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Kazalo vsebine
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Pregled daljinskega upravljalnika

3 Na daljinskem upravljalniku ARX70 pritisnite in držite

, da
indikator stanja začne izmenično utripati zeleno in rdeče.
Daljinski upravljalnik išče glasbeni sistem. Ko se daljinski
upravljalnik uspešno združi, indikator stanja na kratko zasveti
zeleno in se nato izklopi.
Če daljinski upravljalnik ne najde glasbenega sistema, indikator
stanja na kratko zasveti rdeče in se nato izklopi.

OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
OBVESTILO
Izbira ustreznega mesta namestitve je zelo pomembna za
optimalno delovanje daljinskega upravljalnika.
• Daljinski upravljalnik morate namestiti na mesto, ki je od
glasbenega sistema oddaljeno največ 10 m (33 ft).
• Daljinski upravljalnik morate namestiti na mesto, ki ni pod
vodno gladino.
• Če želite daljinski upravljalnik namestiti na zunanji strani
plovila, ga namestite na mestu, kjer ga ne morejo
poškodovati pomoli, stebri in druga oprema.
• Za najboljše rezultate izberite ravno namestitveno površino.
• Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega
materiala, voska ali premazov.
• Ko izberete mesto namestitve, daljinski upravljalnik držite na
tem mestu, pritisnite nekaj gumbov in preverite delovanje v
glasbenem sistemu.
• Odmaknite se od virov, ki lahko povzročijo motnje v
delovanju daljinskega upravljalnika. Viri motenj so lahko
močna elektromagnetna polja, nekateri 2,4 GHz brezžični
senzorji, visokonapetostni vodi, električni motorji, pečice,
mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični telefoni in brezžične
dostopne točke do lokalnih omrežij.

Radijski viri: pritisnite za nastavitev prejšnje postaje.
Drugi viri: pritisnite za preskok na začetek skladbe ali preskok
na prejšnjo skladbo.
Radijski viri: pritisnite za nastavitev naslednje postaje.
Drugi viri: pritisnite za preskok na naslednjo skladbo.
Pritisnite za znižanje glasnosti.
Pridržite za hitro znižanje glasnosti.
Pritisnite za zvišanje glasnosti.
Pridržite za hitro zvišanje glasnosti.
in

Pritisnite obe tipki za vklop načina izbiranja območja (Izbiranje
območja, stran 2).
Pritisnite za krožno pomikanje med razpoložljivimi viri.
Pridržite za združevanje z glasbenim sistemom (Povezovanje
daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom,
stran 1).
Radijski viri: pritisnite za izklop ali vklop zvoka.
Drugi viri: pritisnite za začasno ustavitev ali nadaljevanje predvajanja.

Indikatorja LED stanja
Zelen kratek utrip

Prenos je uspešen

Zelen dolg utrip

Združevanje ali izbiranje območja je uspešno

Zeleno utripanje

V načinu izbiranja območja

Zeleno in rdeče utripanje V načinu združevanja
Rdeč kratek utrip

Prenos ni uspešen

Rdeč dolg utrip

Združevanje ali izbiranje območja ni uspešno

Oranžno utripanje

Poskus prenosa; preverite glasbeni sistem

Povezovanje daljinskega upravljalnika
ARX70 z glasbenim sistemom
Seznam združljivih glasbenih sistemov si lahko ogledate na
naslovu www.fusionentertainment.com/marine/products/remotecontrols/MS-ARX70B/specs.
1 Daljinski upravljalnik ARX70 postavite največ 10 m (33 ft) od
združljivega glasbenega sistema.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih naprav ANT
oddaljeni vsaj 10 m (33 ft).
2 V glasbenem sistemu vklopite način za odkrivanje Bluetooth .
Podrobne informacije so navedene v priročniku za uporabo
glasbenega sistema na naslovu
www.fusionentertainment.com/marine.
®
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Pregled daljinskega upravljalnika

Namestitev daljinskega upravljalnika
Pred namestitvijo morate vzpostaviti povezavo med daljinskim
upravljalnikom in glasbenim sistemom (Povezovanje daljinskega
upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1).
1 Izberite ustrezno mesto za daljinski upravljalnik (Dejavniki, ki
jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 1).
2 Namestitveno površino temeljito očistite z mešanico vode in
izopropilnega alkohola ter jo posušite.
Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega
materiala, voska ali premazov.
3 Preskusite doseg na izbranem mestu tako, da daljinski
upravljalnik držite na tem mestu, pritisnete nekaj gumbov in
preverite delovanje.
4 Postavite daljinski upravljalnik na nosilec in ga zasukajte, da
se zaskoči.
5 Odstranite nosilni sloj z lepila.
6 Previdno poravnajte daljinski upravljalnik v nosilcu tako, da je
logotip FUSION na spodnjem delu.
®

OBVESTILO
Preden namestite lepilo na namestitveno površino, preverite,
ali sta mesto in usmerjenost pravilna. Lepilo se izjemno težko
odstrani. Nekatere namestitvene površine se lahko zaradi
odstranitve lepila poškodujejo.

7 Daljinski upravljalnik močno pritisnite ob namestitveno
površino in ga pritiskajte najmanj 60 sekund.

8 Daljinski upravljalnik 72 ur pustite na mestu namestitve pri
sobni temperaturi.

1

Izbiranje območja
Pri združljivih glasbenih sistemih lahko z daljinskim
upravljalnikom ARX70 izberete območje in spremenite glasnost
območja. Za to funkcijo daljinskega upravljalnika je pri nekaterih
glasbenih sistemih potrebna posodobitev programske opreme.
OPOMBA: ko vzpostavite povezavo z glasbenim sistemom, so
privzeto izbrana vsa območja.
1 Pritisnite in , da odprete način izbiranja območja.
Indikator stanja začne zeleno utripati.
2 Možnost izberete tako, da pritisnete gumb:
• Pritisnite
za območje 1.
• Pritisnite
za območje 2.
• Pritisnite za območje 3.
• Pritisnite za območje 4.
• Pritisnite
za vsa območja.
• Pritisnite za preklic izbire območja.
Ko je območje uspešno izbrano, indikator stanja na kratko
zasveti zeleno in se nato izklopi. Če izbiranje območja ni
uspešno, če poteče časovna omejitev zanj ali če je
preklicano, indikator stanja na kratko zasveti rdeče in se nato
izklopi.
OPOMBA: če izberete neaktivno ali neveljavno območje,
daljinski upravljalnik še vedno deluje, vendar ne upravlja
glasnosti. Če želite izbrati vsa območja, lahko izberete .

7 Pritisnite prostor za baterijo navzdol v daljinski upravljalnik in

ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se črtica premakne
do oznake .
8 Prepričajte se, da je prostor za baterijo popolnoma vstavljen
v daljinski upravljalnik.
9 Postavite daljinski upravljalnik v nosilec in ga zasukajte, da
se zaskoči.

Specifikacije daljinskega upravljalnika
Teža

Z nosilcem: 30 g (1,6 oz.)
Brez nosilca: 25 g (0,88 oz)

Vrsta baterije

CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja
uporabnik

Čas napajanja z baterijo
(običajna uporaba)

Najmanj 3 leta

Temperaturni obseg delovanja Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje

Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)

Radijska frekvenca/protokol

2,4 GHz pri nazivni moči 6,42 dBm

Doseg brezžične povezave
ANT

Do 10 m (33 ft)

Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje kompasa

5 cm

Nazivna vodotesnost

IEC 60529 IPX6 in IPX71

Odpravljanje težav

Zamenjava baterije
Daljinski upravljalnik napaja ena litijeva gumbna baterija
CR2032.
1 Zasukajte daljinski upravljalnik in ga odstranite iz nosilca.
2 Zasukajte prostor za baterijo v nasprotni smeri urinega
kazalca, da se črtica premakne do oznake .

Daljinski upravljalnik se ne poveže z glasbenim
sistemom
• Prepričajte se, da je glasbeni sistem v načinu za odkrivanje
Bluetooth.
• Približajte se glasbenemu sistemu in poskusite znova
vzpostaviti povezavo z njim (Povezovanje daljinskega
upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1).
• Onemogočite način za odkrivanje Bluetooth v glasbenem
sistemu in ga nato znova omogočite.

Ob pritisku gumba indikator ne zasveti
Baterija je skoraj prazna, povsem prazna ali napačno
nameščena. Zamenjajte baterijo (Zamenjava baterije, stran 2).

Ob pritisku gumba indikator zasveti samo rdeče ali
oranžno

3 Konico majhnega ploščatega izvijača ovijte s trakom.
Trak ščiti baterijo, prostor za baterijo in stike pred
poškodovanjem.
4 Previdno privzdignite baterijo iz prostora za baterijo.

• Približajte se glasbenemu sistemu in poskusite znova
vzpostaviti povezavo z njim (Povezovanje daljinskega
upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1).
• Pred namestitvijo preverite, ali ste izbrali optimalno mesto za
daljinski upravljalnik (Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi, stran 1).

Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče spremeniti
glasnosti, druge funkcije pa delujejo
Izbrano je neveljavno območje. Izberite veljavno območje za
glasbeni sistem (Izbiranje območja, stran 2).

5 V prostor za baterijo vstavite novo baterijo, pri čemer mora

biti pozitivna stran obrnjena navzdol.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Poravnajte prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku tako,
da je črtica pri oznaki .
1
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Zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra in je zaščitena pred močnimi curki vode. Za več
informacij obiščite garmin.com/waterrating.
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