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Sumário

i

Visão geral do controle remoto

3 No controle remoto ARX70, mantenha pressionado

ATENÇÃO
Consulte o guia Informações importantes sobre segurança e
sobre o produto na caixa do produto para obter mais detalhes
sobre avisos e outras informações importantes.

até
que o LED de status pisque alternando entre as cores verde
e vermelha.
O controle remoto procurará o sistema estéreo. Quando o
controle remoto for emparelhado com sucesso, o LED de
status piscará em verde brevemente e, em seguida, apagará.
Se o controle remoto encontrar o sistema estéreo, o LED de
status acenderá na cor vermelha e apagará em seguida.

Considerações sobre montagem
AVISO

Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na estação anterior.
Outras fontes: Pressione para pular para o começo da faixa ou
para a faixa anterior.
Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na próxima
estação.
Outras fontes: Pressione para pular para a próxima faixa.
Pressione para diminuir o volume.
Segure para diminuir rapidamente o volume.
Pressione para aumentar o volume.
Segure para aumentar rapidamente o volume.
e

Pressione ambas as teclas para entrar no modo de seleção de
zona (Selecionar uma zona, página 2).
Pressione para percorrer as fontes disponíveis.
Pressione para emparelhar com um sistema estéreo (Conectar
o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 1).
Fontes de rádio: Pressione para ativar ou desativar o áudio.
Outras fontes: Pressione para pausar ou retomar.

LEDs de status
Piscada curta em verde

Transmissão bem-sucedida

Piscada longa em verde

Emparelhamento ou seleção de zona
bem-sucedida

Verde piscando

No modo de seleção de zona

Verde e vermelho piscando No modo de emparelhamento
Piscada curta em vermelho Falha na transmissão
Piscada longa em
vermelho

Emparelhamento ou seleção de zona com
falha

Laranja piscando

Tentativa de transmitir; verificar o sistema
estéreo

Conectar o Controle remoto ARX70 a
um sistema estéreo
Para obter uma lista de sistemas estéreos compatíveis, acesse
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Mantenha o controle remoto ARX70 a uma distância de 10 m
(33 pés) do sistema estéreo compatível.
OBSERVAÇÃO: fique 10 m (33 pés) afastado de outros
dispositivos ANT durante o emparelhamento.
2 Coloque o sistema estéreo no modo detectável Bluetooth .
Para obter informações detalhadas, consulte o manual do
proprietário do sistema estéreo em
www.fusionentertainment.com/marine.
®
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Visão geral do controle remoto

Selecionar o local correto de montagem é fundamental para
otimizar o desempenho do controle remoto.
• Você deve montar o controle remoto em um local que esteja
a até 10 m (33 pés) do sistema estéreo.
• Você deve montar o controle remoto em um local onde ele
não fique submerso.
• Se precisar montar o controle remoto na parte externa do
barco, você deve montá-lo em um local onde ele não será
danificado pelo cais, estacas ou outros pedaços de
equipamentos.
• Selecione uma superfície de montagem plana para obter os
melhores resultados.
• A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito,
cera ou revestimentos.
• Depois de selecionar o local, prenda o controle remoto,
pressione alguns botões e confirme que o sistema estéreo
pode ser operado.
• Afaste-se das fontes que possam interferir com a operação
do controle remoto. As fontes de interferência podem incluir
campos electromagnéticos fortes, alguns sensores sem fios
de 2,4 GHz, cabos eléctricos de alta tensão, motores
eléctricos, fornos, fornos microondas, telefones sem fios de
2,4 GHz e pontos de acesso de LAN sem fio.

Montagem do controle remoto
Antes de montar o controle remoto, você deve conectá-lo ao
sistema estéreo (Conectar o Controle remoto ARX70 a um
sistema estéreo, página 1).
1 Selecione um local apropriado para o controle remoto
(Considerações sobre montagem, página 1).
2 Limpe e seque totalmente a superfície de montagem usando
uma mistura de água e álcool isopropílico.
A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito,
cera ou revestimentos.
3 Teste o alcance no local selecionado segurando o controle
remoto no local, pressionando alguns botões e confirmando
a operação.
4 Coloque o controle remoto no suporte e gire-o até ouvir um
clique.
5 Remova o verso do adesivo.
6 Cuidadosamente oriente o controle remoto no suporte com o
logo FUSION na parte inferior.
®

AVISO
Antes de colocar o adesivo na superfície de montagem,
certifique-se de que o local e a orientação estejam corretas.
É extremamente difícil remover o adesivo. Algumas
superfícies de montagem podem se danificadas após a
remoção do adesivo.

7 Pressione o controle remoto firmemente na superfície de
montagem, mantendo a pressão por pelo menos 60
segundos.

1

8 Deixe que o controle remoto fique em temperatura ambiente
por 72 horas.

5 Coloque a nova bateria no compartimento com o lado

Selecionar uma zona

6

Em sistemas estéreos compatíveis, você pode utilizar o controle
remoto ARX70 para selecionar uma zona e alterar o volume
dela. Alguns sistemas estéreos exigem uma atualização de
software para ativar essa funcionalidade do controle remoto.
OBSERVAÇÃO: ao conectar-se a um sistema estéreo, todas as
zonas são selecionadas por padrão.
1 Pressione e para entrar no modo de seleção de zona.
O LED de status começa a piscar na cor verde.
2 Pressione um botão para fazer a seleção:
• Pressione
para a zona 1.
• Pressione
para a zona 2.
• Pressione para a zona 3.
• Pressione para a zona 4.
• Pressione
para todas as zonas.
• Pressione
para cancelar a seleção de zona.
Quando a zona for selecionada com sucesso, o LED de
status liga na cor verde brevemente e, em seguida, apaga.
Quando a seleção de zona falha, tem seu tempo esgotado
ou é cancelada, o LED de status liga na cor vermelha
brevemente e, em seguida, apaga.
OBSERVAÇÃO: quando você seleciona uma zona inativa ou
inválida, o controle remoto ainda funciona, mas não controla o
volume. Você pode selecionar
para selecionar todas as
zonas.
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Substituindo a bateria
O controle remoto utiliza baterias CR2032 do tipo botão de lítio.
1 Gire o controle remoto e remova-o suporte.
2 Gire o compartimento da bateria no sentido horário até que a
linha aponte para .

8
9

positivo voltado para baixo.
OBSERVAÇÃO: não danifique nem perca a junta do O-ring.
Alinhe o compartimento da bateria no controle remoto de
modo que a linha aponte para .
Pressione o compartimento da bateria para baixo no controle
remoto e gire o compartimento no sentido horário até que a
linha aponte para .
Certifique-se de que o compartimento da bateria esteja
completamente vedado no controle remoto.
Coloque o controle remoto no suporte e gire-o até fazer um
clique.

Especificações remotas
Peso

Com suporte: 30 g (1,6 oz.)
Sem suporte: 25 g (0,88 oz.)

Tipo de bateria

CR2032 substituível pelo usuário
(3 V)

Duração da bateria (uso normal)

Pelo menos 3 anos

Intervalo de temperatura de
funcionamento

De 0° a 50°C (32° a 122°F)

Intervalo de temperatura de arma- De -20° a 70°C (de -4° a 158°F)
zenamento
Frequência/protocolo de rádio

2,4 GHz a 6,42 dBm nominal

Alcance sem fio do ANT

Até 10 m (33 pés)

Distância segura da bússola

5 cm

Classificação de impermeabilidade

IEC 60529 IPX6 e IPX71

Solução de problemas
O controle remoto não irá se conectar ao sistema
estéreo
• Certifique-se de que o sistema estéreo está no modo
detectável Bluetooth.
• Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente
(Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo,
página 1).
• Desative o modo detectável Bluetooth no sistema estéreo e,
em seguida, ative-o novamente.

O LED não acende quando pressiono um botão
A bateria está fraca, descarregada ou foi instalada de maneira
inadequada. Substitua a bateria (Substituindo a bateria,
página 2).

O LED está apenas vermelho ou laranja quando
pressione um botão
3 Enrole um pouco de fita na ponta de uma chave de fenda

pequena.
A fita protegerá a bateria, seu compartimento e os contatos
contra danos.
4 Eleve cuidadosamente a bateria do compartimento.

• Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente
(Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo,
página 1).
• Antes de montar, certifique-se de ter selecionado um local
ideal para o controle remoto (Considerações sobre
montagem, página 1).

O controle remoto não muda o volume, mas é
possível utilizar outras funcionalidades
Uma zona inválida foi selecionada. Selecione uma zona válida
para a (Selecionar uma zona, página 2) do sistema estéreo.
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Suporta uma exposição acidental à água a até 1 m por até 30 min e é protegido contra jatos potentes de água. Para obter
mais informações, acesse garmin.com/waterrating.
Selecionar uma zona
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