FUSION
MS-ARX70
®

INSTRUCTIES

®

NEDERLANDS
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.fusionentertainment.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit
product.
Garmin , het Garmin logo, ANT , FUSION en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®

®

®

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
®

IC: 1792A-03344

Inhoudsopgave
Overzicht afstandsbediening

1

Statuslampjes

1

ARX70 afstandsbediening aansluiten op een
stereo
Aandachtspunten bij de montage

1
1

De afstandsbediening monteren

1

Een zone selecteren
De batterij vervangen
Specificaties afstandsbediening

2
2
2

Problemen oplossen

2

Index

3

Inhoudsopgave

i

Overzicht afstandsbediening
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de
stereo op www.fusionentertainment.com/marine.
3 Houd op de ARX70 afstandsbediening ingedrukt totdat het
statuslampje afwisselend groen en rood knippert.
De afstandsbediening zoekt naar de stereo. Wanneer de
afstandsbediening is gekoppeld, wordt het statuslampje kort
groen en gaat het vervolgens uit.
Als de afstandsbediening de stereo niet kan vinden, wordt het
statuslampje kort rood en gaat het vervolgens uit.

Aandachtspunten bij de montage
LET OP

Radiobronnen: Druk op deze knop om af te stemmen op het
vorige station.
Andere bronnen: Druk op deze knop om naar het begin van de
track of naar de vorige track te gaan.
Radiobronnen: Druk op deze knop om af te stemmen op het
volgende station.
Andere bronnen: Druk op deze knop om naar de volgende
track te gaan.
Druk op deze knop om het volume te verlagen.
Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verlagen.
Druk op deze knop om het volume te verhogen.
Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verhogen.
en

Druk op beide knoppen om de zoneselectiemodus te
selecteren (Een zone selecteren, pagina 2).
Druk op deze knop om door de beschikbare bronnen te
bladeren.
Druk op deze knop om te koppelen met een stereo (ARX70
afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1).
Radiobronnen: Druk op deze knop om het geluid te dempen of
weer hoorbaar te maken.
Andere bronnen: Druk op deze knop om te pauzeren of te
hervatten.

Statuslampjes
Groen kort knipperend

Transmissie geslaagd

Groen lang knipperend

Koppeling of zoneselectie geslaagd

Groen knipperend

In zoneselectiemodus

Groen en rood knipperend In koppelingsmodus
Rood kort knipperend

Transmissie mislukt

Rood lang knipperend

Koppeling of zoneselectie mislukt

Oranje knipperend

Probeert te verzenden; controleer de stereo

ARX70 afstandsbediening aansluiten
op een stereo
Ga voor een lijst van compatibele stereo' naar
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Plaats de ARX70 afstandsbediening binnen een afstand van
10 m (33 ft.) van de compatibele stereo.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
andere ANT toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
2 Zet de stereo in de Bluetooth waarneembare modus.
®

De juiste montageplek kiezen is van essentieel belang voor
optimale prestaties van de afstandsbediening.
• U moet de afstandsbediening bevestigen op een locatie die
zich binnen 10 m (33 ft.) van de stereo bevindt.
• U moet de afstandsbediening bevestigen op een plek waar
deze niet onder water komt.
• Als u de afstandsbediening buiten de boot moet installeren,
dient u een plek te kiezen waar het toestel niet kan worden
beschadigd door dokken, palen of andere apparatuur.
• Kies voor optimale bevestiging een vlak montageoppervlak.
• Het montageoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, was of
extra lagen.
• Nadat u de locatie hebt geselecteerd, houdt u de
afstandsbediening op de geselecteerde locatie, drukt u op
een paar knoppen en controleert u de werking op de stereo.
• Houd afstand van interferentiebronnen die de werking van de
afstandsbediening kunnen verstoren. Bronnen van
interferentie zijn bijvoorbeeld sterke elektromagnetische
velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
LAN-toegangspunten.

De afstandsbediening monteren
Voordat u de afstandsbediening monteert, moet u de
afstandsbediening verbinden met de stereo (ARX70
afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1).
1 Selecteer een geschikte locatie voor de afstandsbediening
(Aandachtspunten bij de montage, pagina 1).
2 Reinig het montageoppervlak grondig met een mengsel van
water en isopropylalcohol en maak het goed droog.
Het montageoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, was of
extra lagen.
3 Test het bereik op de geselecteerde locatie door de
afstandsbediening op de locatie vast te houden, op een paar
knoppen te drukken en de werking te controleren.
4 Plaats de afstandsbediening op de houder en draai de
afstandsbediening totdat u een klik hoort.
5 Verwijder de beschermlaag van de plakstrip.
6 Draai de afstandsbediening in de houder in de richting van
het FUSION logo aan de onderkant.
®

LET OP
Controleer of de locatie en richting correct zijn, voordat u de
plakstrip aanbrengt op het montageoppervlak. De plakstrip is
buitengewoon moeilijk te verwijderen. Soms kan het
montageoppervlak bij verwijdering van de plakstrip
beschadigd raken.

7 Druk de afstandsbediening ten minste 60 seconden stevig op
het montageoppervlak vast.
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8 Laat de afstandsbediening bij kamertemperatuur 72 uur
hechten.

6

Een zone selecteren
Op compatibele stereo's kunt u de ARX70 afstandsbediening
gebruiken om een zone te selecteren en het volume van de
zone te wijzigen. Sommige stereo's vereisen een softwareupdate om deze functionaliteit van de afstandsbediening
mogelijk te maken.
OPMERKING: Wanneer u verbinding maakt met een stereo,
worden alle zones standaard geselecteerd.
1 Druk op en om de modus voor zoneselectie te
activeren.
Het statuslampje gaat groen knipperen.
2 Druk op een knop om een selectie te maken:
• Druk op
voor zone 1.
• Druk op
voor zone 2.
• Druk op voor zone 3.
• Druk op voor zone 4.
• Druk op
voor alle zones.
• Druk op om de zoneselectie te annuleren.
Wanneer een zone is geselecteerd, wordt het statuslampje
kort groen en gaat het daarna uit. Wanneer zoneselectie
mislukt, te lang duurt of wordt geannuleerd, wordt het
statuslampje kort rood kort en gaat het daarna uit.
OPMERKING: Wanneer u een inactieve of ongeldige zone
selecteert, werkt de afstandsbediening nog steeds, maar wordt
het volume niet geregeld. U kunt
selecteren om alle zones te
selecteren.

De batterij vervangen
De afstandsbediening maakt gebruik van een CR2032 lithiumknoopcelbatterij.
1 Draai de afstandsbediening en verwijder deze uit de houder.
2 Draai het batterijcompartiment linksom totdat de lijn naar
wijst.

7
8
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OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
Lijn het batterijcompartiment uit in de afstandsbediening
zodat de lijn naar wijst.
Druk het batterijcompartiment omlaag in de
afstandsbediening en draai het compartiment rechtsom totdat
de lijn naar wijst.
Zorg dat het batterijcompartiment volledig in de
afstandsbediening zit.
Plaats de afstandsbediening in de houder en draai de
afstandsbediening totdat deze vastklikt.

Specificaties afstandsbediening
Gewicht

30 g (1,6 oz.)
Zonder bevestiging: 25 g (0,88 oz.)

Batterijtype

CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen

Levensduur batterij (normaal Ten minste 3 jaar
gebruik)
Bedrijfstemperatuurbereik

Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)

Bereik opslagtemperatuur

Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)

Radiofrequentie/-protocol

2,4 GHz bij 6,42 dBm nominaal

ANT draadloos bereik

Tot 10 m (33 ft.)

Kompasveilige afstand

5 cm

Waterbestendigheid*

IEC 60529 IPX6 en IPX7

* Weerstaat incidentele blootstelling aan water tot maximaal 1 m
diepte gedurende maximaal 30 minuten en is beschermd tegen
krachtige waterstralen. Ga voor meer informatie naar
garmin.com/waterrating.

Problemen oplossen
De afstandsbediening maakt geen verbinding met de
stereo
• Zorg dat de stereo zich in de Bluetooth waarneembare
modus bevindt.
• Ga dichter naar de stereo toe en probeer opnieuw verbinding
te maken (ARX70 afstandsbediening aansluiten op een
stereo, pagina 1).
• Schakel de Bluetooth waarneembare modus op de stereo uit
en schakel deze modus vervolgens opnieuw in.

Het statuslampje brandt niet wanneer ik op een knop
druk
De batterij is bijna leeg of leeg of de batterij is onjuist
geïnstalleerd. Vervang de batterij (De batterij vervangen,
pagina 2).

3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier
met tape.
De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de
contactpunten tegen beschadiging.
4 Wrik de batterij voorzichtig uit het batterijcompartiment.

Het statuslampje is alleen rood of oranje wanneer ik
op een knop druk
• Ga dichter naar de stereo toe en probeer opnieuw verbinding
te maken (ARX70 afstandsbediening aansluiten op een
stereo, pagina 1).
• Zorg er voorafgaand aan de montage voor dat u een
optimale locatie voor de afstandsbediening hebt geselecteerd
(Aandachtspunten bij de montage, pagina 1).

De afstandsbediening wijzigt het volume niet, maar
andere functies werken wel
Er is een ongeldige zone geselecteerd. Selecteer een zone die
geldig is voor de stereo (Een zone selecteren, pagina 2).

5 Installeer de nieuwe batterij in het compartiment met de
pluskant naar beneden.

2
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