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Sisällysluettelo

i

Kaukosäätimen esittely
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.

Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS

Radiolähteet: viritä seuraavalle kanavalle painamalla tätä.
Radiolähteet: siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä.

Oikean kiinnityspaikan valitseminen on keskeisen tärkeää
kaukosäätimen suorituskyvyn optimoinnin kannalta.
• Kaukosäädin on kiinnitettävä enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän stereolaitteesta.
• Kaukosäädin on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden
alle.
• Jos kaukosäädin on kiinnitettävä veneen ulkopuolelle, se on
kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei kolhiinnu satamalaituriin,
paaluihin tai muihin kohteisiin.
• Varmista paras tulos valitsemalla tasainen kiinnityspinta.
• Kiinnityspinnassa ei saa olla likaa, vahaa eikä pinnoitteita.
• Kun olet valinnut sijainnin, pitele kaukosäädintä siinä, paina
muutamaa painiketta ja varmista toimivuus stereolaitteessa.
• Siirry pois sellaisten lähteiden läheltä, jotka voivat häiritä
kaukosäätimen toimintaa. Häiriöitä voivat aiheuttaa
voimakkaat sähkömagneettiset kentät, jotkin 2,4 GHz:n
langattomat anturit, voimajohdot, sähkömoottorit, uunit,
mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat puhelimet ja
langattoman lähiverkon tukiasemat.

Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä.
Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti painamalla tätä pitkään.

Kaukosäätimen kiinnittäminen

Radiolähteet: viritä edelliselle kanavalle painamalla tätä.
Muut lähteet: siirry kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen painamalla tätä.

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla tätä.
Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti painamalla tätä pitkään.
ja

Jos kaukosäädin ei löydä stereolaitetta, tilan merkkivalo palaa
hetken punaisena ja sammuu.

Avaa alueen valintatila painamalla molempia painikkeita
(Alueen valitseminen, sivu 1).
Painamalla painiketta voit selata käytettävissä olevia lähteitä.
Painamalla pitkään voit pariliittää stereolaitteeseen (ARX70
kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen, sivu 1).
Radiolähteet: mykistä tai poista mykistys painamalla tätä.
Muut lähteet: keskeytä tai jatka painamalla tätä.

Tilan merkkivalot
Vihreä lyhyt välähdys

Lähetys onnistui

Vihreä pitkä välähdys

Pariliitos tai alueen valinta onnistui

Vihreä välähdys

Alueen valintatilassa

Vihreä ja punainen välähdys

Pariliitostilassa

Punainen lyhyt välähdys

Lähetys epäonnistui

Punainen pitkä välähdys

Pariliitos tai alueen valinta epäonnistui

Oranssi vilkunta

Yrittää lähettää, tarkista stereolaite

ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen
stereolaitteeseen
Luettelo yhteensopivista stereolaitteista on osoitteessa
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Tuo ARX70 kaukosäädin enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän yhteensopivasta stereolaitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Aseta stereolaite Bluetooth etsintätilaan.
Lisätietoja on stereolaitteen käyttöoppaassa osoitteessa
www.fusionentertainment.com/marine.
3 Paina ARX70 kaukosäätimen painiketta, kunnes tilan
merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen vihreänä ja punaisena.
Kaukosäädin etsii stereolaitetta. Kun kaukosäätimen pariliitos
onnistuu, tilan merkkivalo palaa hetken vihreänä ja sammuu.
®

®

Kaukosäätimen esittely

Kaukosäädin on yhdistettävä stereolaitteeseen ennen
kaukosäätimen kiinnittämistä (ARX70 kaukosäätimen
yhdistäminen stereolaitteeseen, sivu 1).
1 Valitse kaukosäätimelle sopiva kiinnityspaikka (Huomioitavaa
kiinnitettäessä, sivu 1).
2 Puhdista ja kuivaa kiinnityspinta huolellisesti veden ja
isopropyylialkoholin seoksella.
Kiinnityspinnassa ei saa olla likaa, vahaa eikä pinnoitteita.
3 Testaa kantama valitussa sijainnissa pitämällä kaukosäädintä
sijainnissa, painamalla muutamaa painiketta ja vahvistamalla
toiminto.
4 Aseta kaukosäädin telineeseen ja käännä sitä, kunnes kuulet
naksahduksen.
5 Irrota liimapinnan suojapaperi.
6 Aseta kaukosäädin telineeseen huolellisesti niin, että
FUSION logo on alaosassa.
®

HUOMAUTUS
Varmista sijainti ja suunta, ennen kuin kiinnität liimapinnan
kiinnityspintaan. Liimapinta tarttuu erittäin tiukkaan. Liiman
irrottaminen saattaa vioittaa joitakin kiinnityspintoja.

7 Paina kaukosäädintä tukevasti kiinnityspintaan ja paina sitä
vielä 60 sekunnin ajan.

8 Anna kaukosäätimen olla huoneenlämmössä 72 tunnin ajan.

Alueen valitseminen
Yhteensopivissa stereolaitteissa voit valita alueen ja muuttaa
sen äänenvoimakkuutta ARX70-kaukosäätimellä. Jotkin
stereolaitteet tarvitsevat ohjelmistopäivityksen, jotta tämän
kaukosäätimen toiminnon voi ottaa käyttöön.
HUOMAUTUS: kun yhdistät stereolaitteeseen, kaikki alueet
valitaan automaattisesti.
1 Voit siirtyä alueen valintatilaan painikkeilla ja .
Tilan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä.

1

2 Tee valinta painamalla painiketta:
• Valitse alue 1 painikkeella .
• Valitse alue 2 painikkeella .
• Valitse alue 3 painikkeella .
• Valitse alue 4 painikkeella .
• Valitse kaikki alueet painikkeella .
• Peruuta alueen valinta painikkeella .
Kun alueen valinta onnistuu, tilan merkkivalo palaa hetken
vihreänä ja sammuu. Kun alueen valinta epäonnistuu tai
aikakatkeaa taikka se peruutetaan, tilan merkkivalo palaa
hetken punaisena ja sammuu.
HUOMAUTUS: kun valitset passiivisen tai virheellisen alueen,
kaukosäädin toimii edelleen, muttei säädä äänenvoimakkuutta.
Voit valita kaikki alueet valitsemalla .

Pariston vaihtaminen
Kaukosäätimessä käytetään yhtä CR2032-litiumnappiparistoa.

1 Käännä kaukosäädintä ja irrota se telineestä.
2 Käännä paristolokeroa vastapäivään, kunnes viiva osoittaa
kohtaa .

Pariston kesto (tyypillinen
käyttö)

Vähintään 3 vuotta

Käyttölämpötila

0–50 °C (32–122 °F)

Säilytyslämpötila

–20–70 °C (–4–158 °F)

Radiotaajuus/yhteyskäytäntö

2,4 GHz (nimellinen 6,42 dBm)

Langaton käyttöalue ANT

Enintään 10 m (33 jalkaa)

Kompassin turvaväli

5 cm

Vesitiiviys

IEC 60529 IPX6 ja IPX71

Vianmääritys
Kaukosäädin ei muodosta yhteyttä stereolaitteeseen
• Varmista, että stereolaite Bluetooth on etsintätilassa.
• Siirry lähemmäs stereolaitetta ja yritä yhdistää siihen
uudelleen (ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen
stereolaitteeseen, sivu 1).
• Poista Bluetooth etsintätila käytöstä stereolaitteessa ja ota se
käyttöön uudelleen.

Merkkivalo ei syty, kun painan painiketta
Paristo on vähissä tai tyhjä tai se on asennettu väärin. Vaihda
paristo (Pariston vaihtaminen, sivu 2).

Merkkivalo palaa vain punaisena tai oranssina, kun
painan painiketta
• Siirry lähemmäs stereolaitetta ja yritä yhdistää siihen
uudelleen (ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen
stereolaitteeseen, sivu 1).
• Varmista ennen kiinnittämistä, että olet valinnut
kaukosäätimelle optimaalisen paikan (Huomioitavaa
kiinnitettäessä, sivu 1).

Kaukosäädin ei muuta äänenvoimakkuutta, mutta
muut toiminnot toimivat
3 Teippaa pienen tasapäisen ruuvitaltan kärki.
Teippu suojaa paristoa, paristolokeroa ja liitinpintoja.

Virheellinen alue on valittu. Valitse alue, jota stereolaite tukee
(Alueen valitseminen, sivu 1).

4 Kankea paristo varovasti irti paristolokerosta.

5 Aseta uusi paristo lokeroon pluspuoli alaspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.

6 Kohdista paristolokero kaukosäätimeen siten, että viiva
osoittaa kohtaa .

7 Paina paristolokero kiinni kaukosäätimeen ja käännä lokeroa
myötäpäivään, kunnes viiva osoittaa kohtaa .

8 Varmista, että paristolokero on täysin paikallaan

kaukosäätimessä.
9 Aseta kaukosäädin telineeseen ja käännä sitä, kunnes se
naksahtaa.

Kaukosäätimen tekniset tiedot
Paino

Telineen kanssa: 30 g (1,6 unssia)
Ilman telinettä: 25 g (0,88 unssia)

Pariston tyyppi

Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032 (3
V)

1

2

Kestää satunnaisen upottamisen veteen enintään 1 metriin 30 minuutin ajaksi ja on suojattu voimakkailta vesisuihkuilta. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/waterrating.
Pariston vaihtaminen

Hakemisto
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Hakemisto
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