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i

Ogólne informacje o pilocie zdalnego
sterowania
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.

2 W zestawie stereo włącz tryb widoczności dla innych

urządzeń Bluetooth .
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi zestawu stereo na stronie
www.fusionentertainment.com/marine.
3 Na pilocie ARX70 naciśnij i przytrzymaj , aż dioda LED
stanu zacznie migać na zielono i czerwono.
Pilot zacznie wyszukiwać zestaw stereo. Po pomyślnym
sparowaniu dioda LED stanu na krótko zmieni kolor na
zielony, a następnie zgaśnie.
Jeśli pilot nie może znaleźć zestawu stereo, dioda LED stanu na
krótko zaświeci się na czerwono, a następnie zgaśnie.
®

Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA

Źródła radiowe: naciśnij, aby dostroić do poprzedniej stacji.
Inne źródła: naciśnij, aby przejść do początku utworu lub do
poprzedniego utworu.
Źródła radiowe: naciśnij, aby dostroić do następnej stacji.
Inne źródła: naciśnij przycisk, aby przejść do następnego
utworu.
Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.
Przytrzymaj, aby szybko zmniejszyć głośność.
Naciśnij, aby zwiększyć głośność.
Przytrzymaj, aby szybko zwiększyć głośność.
i

Naciśnij oba przyciski, aby włączyć tryb wyboru strefy (Wybie
ranie strefy, strona 2).
Naciśnij, aby przełączać dostępne źródła.
Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z zestawem
stereo (Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo,
strona 1).
Źródła radiowe: naciśnij, aby wyciszyć dźwięk lub włączyć
dźwięk.
Inne źródła: naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Montaż pilota zdalnego sterowania

Wskaźniki LED
Krótkie mignięcie na zielono

Transmisja zakończona

Długie mignięcie na zielono

Strefa wybrana lub sparowano

Miga na zielono

W trybie wyboru strefy

Miga na zielono i czerwono

W trybie parowania

Krótkie mignięcie na czerwono Transmisja nieudana
Długie mignięcie na czerwono Wybór strefy nieudany lub parowanie
nieudane
Miga na pomarańczowo

Wybór odpowiedniego miejsca montażu ma kluczowe znaczenie
dla optymalnego działania pilota zdalnego sterowania.
• Pilot zdalnego sterowania musi być zamontowany w miejscu,
które znajduje się w odległości nie większej niż 10 m (33
stopy) od zestawu stereo.
• Pilot zdalnego sterowania należy montować w miejscu,
w którym nie będzie on zanurzony w wodzie.
• W razie konieczności zamontowania pilota na zewnątrz łodzi
należy zamontować go w miejscu, gdzie nie zostanie on
uszkodzony przez nabrzeże doku, pale lub inne
wyposażenie.
• Należy wybrać płaską powierzchnię montażową, aby uzyskać
najlepsze rezultaty.
• Powierzchnię montażową należy oczyścić z brudu,
zanieczyszczeń, wosku i powłok.
• Po wybraniu miejsca należy przytrzymać pilota w tym
miejscu, nacisnąć kilka przycisków i sprawdzić, czy
zestawem stereo odpowiednio reaguje.
• Należy oddalić się od źródeł, które mogą zakłócać działanie
pilota zdalnego sterowania. Źródłami zakłóceń mogą być
silne pola elektromagnetyczne, niektóre czujniki
bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego napięcia, silniki
elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.

Próba transmisji; sprawdź zestaw
stereo

Podłączanie pilota ARX70 do zestawu
stereo
Lista zgodnych zestawów stereo znajduje się na stronie
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Umieść pilota ARX70 w odległości nie większej niż 10 m (33
stopy) od zgodnego zestawu stereo.
UWAGA: Podczas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych urządzeń ANT .
®

Ogólne informacje o pilocie zdalnego sterowania

Przed zamontowaniem pilota należy podłączyć go do zestawu
stereo (Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo, strona 1).
1 Wybierz odpowiednie miejsce dla pilota (Uwagi dotyczące
montażu, strona 1).
2 Dokładnie przemyj i osusz powierzchnię montażową za
pomocą mieszaniny wody i alkoholu izopropylowego.
Powierzchnię montażową należy oczyścić z brudu,
zanieczyszczeń, wosku i powłok.
3 Sprawdź zasięg w wybranym miejscu, umieszczając tam
pilota zdalnego sterowania, a następnie naciśnij kilka
przycisków, aby potwierdzić ich działanie.
4 Umieść pilota w uchwycie i obróć go, aż się zatrzaśnie.
5 Zdejmij osłonkę z warstwy samoprzylepnej.
6 Ostrożnie ustaw pilota w uchwycie z FUSION logo na dole.
®

NOTYFIKACJA
Przed przyłożeniem warstwy samoprzylepnej do powierzchni
montażowej upewnij się, że umiejscowienie elementu i jego
orientacja są prawidłowe. Bardzo trudno jest usunąć warstwę
samoprzylepną. Po usunięciu warstwy samoprzylepnej
niektóre rodzaje powierzchni montażowych mogą ulec
uszkodzeniu.
1

7 Mocno dociśnij pilota zdalnego sterowania do powierzchni

montażowej i przytrzymaj go przez co najmniej 60 sekund.
8 Pozostaw pilota zdalnego sterowania w temperaturze
pokojowej na 72 godziny.

5 Włóż nową baterię do komory z biegunem dodatnim

6

Wybieranie strefy
W zgodnych zestawach stereo można użyć pilota ARX70, aby
wybrać strefę i zmienić jej głośność. Aby włączyć tę funkcję
pilota, w przypadku niektórych zestawów stereo może być
konieczne zaktualizowanie ich oprogramowania.
UWAGA: Po podłączeniu do zestawu stereo domyślnie wybrane
są wszystkie strefy.
1 Naciśnij przyciski i , aby włączyć tryb wyboru strefy.
Dioda LED stanu zacznie migać na zielono.
Naciśnij
przycisk, aby dokonać wyboru:
2
• Naciśnij , aby wybrać strefę 1.
• Naciśnij , aby wybrać strefę 2.
• Naciśnij , aby wybrać strefę 3.
• Naciśnij , aby wybrać strefę 4.
• Naciśnij , aby wybrać wszystkie strefy.
• Naciśnij , aby anulować wybór strefy.
Po pomyślnym wybraniu strefy dioda LED stanu na krótko
zmieni kolor na zielony, a następnie zgaśnie. Jeśli wybór
strefy nie powiedzie się lub zostanie anulowany, dioda LED
stanu na krótko zaświeci się na czerwono, a następnie się
wyłączy.
UWAGA: W przypadku wybrania nieaktywnej lub nieprawidłowej
strefy pilot zdalnego sterowania nadal działa, ale nie steruje
głośnością. Można wybrać , aby wybrać wszystkie strefy.

Wymienianie baterii
Pilot korzysta z jednej baterii pastylkowej litowej CR2032.
1 Obróć pilota i wyjmij go z uchwytu.
2 Obróć komorę baterii w lewo, aż linia będzie skierowana
w stronę .

7
8
9

skierowanym w dół.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
Obróć komorę baterii w pilocie tak, aby jej linia była
skierowana w stronę .
Dociśnij komorę baterii do pilota zdalnego sterowania i obróć
ją w prawo, aż linia będzie skierowana w stronę .
Sprawdź, czy komora baterii jest całkowicie osadzona
w pilocie.
Umieść pilota w uchwycie i obróć, aż się zatrzaśnie.

Dane techniczne pilota
Waga

Z uchwytem: 30 g (1,6 uncji)
Bez uchwytu: 25 g (0,88 uncji)

Typ baterii

CR2032 (3 V), wymieniana przez użytkownika

Czas działania baterii (standardowe użytkowanie)

Co najmniej 3 lata

Zakres temperatury roboczej

Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)

Zakres temperatury przechowywania

Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)

Częstotliwość radiowa/
protokół

2,4 GHz przy 6,42 dBm (nominalna)

Zasięg bezprzewodowy ANT

Do 10 m (33 stóp)

Bezpieczny dystans dla
kompasu

5 cm

Klasa wodoszczelności

IEC 60529 IPX6 i IPX71

Rozwiązywanie problemów
Pilot nie łączy się z zestawem stereo
• Upewnij się, że zestaw stereo jest widoczny dla innych
urządzeń Bluetooth.
• Zbliż się do zestawu stereo i ponownie spróbuj się z nim
połączyć (Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo,
strona 1).
• Wyłącz i włącz tryb wykrywania Bluetooth w zestawie stereo.

Po naciśnięciu przycisku dioda LED nie świeci
Bateria jest słaba lub nieprawidłowo zainstalowana. Wymień
baterię (Wymienianie baterii, strona 2).

Po naciśnięciu przycisku dioda LED świeci tylko na
czerwono lub pomarańczowo

3 Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą.
Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed
uszkodzeniem.
4 Ostrożnie podważ baterię i wyjmij ją z komory, w której się
znajduje.

1
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• Zbliż się do zestawu stereo i ponownie spróbuj się z nim
połączyć (Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo,
strona 1).
• Przed przystąpieniem do montażu upewnij, że wybrane
miejsce jest optymalne dla pilota zdalnego sterowania (Uwagi
dotyczące montażu, strona 1).

Pilot nie zmienia głośności, ale inne funkcje działają
Wybrano nieprawidłową strefę. Wybierz strefę odpowiednią dla
zestawu stereo (Wybieranie strefy, strona 2).

Odporność na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut oraz ochrona przed silnymi
strumieniami wody. Więcej informacji można znaleźć na stronie garmin.com/waterrating.
Wybieranie strefy
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