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Innholdsfortegnelse

i

Oversikt over fjernkontroll
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.

Fjernkontrollen søker etter stereoen. Når parkoblingen av
fjernkontrollen er utført, lyser LED-statuslampen grønt i en
kort periode før den slår seg av.
Hvis fjernkontrollen ikke finner stereoen, blinker LEDstatuslampen rødt i en kort periode før den slår seg av.

Hensyn ved montering
LES DETTE

Radiokilder: Trykk for å stille inn forrige stasjon.
Andre kilder: Trykk for å hoppe til begynnelsen av sporet eller
til det forrige sporet.
Radiokilder: Trykk for å stille inn neste stasjon.
Andre kilder: Trykk for å hoppe til neste spor.
Trykk for å senke volumet.
Hold inne for å senke volumet raskt.
Trykk for å øke volumet.
Hold inne for å øke volumet raskt.
og

Trykk på begge knappene for å velge sonevalgsmodus (Velge
en sone, side 1).
Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige kildene.
Hold inne for å parkoble med en stereo (Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1).
Radiokilder: Trykk for å dempe eller oppheve demping.
Andre kilder: Trykk for å sette på pause eller gjenoppta.

LED-lamper for status
Korte blink i grønt

Sending vellykket

Lange blink i grønt

Parkobling eller sonevalg utført

Blinker grønt

I sonevalgmodus

Blinker grønt og rødt

I parkoblingsmodus

Korte blink i rødt

Sending mislyktes

Lange blink i rødt

Parkobling eller sonevalg mislyktes

Blinker oransje

Forsøker å sende, kontroller stereoen

Det er svært viktig å velge et riktig monteringssted for å
optimalisere ytelsen til fjernkontrollen.
• Du må montere fjernkontrollen på et sted som er innen 10 m
(33 fot) fra stereoen.
• Du må montere fjernkontrollen på et sted der den ikke kan
komme under vann.
• Hvis du må montere fjernkontrollen utenfor båten, bør du
montere den på et sted der den ikke blir skadet av brygger,
pæleverk eller annet utstyr.
• Du bør velge en flat monteringsoverflate for å få best mulig
resultat.
• Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller
belegg.
• Når du har valgt deg ut et sted, holder du fjernkontrollen på
det valgte stedet, trykker på et par knapper og bekrefter
betjeningen på stereoen.
• Flytt enheten bort fra kilder som kan forstyrre
fjernkontrollbetjeningen. Kilder som kan forårsake
forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte
trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske
motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på
2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Montere fjernkontrollen
Før du monterer fjernkontrollen, må du koble den til stereoen
(Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1).
1 Velg et egnet monteringssted for fjernkontrollen (Hensyn ved
montering, side 1).
2 Rengjør og tørk av monteringsoverflaten grundig med en
blanding av vann og isopropylalkohol.
Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller
belegg.
3 Test rekkevidden på det valgte monteringsstedet ved å holde
fjernkontrollen på stedet, trykke på et par knapper og
bekrefte betjeningen.
4 Plasser fjernkontrollen på stativet, og roter den til du hører et
klikk.
5 Fjern limbeskyttelsen.
6 Plasser fjernkontrollen på stativet med FUSION logoen
nederst.
®

Koble ARX70-fjernkontrollen til en
stereo
Gå til www.fusionentertainment.com/marine/products/remotecontrols/MS-ARX70B/specs for å se en liste over kompatible
stereoer.
1 Sørg for at ARX70-fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til
den kompatible stereoen (10 m (33 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT enheter under
parkoblingen.
Sett
stereoen i Bluetooth oppdagbar modus.
2
Se stereoens brukerveiledning på
www.fusionentertainment.com/marine for å få mer
informasjon.
3 På ARX70-fjernkontrollen holder du inne til LEDstatuslampen veksler mellom å lyse grønt og rødt.
®

LES DETTE
Før du fester limet på monteringsoverflaten, må du
kontrollere at plasseringen og retningen er riktig. Det er svært
vanskelig å fjerne limet. Enkelte monteringsoverflater kan bli
skadet dersom limet fjernes.

7 Trykk fjernkontrollen godt mot monteringsoverflaten.
Oppretthold dette trykket i 60 sekunder.
8 La fjernkontrollen stå i romtemperatur i 72 timer.

®

Oversikt over fjernkontroll

Velge en sone
Du kan bruke ARX70-fjernkontrollen til å velge en sone og endre
volumet til sonen på kompatible stereoer. Enkelte stereoer må
programvareoppdateres for å aktivere denne funksjonen.
1

MERK: Når du kobler til en stereo, velges alle sonene som
standard.
1 Trykk på og for å velge sonevalgsmodus.
LED-lampen for status begynner å blinke grønt.
2 Trykk på en knapp for å foreta et valg:
for sone 1.
• Trykk på
• Trykk på
for sone 2.
• Trykk på for sone 3.
• Trykk på for sone 4.
• Trykk på
for alle soner.
• Trykk på for å avbryte sonevalget.
Hvis sonevalget er vellykket, lyser LED-statuslampen grønt i
en kort periode før den slår seg av. Hvis sonevalget
mislykkes eller avbrytes, lyser LED-statuslampen rødt i en
kort periode før den slår seg av.
MERK: Når du velger en inaktiv eller ugyldig sone, fungerer
fortsatt fjernkontrollen, men den styrer ikke volumet. Du kan
velge
for å velge alle soner.

Bytte batteriet
Fjernkontrollen drives av ett CR2032-litiumcellebatteri.
1 Roter fjernkontrollen, og fjern den fra stativet.
2 Roter batterirommet mot klokken til linjen peker mot .

Spesifikasjoner for fjernkontrollen
Vekt

Med stativ: 30 g (1,6 oz.)
Uten stativ: 25 g (0,88 oz.)

Batteritype

CR2032 (3 V), kan byttes av brukeren

Batterilevetid (vanlig bruk)

Minst tre år

Driftstemperaturområde

Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)

Temperaturområde for oppbevaring

Fra –20 til 70°C (fra –4 til 158°F)

Radiofrekvens/protokoll

2,4 GHz ved 6,42 dBm nominell

Trådløs rekkevidde for ANT

Opptil 10 m (33 fot)

Trygg kompassavstand

5 cm

Kapslingsgrad

IEC 60529 IPX6 og IPX71

Feilsøking
Fjernkontrollen kobler seg ikke til stereoen
• Kontroller at stereoen er i Bluetooth oppdagbar modus.
• Flytt enheten nærmere stereoen, og forsøk å koble til på nytt
(Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1).
• Deaktiver den Bluetooth oppdagbare modusen på stereoen,
og aktiver den deretter på nytt.

LED-lampen lyser ikke gult når jeg trykker på en
knapp
Batterinivået er lavt eller installert feil. Bytt ut batteriet (Bytte
batteriet, side 2).

LED-lampen lyser bare rødt eller oransje når jeg
trykker på en knapp
• Flytt enheten nærmere stereoen, og forsøk å koble til på nytt
(Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1).
• Før du monterer, må du kontrollere at du har valgt en optimal
plassering for fjernkontrollen (Hensyn ved montering, side 1).

Fjernkontrollen endrer ikke volumet, men andre
funksjoner fungerer
3 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker med tape.

En ugyldig sone er valgt. Velg en gyldig sone for stereoen
(Velge en sone, side 1).

Tapen beskytter batteriet, batterirommet og kontaktene mot
skade.
4 Lirk forsiktig ut batteriet fra batterirommet.

5 Sett inn det nye batteriet i batterirommet med den positive
6
7
8
9

siden vendt ned.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Juster batterirommet i fjernkontrollen slik at linjen peker mot
.
Trykk batterirommet ned i fjernkontrollen, og roter
batterirommet mot klokken til linjen peker mot .
Kontroller at batterirommet er satt helt inn i fjernkontrollen.
Plasser fjernkontrollen på stativet, og roter den til den klikker
på plass.

1

2

Tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter og er beskyttet mot kraftige vannstråler. Du finner mer
informasjon på garmin.com/waterrating.
Bytte batteriet
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