Apollo™ RA770 คำแนะนำการติดตั้ง
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
การไมปฏิบัติตามคำเตือนและขอควรระวังเหลานี้อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายกับตัวเรือ หรือประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไมดีได
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ใน
กลองผลิตภัณฑ
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟของเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้งผลิตภัณฑนี้
กอนที่จะจายไฟใหกับผลิตภัณฑนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งสายดินใหกับผลิตภัณฑอยางถูกตองตามคำแนะนำเหลานี้
ขอควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และหนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยูเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเรือ
ไมใชสเตอริโอเปนแมแบบเมื่อทำการเจาะชองยึดเนื่องจากอาจทำใหจอกระจกเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง คุณตองใช
แมแบบที่มีมาใหเทานั้นเพื่อใหเจาะชองยึดไดอยางถูกตอง
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง หากคุณพบปญหายุงยากระหวางการติดตั้ง โปรดติดตอฝาย
สนับสนุนผลิตภัณฑ Fusion
®

มีอะไรใหในกลอง
•
•
•
•
•
•
•

ปะเก็นยึด
สกรูเกลียวปลอย 8 เกลียวสี่ตัว
ฝาครอบสกรูสองตัว
ชุดสายไฟและสายลำโพง
ชุดสาย Auxiliary-in, Line-out และ Subwoofer-out
สายดรอป NMEA 2000 2 ม. (6 ฟุต)
ฝาครอบกันฝุน
®

เครื่องมือที่จำเปน
•
•
•
•
•

ไขควงปากแฉก
สวานไฟฟา
ดอกสวาน (ขนาดแตกตางกันไปตามวัสดุพื้นผิวและสกรูที่ใช)
เครื่องมือตัดแบบหมุนหรือเลื่อยจิ๊กซอว
สารกันรั่วชนิดใชงานในทะเลแบบซิลิโคน (ไมจำเปน)

กรกฎาคม 2021

GUID-21C6C2B1-A013-4F54-8201-0015D54B9856 v6

การพิจารณาการติดตั้ง
• คุณตองติดตั้งสเตอริโอบนพื้นผิวเรียบที่มีอากาศไหลเวียนรอบๆ ดานหลังของสเตอริโอเพื่อการระบายความรอน
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในตำแหนงที่อาจโดนน้ำ คุณตองติดตั้งสเตอริโอในมุม 45 องศาใตพื้นราบแนวนอน หรือ 15 องศา
บนพื้นราบแนวนอน
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในตำแหนงที่อาจโดนน้ำ ควรตองเดินสายวนรอบเพื่อใหน้ำหยดลงจากสายและไมไปสรางความเสีย
หายใหกับสเตอริโอ
• หากคุณตองการติดตั้งสเตอริโอดานนอกตัวเรือ คุณตองติดตั้งสเตอริโอในตำแหนงเหนือเสนระดับน้ำขางเรือที่ซึ่งสเตอริโอ
จะไมจมลงในน้ำ และเปนตำแหนงที่สเตอริโอจะไมไดรับความเสียหายจากทา เสาเข็ม หรืออุปกรณอื่นๆ
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแมเหล็ก คุณควรติดตั้งสเตอริโอหางจากเข็มทิศอยางนอย 15 ซม. (5.9 นิ้ว)
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การยึดสเตอริโอ
ประกาศ

ไมใชสเตอริโอเปนแมแบบเมื่อทำการเจาะชองยึดเนื่องจากอาจทำใหจอเสียหายและการรับประกันสิ้นสุดลง คุณตองใชแมแบบ
ที่มีมาใหเทานั้นเพื่อใหเจาะชองยึดไดอยางถูกตอง
ใชความระมัดระวังเมื่อตัดชองเพื่อยึดสเตอริโอ มีระยะหางระหวางโครงเครื่องและชองติดตั้งเพียงเล็กนอย และการตัดชอง
ใหญเกินไปอาจทำใหเสถียรภาพของสเตอริโอหลังไดรับการติดตั้งลดต่ำลง
ใชความระมัดระวังเมื่อติดตั้งสเตอริโอในเรือที่เปนอลูมิเนียมหรือเรือที่มีตัวเรือนำไฟฟา หากคุณตองการแยกระบบไฟฟาออก
จากตัวเรือ
ไมใชจาระบีหรือสารหลอลื่นกับสกรูเมื่อทำการยึดสเตอริโอเขากับพื้นผิวติดตั้ง จาระบีหรือสารหลอลื่นอื่นๆ อาจทำใหตัวเครื่อง
สเตอริโอเสียหายได
กอนที่จะยึดสเตอริโอในตำแหนงใหมบนพื้นผิวติดตั้ง คุณตองเลือกตำแหนงที่เปนไปตามการพิจารณาการติดตั้ง
1 คิดแมแบบเขากับพื้นผิวติดตั้ง
2 เจาะรูมุมดานในของเสนประบนแมแบบ
3 ตัดแบบหมุนในการตัดพื้นผิว
ติดตั้งตามเสนประดานในแมแบบ

4
5
6
7

ตรวจสอบวารูติดตั้งบนสเตอริโอตรงกับรูเจาะนำรองบนแมแบบ
ใชดอกสวานขนาดที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้งและประเภทสกรูในการเจาะรูนำ
ถอดแมแบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอในบริเวณที่แหง ใหใสปะเก็นยึด
ไวที่ดานหลังสเตอริโอ
• หากคุณติดตั้งสเตอริโอไวในตำแหนงที่โดนน้ำ ใหใชสารกันรั่วชนิดใชงานในทะเลแบบซิลิโคนบนพื้นผิวติดตั้งรอบๆ
ชองที่ตัด

ประกาศ
หามติดตั้งปะเก็นยึดที่มีให หากคุณใชสารกันรั่วกับพื้นผิวติดตั้ง การใชสารกันรั่วรวมกับปะเก็นยึดอาจทำใหความทน
ทาตอน้ำลดลง
8 หากคุณไมสามารถเขาถึงดานหลังของสเตอริโอหลังจากการติดตั้งได ใหทำการตอสายที่จำเปน
9 ยึดสเตอริโอกับพื้นผิวติดตั้งโดยใชสกรูที่ใหมาดวย
คุณควรขันสกรูใหแนนดวยมือเมื่อทำการยึดสเตอริโอกับพื้นผิวติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขันแนนเกินไป
10 ดันฝาครอบสกรูใหเขาที่

การพิจารณาการเชื่อมตอ
เพื่อใหสเตอริโอทำงานไดอยางถูกตอง คุณตองเชื่อมตอสเตอริโอเขากับแหลงจายไฟ ลำโพง และที่มาอินพุต คุณควรจัด
วางแผนผังของสเตอริโอ ลำโพง แหลงที่มาอินพุต เครือขาย NMEA 2000 ทางเลือก และอุปกรณหรือเครือขาย Fusion
PartyBus™ ทางเลือกอยางระมัดระวังกอนที่จะทำการเชื่อมตอใดๆ
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การระบุพอรต

รายการ

คำอธิบาย

ANTENNA

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับเสาอากาศ AM/FM ทั่วไป
หากคุณติดตั้งสเตอริโอบนเรือที่มีลำเรือเปนโลหะ คุณตองใชเสาอากาศที่ฐานตองสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ
หากคุณติดตั้งสเตอริโอบนเรือที่ลำเรือไมใชโลหะ คุณตองใชเสาอากาศที่ฐานไมตองสัมผัสกับพื้นผิว
โลหะ ดูขอมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับเสาอากาศของคุณ

NMEA 2000

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ NMEA 2000 เครือขาย (แผนภาพการเดินสายระบบ NMEA 2000,
หนา 12)
เชื่อมตอเขากับรีโมทคอนโทรลซีรี่ส NRX โดยตรง (การกำหนดคารีโมทคอนโทรลแบบใชสายที่เปน
ตัวเลือก NRX, หนา 13)

ETHERNET

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับสเตอริโอ โซนสเตอริโอ หรือเครือขายFusion PartyBus (การสรางเครือขาย
Fusion PartyBus, หนา 13)

SIRIUS XM

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ Connect Tuner SiriusXM เพื่อรับสถานี SiriusXM ตางๆ หากมี (ไมไดให
มาดวย)
เชื่อมตอเขากับโมดูล Fusion DAB เพื่อรับสถานี DAB หากมี (ไมไดใหมาดวย)

USB

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ USB

®

DIGITAL AUDIO IN เชื่อมตอสเตอริโอเขากับแหลงสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบออปติคัล เชน โทรทัศนหรือเครื่องเลน DVD
FUSE

มีฟวส 15 A สำหรับอุปกรณ
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟสำหรับอินพุต Auxiliary 2 และสำหรับเอาตพุตไลนและซับวูฟ
เฟอรสำหรับโซน 3 และ 4
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟสำหรับอินพุต Auxiliary1 และสำหรับเอาตพุตไลนและซับวูฟเฟอร
สำหรับโซน 1 และ 2
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟและชุดสายลำโพง
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การระบุสายและขั้วตอของชุดสายไฟ

ฟงกชันของสายหรือขั้วตอ RCA

สีของสายเปลือยหรือ
ชื่อฉลาก RCA

หมายเหตุ

กราวด (-)

ดำ

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ (การเชื่อมตอพลังงาน, หนา 7)

ไฟ (+)

เหลือง

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ (การเชื่อมตอพลังงาน, หนา 7)

ระบบจุดระเบิด

แดง

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ (การเชื่อมตอพลังงาน, หนา 7)

น้ำเงิน

เชื่อมตอกับเครื่องขยายภายนอกที่เปนตัวเลือก เพื่อใหเครื่อง
ขยายเปดขึ้นเมื่อเปดสเตอริโอ
เครื่องขยายที่เชื่อมตอตองใชสายกราวด (-) เดียวกันกับ
สเตอริโอเพื่อใหสายสัญญาณนี้ทำงานไดอยางถูกตอง

น้ำตาล

เปดใชเมื่อเชื่อมตอกับกราวด
ตัวอยางเชน เมื่อคุณเชื่อมตอสายนี้กับชุดอุปกรณเคลื่อนที่แบบ
แฮนดฟรี เสียงจะถูกปดหรืออินพุตจะถูกเปลี่ยนเปน Aux1
เมื่อรับสายและชุดอุปกรณเชื่อมตอสายนี้ลงกราวด คุณสามารถ
เปดใชงานฟงกชันนี้ไดจากเมนูการตั้งคา

หรี่

สม

เชื่อมตอสายระบบแสงสวางของเรือเพื่อหรี่ไฟหนาจอสเตอริโอ
เมื่อเปดไฟ
เกลียวของสายระบบแสงสวางตองเหมาะสมกับฟวสที่จายไฟ
ใหกับวงจรที่เชื่อมตออยู

โซนลำโพง 1 ซาย (+)

ขาว

โซนลำโพง 1 ซาย (-)

ขาว/ดำ

โซนลำโพง 1 ขวา (+)

เทา

โซนลำโพง 1 ขวา (-)

เทา/ดำ

โซนลำโพง 2 ซาย (+)

เขียว

โซนลำโพง 2 ซาย (-)

เขียว/ดำ

โซนลำโพง 2 ขวา (+)

มวง

โซนลำโพง 2 ขวา (-)

มวง/ดำ

โซน 1 Line out (ซาย)
โซน 1 Line out (ขวา)
โซน 1 Subwoofer out

ZONE 1
ZONE 1 SUB OUT

เปดเครื่องขยาย

Telemute
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ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก และเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมระดับเสียงสำหรับโซน 1
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับ
วูฟเฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร
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ฟงกชันของสายหรือขั้วตอ RCA

สีของสายเปลือยหรือ
ชื่อฉลาก RCA

หมายเหตุ

โซน 2 Line out (ซาย)
โซน 2 Line out (ขวา)
โซน 2 Subwoofer out

ZONE 2
ZONE 2 SUB OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก และเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมระดับเสียงสำหรับโซน 2
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับ
วูฟเฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร

Auxiliary In 1 ซาย
Auxiliary In 1 ขวา

AUX IN 1

ใหอินพุตไลนสเตอริโอ RCA สำหรับแหลงที่มาเสียง เชน CD
หรือ เครื่องเลน MP3

โซน 3 Line Out (ซาย)
โซน 3 Line out (ขวา)
โซน 3 Subwoofer out

ZONE 3
ZONE 3 SUB OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก และเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมระดับเสียงสำหรับโซน 3
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับ
วูฟเฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร

โซน 4 Line Out (ซาย)
โซน 4 Line Out (ขวา)
โซน 4 Subwoofer Out

ZONE 4
ZONE 4 SUB OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก และเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมระดับเสียงสำหรับโซน 4
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับ
วูฟเฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร

Auxiliary In 2 ซาย
Auxiliary In 2 ขวา

AUX IN 2

ใหอินพุตไลนสเตอริโอ RCA สำหรับแหลงที่มาเสียง เชน CD
หรือ เครื่องเลน MP3
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การเชื่อมตอพลังงาน
เมื่อเชื่อมตอสเตอริโอเขากับแหลงจายไฟ คุณตองเชื่อมตอสายสีเหลือง สีแดง และสีดำเขากับแหลงจายไฟ สายสีเหลืองและสี
แดงมีฟงกชันที่แตกตางกัน และวิธีที่คุณใชในการเชื่อมตอสายไฟกับพลังงานนั้นขึ้นอยูกับวาคุณวางแผนที่จะใชสเตอริโอบน
เรือของคุณอยางไร
สายสีเหลือง
• สายนี้จายไฟไปยังสเตอริโอ
• สายไฟนี้ควรเชื่อมตอผานสะพานไฟ 15 A หากมีอยูในเรือ

ประกาศ

หากไมมีสะพานไฟ 15 A บนเรือ คุณตองเชื่อมตอสายนี้กับแหลงจายไฟผานฟวส 15 A (ไมมีมาให)
• สายนี้จายไฟไปยังสเตอริโอตลอดเวลา และจะทำใหแบตเตอรี่หมดแมวาจะไมไดใชงานสเตอริโอก็ตาม คุณควรติดตั้ง
สวิตชแบบแมนนวลบนสายไฟนี้หากไมมีสะพานไฟ 15 A บนเรือ หรือหากคุณไมสามารถสับสะพานไฟเพื่อตัดกระแสไฟ
สเตอริโอเมื่อจัดเก็บเรือได
• หากจำเปนตองตอขยายสายนี้ ใหใชสาย 14 AWG (2.08 ตร.มม.) สำหรับการตอขยายที่ยาวกวา 1 เมตร (3 ฟุต) ใหใช
สาย 12 AWG (3.31 ตร.มม.)
สายสีแดง
• สายไฟนี้สามารถเชื่อมตอกับแหลงจายไฟเดียวกับสายสีเหลืองผานสวิตชสตารทหรือผานสวิตชแบบแมนนวล ซึ่งจะชวย
ใหคุณสามารถเปดและปดสเตอริโอไดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดและปดเครื่องเรือ หรือเมื่อคุณเปดใชงานสวิตช
• การใชสายนี้เพื่อเปดและปดสเตอริโอจะทำงานในลักษณะเดียวกับการใชปุมเปด/ปดบนสเตอริโอ ไมจำเปนตองเชื่อมตอ
สายนี้กับสวิตชหากคุณวางแผนที่จะเปด/ปดการใชพลังงานโดยใชปุมเปด/ปดบนสเตอริโอ หรือใชชารตพล็อตเตอรหรือ
รีโมทคอนโทรลที่เชื่อมตอ สายนี้ตองเชื่อมตอเพื่อเปดสเตอริโอ
• เมื่อคุณปดสเตอริโอโดยใชสวิตชนี้หรือปุมเปด/ปด สเตอริโอจะเขาสูโหมดสแตนดบายที่ชวยใหสเตอริโอเริ่มทำงานได
เร็วขึ้นกวาการปดเครื่องโดยใชสายสีเหลือง เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบายสเตอริโอจะใชพลังงานสูงสุด 200 mA
และคุณตองปดเครื่องดวยสายสีเหลืองผานสะพานไฟหรือสวิตชแมนนวลเมื่อคุณไมไดใชงานเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการใช
พลังงานแบตเตอรี่
•
ประกาศ
คุณตองตอสายนี้เขากับแหลงจายไฟผานฟวส 1 A (ไมมีมาให) ไมวาคุณจะเชื่อมตอกับสวิตชสตารทหรือสวิตชแมนนวล
ก็ตาม
• หากจำเปนตองตอขยายสายไฟนี้ ใหใชสาย 22 AWG (0.33 ตร.มม.)
สายสีดำ
• นี่คือสายกราวด และคุณตองเชื่อมตอกับขั้วลบของแหลงจายไฟหรือตอกับกราวดเดียวกัน
• หากจำเปนตองตอขยายสายนี้ ใหใชสาย 14 AWG (2.08 ตร.มม.) สำหรับการตอขยายที่ยาวกวา 1 เมตร (3 ฟุต) ใหใช
สาย 12 AWG (3.31 ตร.มม.)
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เชื่อมตอกับแหลงจายไฟโดยไมผานสวิตชสตารทเครื่อง
วิธีการเชื่อมตอนี้มักใชบอยที่สุดบนเรือขนาดใหญและบนเรือที่มีสเตอริโอเครือขายและอุปกรณทางทะเลอื่นๆ หลายเครื่อง
สำหรับการติดตั้งเหลานี้ โดยทั่วไปเวลาในการสตารทที่เร็วกวาจะมีความสำคัญนอยกวา และมีประสิทธิภาพมากกวาในการใช
สะพานไฟหรือสวิตชเฉพาะบนแผงควบคุมไฟฟาเพื่อปดสเตอริโอ และใหแนใจวาไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไมคาดคิดเกิด
ขึ้น
1 โปรดดูแผนภาพนี้เพื่อวางแผนการเชื่อมตอสาย

รายการ คำอธิบาย

หมายเหตุ

สายสีเหลือง

คุณควรตอสายนี้เขากับสายสีแดงกอนที่จะเชื่อมตอสายไฟทั้งสองเขากับสวิตช
แบบแมนนวลหรือสะพานไฟ

สายสีแดง

คุณควรตอสายนี้เขากับสายสีเหลืองเพื่อไมใหทำหนาที่เปนสวิตชสแตนดบาย

ฟวส 1 A (ไมมีให)

คุณตองติดตั้งฟวสนี้บนสายสีแดงกอนที่จะเชื่อมตอสายสีแดงเขากับสายสีเหลือง

สวิตชแบบแมนนวล
(ไมบังคับ)

สวิตชนี้จำเปนเฉพาะเมื่อไมมีสะพานไฟหรือหากมีวิธีที่สะดวกกวาในการตัด
กระแสไฟฟาไปยังสเตอริโอ

สายสีดำ

กราวด (-)

ฟวส 15 A (ไมมีให)
สะพานไฟ 15 A

ตองใชฟวสนี้หากคุณไมสามารถเชื่อมตอกับแหลงจายไฟผานสะพานไฟ 15 A
ได
หากไมมีสะพานไฟ คุณตองเชื่อมตอฟวส 15 A

เขากับสายไฟสีเหลือง

2 เดินสายไฟทั้งหมดไปยังชุดสายไฟสเตอริโอ สะพานไฟหรือสวิตช และแหลงจายไฟตามความจำเปน
หามเชื่อมตอชุดสายไฟเขากับสเตอริโอจนกวาจะเชื่อมตอสายเปลือยทั้งหมดแลว
3 ติดตั้งฟวสที่จำเปนทั้งหมดบนสายสีแดงและสีเหลือง
4 เชื่อมตอชุดสายไฟกับสเตอริโอ
เมื่อสะพานไฟหรือสวิตชแบบแมนนวลถูกปด สเตอริโอจะเปดอยูเสมอ คุณสามารถใชปุมเปด/ปดบนสเตอริโอหรือชารตพล็อต
เตอรหรือรีโมทคอนโทรลที่เชื่อมตอเพื่อทำใหสเตอริโอในโหมดสแตนดบายแบบใชพลังงานต่ำไดหากตองการ
หมายเหตุ: เมื่อคุณไมไดใชงานเรือ คุณควรตัดไฟสเตอริโอโดยใชสะพานไฟหรือสวิตชแมนนวลเพื่อหลีกเลี่ยงการใช
แบตเตอรี่จนหมด
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การเชื่อมตอกับกระแสไฟผานสวิตชสตารทเครื่อง
วิธีการเชื่อมตอนี้มักใชกับเรือสกี และเรือสำหรับกีฬาหรือสันทนาการที่คลายคลึงกันซึ่งมีการสลับพลังไปยังเครื่องยนตไปมา
บอยๆ สำหรับการติดตั้งเหลานี้ ตองการเวลาในการสแตนดบายและสตารทที่รวดเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถหยุดเพลงและเริ่มเลน
อีกครั้งไดอยางรวดเร็วที่สุดหลังจากการสตารทเครื่องยนตใหม เมื่ออยูในโหมดสแตนดบายสเตอริโอจะใชสูงสุด 200 mA และ
คุณควรเชื่อมตอสายไฟผานสะพานไฟหรือสวิตชแบบแมนนวลเพื่อหลีกเลี่ยงการใชงานแบตเตอรี่เมื่อไมไดใชงานเรือ
1 โปรดดูแผนภาพนี้เพื่อวางแผนการเชื่อมตอสาย

รายการ คำอธิบาย

หมายเหตุ

สายสีเหลือง

คุณตองตอสายไฟนี้เขากับแหลงจายไฟเดียวกับสวิตชสตารทหรือ ACC

สายสีแดง

คุณตองตอสายไฟนี้เขากับสวิตชสตารทหรือ กอนที่คุณจะตอสายไฟเขากับแหลง
จายไฟเดียวกันกับสายสีเหลือง

ฟวส 1 A (ไมมีให)

คุณตองติดตั้งฟวสนี้บนสายสีแดงกอนที่จะเชื่อมตอสายสีแดงเขากับสวิตช
สตารทหรือ ACC

สวิตชสตารทหรือ ACC

การเชื่อมตอสายสีแดงกับสวิตชนี้ชวยใหสเตอริโอเขาสูโหมดสแตนดบาย
พลังงานต่ำเมื่อคุณปดเครื่องยนต เพื่อใหสตารทเครื่องไดเร็วขึ้นเมื่อเปดเครื่อง
อีกครั้ง

สายสีดำ

กราวด (-)

ฟวส 15 A (ไมมีให)

สะพานไฟหรือสวิตชแบบ
แมนนวล 15 A

ตองใชฟวสนี้หากคุณไมสามารถเชื่อมตอกับแหลงจายไฟผานสะพานไฟ 15 A ได

หากไมมีสะพานไฟ คุณตองเชื่อมตอฟวส 15 A
เขากับสายไฟสีเหลือง
คุณควรเชื่อมตอสายสีเหลืองเขากับแหลงจายไฟโดยใชสวิตชแมนนวล เพื่อที่
คุณจะไดสามารถตัดกระแสไฟที่จายไปยังสเตอริโอไดเมื่อไมไดใชเรือ

2 เดินสายไฟทั้งหมดไปยังชุดสายไฟสเตอริโอ, สวิตชสตารทหรือ ACC, สะพานไฟ และแหลงจายไฟตามความจำเปน
หามเชื่อมตอชุดสายไฟเขากับสเตอริโอจนกวาจะเชื่อมตอสายเปลือยทั้งหมดแลว
3 ติดตั้งฟวสที่จำเปนทั้งหมดบนสายสีแดงและสีเหลือง
4 เชื่อมตอชุดสายไฟกับสเตอริโอ
เมื่อคุณเปดสวิตชสตารท สเตอริโอจะเปดพรอมกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เมื่อคุณปดสวิตชสตารท สเตอริโอจะเขาสูโหมด
สแตนดบายพลังงานต่ำ
หมายเหตุ: เมื่อคุณไมไดใชงานเรือเปนเวลานาน คุณควรตัดไฟสเตอริโอโดยใชสะพานไฟหรือสวิตชแมนนวลอื่นๆ กับสายสี
เหลืองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่จนหมด
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โซนลำโพง
คุณสามารถจัดกลุมลำโพงในพื้นที่หนึ่งใหเขาไปอยูในโซนลำโพงได ซึ่งจะทำใหคุณสามารถควบคุมระดับเสียงของแตละโซน
ได ตัวอยางเชน คุณสามารถกำหนดใหเสียงเงียบลงในสวนหองโดยสารและใหเสียงดังขึ้นที่สวนดาดฟาเรือได
สามารถเชื่อมตอลำโพงไดสูงสุดหนึ่งตัวตอหนึ่งชองสัญญาณ (ซายและขวา) ของแตละโซนขนานกันไป หนึ่งโซนรองรับ
ลำโพงไดไมเกินสี่ตัวโดยใชเครื่องขยายแบบออนบอรด
โซน 1 และ 2 ไดรับการจายไฟจากเครื่องขยายแบบออนบอรด หากตองการใชเอาตพุตไลน RCA และเอาตพุตซับวูฟเฟอร
RCA สำหรับโซน 1 และ 2 คุณตองเชื่อมตอเครื่องขยายภายนอก
โซน 3 และ 4 พรอมใชงานเอาตพุตระดับไลนเทานั้น หากตองการใชเอาตพุตไลน RCA และเอาตพุตซับวูฟเฟอร RCA สำหรับ
โซน 3 และ 4 คุณตองเชื่อมตอเครื่องขยายภายนอก
คุณสามารถกำหนดสมดุล ขีดจำกัดระดับเสียง ความถี่ซับวูฟเฟอร และชื่อของแตละโซน และกำหนดคาการตั้งคาเฉพาะโซ
นอื่นๆ ได

ตัวอยางการเดินสายของระบบแบบโซนเดี่ยว

ลำโพง
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ
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การเดินสายระบบลำโพงโดยใช Line Out
แผนภาพนี้แสดงใหเห็นภาพของการติดตั้งระบบที่มีเครื่องขยายและซับวูฟเฟอรภายนอกที่เชื่อมตอกับโซน 2 ในสเตอริโอโดย
ใช Line Out คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องขยายและซับวูฟเฟอรกับโซนใดก็ไดหรือทุกโซนที่มีในสเตอริโอ
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตอลำโพงเขากับสายลำโพงสำหรับเครื่องขยายสเตอริโอภายในในขณะที่ใช Line Out ในโซน 1
และ 2 ถึงแมการปรับระดับเสียงจะมีผลตอลำโพงทั้งสองที่เชื่อมตอกับเครื่องขยายภายในและ Line Out ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลให
ระดับเสียงไมสม่ำเสมอ

ลำโพงโซน 1
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ
ลำโพงโซน 2
เครื่องขยายบนสายสัญญาณ
คุณตองเชื่อมตอสายนี้กับเครื่องขยายแตละตัวที่เชื่อมตอกับ Line out ของโซน
เครื่องขยายที่เชื่อมตอตองใชสายกราวด (-) เดียวกันกับสเตอริโอเพื่อใหสายสัญญาณนี้ทำงานไดอยางถูกตอง
เครื่องขยายที่ไดรับการจายไฟซึ่งเชื่อมตอกับ Line out ของโซน 2
Line out ของโซน 2 และ Subwoofer out
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอรที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร
คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณ RCA ในการเชื่อมตอกับเครื่องขยาย
ซับวูฟเฟอร

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo RA770
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แผนภาพการเดินสายระบบ NMEA 2000

สเตอริโอ
รองรับชารตพล็อตเตอร MFD หรือรีโมทคอนโทรล Fusion NMEA 2000 ที่ใชรวมกันได
เสาอากาศ NMEA 2000 GPS, เซ็นเซอรความเร็ว, หรืออุปกรณวัดลม
เมื่อเชื่อมตอสเตอริโอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกันกับเครื่องยนตที่ใชรวมกันได, เสาอากาศ GPS, ชารตพล็อต
เตอรที่มีเสาอากาศ GPS ในตัว, อุปกรณวัดลม หรือเซ็นเซอรความเร็วน้ำสามารถกำหนดคาใหปรับระดับเสียงโดย
อัตโนมัติตามรอบเครื่องยนต ความเร็วเรือ ความเร็วลมหรือความเร็วผานน้ำได ดูที่คูมือสำหรับเจาของสเตอริโอสำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม
สวิตชอินไลน
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000, สูงสุด 6 ม. (20 ฟุต)
แหลงจายไฟ 9 ถึง 16 Vdc
เทอรมิเนเตอรหรือสายแบคโบน NMEA 2000
ขั้วตอรูปตัวที NMEA 2000
เทอรมิเนเตอรหรือสายแบคโบน NMEA 2000
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การกำหนดคารีโมทคอนโทรลแบบใชสายที่เปนตัวเลือก NRX
ประกาศ

สเตอริโอไดรับการกำหนดคาเริ่มตนใหทำงานรวมกับเครือขาย NMEA 2000 และควรเปดใชตัวเลือก กำลังไฟ NRX ก็ตอเมื่อ
รีโมทคอนโทรลแบบใชสายที่เปนตัวเลือก NRX เชื่อมตอโดยตรงกับสเตอริโอเทานั้น การเปดใชตัวเลือกนี้เมื่อสเตอริโอเชื่อม
ตอกับเครือขาย NMEA 2000 อาจทำใหอุปกรณอื่นๆ ในเครือขาย NMEA 2000 เสียหายได
หากคุณเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลแบบใชสายที่เปนตัวเลือก NRX โดยตรงกับสเตอริโอ และไมไดเชื่อมตอผานเครือขาย NMEA
2000 คุณตองทำการกำหนดคาเพิ่มเติม
1 เลือก
> ตั้งคา > ตัวเลือกพลังงาน
2 เลือกตัวเลือก:
• หากคุณเชื่อมตอทั้งสเตอริโอและรีโมทแบบใชสายที่เปนตัวเลือกกับ เครือขาย NMEA 2000 ตรวจสอบใหแนใจวาไมได
เลือกตัวเลือก กำลังไฟ NRX ซึ่งจะเปดใหรีโมทที่เปนตัวเลือกรับกำลังไฟจากเครือขาย NMEA 2000
• หากคุณเชื่อมตอรีโมทแบบใชสายที่เปนตัวเลือกกับสเตอริโอโดยตรงผานทางขั้วตอ NMEA 2000 ใหเลือกตัวเลือก
กำลังไฟ NRX ซึ่งจะเปดใหสเตอริโอจายไฟใหกับรีโมทที่เปนตัวเลือก

การสรางเครือขาย Fusion PartyBus
คุณสมบัติการสรางเครือขาย Fusion PartyBus ใหคุณเชื่อมตอสเตอริโอที่ใชงานรวมกันไดหลายตัวเขาดวยกันบนเครือขาย
โดยใชการผสมผสานระหวางการเชื่อมตอแบบใชสายและแบบไรสาย
คุณสามารถจัดกลุมสเตอริโอที่ใชรวมกันได เชน สเตอริโอ Apollo RA770 เขากับสเตอริโอที่ใชรวมกันไดอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับ
เครือขาย สเตอริโอที่จับกลุมไวดวยกันสามารถแชรที่มาที่ใชไดและควบคุมการเลนสื่อของสเตอริโอทุกตัวในกลุม ซึ่งทำใหได
ประสบการณการฟงที่ซิงโครไนซกันทั้งเรือ คุณสามารถสราง แกไข และแบงกลุมอยางรวดเร็วไดตามตองการจากสเตอริโอ
หรือรีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันไดบนเครือขาย
หมายเหตุ: โซนสเตอริโอเชน Apollo SRX400 สามารถสรางหรือเขารวมกลุมเพื่อควบคุมและเลนแหลงที่มาจากสเตอริโออื่น
แตไมสามารถแบงปนแหลงที่มากับกลุมได
สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อทำการแชรที่มา โปรดดูคูมือสำหรับเจาของ
คุณสามารถใชสเตอริโอและรีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันไดไมวาจะจัดกลุมหรือไม เพื่อปรับระดับเสียงของโซนลำโพงที่มีอยู
สำหรับสเตอริโอใดๆ บนเครือขาย
คุณสามารถเชื่อมตอสเตอริโอ Fusion PartyBus แบบไรสายไดถึงแปดตัวบนเครือขาย

การพิจารณาใชเครือขายแบบใชสาย
เมื่อคุณวางแผนติดตั้งเครือขายของคุณ โปรดดูการพิจารณาตอไปนี้สำหรับการเชื่อมตอแบบไรสายทุกการเชื่อมตอ
• คุณตองเชื่อมตอเครือขายดวยสายเครือขายมาตรฐาน Cat5e หรือ Cat6 ที่มีขั้วตอ RJ45
• คุณสามารถใชสายเครือขายเสนเดียวในการเชื่อมตออุปกรณที่ใชรวมกันไดสองตัว
• คุณตองใชสวิตซเครือขายแบบใชสายและเราเตอรเครือขายแบบใชสายหรือแบบไรสายเมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดกับเครือขายมากกวาสองตัว
• หากคุณติดตั้งเราเตอรบนเครือขาย ควรกำหนดคาเริ่มตนของเราเตอรเปนเซิรฟเวอร DHCP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่คำ
แนะนำของเราเตอร
• หากคุณไมไดติดตั้งเราเตอร และไมมีเซิรฟเวอร DHCP อื่นบนเครือขาย คุณควรกำหนดคาสเตอริโอ Fusion PartyBus
หนึ่งตัวใหเปนเซิรฟเวอร DHCP (การตั้งอุปกรณ Fusion PartyBus เปนเซิรฟเวอร DHCP, หนา 17)

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo RA770
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ตัวอยางเครือขายแบบใชสายสำหรับการเชื่อมตอโดยตรง
ไมจำเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขายเมื่อเชื่อมตออุปกรณสองเครื่องเขาดวยกันโดยตรง แตเพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณ
ควรกำหนดอุปกรณหนึ่งเครื่องใหเปนเซิรฟเวอร DHCP (การตั้งอุปกรณ Fusion PartyBus เปนเซิรฟเวอร DHCP, หนา 17)

สเตอริโอ Fusion PartyBus
โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus

ตัวอยางของเครือขายแบบใชสายที่มีสวิตซหรือเราเตอร
คุณตองใชสวิตซเครือขายแบบใชสาย เราเตอรเครือขายแบบใชสาย หรือทั้งสองอยางเพื่อเชื่อมตออุปกรณมากกวาสองตัว
หากคุณไมไดติดตั้งเราเตอร และไมมีเซิรฟเวอร DHCP อื่นบนเครือขาย คุณควรกำหนดคาสเตอริโอ Fusion PartyBus หนึ่ง
ตัวใหเปนเซิรฟเวอร DHCP (การตั้งอุปกรณ Fusion PartyBus เปนเซิรฟเวอร DHCP, หนา 17) หากคุณติดตั้งเราเตอร คุณ
อาจตองกำหนดคาใหเปนเซิรฟเวอร DHCP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่คำแนะนำของเราเตอร

สเตอริโอ Fusion PartyBus
สวิตซเครือขายแบบใชสายหรือเราเตอรเครือขายแบบใชสาย
โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus
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การพิจารณาใชเครือขายแบบไรสาย
เมื่อคุณวางแผนเครือขายของคุณ โปรดดูการพิจารณาตอไปนี้สำหรับการเชื่อมตอแบบไรสายทุกการเชื่อมตอ
• การเชื่อมตอแบบใชสายมีความนาเชื่อถือมากกวาการเชื่อมตอแบบไรสาย คุณควรวางแผนเครือขายของคุณเพื่อใชสาย
เครือขาย แตหากไมสามารถทำไดอุปกรณ Fusion PartyBus จำนวนมากจะสามารถใชงานรวมกันไดกับ Wi‑Fi คุณ
สามารถเชื่อมตอกับเราเตอรหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายได
• หากคุณติดตั้งเราเตอรไรสายบนเครือขาย ควรกำหนดคาเริ่มตนของเราเตอรเปนเซิรฟเวอร DHCP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
คำแนะนำของเราเตอรไรสาย
• หากคุณไมไดใชเราเตอรไรสาย คุณสามารถกำหนดคาอุปกรณนี้เปนจุดเชื่อมตอแบบไรสายเพื่อใหคุณสามารถเชื่อมตออุ
ปกรณอื่นๆ ภายในระยะสัญญาณไรสาย
®

•
•
•

หมายเหตุ: คุณไมควรกำหนดคาอุปกรณนี้เปนจุดเชื่อมตอแบบไรสายหากคุณมีเราเตอรติดตั้งอยูบนเครือขาย เนื่องจากอาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงของ DHCP และสงผลใหประสิทธิภาพของเครือขายที่ไมดี
หากคุณเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus กับเครือขายเปน ไคลเอ็นต WI-FI คุณจะไมสามารถเชื่อมตออุปกรณ Fusion
PartyBus แบบใชสายเพิ่มเติมใดๆ กับอุปกรณดังกลาวได
คุณสามารถเชื่อมตอสมารทโฟนเขากับเครือขายไรสายเพื่อควบคุมสเตอริโอใดๆ บนเครือขายโดยใชแอป Fusion-Link™
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Apple เขากับเครือขายไรสายเพื่อสตรีมสื่อไปยังสเตอริโอหลายๆ ตัวบนเครือขายไดโดยใช
Apple AirPlay 2
การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth กับสเตอริโออาจรบกวนบางการเชื่อมตอ Wi‑Fi
สัญญาณ Wi‑Fi อาจรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth คุณควรปดการตั้งคา Wi‑Fi บนสเตอริโอของคุณหากคุณไมได
ใช เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายไรสายหรือเพื่อสรางจุดเชื่อมตอแบบไรสาย
®

®

•
•

®

ตัวอยางจุดเชื่อมตอไรสาย

สเตอริโอ Fusion PartyBus
โซนสเตอริโอ Fusion PartyBus
สมารทโฟนที่ใชแอป Fusion-Link

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo RA770
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ตัวอยางของเครือขายแบบไรสายที่มีสวิตซหรือเราเตอรแบบใชสาย

สเตอริโอ Fusion PartyBus
สวิตซเครือขายแบบใชสายหรือเราเตอรเครือขายแบบใชสาย
โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus
โซนสเตอริโอ Fusion PartyBus
สมารทโฟนที่ใชแอป Fusion-Link

ตัวอยางเครือขายไรสายที่มีเราเตอรไรสายหรือจุดเชื่อมตอ

สเตอริโอ Fusion PartyBus
เราเตอรเครือขายไรสายหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสาย
โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus
โซนสเตอริโอ Fusion PartyBus
สมารทโฟนที่ใชแอป Fusion-Link
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การสรางเครือขาย
ควรควรมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายเมื่อทำการสรางเครือขายสำหรับอุปกรณ Fusion PartyBus
คูมือคำแนะนำนี้จะแนะนำพื้นฐานการสรางและการกำหนดคาเครือขาย และควรปรับใชไดกับสถานการณสวนใหญ หากคุณ
จำเปนตองดำเนินงานเครือขายขั้นสูง เชน กำหนดที่อยู IP แบบคงที่ใหกับอุปกรณบนเครือขายหรือกำหนดคาการคั้งคาขั้นสูง
บนเราเตอรที่เชื่อมตอ คุณอาจตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเครือขาย
1 กำหนดตำแหนงติดตั้งของอุปกรณ Fusion PartyBus ที่คุณตองารเชื่อมตอกับเครือขาย
หมายเหตุ: การเชื่อมตอแบบใชสายมีความนาเชื่อถือมากกวาการเชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อวางแผนเครือขาย หากทำได คุณ
ควรเดินสายเครือขายแทนที่จะใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
2 กำหนดตำแหนงติดตั้งของเราเตอรหรือสวิตซเครือขายที่จำเปน
3 เดินสายเครือขาย Cat5e หรือ Cat6 ไปยังตำแหนงติดตั้งของสเตอริโอ สวิตซ และเราเตอร
4 เชือ
่ มตอสายเครือขายเขากับสเตอริโอ สวิตซ และเราเตอร

ประกาศ
อยาเพิ่งดำเนินการติดตั้งสเตอริโอใหเสร็จสิ้น คุณควรทดสอบเครือขายกอนที่จะติดตั้งสเตอริโอ
5 เปดอุปกรณทุกตัวที่เชื่อมตอกับเครือขาย รวมถึงอุปกรณไรสาย
6 เลือกตัวเลือก:
• หากคุณใชเราเตอรเครือขาย (แบบใชสายหรือแบบไรสาย) ใหดูเอกสารที่ใหมากับเราเตอรของคุณเพื่อกำหนดคาเรา
เตอรเปนเซิรฟเวอร DHCP หากจำเปน เมื่อใชเราเตอรเปนเซิรฟเวอร DHCP สเตริโอทั้งหมดบนเครือขายควรใชการ
กำหนดคาเริ่มตน (ไคลเอนต DHCP)
• หากคุณไมไดใชเราเตอรแบบไรสาย คุณควรกำหนดคาสเตอริโอเปนจุดเชื่อมตอแบบไรสายหากจำเปน (การตั้งคา
อุปกรณ Fusion PartyBus เปนจุดเชื่อมตอ, หนา 18) การกำหนดคาสเตอริโอเปนจุดเชื่อมตอแบบไรสายจะทำให
เครื่องสเตอริโอนั้นเปนเซิรฟเวอร DHCP และสเตอริโออื่นทั้งหมดบนเครือขายควรใชการกำหนดคาเริ่มตน (ไคลเอนต
DHCP)
• หากคุณไมไดใชเราเตอรเครือขาย ไมไดใชสเตอริโอเปนจุดเชื่อมตอแบบไรสาย และไมมีเซิรฟเวอร DHCP อื่นบนเครือ
ขาย คุณควรกำหนดคาสเตอริโออยางนอยหนึ่งตัวใหเปนเซิรฟเวอร DHCP (การตั้งอุปกรณ Fusion PartyBus เปน
เซิรฟเวอร DHCP, หนา 17)
7 ทดสอบเครือขายโดยเลือก
> กลุม เพื่อดูรายการอุปกรณที่เชื่อมตอบนเครือขายและเลือก ตัวเลือก:
• หากมีอุปกรณ Fusion PartyBus ใดไมพรอมใชงานบนเครือขาย ใหแกไขปญหาเครือขาย (การแกไขปญหาเครือขาย,
หนา 19)
• หากอุปกรณ Fusion PartyBus ทุกตัวพรอมใชงานบนเครือขาย ใหดำเนินการติดตั้งสเตอริโอแตละตัวใหเสร็จสิ้น หาก
จำเปน

การกำหนดคาเครือขาย
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือกไอคอนสถานะเครือขายจากหนาจอใดก็ไดเพื่อเปดเมนูการกำหนดคาเครือขาย

การตั้งอุปกรณ Fusion PartyBus เปนเซิรฟเวอร DHCP
หากคุณเชื่อมตออุปกรณเครือขายเขาดวยกันมากกวาสองตัวโดยใชสวิตชเครือขายหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายโดยไมไดติด
ตั้งเราเตอร คุณควรกำหนดคาใหสเตอริโอ Fusion PartyBus เพียงเครื่องเดียวเปนเซิรฟเวอร DHCP

ประกาศ
การมีเซิรฟเวอร DHCP บนเครือขายมากกวาหนึ่งเซิรฟเวอรจะทำใหอุปกรณทั้งหมดบนเครือขายไมเสถียรและมีประสิทธิภาพ
ต่ำ
หมายเหตุ: หากคุณตั้งสเตอริโอนี้เปน จุดเชื่อมตอ WI-FIสเตอริโอจะไดรับการกำหนดคาเปนเซิรฟเวอร DHCP ตามคาเริ่มตน
และไมจำเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม (การตั้งคาอุปกรณ Fusion PartyBus เปนจุดเชื่อมตอ, หนา 18)
1 หากอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชสายอีเทอรเน็ต ใหเลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > ปด Wi-Fi
2 หากอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชสายอีเทอรเน็ต ใหเลือก Static IP > บันทึก
3 เลือก ขั้นสูง > เซิรฟเวอร DHCP > เปดใชงาน DHCP > บันทึก

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo RA770
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การกำหนดคาสเตอริโอสำหรับใชกับ Garmin Marine Network
®

คุณสามารถเชื่อมตอสเตอริโอนี้กับ Garmin Marine Network เพื่อดูและควบคุมสเตอริโอโดยใชชารตพล็อตเตอร Garmin ที่
ใชรวมกันได
หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดคาสเตอริโอเพื่อใชงานกับ Garmin Marine Network คุณจะถูกจำกัดใหใชเฉพาะอุปกรณ Garmin
และ Fusion เทานั้น คุณอาจไมสามารถใชเราเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูล หรือผลิตภัณฑเครือขายอื่นของบุคคลที่สามกับระบบ
สเตอริโอนี้ไดโดยตรง
เมื่อเชื่อมตอสเตอริโอกับ Garmin Marine Network คุณสามารถเชื่อมตอสมารทโฟนกับจุดเชื่อมตอแบบไรสายบนชารตพล็อต
เตอร Garmin ที่เชื่อมตอและใชแอป Fusion-Link เพื่อควบคุมสเตอริโอได
คุณไมสามารถใชเครือขาย Wi‑Fi กับสเตอริโอที่กำหนดคาสำหรับใชกับ Garmin Marine Network ได ฟงกชันนี้ใชไดกับ
การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายเทานั้น
เลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > ปด Wi-Fi > เครือขาย Garmin Marine

การตั้งคาอุปกรณ Fusion PartyBus เปนจุดเชื่อมตอ
กอนที่คุณจะสามารถเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus หรือสมารทโฟนเพิ่มเติมเขากับอุปกรณ Fusion PartyBus แบบไร
สายได คุณตองกำหนดคาอุปกรณหนึ่งตัวเปนจุดเชื่อมตอไรสาย ซึ่งไมจำเปนหากคุณติดตั้งเราเตอรแบบไรสายหรือจุดเชื่อม
ตอไรสายอื่นๆ บนเครือขาย
หมายเหตุ: คุณไมควรกำหนดคาอุปกรณนี้เปนจุดเชื่อมตอแบบไรสายหากคุณมีเราเตอรติดตั้งอยูบนเครือขาย การทำเชนนั้น
อาจทำใหเกิดความขัดแยงของ DHCP และสงผลใหประสิทธิภาพของเครือขายที่ไมดี
สำหรับคำแนะนำในการกำหนดคาโดยละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูคูมือสำหรับเจาของ
1 เลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > จุดเชื่อมตอ WI-FI
2 เลือก ใชคาเริ่มตน และรอใหอุปกรณบันทึกการตั้งคาเครือขาย
หมายเหตุ: หลังจากบันทึกคาเริ่มตนแลว คุณสามารถเลื่อนลงไปที่ดานลางของเมนู เครือขาย เพื่อดูและเปลี่ยน SSID และ
รหัสผานที่กำหนดใหกับจุดเชื่อมตอ
หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดคาสเตอริโอเปนจุดเชื่อมตอไรสาย คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายโดยไมตอง
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติมใดๆ เครือขายแบบใชสายและไรสายจะถูกเชื่อมตอเขาดวยกัน

การเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus กับจุดเชื่อมตอไรสาย
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนี้กับจุดเชื่อมตอไรสายบนเราเตอรหรืออุปกรณ Fusion PartyBus ที่ใชรวมกันไดบนเครือขาย
อุปกรณนี้สามารถเชื่อมตอโดยใช Wi‑Fi Protected Setup (WPS) หากจุดเชื่อมตอไรสายรองรับ อุปกรณนี้สามารถเชื่อมตอ
ดวยการกำหนดคาอุปกรณเสริม Apple (WAC) โดยใชอุปกรณ Apple ที่รองรับ
1 เลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > ไคลเอ็นต WI-FI > SSID
รายการจุดเชื่อมตอไรสายที่อยูในระยะจะปรากฏขึ้น
2 เลือกจุดเชื่อมตอไรสาย Fusion PartyBus
3 หากจำเปน ใหเลือก รหัสผานจากนั้นปอนรหัสผาน และเลือก
4 เลือก บันทึก
หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมตอสเตอริโอเขากับจุดเชื่อมตอไรสาย คุณจะไมสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายได

การรีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายทั้งหมดของสเตอริโอนี้ไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
1 เลือก
> ตั้งคา
2 เลือก เครือขาย > ขั้นสูง > รีเซ็ต > ใช

การกำหนดคาเครือขายขั้นสูง
คุณสามารถทำงานดานเครือขายขั้นสูงในอุปกรณ Fusion PartyBus เชนการกำหนดชวง DHCP และการตั้งคาที่อยู IPD
แบบคงที่ ดูที่คูมือสำหรับเจาของสำหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การแกไขปญหาเครือขาย
หากคุณมองไมเห็นหรือเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus บนเครือขายไมได โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจสอบวากำหนดคาสเตอริโอหรือเราเตอรตัวใดตัวหนึ่งเปนเซิรฟเวอร DHCP เพียงแคตัวเดียว
• ตรวจสอบวาอุปกรณ Fusion PartyBus, สวิตซเครือขาย, เราเตอร และจุดเชื่อมตอไรสายทุกตัวเปดอยูและเชื่อมตอกับเครือ
ขายแลว
• ตรวจสอบวาอุปกรณ Fusion PartyBus ไรสายเชื่อมตอกับเราเตอรไรสายหรือจุดเชื่อมตอไรสายบนเครือขายแลว
หมายเหตุ: การเชื่อมตอแบบใชสายมีความนาเชื่อถือมากกวาการเชื่อมตอแบบไรสาย หากเปนไปได คุณควรเชื่อมตอ
อุปกรณกับเครือขายโดยใชสายอีเทอรเน็ต
• คุณอาจไดรับคลื่นรบกวนเครือขายไรสายหากมีจุดเชื่อมตอแบบไรสายอยูในบริเวณใกลเคียงจำนวนมาก เปลี่ยนชอง
สัญญาณบนเราเตอรหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายของคุณเพื่อทดสอบหาและแกไขการรบกวน
• การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth เขากับสเตอริโอที่กำหนดคาเปนจุดเชื่อมตอไรสายหรือไคลเอนตอาจลดประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครือขายไรสาย ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth เพื่อทดสอบหาและแกไขการรบกวน
• หากคุณกำหนดคาที่อยู IP แบบคงที่ ใหตรวจสอบวาอุปกรณทุกตัวมีที่อยู IP ที่ไมเหมือนกัน เลขสามชุดแรกในที่อยู IP ตรง
กัน และ Subnet Mask บนอุปกรณทุกตัวเหมือนกัน
• หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาที่อาจทำใหเกิดปญหาเครือขาย ใหรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายทั้งหมดเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo RA770
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ขอมูลสเตอริโอ
ขอมูลจำเพาะ
ทั่วไป
น้ำหนัก

750 กรัม (26.5 ออนซ)

กันน้ำ

IEC 60529 IPX7 (ดานหนาของสเตอริโอเทานั้น เมื่อติดตั้งอยางถูกตอง)

ชวงอุณหภูมิทำงาน

ตั้งแต 0 ถึง 50°C (ตั้งแต 32 ถึง 122°F)

ชวงอุณหภูมิการจัดเก็บ

ตั้งแต -20 ถึง 70°C (ตั้งแต -4 ถึง 158°F)

แรงดันไฟฟาอินพุต

ตั้งแต 10.8 ถึง 16 Vdc

กระแสไฟฟา (สูงสุด)

15 A

กระแสไฟฟา (ปดเสียง)

นอยกวา 900 mA

กระแสไฟฟา (ปด)

นอยกวา 200 mA

ฟวส

แบบ Mini blade 15 A

NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc

1 (50 mA)

ระยะสัญญาณไรสาย Bluetooth

สูงสุด 10 ม. (30 ฟุต)

ระยะสัญญาณไรสาย ANT

สูงสุด 3 ม. (10 ฟุต)

ความถี่ไรสาย/โปรโตคอล

Wi‑Fi 2.4 GHz @ +15 dBm ปกติ
Bluetooth 2.4 GHz @ +10 dBm ปกติ
ANT 2.4 GHz @ +4 dBm ปกติ

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

15 ซม. (5.9 นิ้ว)

®

เครื่องขยาย Class D แบบออนบอรด
กำลังเอาตพุตเพลงตอชองสัญญาณ

สูงสุด 4 x 70 W 2 โอหม

กำลังเอาตพุตสูงสุดรวม

สูงสุด 280 W

กำลังเอาตพุตตอชองสัญญาณ 1

4 x 43 W RMS ที่อินพุต 14.4 Vdc, 2 โอหม, 10% THD
4 x 26 W RMS ที่อินพุต 14.4 Vdc, 4 โอหม, 10% THD

ระดับเอาตพุตไลน (สูงสุด)

5.5 V (พีคทูพีค)

ระดับอินพุต Aux (ทั่วไป)

1 V RMS

วามถี่เครื่องรับ
เครื่องรับ

ยุโรปและออสตราเลเซีย

USA

ญี่ปุน

ชวงความถี่วิทยุ FM

87.5 ถึง 108 MHz

87.5 ถึง 107.9 MHz

76 ถึง 95 MHz

สเต็ปความถี่ FM

50 kHz

200 kHz

50 kHz

ชวงความถี่วิทยุ AM

522 ถึง 1620 kHz

530 ถึง 1710 kHz

522 ถึง 1620 kHz

สเต็ปความถี่ AM

9 kHz

10 kHz

9 kHz

1 สเตอริโออาจจำกัดกำลังเอาตพุตเพื่อปองกันไมใหเครื่องขยายรอนเกินไป
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และเพิ่มรักษาไดนามิกของเสียง
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รูปภาพขนาดของสเตอริโอ
ขนาดดานขาง

20.4 มม. (0.8 นิ้ว)
99 มม. (3.9 นิ้ว)
50 มม. (1.97 นิ้ว)

ขนาดดานบน

164 มม. (6.5 นิ้ว)
20.4 มม. (0.8 นิ้ว)
10 มม. (0.39 นิ้ว)
192 มม. (7.56 นิ้ว)

การอัปเดตซอฟตแวร
ไปที่ support.garmin.com เพื่อคนหาการอัปเดตซอฟตแวรและขอมูลสำหรับอุปกรณของคุณ
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