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Aan de slag
 WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de 
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke 
informatie.
De FUSION® MS-NRX300 bekabelde afstandsbediening is een 
optioneel accessoire voor compatibele FUSION stereo's.
Voor informatie over de werking van de FUSION MS-NRX300 
afstandsbediening raadpleegt u de instructies in deze 
handleiding voor gebruik van de FUSION MS-NRX300 
afstandsbediening met de FUSION MS-BB100 stereo. De 
beschikbare functionaliteiten en functies van de FUSION MS-
NRX300 afstandsbediening is afhankelijk van de te bedienen 
stereo. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor 
specifieke informatie.

De bedieningselementen van het toestel

Knop Functie
• Selecteer om het toestel in te schakelen.
• Selecteer om het geluid te dempen of weer hoorbaar te 

maken.
• Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
• Selecteer om door de beschikbare bronnen te bladeren.
• Houd ingedrukt om van de afstandsbedieningsmodus over te 

schakelen naar de NMEA 2000® modus.
• Selecteer dit om het menu te openen.
• Selecteer als u wilt terugkeren naar het vorige scherm in het 

menu.
• Houd ingedrukt om het menu te sluiten.
• Selecteer om van de NMEA 2000 modus over te schakelen 

naar de afstandsbedieningsmodus.
• BT of USB: Selecteer om te pauzeren of de huidige track te 

hervatten.
• AM/FM: Selecteer om de afstemmodi te doorlopen 

(automatisch, handmatig en voorkeuzezenders).
• DAB: Selecteer om te zoeken naar DAB-stations.
• BT of USB: Selecteer om naar het begin van het nummer of 

naar het vorige nummer te gaan.
• AM/FM:

◦ Automatisch of handmatig afstemmen: Selecteer om af te 
stemmen op de vorige zender.

◦ Houd ingedrukt om sneller zenders over te slaan.
◦ Voorkeuzezenders: Selecteer om naar de vorige voorkeu-

zezender te gaan.
• AUX: Selecteer om de versterking te verminderen voor de 

aangesloten bron.
• DAB: Selecteer om terug te gaan naar het vorige DAB-station 

in de verzameling. Als u het begin van de huidige 
verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over 
naar het laatst beschikbare station in de vorige verzameling.

Knop Functie
• Mediaspeler of USB: Selecteer om naar het volgende 

nummer te gaan.
• AM/FM:

◦ Automatisch of handmatig afstemmen: Selecteer om af te 
stemmen op de volgende zender.

◦ Houd ingedrukt om sneller zenders over te slaan.
◦ Voorkeuzezenders: Selecteer om naar de volgende voor-

keuzezender te gaan.
• AUX: Selecteer om de versterking te versterken voor de 

aangesloten bron.
• DAB: Selecteer om verder te gaan naar het volgende DAB-

station in de verzameling. Als u het einde van de huidige 
verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over 
naar het eerste beschikbare station in de volgende 
verzameling.

Knop • Draai om het volume aan te passen, door de menu's te 
bladeren of een instelling aan te passen.

• Druk om een optie of instelling te selecteren.

Selecteren met de knop
U kunt de knop gebruiken om de items op het scherm te 
markeren en te selecteren.
• Draai de knop om een item op het scherm te selecteren.
• Druk op de knop om de gemarkeerde optie te selecteren.

Tekst invoeren
U kunt tekst invoeren om enkele instellingsvelden op dit toestel 
te wijzigen.
1 Selecteer in een instellingenveld waarin u tekst kunt invoeren 

 om de bestaande tekens te wissen.
2 Kies een letter met de knop en druk erop om deze te kiezen.
3 Voltooi de invoer van de tekst door meer letters toe te 

voegen.
4 Selecteer  om de nieuwe tekst op te slaan.

De helderheid en het contrast van de 
schermverlichting aanpassen
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > LCD.
2 Druk op de knop om de helderheid of het contrast te 

selecteren.
3 Pas de helderheid of het contrast aan.
4 Selecteer  om het menu te sluiten.

De spaarstandfunctie uitschakelen
Als u de schermverlichting handmatig hebt aangepast, wordt 
deze na een bepaalde periode automatisch uitgeschakeld om 
energie te besparen. U kunt deze functie uitschakelen.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ENERGIE BESPAREN.
2 Druk op de knop om de functie in of uit te schakelen.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De afstandsbediening toewijzen aan een 
FUSION stereo
Nadat u de afstandsbediening hebt geselecteerd, dient u deze 
toe te wijzen aan de stereo. Als er meerdere FUSION stereo's 
zijn geïnstalleerd op het NMEA 2000 netwerk, kunt u een 
afstandsbediening aan een specifieke stereo toewijzen.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > STEREO.
2 Selecteer een FUSION stereo.
3 Druk op de knop om de selectie op te slaan en het menu te 

sluiten.

Het volume aanpassen
1 Gebruik de knop om het volume aan te passen.
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2 Druk indien nodig op de knop om tussen zones te schakelen.
TIP: Als u alle zones tegelijk wilt bedienen, drukt u de knop in 
tot alles zones zijn gemarkeerd.

Tonen aanpassen
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > TOON.
2 Gebruik de knop om het niveau aan te passen.
3 Druk op de knop om over te schakelen naar een andere toon.

Luidsprekerzones
U kunt luidsprekers in één ruimte groeperen in 
luidsprekerzones. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de 
zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine 
zachter zetten en aan dek harder.
Voeding voor zones 1 en 2 wordt geleverd via de ingebouwde 
klasse AB versterker. Als u de twee lijnuitgangen en de twee 
subwooferuitgangen wilt gebruiken, moet u externe versterkers 
aansluiten.
U kunt voor elke zone de balans en het maximumvolume 
instellen en u kunt elke zone een naam geven. U kunt het 
subwooferniveau instellen voor zone 1.

Luidsprekerzones instellen
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ZONE.
2 Selecteer een zone.
3 Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle 
zones.
• Als u zones 1 en 2 wilt koppelen, selecteert u AAN ZONE 

1 KOPPELEN om de optieknop te vullen (alleen zone 2).
• Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor 

deze zone wilt bijstellen, selecteert u BALANS en stelt u 
de balans in met de knop.

• Als u het maximumvolume voor deze zone wilt beperken, 
selecteert u VOLUMELIMIET en stelt u de limiet in met de 
knop.

• Als u het subwooferfilter wilt instellen, selecteert u 
SUBFILTER en stelt u het filter in met de knop (alleen 
zone 1).

• Als u het subwooferniveau wilt instellen, selecteert u 
SUBLEVEL en stelt u het niveau in met de knop (alleen 
zone 1).
TIP: Als u het subwooferniveau in een scherm wilt 
weergeven, houdt u de knop drie seconden ingedrukt.

• Als u de zone een bepaalde naam wilt geven, selecteert u 
NAAM ZONE (Tekst invoeren, pagina 1).

Zones koppelen
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ZONE > ZONE 2.
2 Selecteer AAN ZONE 1 KOPPELEN om de knop te vullen.
Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt  weergegeven 
tussen zones 1 en 2 op het volumescherm.

De afstandsbediening toewijzen aan een zone
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ZONE > TOEWIJZEN.
2 Selecteer een of alle zones.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Het subwooferfilter aanpassen
U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de 
subwooferafsluitfrequentie regelen om de door luidsprekers en 
subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren. 
Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie worden niet 
doorgegeven aan de subwoofer. De instelling is van toepassing 
op beide subwooferuitgangen.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ZONE > ZONE 1 > 

SUBFILTER.

2 Selecteer een frequentie.
3 Druk op de knop om de selectie op te slaan.

De afstandsbediening toewijzen aan een zone
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > ZONE > TOEWIJZEN.
2 Selecteer een of alle zones.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Schakelen tussen de afstandsbedienings-
modus en de NMEA 2000 repeatermodus
Standaard bevindt de afstandsbediening zich na het opstarten in 
de afstandsbedieningsmodus, zodat u een aangesloten FUSION 
toestel kunt bedienen. U kunt overschakelen naar de NMEA 
2000 repeatermodus om ondersteunde gegevenstelegrammen 
van aangesloten NMEA 2000 toestellen weer te geven.
1 Houd  ingedrukt om van de afstandsbedieningsmodus over 

te schakelen naar de NMEA 2000 repeatermodus.
In de NMEA 2000 repeatermodus kunt u het volume en het 
afspelen van de actuele bron besturen.

2 Selecteer  om van de NMEA 2000 repeatermodus over te 
schakelen naar de afstandsbedieningsmodus.

De NMEA 2000 informatie selecteren die u wilt 
weergeven
Voordat u NMEA 2000 informatie kunt weergeven, moet u de 
NMEA 2000 repeatermodus instellen op de afstandsbediening.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > NMEA MONITOR.
2 Selecteer de ondersteunde NMEA 2000 

gegevenstelegrammen die u wilt weergeven.
U kunt alleen informatie weergeven van sensors die zijn 
aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de 
afstandsbediening.

3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De NMEA 2000 informatie automatisch doorlopen
In de NMEA 2000 repeatermodus wordt standaard één type 
informatie weergegeven op de afstandsbediening. U kunt alle 
beschikbare NMEA 2000 informatie doorlopen door meerdere 
malen op  te drukken of door automatisch doorlopen in te 
stellen.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > NMEA MONITOR > 

SCHERMEN DOORLOPEN.
2 Selecteer de tijd tussen de cycli.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

De maateenheden selecteren
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > NMEA MONITOR > 

EENHEDEN INSTELLEN.
2 Selecteer de gewenste maateenheid voor afstand, snelheid 

en diepte.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Afspelen op Bluetooth® mediatoe-
stellen

U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth 
mediatoestellen.
U kunt de afspeelfuncties bedienen via de knoppen, maar u kunt 
niet bladeren door de muziekverzameling. U moet het nummer 
of de afspeellijst selecteren op het mediatoestel.
De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, 
naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van 
de mediaspeler en de muziekapplicatie. De statuspictogrammen 
Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund via 
Bluetooth draadloze technologie.
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Muziek afspelen via een Bluetooth toestel
U kunt de afstandsbediening gebruiken om het afspelen van 
muziek via een compatibele Bluetooth smartphone of 
mediaspeler aan te sluiten op en te bedienen via de verbonden 
stereo.
1 Selecteer de Bluetooth bron.
2 Selecteer  > ZICHTBAAR om de stereo zichtbaar te maken 

op uw compatibele Bluetooth toestel.
OPMERKING: Om te voorkomen dat draadloze 
audiostreaming via Bluetooth wordt onderbroken, is de stereo 
slechts twee minuten detecteerbaar. Als het langer dan twee 
minuten duurt om een compatibel toestel te verbinden, moet 
u deze stap herhalen.

3 Schakel Bluetooth in op uw compatibele Bluetooth toestel.
4 Breng het compatibele Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) 

van de stereo.
5 Zoek op uw compatibele Bluetooth toestel naar Bluetooth 

toestellen.
6 Selecteer de stereo uit de lijst met gedetecteerde toestellen.
7 Volg de instructies op het scherm voor het koppelen met de 

gevonden stereo.
Tijdens het koppelen vraagt uw compatibele Bluetooth toestel 
mogelijk om een code op de afstandsbediening te 
bevestigen. De afstandsbediening geeft geen code weer, 
maar maakt wel verbinding als u het bericht op het 
compatibele Bluetooth toestel bevestigt.

8 U kunt de afspeelfuncties bedienen met de knoppen op de 
afstandsbediening.

Een andere Bluetooth bron selecteren
Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, 
kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo 
verbinden met maximaal acht Bluetooth toestellen.
1 Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .
2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellingen
Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .
ZICHTBAAR: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth 

toestellen. Om te voorkomen dat audiostreaming wordt 
onderbroken, wordt deze instelling binnen twee minuten na 
koppeling van een Bluetooth toestel met de stereo 
automatisch uitgeschakeld.

VERWIJDER APPARAAT: Hiermee koppelt u het Bluetooth 
toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer 
naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.

Afspelen via een USB-toestel
U kunt verschillende USB-mediaspelers en smartphones 
aansluiten op de stereo. U kunt bijvoorbeeld een Android™

smartphone, een USB-flashstation of een compatibel Apple®

toestel aansluiten.
Voor informatie over compatibele toestellen raadpleegt u de 
gebruikershandleiding van de stereo.

Muziek afspelen vanaf een USB-flashstation
1 Sluit een compatibel USB-flashstation of compatibele 

mediaspeler aan op de stereo.
2 Selecteer de USB bron.
3 Selecteer .
4 Selecteer de naam van het USB-station om te zien welke 

bestandsstructuur het USB-flashstation of de mediaspeler 
heeft.

5 Selecteer een nummer om af te spelen.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen
De functie Afspelen in willekeurige volgorde is alleen 
beschikbaar op de USB bron.
OPMERKING: De functie Afspelen in willekeurige volgorde kan 
worden bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple 
en Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt 
ondersteund.
1 Selecteer  op de USB bron.
2 Selecteer WILLEKEURIGE VOLGORDE.

Een nummer laten herhalen
De functie Nummer herhalen is alleen beschikbaar op de USB 
bron.
OPMERKING: De functie Nummer herhalen kan worden 
bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple en 
Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt 
ondersteund.
1 Selecteer  op de USB bron.
2 Selecteer HERHALEN.

Muziek afspelen via een Apple of Android 
toestel
1 Verbind een compatibel Apple of Android toestel met de 

stereo via USB of Bluetooth.
2 Selecteer de juiste bron.
3 Open een muziekapplicatie op het verbonden Apple of 

Android toestel en begin met afspelen.
Met de knoppen op de stereo kunt u nummers afspelen, 
pauzeren en overslaan.

Radio
Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een 
geschikte nautische AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet 
het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden. 
Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies 
over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

De tunerregio instellen
U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FM-
zenders goed te ontvangen.
1 Selecteer  > INSTELLINGEN > REGIO TUNER.
2 Selecteer de regio waar u bent.

Een andere radiozender kiezen
1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals FM.
2 Selecteer  meerdere keren om door de afstemmodi te 

bladeren:
• Selecteer AUTO om te scannen en automatisch te 

stoppen bij de eerstvolgende zender.
• Selecteer HANDMATIG om handmatig een zender te 

selecteren.
• Selecteer VOORINSTELLINGEN om een opgeslagen 

voorkeuzezender te selecteren.
3 Selecteer  of  om op de zender af te stemmen.

Voorinstellingen
U kunt uw favoriete AM- of FM-stations opslaan als 
voorkeuzezenders. U kunt maximaal 15 voorkeuzezenders 
opslaan per radioband.
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Een kanaal als voorkeuze instellen
1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een 

kanaal.
2 Selecteer  > VOORINSTELLINGEN.
3 Selecteer HUIDIGE OPSLAAN of PRESET TOEVOEGEN.
TIP: U kunt het geselecteerde kanaal snel opslaan als 
voorkeuzezender door  ingedrukt te houden.

Voorkeuzes verwijderen
1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens  > 

VOORINSTELLINGEN > VOORINSTELLINGEN WISSEN.
2 Selecteer een optie:

• Als u een enkele voorkeuzezender wilt verwijderen, 
selecteert u de zender.

• Als u alle voorkeuzezenders wilt verwijderen, selecteert u 
ALLE VOORINSTELLINGEN WISSEN.

Algemene instellingen
Selecteer  > INSTELLINGEN.
OPMERKING: Als een optieknop is gevuld, is de optie 
ingeschakeld. Als de knop leeg is, is de optie uitgeschakeld.
OPMERKING: Niet alle opties en instellingen zijn beschikbaar 
voor alle stereo's. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 
stereo voor meer details.
ZONE: Hiermee kunt u de luidsprekerzones configureren.
ZONE > TOON: Hiermee regelt u de bastonen, middentonen en 

hoge tonen.
LCD: Hiermee stelt u de helderheid en het contrast in.
ENERGIE BESPAREN: Hiermee schakelt u de spaarstand van 

de schermverlichting in en uit.
TOETSGELUID: Hiermee schakelt u het geluid in en uit.
AAN MET STEREO: Hiermee schakelt u de afstandsbediening 

in wanneer de stereo wordt ingeschakeld.
NMEA MONITOR: Hiermee stelt u de gegevens die u wilt 

bekijken in, plus de weergavecyclus van de gegevens en de 
maateenheid voor NMEA 2000 gegevens.

TAAL: Hiermee kunt u de taal op de afstandsbediening 
instellen.

ZOEKEN: Hiermee schakelt u de FUSION Alpha Search 
Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken 
op letters of cijfers. U kunt een cijfer selecteren om het menu 
FAST in te schakelen als uw muziekspeler meer nummers 
bevat dan geselecteerd.

REGIO TUNER: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt 
door de FM- of AM-bron.

TELEFOON DEMPEN: Hiermee stelt u het gedrag van de 
dempingskabel in. Het toestel kan de audio dempen of 
overschakelen naar de AUX-invoer als de optionele 
dempingskabel wordt geactiveerd.

NAAM APPARAAT INSTELLEN: Hiermee wijst u een naam toe 
aan een aangesloten stereo.

STEREO: Hiermee wijst u de afstandsbediening toe aan een 
aangesloten stereo.

BIJWERKEN: Hiermee kunt u de verbonden stereo, de 
afstandsbediening of een accessoire bijwerken.

BIJWERKEN > HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN: 
Hiermee herstelt u de instellingen van de verbonden stereo 
naar de fabrieksinstellingen.

OVER: Hiermee geeft u de geïnstalleerde versie van de 
software weer.

Aanvullende informatie
Uw FUSION MS-NRX300 registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen 
helpen.
• Ga naar www.fusionentertainment.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een 

veilige plek.

Software-updates
U bereikt de beste resultaten en garandeert compatibiliteit als u 
tijdens de installatie de software bijwerkt in alle FUSION 
toestellen.
Ga naar www.fusionentertainment.com/marine om de nieuwste 
software te downloaden. Software-updates en instructies zijn 
beschikbaar op de productpagina van uw toestel.
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