®

คำแนะนำการติดตั้ง Apollo™ MS-WB670
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
การไมปฏิบัติตามคำเตือนและขอควรระวังเหลานี้อาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บ ความเสียหายกับตัวเรือ หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไมดีได
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟของเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้งผลิตภัณฑนี้
กอนที่จะจายไฟใหกับผลิตภัณฑนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งสายดินให
กับผลิตภัณฑอยางถูกตองตามคำแนะนำในคูมือแลว
ขอควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และ
หนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยูเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเรือ
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง หากคุณ
พบปญหายุงยากระหวางการติดตั้ง โปรดติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Fusion
®

มีอะไรใหในกลอง
•
•
•
•

สกรูเกลียวปลอย 8 เกลียวสี่ตัว
ชุดสายไฟและสายลำโพง
ชุดสาย Auxiliary-in, Line-out และ Subwoofer-out
สายดรอป NMEA 2000

• คุณสามารถติดตั้งอุปกรณบนพื้นผิวแนวนอนได แตตำแหนงดังกลาว
อาจไมสามารถปองกันน้ำเขา IPX2
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแมเหล็ก คุณตองติดตั้งอุปกรณหาง
จากเข็มทิศอยางนอย 15 ซม. (6 นิ้ว)

การยึดอุปกรณ
ประกาศ

หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณในไฟเบอรกลาส เมื่อเจาะรูนำรอง ใหใชดอก
สวานแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะควานรูใหหางขึ้นผานชั้นเจลเคลือบดาน
บนสุดเทานั้น วิธีนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการแตกราวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูใหแนน
หมายเหตุ: สกรูมาพรอมกับอุปกรณ แตสกรูอาจไมเหมาะสมสำหรับพื้น
ผิวการติดตั้ง
กอนติดตั้งอุปกรณ คุณตองเลือกตำแหนงติดตั้ง และระบุวาตองใชสกรู
และฮารดแวรติดตั้งใดที่จำเปนสำหรับพื้นผิวนั้นๆ
1 วางอุปกรณไวที่ตำแหนงติดตั้ง และทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำ
2 เจาะรูที่เจาะนำสำหรับมุมหนึ่งของอุปกรณ
3 ยึดอุปกรณแบบหลวมๆ กับพื้นผิวติดตั้งดวยมุมหนึ่ง และตรวจสอบ
เครื่องหมายของรูที่เจาะนำอีกสามรู
4 ทำเครื่องหมายตำแหนงรูที่เจาะนำใหมหากจำเปน และนำอุปกรณ
ออกจากพื้นผิวติดตั้ง
5 เจาะรูเจาะนำที่เหลือ
6 ยึดอุปกรณกับตำแหนงการติดตั้งใหแนน

การพิจารณาการเชื่อมตอ

เพื่อใหสเตอริโอทำงานไดอยางถูกตอง คุณตองเชื่อมตอสเตอริโอเขากับ
แหลงจายไฟ ลำโพง และที่มาอินพุต คุณควรจัดวางแผนผังของสเตอริโอ
ลำโพง แหลงที่มาอินพุต เครือขาย NMEA 2000 ทางเลือก และอุปกรณ
หรือเครือขาย Fusion PartyBus™ ทางเลือกอยางระมัดระวังกอนที่จะ
ทำการเชื่อมตอใดๆ

การระบุพอรต

®

เครื่องมือที่จำเปน

• ไขควงปากแฉก
• สวานไฟฟา
• ดอกสวาน (ขนาดแตกตางกันไปตามวัสดุพื้นผิวและสกรูที่ใช)

การพิจารณาการติดตั้ง

รายการ

คำอธิบาย
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟสำหรับโซน 3

ขอควรระวัง
ในอุณหภูมิแวดลอมสูงและหลังการใชงานเปนเวลานาน ภายนอก
อุปกรณอาจมีอุณหภูมิสูงที่อันตรายตอการสัมผัส ดังนั้น ตองติดตั้ง
อุปกรณในตำแหนงที่จะไมถูกสัมผัสในระหวางการใชงาน

ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณนี้ในตำแหนงที่ไมไดรับอุณหภูมิหรือสภาพที่รอนจัด
หรือเย็นจัด ชวงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณนี้แสดงรายการอยูในขอมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ การไดรับอุณหภูมิเปนเวลานานเกินกวาชวง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำใหอุปกรณลม
เหลว การรับประกันไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิรอน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวของตามมา
เมื่อเลือกตำแหนงที่จะติดตั้งอุปกรณ ใหทำการพิจารณาเหลานี้
• คุณตองยึดอุปกรณในตำแหนงที่จะไมจมอยูใตน้ำ
• คุณตองยึดอุปกรณในตำแหนงที่ตั้งที่มีการระบายอากาศอยางเพียง
พอ โดยไมไดรับอุณหภูมิที่รอนจัดหรือเย็นจัด
• คุณควรติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถเชื่อมตอสายไดงาย
• เพื่อใหไดการปองกันน้ำเขา IPX2 คุณตองติดตั้งอุปกรณบนพื้นผิว
แนวตั้งโดยใหขั้วตอหันลงดานลาง

มกราคม 2021

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟสำหรับอินพุต
Auxiliary1 และสำหรับเอาตพุตไลนและซับวูฟเฟอร
สำหรับโซน 1 และ 2
เชื่อมตอสเตอริโอเขากับชุดสายไฟและชุดสายลำโพง
FUSE

มีฟวส 15 A สำหรับอุปกรณ

USB

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ USB

SXM TUNER

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

DIGITAL AUDIO เชื่อมตอสเตอริโอเขากับแหลงสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบ
IN (OPTICAL)
ออปติคัล เชน โทรทัศนหรือเครื่องเลน DVD
ETHERNET

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับสเตอริโอ โซนสเตอริโอ
หรือเครือขาย Fusion PartyBus (การสรางเครือขาย
Fusion PartyBus, หนา 4)

GUID-8C70CFD3-EDC8-4EBB-A918-4E35F150BD99 v3

รายการ

คำอธิบาย

ANTENNA

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับเสาอากาศ AM/FM ทั่วไป
หากคุณติดตั้งสเตอริโอบนเรือที่มีลำเรือเปนโลหะ คุณตอง
ใชเสาอากาศที่ฐานตองสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ หากคุณติด
ตั้งสเตอริโอบนเรือที่ลำเรือไมใชโลหะ คุณตองใชเสา
อากาศที่ฐานไมตองสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ ดูขอมูลเพิ่มเติม
ในคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับเสาอากาศของคุณ

NMEA 2000

เชื่อมตอสเตอริโอเขากับ NMEA 2000 เครือขาย
(แผนภาพการเดินสายระบบ NMEA 2000, หนา 3)

การระบุสายและขั้วตอของชุดสายไฟ

ฟงกชันของสาย
หรือขั้วตอ RCA

สีของสายเปลือย หมายเหตุ
หรือชื่อฉลาก
RCA

กราวด (-)

ดำ

เชื่อมตอกับขั้วลบของแหลงจายไฟ
12 Vdc ที่สามารถจายไฟ 15 A ได
คุณควรเชื่อมตอสายนี้กอนที่จะเชื่อม
ตอสายสีเหลือง อุปกรณเสริมทั้งหมด
ที่เชื่อมตอกับสเตอริโอตองใชตำแหน
งกราวดเดียวกัน (การเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ, หนา 2)

ไฟ (+)

เหลือง

เชื่อมตอกับขั้วบวกของแหลงจายไฟ
12 Vdc ที่สามารถจายไฟ 15 A ได

ระบบจุดระเบิด

แดง

เชื่อมตอกับการเชื่อมตอ 12 Vdc
ที่มีสวิตซแยกตางหาก เชน บัสของ
ระบบจุดระเบิด เพื่อเปดและปด
สเตอริโอ หากคุณไมไดใชการ
เชื่อมตอ 12 Vdc ที่มีสวิตซ คุณตอง
เชื่อมตอสวนนี้เขากับแหลงที่มา
เดียวกันกับสาย (ไฟ) สีเหลือง

เปดเครื่องขยาย

น้ำเงิน

เชื่อมตอกับเครื่องขยายภายนอกที่
เปนตัวเลือก เพื่อใหเครื่องขยายเปด
ขึ้นเมื่อเปดสเตอริโอ
เครื่องขยายที่เชื่อมตอตองใชสายก
ราวด (-) เดียวกันกับสเตอริโอเพื่อให
สายสัญญาณนี้ทำงานไดอยางถูกตอง

Telemute

น้ำตาล

เปดใชเมื่อเชื่อมตอกับกราวด
ตัวอยางเชน เมื่อคุณเชื่อมตอสายนี้กับ
ชุดอุปกรณเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี
เสียงจะถูกปดหรืออินพุตจะถูก
เปลี่ยนเปน AUX เมื่อรับสายและชุด
อุปกรณเชื่อมตอสายนี้ลงกราวด
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชันนี้ได
จากเมนูการตั้งคา

หรี่

สม

ไมใชสายนี้เมื่อติดตั้งอุปกรณนี้

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

2

ฟงกชันของสาย
หรือขั้วตอ RCA

สีของสายเปลือย หมายเหตุ
หรือชื่อฉลาก
RCA

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

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก
และเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับ
เสียงสำหรับโซน 1
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะให
เอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอร
ที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟ
เฟอร

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

ZONE 2
ZONE 2 SUB
OUT

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก
และเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับ
เสียงสำหรับโซน 2
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะให
เอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอร
ที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟ
เฟอร

Auxiliary in ซาย
Auxiliary in ขวา

AUX IN

ใหอินพุตไลนสเตอริโอ RCA สำหรับ
แหลงที่มาเสียง เชน CD หรือ
เครื่องเลน MP3

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

ZONE 3

ใหเอาตพุตกับเครื่องขยายภายนอก
และเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับ
เสียงสำหรับโซน 3
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะให
เอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอร
ที่เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟ
เฟอร

การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

เมื่อทำการเชื่อมตอเสตอริโอกับแหลงจายไฟ คุณตองเชื่อมตอสายไฟทั้ง
สองเสน สายไฟสีเหลืองจะตองเชื่อมตอกับแบตเตอรี่เพื่อใหพลังงานที่
เพียงพอกับสเตอริโอ สายหัวเทียนสีแดงควรเชื่อมตอผานสวิตชกุญแจ
หรือสวิตชแมนนวลอีกตัวหนึ่งเพื่อเปด/ปดการควบคุมสเตอริโอ วิธีการติด
ตั้งนี้จะใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากสายสีเหลืองจะยังคงมีการดึง
พลังงานเล็กนอยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยปรับเวลาเริ่มตนการทำงานของ
สเตอริโอใหเหมาะสม
หมายเหตุ: หากคุณจะจัดเก็บเรือเปนระยะเวลานาน คุณควรพิจารณา
เชื่อมตอสายสีเหลืองผานเบรกเกอรหรือสวิตชที่คลายกันเพื่อใหคุณ
สามารถถอดสายไฟชนิดพลังงานนอยออกจากสายสีเหลืองและหลีกเลี่ยง
การใชแบตเตอรี่มากเกินไปในระหวางการจัดเก็บ
หากคุณไมมีตัวเลือก หรือไมตองการใชสวิตชกุญแจเพื่อเปดและปด
สเตอริโอ คุณสามารถเชื่อมตอสายสีแดงและสายสีเหลืองเขากับสวิตช
เดียวกันบนแผงควบคุมไฟฟาได วิธีการติดตั้งนี้จะทำใหระยะเวลาในการ
เริ่มตนทำงานของสเตอริโอนานขึ้นเล็กนอย แตจะไมดึงพลังงานจาก
แบตเตอรี่เมื่อปดสเตอริโอโดยใชสวิตช
คุณตองเชื่อมตอสายไฟเขากับแบตเตอรี่ทางฟวส 15 A หรือสะพานไฟ
15 A
หากจำเปนตองตอขยายสายไฟสีเหลืองและสายดินสีดำ ใหใชสาย
14 AWG (2.08 มม.2) สำหรับการตอขยายที่ยาวกวา 1 เมตร (3 ฟุต) ให
ใชสาย 12 AWG (3.31 ตารางมิลลิเมตร)
หากจำเปนตองตอขยายสายหัวเทียนสีแดง ใหใชสาย 22 AWG
(0.33 มม.2)
1 เดินสายไฟสีเหลือง สายตัวสตารทสีแดง และสายดินสีดำ
ไปที่แบตเตอรี่ และเดินสายปลั๊กชุดสายไฟไปที่สเตอริโอ
หามเชื่อมตอชุดสายไฟเขากับสเตอริโอจนกวาจะเชื่อมตอสายเปลือย
ทั้งหมดแลว
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2 เชื่อมตอสายสีดำเขากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่
3 หากคุณกำลังเดินสายสีแดงผานตัวสตารทหรือสวิตชแมนนวลอื่น

ใหเชื่อมตอสายตัวสตารทสีแดงเขากับตัวสตารทหรือสวิตช
ใหใกลกับ
แบตเตอรี่ที่สุด และเชื่อมตอสายทั้งสองเสนเขากับขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่
หมายเหตุ: หากคุณกำลังเดินสายสีแดงผานสวิตชที่มีฟวส คุณไม
จำเปนตองเชื่อมตอสายสีแดงเขากับสายสีเหลืองหรือเพิ่มฟวสเพิ่มเติม
ใหกับสายสีแดง
หากคุณเชื่อมตอทั้งสายไฟสีแดงและสีเหลืองผานสะพานไฟ 15 A
คุณไมจำเปนตองเพิ่มฟวสเพิ่มเติม
5 เชื่อมตอชุดสายไฟกับสเตอริโอ

4 เชื่อมตอสายสีแดงเขากับสายสีเหลือง ติดตั้งฟวส 15 A

โซนลำโพง

คุณสามารถจัดกลุมลำโพงในพื้นที่หนึ่งใหเขาไปอยูในโซนลำโพงได ซึ่ง
จะทำใหคุณสามารถควบคุมระดับเสียงของแตละโซนได ตัวอยางเชน
คุณสามารถกำหนดใหเสียงเงียบลงในสวนหองโดยสารและใหเสียงดัง
ขึ้นที่สวนดาดฟาเรือได
สามารถเชื่อมตอลำโพงไดสูงสุดสองคูตอหนึ่งชองสัญญาณของแตละ
โซนขนานกันไป หนึ่งโซนรองรับลำโพงไดไมเกินสี่ตัวโดยใชเครื่อง
ขยายแบบออนบอรด
โซน 1 และ 2 ไดรับการจายไฟจากเครื่องขยายแบบออนบอรด โซน 3
พรอมใชงานเปนเอาตพุตระดับไลนเทานั้น หากตองการใชเอาตพุตไลน
RCA และเอาตพุตซัปวูฟเฟอรสำหรับโซน 3 คุณตองเชื่อมตอเครื่อง
ขยายภายนอก
คุณสามารถกำหนดสมดุล ขีดจำกัดระดับเสียง ระดับซัปวูฟเฟอร ความถี่
ซัปวูฟเฟอร และชื่อของแตละโซน และกำหนดคาการตั้งคาเฉพาะโซ
นอื่นๆ ได

ตัวอยางการเดินสายของระบบแบบโซนเดี่ยว

ลำโพงโซน 1
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ
ลำโพงโซน 2
เครื่องขยายบนสายสัญญาณ
คุณตองเชื่อมตอสายนี้กับเครื่องขยายแตละตัวที่เชื่อมตอกับ Line out
ของโซน
เครื่องขยายที่เชื่อมตอตองใชสายกราวด (-) เดียวกันกับสเตอริโอเพื่อให
สายสัญญาณนี้ทำงานไดอยางถูกตอง
เครื่องขยายที่ไดรับการจายไฟซึ่งเชื่อมตอกับ Line out ของโซน 2
Line out ของโซน 2 และ Subwoofer out
สายซับวูฟเฟอรแตละเสนจะใหเอาตพุตสียงโมโนเดียวกับซับวูฟเฟอรที่
เสียบไฟหรือเครื่องขยายของซับวูฟเฟอร คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณ
RCA ในการเชื่อมตอกับเครื่องขยาย
ซับวูฟเฟอร

การเชื่อมตอโมดูลเครื่องรับ SiriusXM
อุปกรณนี้ใชรวมกันไดกับ SiriusXM SXV300 หรือโมดูลเครื่องรับของ
ยานพาหนะรุนใหมกวา
1 หากคุณเชื่อมตอกับ USB อยูแลว ใหยกเลิกการเชื่อมตอออกจาก
สเตอริโอ
เชื
่อมตอสายจากโมดูลเครื่องรับ SiriusXM เขากับพอรต SXM
2
TUNER ที่ดานหลังของสเตอริโอ
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มากับโมดูลเครื่องรับและเสาอากาศ SiriusXM
เพื่อทำการติดตั้ง SiriusXM ใหเสร็จสิ้น
4 เชื่อมตอกับ USB อีกครั้งหากจำเปน
5 ทำการติดตั้งสเตอริโอใหเสร็จสิ้น

แผนภาพการเดินสายระบบ NMEA 2000

ลำโพง
การเชื่อมตอแบบกันน้ำ

การเดินสายระบบลำโพงโดยใช Line Out

แผนภาพนี้แสดงใหเห็นภาพของการติดตั้งระบบที่มีเครื่องขยายและซับ
วูฟเฟอรภายนอกที่เชื่อมตอกับโซน 2 ในสเตอริโอโดยใช Line Out คุณ
สามารถเชื่อมตอเครื่องขยายและซับวูฟเฟอรกับโซนใดก็ไดหรือทุกโซน
ที่มีในสเตอริโอ
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตอลำโพงเขากับสายลำโพงสำหรับเครื่อง
ขยายสเตอริโอภายในในขณะที่ใช Line Out ในโซน 1 และ 2 ถึงแม
การปรับระดับเสียงจะมีผลตอลำโพงทั้งสองที่เชื่อมตอกับเครื่องขยาย
ภายในและ Line Out ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลใหระดับเสียงไมสม่ำเสมอ

สเตอริโอ
รองรับชารตพล็อตเตอร MFD หรือรีโมทคอนโทรล Fusion NMEA 2000
ที่ใชรวมกันได
สวิตชอินไลน
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สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000 จากสเตอริโอ ความยาวสูงสุด 6 เมตร (20 ฟุต)
สายดรอป NMEA 2000 จากชารตพล็อตเตอร MFD หรือ Fusion NMEA
2000 รีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันได
แหลงจายไฟ 9 ถึง 16 Vdc
เทอรมิเนเตอรหรือสายแกนหลัก NMEA 2000

ตัวอยางของเครือขายแบบใชสายที่มีสวิตซหรือเราเตอร
คุณตองใชสวิตซเครือขายแบบใชสาย เราเตอรเครือขายแบบใชสาย
หรือทั้งสองอยางเพื่อเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus มากกวาสองตัว
ไมจำเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขายเมื่อเชื่อมตออุปกรณ
Fusion PartyBus หลายเครื่องโดยใชสวิตช แตหากคุณใชเราเตอร คุณ
อาจตองกำหนดคาใหเปนเซิรฟเวอร DHCP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่คำ
แนะนำของเราเตอร

ขั้วตอรูปตัวที NMEA 2000
เทอรมิเนเตอรหรือสายแกนหลัก NMEA 2000

การสรางเครือขาย Fusion PartyBus

คุณสมบัติการสรางเครือขาย Fusion PartyBus ใหคุณเชื่อมตอ
สเตอริโอที่ใชงานรวมกันไดหลายตัวเขาดวยกันบนเครือขาย โดยใชการ
ผสมผสานระหวางการเชื่อมตอแบบใชสายและแบบไรสาย
คุณสามารถจัดกลุมสเตอริโอที่ใชรวมกันได เชน สเตอริโอ Apollo
WB670 เขากับสเตอริโอที่ใชรวมกันไดอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครือขาย
สเตอริโอที่จับกลุมไวดวยกันสามารถแชรที่มาที่ใชไดและควบคุมการเลน
สื่อของสเตอริโอทุกตัวในกลุม ซึ่งทำใหไดประสบการณการฟงที่ซิงโคร
ไนซกันทั้งเรือ คุณสามารถสราง แกไข และแบงกลุมอยางรวดเร็วไดตาม
ตองการจากสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันไดบนเครือขาย
หมายเหตุ: โซนสเตอริโอเชน Apollo SRX400 สามารถสรางหรือเขา
รวมกลุมเพื่อควบคุมและเลนแหลงที่มาจากสเตอริโออื่น แตไมสามารถ
แบงปนแหลงที่มากับกลุมได
สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อทำการแชรที่มา โปรดดูคูมือสำหรับ
เจาของ
คุณสามารถใชสเตอริโอและรีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันไดไมวาจะจัด
กลุมหรือไม เพื่อปรับระดับเสียงของโซนลำโพงที่มีอยูสำหรับสเตอริโอ
ใดๆ บนเครือขาย

การพิจารณาใชเครือขายแบบใชสาย

เมื่อคุณวางแผนติดตั้งเครือขายของคุณ โปรดดูการพิจารณาตอไปนี้
สำหรับการเชื่อมตอแบบไรสายทุกการเชื่อมตอ
• คุณตองเชื่อมตอเครือขายดวยสายเครือขายมาตรฐาน Cat5e หรือ
Cat6 ที่มีขั้วตอ RJ45
• คุณสามารถใชสายเครือขายเสนเดียวในการเชื่อมตออุปกรณที่ใช
รวมกันไดสองตัว
• คุณตองใชสวิตซเครือขายแบบใชสายและเราเตอรเครือขายแบบใช
สายหรือแบบไรสายเมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณที่ใชงานรวมกันไดกับ
เครือขายมากกวาสองตัว
• หากคุณติดตั้งเราเตอรบนเครือขาย ควรกำหนดคาเริ่มตนของเรา
เตอรเปนเซิรฟเวอร DHCP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่คำแนะนำของเรา
เตอร
• หากคุณไมไดติดตั้งเราเตอร และไมมีเซิรฟเวอร DHCP อื่นบนเครือ
ขาย คุณควรกำหนดคาสเตอริโอ Fusion PartyBus หนึ่งตัวใหเปน
เซิรฟเวอร DHCP

ตัวอยางเครือขายแบบใชสายสำหรับการเชื่อมตอโดยตรง
ไมจำเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขายเมื่อเชื่อมตออุปกรณทั้งสอง
เครื่องเขาดวยกันโดยตรง

โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus
สวิตซเครือขายแบบใชสายหรือเราเตอรเครือขายแบบใชสาย
สเตอริโอ Apollo MS-WB670
สเตอริโอ Fusion PartyBus

การสรางเครือขาย

ควรควรมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายเมื่อทำการสรางเครือขาย
สำหรับอุปกรณ Fusion PartyBus
คูมือคำแนะนำนี้จะแนะนำพื้นฐานการสรางและการกำหนดคาเครือขาย
และควรปรับใชไดกับสถานการณสวนใหญ หากคุณจำเปนตองดำเนิน
งานเครือขายขั้นสูง เชน กำหนดที่อยู IP แบบคงที่ใหกับอุปกรณบนเครือ
ขายหรือกำหนดคาการคั้งคาขั้นสูงบนเราเตอรที่เชื่อมตอ คุณอาจตอง
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเครือขาย
1 กำหนดตำแหนงติดตั้งของอุปกรณ Fusion PartyBus ที่คุณตองาร
เชื่อมตอกับเครือขาย
หมายเหตุ: การเชื่อมตอแบบใชสายมีความนาเชื่อถือมากกวาการ
เชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อวางแผนเครือขาย หากทำได คุณควรเดิน
สายเครือขายแทนที่จะใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
2 กำหนดตำแหนงติดตั้งของเราเตอรหรือสวิตซเครือขายที่จำเปน
3 เดินสายเครือขาย Cat5e หรือ Cat6 ไปยังตำแหนงติดตั้งของ
สเตอริโอ สวิตซ และเราเตอร
4 เชื่อมตอสายเครือขายเขากับสเตอริโอ สวิตซ และเราเตอร

ประกาศ

อยาเพิ่งดำเนินการติดตั้งสเตอริโอใหเสร็จสิ้น คุณควรทดสอบเครือ
ขายกอนที่จะติดตั้งสเตอริโอ

5 เปดอุปกรณทุกตัวที่เชื่อมตอกับเครือขาย รวมถึงอุปกรณไรสาย
6 หากคุณใชเราเตอรเครือขาย (แบบใชสายหรือแบบไรสาย) ใหดู

เอกสารที่ใหมากับเราเตอรของคุณเพื่อกำหนดคาเราเตอรเปน
เซิรฟเวอร DHCP หากจำเปน
สเตอริโอทุกตัวควรใชการกำหนดคาเริ่มตน (ไคลเอ็นต DHCP)
> กลุม เพื่อดูรายการอุปกรณที่เชื่อม
7 ทดสอบเครือขายโดยเลือก
ตอบนเครือขายและเลือก ตัวเลือก:
• หากมีอุปกรณใดไมพรอมใชงานบนเครือขาย ใหแกไขปญหา
เครือขาย (การแกไขปญหาเครือขาย, หนา 5)
• หากอุปกรณทุกตัวพรอมใชงานบนเครือขาย ใหดำเนินการติดตั้ง
สเตอริโอแตละตัวใหเสร็จสิ้น หากจำเปน

การกำหนดคาเครือขาย
โซนสเตอริโอหรือรีโมทคอนโทรล Fusion PartyBus
สเตอริโอ Apollo MS-WB670
สเตอริโอ Fusion PartyBus

4

การตั้งคาสเตอริโอเปนเซิรฟเวอร DHCP
หากคุณเชื่อมตออุปกรณเครือขายเขาดวยกันโดยตรงมากกวาสองตัว
หรือใชสวิตชเครือขายหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายโดยไมไดติดตั้งเรา
เตอร คุณควรกำหนดคาใหสเตอริโอ Fusion PartyBus เพียงเครื่อง
เดียวเปนเซิรฟเวอร DHCP
> ตั้งคา > เครือขาย > Static IP > บันทึก
1 เลือก
2 เลือก ขั้นสูง > เซิรฟเวอร DHCP > เปดใชงาน DHCP > บันทึก
คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo MS-WB670

การกำหนดคาสเตอริโอสำหรับใชกับ Garmin Marine Network
คุณสามารถเชื่อมตอสเตอริโอนี้กับ Garmin Marine Network เพื่อดูและ
ควบคุมสเตอริโอโดยใชชารตพล็อตเตอร Garmin ที่ใชรวมกันได
หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดคาสเตอริโอเพื่อใชงานกับ Garmin Marine
Network คุณจะถูกจำกัดใหใชเฉพาะอุปกรณ Garmin และ Fusion
เทานั้น คุณอาจไมสามารถใชเราเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูล หรือ
ผลิตภัณฑเครือขายอื่นของบุคคลที่สามกับระบบสเตอริโอนี้ไดโดยตรง
เมื่อเชื่อมตอสเตอริโอกับ Garmin Marine Network คุณสามารถเชื่อม
ตอสมารทโฟนกับจุดเชื่อมตอแบบไรสายบนชารตพล็อตเตอร Garmin ที่
เชื่อมตอและใชแอป Fusion-Link™ เพื่อควบคุมสเตอริโอได
เลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > เครือขาย Garmin Marine
®

การรีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายทั้งหมดของสเตอริโอนี้ไปเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน
เลือก
> ตั้งคา > เครือขาย > รีเซ็ต > ใช
การกำหนดคาเครือขายขั้นสูง
คุณสามารถทำงานดานเครือขายขั้นสูงในอุปกรณ Fusion PartyBus
เชนการกำหนดชวง DHCP และการตั้งคาที่อยู IPD แบบคงที่ ดูที่คูมือ
สำหรับเจาของสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

ความถี่ไรสาย/โปรโตคอล

Bluetooth 2.4 GHz @ 12 dBm ปกติ
ANT 2.4 GHz @ 7 dBm ปกติ

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

15 ซม. (6 นิ้ว)

เครื่องขยาย Class D แบบออนบอรด
กำลังเอาตพุตเพลงตอชอง
สัญญาณ

สูงสุด 4 x 70 W 2 โอหม

กำลังเอาตพุตสูงสุดรวม

สูงสุด 280 W

กำลังเอาตพุตตอชองสัญญาณ

4 x 43 W RMS ที่อินพุต 14.4 Vdc,
2 โอหม, 10% THD2
4 x 26 W RMS ที่อินพุต 14.4 Vdc,
4 โอหม, 10% THD2

ระดับเอาตพุตไลน (สูงสุด)

5.5 V (พีคทูพีค)

ระดับอินพุต Aux (ทั่วไป)

1 V RMS

รูปภาพขนาดของสเตอริโอ
ขนาดดานขาง

การแกไขปญหาเครือขาย

หากคุณมองไมเห็นหรือเชื่อมตออุปกรณ Fusion PartyBus บนเครือขาย
ไมได โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจสอบวากำหนดคาสเตอริโอหรือเราเตอรตัวใดตัวหนึ่งเปน
เซิรฟเวอร DHCP เพียงแคตัวเดียว
• ตรวจสอบวาอุปกรณ Fusion PartyBus, สวิตซเครือขาย, เราเตอร
และจุดเชื่อมตอไรสายทุกตัวเปดอยูและเชื่อมตอกับเครือขายแลว
• ตรวจสอบวาอุปกรณ Fusion PartyBus ไรสายเชื่อมตอกับเราเตอร
ไรสายหรือจุดเชื่อมตอไรสายบนเครือขายแลว
หมายเหตุ: การเชื่อมตอแบบใชสายมีความนาเชื่อถือมากกวาการ
เชื่อมตอแบบไรสาย หากเปนไปได คุณควรเชื่อมตออุปกรณกับเครือ
ขายโดยใชสายอีเทอรเน็ต
• คุณอาจไดรับคลื่นรบกวนเครือขายไรสายหากมีจุดเชื่อมตอแบบไร
สายอยูในบริเวณใกลเคียงจำนวนมาก เปลี่ยนชองสัญญาณบนเรา
เตอรหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายของคุณเพื่อทดสอบหาและแกไขการ
รบกวน
• การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth เขากับสเตอริโอที่กำหนดคาเปนจุด
เชื่อมตอไรสายหรือไคลเอนตอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของ
เครือขายไรสาย ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth เพื่อทดสอบ
หาและแกไขการรบกวน
• หากคุณกำหนดคาที่อยู IP แบบคงที่ ใหตรวจสอบวาอุปกรณทุกตัวมี
ที่อยู IP ที่ไมเหมือนกัน เลขสามชุดแรกในที่อยู IP ตรงกัน และ
Subnet Mask บนอุปกรณทุกตัวเหมือนกัน
• หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาที่อาจทำใหเกิดปญหาเครือ
ขาย ใหรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายทั้งหมดเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

107 มม. (4.21 นิ้ว)
55 มม. (2.17 นิ้ว)
130 มม. (5.10 นิ้ว)

ขนาดดานบน

®

ขอมูลสเตอริโอ
ขอมูลจำเพาะ
น้ำหนัก

475 กรัม (16.75 ออนซ)

ระดับการกันน้ำ

IEC 60529 IPX21

130 มม. (5.10 นิ้ว)

ชวงอุณหภูมิทำงาน

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

130 มม. (5.10 นิ้ว)

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 700 mA

กระแสไฟฟา (ปด)

นอยกวา 100 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)

®

การอัปเดตซอฟตแวร

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรอัปเดตซอฟตแวรในอุปกรณ Fusion
ทั้งหมด ณ ตอนติดตั้งเพื่อใหมั่นใจวาจะใชงานรวมกันได
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรโดยใชแฟลชไดรฟ USB ที่ไมไดฟอรแมต
เปนระบบไฟล NTFS สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำเกี่ยว
กับการอัปเดตอุปกรณดวยแฟลชไดรฟ USB โปรดไปยังหนาผลิตภัณฑ
ของอุปกรณที่ fusionentertainment.com/marine
หากสเตอริโอเชื่อมตอกับเครือขาย Fusion PartyBus ที่มีเราเตอร
Wi‑Fi คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรโดยใชแอพรีโมทคอนโทรล
Fusion-Link ใน Apple หรืออุปกรณ Android™ ของคุณที่ใชรวมกันได
®

®

1 น้ำหยดในแนวดิ่งจะไมมีผลกระทบที่เปนอันตรายเมื่อเอียงตัวกรอบทำมุม 15°
จากตำแหนงปกติ

คำแนะนำในการติดตั้ง Apollo MS-WB670

2 สเตอริโออาจจำกัดกำลังเอาตพุตเพื่อปองกันไมใหเครื่องขยายรอนเกินไป และเพิ่มรักษา
ไดนามิกของเสียง
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หากตองการดาวนโหลดแอปและอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณ โปรดไป
ที่ Apple App Store หรือราน Google Play™
SM
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