suficiente. Cuidadosamente corte o 
excesso das braçadeiras.

Em seguida, pegue os cabos reunidos e crie um laço gradual. 

Coloque os cabos dentro da braçadeira para cabos, conforme a ilustração abaixo. 
Usando o parafuso fornecido, conecte a braçadeira com cabos na parte traseira próxima as 
entradas. Não aperte demais o parafuso ou você danificará o buraco.  É sugerido voltas de no 
mínimo 2,5" a 3" para evitar curvas acentuadas nos cabos. Fazer voltas nos cabos em direção 
a entrada coloca toda a tensão do cabo sobre a braçadeira e não sobre as junções da entrada.
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