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Πίνακας περιεχομένων

i

Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.

1 Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο ARX70 σε απόσταση 10 m

(33 ft.) από το συμβατό στερεοφωνικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft.) από άλλες
συσκευές ANT κατά τη σύζευξη.
Θέστε
το στερεοφωνικό στη λειτουργία δυνατότητας
2
εντοπισμού Bluetooth .
Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
κατόχου του στερεοφωνικού στη διεύθυνση
www.fusionentertainment.com/marine.
Στο
τηλεχειριστήριο ARX70, πατήστε παρατεταμένα
μέχρι
3
η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει
εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα.
Το τηλεχειριστήριο πραγματοποιεί αναζήτηση του
στερεοφωνικού. Μετά την επιτυχή σύζευξη του
τηλεχειριστηρίου, η λυχνία LED κατάστασης ανάβει στιγμιαία
με πράσινο χρώμα και μετά σβήνει.
Εάν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να εντοπίσει το
στερεοφωνικό, η λυχνία LED κατάστασης ανάβει στιγμιαία με
κόκκινο χρώμα και μετά σβήνει.
®

®

Θέματα σχετικά με τη στήριξη
Πηγές ραδιοφώνου: Πατήστε το για να συντονιστείτε στον
προηγούμενο σταθμό.
Άλλες πηγές: Πατήστε το για να προχωρήσετε στην αρχή του
κομματιού ή στο προηγούμενο κομμάτι.
Πηγές ραδιοφώνου: Πατήστε το για να συντονιστείτε στον
επόμενο σταθμό.
Άλλες πηγές: Πατήστε το για να προχωρήσετε στο επόμενο
κομμάτι.
Πατήστε το για να μειώσετε την ένταση.
Πατήστε το παρατεταμένα για να μειώσετε γρήγορα την ένταση.
Πατήστε το για να αυξήσετε την ένταση.
Πατήστε το παρατεταμένα για να αυξήσετε γρήγορα την
ένταση.
και Πατήστε και τα δύο πλήκτρα για να μεταβείτε στη λειτουργία
επιλογής ζώνης (Επιλογή ζώνης, σελίδα 2).
Πατήστε το για να μετακινηθείτε κυκλικά στις διαθέσιμες πηγές.
Πατήστε το παρατεταμένα για να πραγματοποιήσετε σύζευξη
με στερεοφωνικό (Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου ARX70 σε
στερεοφωνικό, σελίδα 1).
Ραδιοφωνικές πηγές: Πατήστε το για σίγαση ή κατάργηση
σίγασης.
Άλλες πηγές: Πατήστε το για παύση ή συνέχιση.

Λυχνίες LED - Κατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η επιλογή του σωστού σημείου στερέωσης είναι εξαιρετικά
σημαντικό για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του
τηλεχειριστηρίου.
• Πρέπει να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο που
βρίσκεται σε απόσταση 10 m (33 ft.) από το στερεοφωνικό.
• Πρέπει να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο σε μια θέση όπου
δεν βυθίζεται.
• Αν πρέπει να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο εκτός του
σκάφους, θα πρέπει να το στερεώσετε σε σημείο όπου δεν
θα υποστεί ζημιά από αποβάθρες, πασσάλους ή άλλα
στοιχεία εξοπλισμού.
• Θα πρέπει να επιλέξετε μια επίπεδη επιφάνεια τοποθέτησης,
για βέλτιστα αποτελέσματα.
• Η επιφάνεια τοποθέτησης δεν πρέπει να έχει βρομιές,
υπολείμματα, κερί ή επιστρώσεις.
• Αφού επιλέξετε το σημείο, κρατήστε το τηλεχειριστήριο στο
επιλεγμένο σημείο, πατήστε μερικά κουμπιά και
επιβεβαιώστε τη λειτουργία του στερεοφωνικού.
• Απομακρυνθείτε από πηγές που μπορούν να προκαλέσουν
παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Ορισμένες
πηγές παρεμβολών είναι τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
ορισμένοι ασύρματοι αισθητήρες 2,4 GHz, γραμμές
ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, ηλεκτρικά μοτέρ,
φούρνοι, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα
2,4 GHz και ασύρματα σημεία πρόσβασης LAN.

Αναβοσβήνει στιγμιαία με πράσινο
χρώμα

Επιτυχής μετάδοση

Αναβοσβήνει παρατεταμένα με
πράσινο χρώμα

Επιτυχής σύζευξη ή επιλογή
ζώνης

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Σε λειτουργία επιλογής ζώνης

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου

Αναβοσβήνει με πράσινο και κόκκινο
χρώμα

Σε λειτουργία σύζευξης

Αναβοσβήνει στιγμιαία με κόκκινο
χρώμα

Αποτυχία μετάδοσης

Προτού τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το
συνδέσετε με το στερεοφωνικό (Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου
ARX70 σε στερεοφωνικό, σελίδα 1).
1 Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο για το τηλεχειριστήριο
(Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 1).
2 Καθαρίστε και στεγνώστε σχολαστικά την επιφάνεια
τοποθέτησης με ένα μείγμα νερού και ισοπροπυλικής
αλκοόλης.
Η επιφάνεια τοποθέτησης δεν πρέπει να έχει βρομιές,
υπολείμματα, κερί ή επιστρώσεις.
3 Ελέγξτε την εμβέλεια του επιλεγμένου σημείου, κρατώντας το
τηλεχειριστήριο στο σημείο, πατώντας μερικά κουμπιά και
επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία.
4 Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση και περιστρέψτε το
μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ".

Αναβοσβήνει παρατεταμένα με κόκκινο Αποτυχία σύζευξης ή
χρώμα
επιλογής ζώνης
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Απόπειρα μετάδοσης, ελέγξτε
το στερεοφωνικό

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου ARX70
σε στερεοφωνικό
Για να δείτε μια λίστα με συμβατά στερεοφωνικά, μεταβείτε στη
διεύθυνση www.fusionentertainment.com/marine/products
/remote-controls/MS-ARX70B/specs.
Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

1

5 Αφαιρέστε την επένδυση από το αυτοκόλλητο.
6 Προσανατολίστε προσεκτικά το τηλεχειριστήριο στη βάση με
το λογότυπο FUSION στο κάτω μέρος.
®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προτού τοποθετήσετε το αυτοκόλλητο στην επιφάνεια
τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι το σημείο και ο
προσανατολισμός είναι σωστά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο. Ορισμένες επιφάνειες
τοποθέτησης μπορεί να υποστούν ζημιά μετά την αφαίρεση
του αυτοκόλλητου.

7 Πιέστε το τηλεχειριστήριο σταθερά στην επιφάνεια

τοποθέτησης, ασκώντας πίεση για τουλάχιστον 60
δευτερόλεπτα.
8 Αφήστε το τηλεχειριστήριο να παραμείνει σε θερμοκρασία
δωματίου για 72 ώρες.

Επιλογή ζώνης
Σε συμβατά στερεοφωνικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ARX70 για να επιλέξετε μια ζώνη και να
αλλάξετε την ένταση της ζώνης. Ορισμένα στερεοφωνικά
απαιτείται ενημέρωση λογισμικού, για να ενεργοποιηθούν αυτές
οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδεθείτε σε ένα στερεοφωνικό, όλες οι
ζώνες είναι επιλεγμένες από προεπιλογή.
1 Πατήστε και για να μεταβείτε στη λειτουργία επιλογής
ζώνης.
Η λυχνία LED κατάστασης αρχίσει να αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα.
2 Πατήστε ένα κουμπί για να ορίσετε μια επιλογή:
• Πατήστε
για τη ζώνη 1.
• Πατήστε
για τη ζώνη 2.
• Πατήστε για τη ζώνη 3.
• Πατήστε για τη ζώνη 4.
• Πατήστε
για όλες τις ζώνες.
• Πατήστε για να ακυρώσετε την επιλογή ζώνης.
Μετά την επιτυχή επιλογή μιας ζώνης, η λυχνία LED
κατάστασης ανάβει στιγμιαία με πράσινο χρώμα και μετά
σβήνει. Σε περίπτωση αποτυχίας επιλογής ζώνης, λήξης
χρονικού ορίου ή ακύρωσής της, η λυχνία LED κατάστασης
ανάβει στιγμιαία με κόκκινο χρώμα και μετά σβήνει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέξετε μια ανενεργή ή μη έγκυρη ζώνη, το
τηλεχειριστήριο συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά δεν χειρίζεται την
ένταση. Μπορείτε να επιλέξετε
για να επιλέξετε όλες τις
ζώνες.

Αντικατάσταση της μπαταρίας
Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μία επίπεδη μπαταρία λιθίου
CR2032.
1 Περιστρέψτε το τηλεχειριστήριο και αφαιρέστε το από τη
βάση.
2 Περιστρέψτε το διαμέρισμα της μπαταρίας αριστερόστροφα,
μέχρι η γραμμή να είναι στραμμένη στο σύμβολο .

1

2

3 Τυλίξτε με ταινία το άκρο ενός μικρού κατσαβιδιού με επίπεδη
μύτη.
Η ταινία προστατεύει την μπαταρία, το διαμέρισμα της
μπαταρίας και τις επαφές από ζημιά.
4 Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από το διαμέρισμα της
μπαταρίας.

5 Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στο διαμέρισμα με τη θετική

6
7
8
9

πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κάνετε ζημιά στο μονωτικό δακτύλιο και
προσέξτε να μην τον χάσετε.
Ευθυγραμμίστε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο
τηλεχειριστήριο, έτσι ώστε η γραμμή να είναι στραμμένη στο
σύμβολο .
Πιέστε το διαμέρισμα της μπαταρίας προς τα κάτω στο
τηλεχειριστήριο και περιστρέψτε το διαμέρισμα προς τα δεξιά
μέχρι η γραμμή να είναι στραμμένη στο σύμβολο .
Βεβαιωθείτε ότι το διαμέρισμα της μπαταρίας έχει εισαχθεί
πλήρως στο τηλεχειριστήριο.
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση και περιστρέψτε το
μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου
Βάρος

Μαζί με τη βάση: 30 g (1,6 oz.)
Χωρίς βάση: 25 g (0,88 oz.)

Τύπος μπαταρίας

Με δυνατότητα αντικατάστασης από τον
χρήστη CR2032 (3 V)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
(τυπική χρήση)

Τουλάχιστον 3 χρόνια

Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας

Από 0° έως 50°C (από 32° έως 122°F)

Εύρος θερμοκρασίας αποθή- Από -20° έως 70°C (από -4° έως 158°F)
κευσης
Ραδιοσυχνότητα/πρωτόκολλο 2,4 GHz με ονομαστική τιμή 6,42 dBm
Εμβέλεια ασύρματης λειτουρ- Έως 10 m (33 ft.)
γίας ANT
Ασφαλής απόσταση της
πυξίδας

5 cm

Τιμή αντοχής στο νερό

IEC 60529 IPX6 και IPX71

Αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως 1 μέτρο για έως 30 λεπτά, ενώ διαθέτει και προστασία από ισχυρούς πίδακες
νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/waterrating.
Επιλογή ζώνης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τηλεχειριστήριο δεν συνδέεται στο στερεοφωνικό
• Βεβαιωθείτε ότι το στερεοφωνικό βρίσκεται στη λειτουργία
δυνατότητας εντοπισμού Bluetooth.
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο στερεοφωνικό και προσπαθήστε
να συνδεθείτε ξανά (Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου ARX70 σε
στερεοφωνικό, σελίδα 1).
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία δυνατότητας εντοπισμού
Bluetooth στο στερεοφωνικό και κατόπιν ενεργοποιήστε την
ξανά.

Η λυχνία LED δεν ανάβει όταν πατάω ένα κουμπί
Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί ή η
μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την
μπαταρία (Αντικατάσταση της μπαταρίας, σελίδα 2).

Η λυχνία LED είναι μόνο κόκκινη ή πορτοκαλί όταν
πατάω ένα κουμπί
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο στερεοφωνικό και προσπαθήστε
να συνδεθείτε ξανά (Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου ARX70 σε
στερεοφωνικό, σελίδα 1).
• Πριν από τη στερέωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα
βέλτιστο σημείο για το τηλεχειριστήριο (Θέματα σχετικά με τη
στήριξη, σελίδα 1).

Το τηλεχειριστήριο δεν αλλάζει την ένταση, αλλά
άλλες λειτουργίες λειτουργούν
Επιλέχθηκε μη έγκυρη ζώνη. Επιλέξτε μια έγκυρη ζώνη για το
στερεοφωνικό (Επιλογή ζώνης, σελίδα 2).

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

3

Ευρετήριο
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