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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försök inte öppna enhetens hölje. Det finns inga 
inre delar som behöver justeras eller hanteras av 
användaren.

Denna enhet har testats med alla kompatibla 
autentiska iPod-modeller under normala 
användarförhållanden, fria från alla tidigare  
existerande felaktigheter i antingen enheten eller 
iPod.  

Inget ansvar kan tas för användning av enheten 
annat än under normala användningsförhållanden 
tillsammans med en fullt fungerande och oskadad 
iPod, tillverkad och auktoriserad av Apple Inc. 

INNAN DU ANSLUTER IPOD  (MS-IP600) 
Vänligen försäkra dig om att kontakten på din iPod 
är ren, torr samt oskadad. Kontrollera att enhetens 
iPod-anslutning inte är blockerad. Anslut den 
hylskombination som passar din iPod (Anslut aldrig 
iPod utan att använda rätt hylsa).

Försäkra dig om att din iPod är ansluten med 
skärmen vänd uppåt. Tvinga aldrig in din iPod i 
dockningsenheten, om den inte går rimligt lätt att 
sätta in är din hyls/iPod-kombination med stor 
säkerhet fel.

Ta alltid ur din iPod från enheten när den inte 
används och lämna den inte i båten, detta för att 
förebygga risken för stöld eller skada, utrymmena i 
båten kan bli mycket varma.

Ta inte ur din iPod eller använd stereon så att 
den distraherar dig medan du kör båten, följ alla 
lagar och bestämmelser för sjöfarande under 
användningen. 

Var försiktig när du tar ut din iPod från enheten då 
höljet kan bli varmt.

HANTERING AV KOMPAKTDISKAR  
(CD/CD-R/CD-RW) 

 » Undvik att röra ytan på disken

 » Undvik att lägga disken i direkt solljus

 » Försäkra dig om att disken är ren

 » Försäkra dig om att disken inte är repig eller  
 skadad

UPPSPELNING AV CD-R/CD-RW

 » Om din CD-R/CD-RW inte spelar korrekt. försäkra  
 dig om att den senaste uppspelningen stängdes  
 eller avslutades korrekt.

FCC ÖVERENSSTÄMMELSE-
UTTALANDE
Denna enhet överensstämmer med sektion 15 i FCC’s 
bestämmelser.  Användningen är föremål för följande 
två förhållanden:

 » Denna enhet skall inte orsaka skadlig interferens,  
 samt 

 » Denna enhet skall acceptera all interferens den  
 får, inklusive interferens som skulle kunna orsaka  
 felaktiga funktioner.

ANTECKNA DIN PRODUKTINFORMATION HÄR:

Modellnummer  

Inköpsdatum

Fäst Kvittot Här
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BESKRIVNING AV KNAPPAR

Visar modell MS-IP600

VRIDKNAPP 
Vrid  
För att ändra volym, flytta upp eller 
ner i en meny eller för att ändra en 
specifik inställning. 
Tryck 
För att välja ett markerat val, 
bekräfta en inställning. Tryck för att 
stega igenom varje område inom 
volymjustering. 
Tryck och Håll Inne 
För snabb åtkomst till nivån för 
bashögtalare.

ÖPPNA FRONTEN 
Tryck in för att öppna fronten. 

EJECT (Enbart MS-CD600 och MS-
AV600) 
Tryck för att mata ut CD/DVD. 
(Placerade innanför frontpanelen)

TILL/FRÅN 
Tryck fär att sätta på/stänga av 
enheten.

MENY 
Tryck för att aktivera menysystemet 
Tryck för att återgå till den tidigare 
skärmen. 
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RADIO 
Tryck för att använda Radio (AM - FM - 
SIRIUS). 

CD (Enbart MS-CD600) 
Tryck för att använda CD/MP3.  
DVD (Enbart MS-AV600) 
Tryck för att använda DVD/CD/MP3.

EXTERN (Enbart MS-IP600) 
Tryck för att använda den externa 
ingången.

iPod 
Tryck för att använda iPod.  
Tryck igen för att använda den externa 
ingången (MS-CD600 & MS-AV600).

TILLBAKS/FÖREGÅENDE 
Kort Tryck 
DVD/CD/MP3/iPod - Välj föregående spår. 
AM/FM/Sirius - Starta en sökning nedåt 
i frekvens (Auto/Manuellt frekvensläge) 
eller föregående val (Förinställt läge).  
Tryck och Håll 
DVD/CD/MP3/iPod - Backa i aktuellt spår.  
AM/FM/Sirius - Välj Manuellt frekvensläge. 

FRAMÅT/NÄSTA 
Kort Tryck 
DVD/CD/MP3/iPod - Välj nästa 
spår.  00
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AM/FM/Sirius - Starta en  
sökning uppåt i frekvens (Auto/Manuellt 
frekvensläge) eller nästa val (Förinställt 
läge).  
Tryck och Håll 
DVD/CD/MP3/iPod - Framåt i aktuellt spår.  
AM/FM/Sirius - Välj Manuellt frekvensläge. 

SPELA/PAUS 
DVD/CD/MP3/iPod - Pausa / återuppta 
aktuellt spår. 
AM/FM/Sirius - Växla mellan Auto och 
Förinställt frekvensläge. 
Tryck och Håll 
AM/FM/Sirius - Lagra aktuell station som 
Förinställd.

TYST LÄGE 
Stänger av ljudet i alla zoner. 

KLOCKA 
Visa klockan. 

BILDSKÄRM 
Tryck för att komma till inställningarna 
för bildskärmen. Inställningar kan göras 
för Kontrast (Contrast) och Ljusstyrka 
(Brightness).



INSTALLATION

 » Ta bort solskyddet från enheten

 » Sätt på monteringspackningen.

 » Sätt in enheten i monteringshålet

 » Fäll ner fronten för att komma åt platsen för  
 moteringsskruvarna.

OM ÄNDRINGAR BEHÖVER GÖRAS PÅ BÅTEN, SOM 
HÅLTAGNING OCH LIKNANDE, REKOMMENDERAR FUSION ATT 
BÅTFÖRSÄLJAREN ELLER TILLVERKAREN FÖRST KONTAKTAS.

 » Använd antingen de fyra medskickade  
 träskruvarna eller fyra maskinskruvar och 
 metallklämmor för att fästa enheten på plats.

 » Enheten skall monteras så att den lutar maximalt  
 30 grader från horisontalplanet.
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VARNING: MS-IP600, MS-CD600 och MS-AV600 är konstruerade för båtar med 12V DC minusjordat elsystem
ELEKTRISK INKOPPLING

Notera: Under vissa omständigheter kan en bakre 
upphängning eller monteringsvinkel behöva användas. 
(Bakre upphängning / Monteringsvinkel är ej 
inkluderad).

En korrekt montering är mycket viktig för att erhålla 
korrekt funktionalitet. Välj en plats som tillåter bra 
och torrt luftflöde bakom enheten. Tillåt tillräckligt 
utrymme för kablage (50-75 mm) bakom enheten.

Monteringspackning

FRONTPANELENS ÖPPNINGSUTRYMME



BESKRIVNING FÄRG
Batteri +12VDC  Gul 
Tillbehör +12V styrd Röd 
Negativ Jord  Svart 
Fjärrförstärkare Till Blå/Vit 

Notera: +12V styrd och +12V batteri kan kopplas ihop 
för vissa speciella installationskrav.

ANTENNANSLUTNING 
Anslut en AM/FM marinantenn.

EXTRA INGÅNG (AUX) 
Anslut en extern signalkälla till vänster och höger 
RCA-kontakt (Vit = Vänster, Röd = Höger).

iPod ANSLUTNING (Enbart MS-CD600 och MS-AV600) 
Anslut 1.5m iPod tillbehörskabel MS-IP15L  
(ej inkluderad), eller anslut MS-IPDOCK (ej inkluderad)

SIRIUS SATELLITRADIO (enbart för USA) 
Anslut till SiriusConnect™ mottagare (ej inkluderad)

TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL (MS-WR600) 
Anslut en trådbunden marin fjärrkontroll till CANbus 
systemkontakt. 
Upp till 3 fjärrkontroller kan anslutas till systemet.

VIDEOANSLUTNING (MS-AV600) 
Anslut en sammansatt videosignal eller S-Video utgång 
till en TV / monitor.

ANSLUTNINGAR

ZON  ANSLUTNINGAR
Zon 1   Vit = Högtalare Vänster Positiv 
  Vit / Svart = Högtalare Vänster  
  Negativ 
  Grå = Högtalare Höger Positiv 
  Grå / Svart = Högtalare Höger  
  Negativ 
 
Zon 2   Grön = Högtalare Vänster Positiv 
  Grön / Svart = Högtalare Vänster  
  Negativ 
  Lila = Högtalare Höger Positiv 
  Lila / Svart = Högtalare Höger  
  Negativ

Notera: Högtalaranslutning (2 Ohm Stereo minimum). 
2 par med 4 Ohm högtalare per kanal kan anslutas 
parallellt för att få 2 Ohms anslutning. 

Zon 3/Linje Ut Lågnivå utgång  
  (För anslutning till extern  
  förstärkare) 
  Vit RCA= Vänster Utgång 
  Röd RCA = Höger Utgång 
  Orange RCA= Bashögtalare Utgång

Notera:  
Linje Ut / Bashögtalare kan bägge bli oberoende 
tilldelade till Zon 1, Zon 2 eller som en unik Zon 3.
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Se kopplingsschema (sid 6)



KOPPLINGSSCHEMA

Notera: +12V styrd och +12V batteri kan kopplas ihop för vissa speciella installationskrav.

iPOD INGÅNG
(MS-CD600 & MS-AV600)

TRÅDBUNDEN  
FJÄRRKONTROLL

SIRIUS INGÅNG S-VIDEO (MS-AV600)

ANTENNINGÅNG

LINJE UT (ZON 3)

BASHÖGTALARE UT

EXTRA INGÅNG

VIDEO (MS-AV600)

ZON 1

ZON 2

GUL

RÖD

VIT

ORANGE

VIT

RÖD

VIT

SVART

SVART

GUL

BLÅ

VÄNSTER

VÄNSTER

HÖGER

HÖGER

BATTERI
(+12VDC)

VÄNSTER

HÖGER
STYRT TILLBEHÖR

(+12VDC)
NEGATIV JORD

(GND)
FÖRSTÄRKARE FJÄRRSTYRNING 

UT (+12VDC)

VÄNSTER

HÖGER

VIT

VIT/SVART

GRÅ

GRÅ/SVART

GRÖN

GRÖN/SVART

LILA

LILA/SVART

GUL

SVART

RÖD

BLÅ/VIT
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TILL/FRÅN 
Tryck på ‘Till/Från’-knappen för att sätta på / stänga 
av enheten

VÄLJA EN SIGNALKÄLLA 
Tryck på den valda signalkällan:

 RADIO  AM/FM/Sirius  
   (Sirius enbart i USA)

 CD / DVD  CD/MP3 (MS-CD600) / DVD  
   (MS-AV600)

 iPod/EXTRA  Tryck för iPod 
   Tryck två gånger för EXTRA 
   (MS-CD600 och MS-AV600)

 EXTRA  EXTRA (MS-IP600)

JUSTERA VOLYMEN 
Vrid på ‘Vridknappen’ för att justera volymen. 

VOLYM I OLIKA ZONER 
Tryck på ‘Vridknappen’ för att stega igenom de olika 
zonerna.

 Zon 1 Alla zoner Zon 2                Zon 3

 
Notera: Den senast justerade zonen blir starten på 
den ovan beskrivna zon-sekvensen.

INSTÄLLNINGAR 
Tryck på ’Meny’-knappen och välj ‘Setup’ 
(Inställningar). Välj avsedd funktion och vrid sedan på 
‘Vridknappen’ alternativt tryck för att ändra val (om 
tillgängligt). Tryck på ‘Meny’-knappen för att avsluta. 
Notera: Kom ihåg att, medan du är i inställningarna, 
fungerar ‘Meny’-knappen som tillbaks/retur till 
föregående skärm. 

TONE (TON)  
Justera inställningarna för diskant  
(Treble) och bas (Bass). Tryck på   
‘Vridknappen’ för att välja mellan diskant  
och bas-inställningar.

BALANCE (BALANS) 
Justera ljudbalansen från vänster till höger.

CLOCK ADJUST (JUSTERA KLOCKAN)  
Justera klockan, 12/24 timmar. Vrid ‘Vridknappen’ för att 
ställa in Timmar (Hour). Tryck för att bekräfta, repetera 
sedan för att justera minuter (Minutes). Tryck för att 
bekräfta.
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GENERELL ANVÄNDNING

REGIONS (OMRÅDE) 
Välj ‘Europe’ (Europa) för dessa frekvensinställningar:  
FM Radio: 
 Frekvensområde: 87.5 – 108 MHz  
 Frekvenssteg: 50 kHz

AM Radio: 
 Frekvensområde: 522 – 1620 MHz  
 Frekvenssteg: 9 kHz

Välj ‘USA’ för dessa frekvensinställningar: 
FM Radio: 
 Frekvensområde: 87.5 – 107.9 MHz 
 Frekvenssteg: 100 kHz

AM Radio: 
 Frekvensområde: 530 – 1710 MHz 
 Frekvenssteg: 10 kHz

LANGUAGE (SPRÅK)  
Välj önskat språk för skärminställningarna.

POWER SAVE (ENERGISPARLÄGE) 
OFF Bakgrundsbelysningen är alltid på 
ON Bakgrundsbelysningen stänger av efter en  
 minuts inaktivitet.   
Notera: MS-CD600, MS-IP600 och MS-AV600 har 
batteriuppbackning av klockan samt EEPROM-
teknologi. Detta gör att de kan kopplas bort från 
konstant +12V matningsspänning (Batteribrytare) 
utan att förlora inställningarna. 

Notera: Välj ‘Europe’ för Australiska och Asiatiska 
frekvensinställningar



ANVÄNDNING AV RADIO

INSTÄLLNINGAR 
VAL AV REGION 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Setup’ 
(Inställningar). Välj ‘Tuner Region’ 
(Mottagarregion) och välj sedan ditt 
lokala område/region.
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FÖRINSTÄLLNINGAR 
Du kan manuellt lagra stationer i inställningsminnet, 
alternativt automatiskt för FM-bandet. Det finns 15 
stationsplatser per band. 

LAGRA EN STATION SOM FÖRINSTÄLLD 
Medan du lyssnar på en station, tryck och håll 
inne ‘Spela’-knappen för att lagra stationen.  
Alternativt: Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Presets’ 
(Förinställningar). Välj ‘Save Current’ (Lagra Aktuell) 
för att lagra stationen.

AUTOMATISK SÖKNING OCH LAGRING (enbart FM) 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Search Stations’ 
(Sök Stationer) för att automatiskt söka och lagra 
stationer. 
Notera: Automatisk sökning kommer att radera alla 
tidigare lagrade stationer och kommer att lagra alla 
funna stationer i förinställningsmenyn, i numerisk 
ordning. 

ANVÄNDA EN FÖRINSTÄLLD STATION 
För att lyssna på en station som förinställts, välj 
det aktuella frekvensbandet, FM - AM - Sirius. 
Tryck på ‘Spela’-knappen för att komma till ‘Presets’ 
(Förinställt)-läge. Tryck på ‘Föregående’ eller 
‘Nästa’-knappen för att välja föregående eller nästa 
förinställda station.  
Alternativt: Välj det aktuella bandet, FM - AM - Sirius. 
Tryck på ‘Meny’ och välj ’Presets’ (Förinställt). Välj den 
aktuella stationen.

TA BORT EN FÖRINSTÄLLD STATION 
Tryck på ‘Meny’ och välj ’Presets’ (Förinställt). Välj 
‘Remove Presets’ (Ta bor förinställt) och välj aktuell 
station eller ‘All’ för alla stationer.

ANVÄNDNING 
FREKVENSBAND 
Tryck på ‘Radio’-knappen för att välja frekvensband. 
FM – AM – SIRIUS (SIRIUS enbart i USA)

AUTOMATISK STATIONSSÖKNING 
Tryck på ‘Föregående’ eller ‘Nästa’-knappen för att 
söka efter nästa station.

MANUELL STATIONSSÖKNING 
Tryck på och håll in ‘Föregående’ eller ‘Nästa’-knappen 
under tre sekunder för att komma till manuell 
stationssökning, ikonen för manuell stationssökning 
blinkar.  
Tryck på ‘Föregående’ eller ‘Nästa’-knappen för att 
stega upp eller ner i frekvensbandet. 
Notera: Stationssökningen återgår till automatiskt 
läge efter sex sekunders inaktivitet.



SIRIUS SATELLIT-RADIO
Enbart USA - SIRIUS-MOTTAGARE EJ INKLUDERAD

AKTIVERA DIN SIRIUS 
MOTTAGARE 
Du måste aktivera din SIRIUS mottagare innan du kan 
börja ta emot  SIRIUS Satellite Radio Service.

För att aktivera ditt radioabonnemang behöver du det 
SIRIUS ID (SID) som är unikt för din mottagare. Denna 
12-teckens kod visas på LCD-skärmen vid initiering. 
MS-CD600, MS-IP600 och MS-AV600 kommer att visa 
SID på Kanal 0. 

Starta ditt system och försäkra dig om att du kan ta 
emot en bra signal, att du kan höra ‘SIRIUS Preview 
channel’ (Kanal-184)

Notera: Ha ditt kreditkort i beredskap och kontakta 
SIRIUS via internet på adressen https://activate.sirius.
radio.com/, följ sedan anvisningarna för att aktivera 
din preenumenration. Du kan också ringa SIRIUS (fri-
samtal) på tel 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474). 
När du aktiverat din prenumenration kan du börja 
lyssna på SIRIUS Satellit Radio’s digitala underhållning 
och kan välja andra kanaler.

SIRIUS HANTERING 
Tryck på ‘Radio’ för att välja Sirius radio.

SIRIUS NAVIGERING  
Tryck på ‘Meny’-knappen och använd funktionerna:

CHANNELS (KANALER) 
Välj önskad kanal (listade i kanalordning) och önskad 
musik.

CATEGORY (KATEGORI) 
Välj önskad genre (Enheten kommer enbart att spela 
detta val).
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FAVOURITES (FAVORITER) 
Addera din favoritkanal till din lista  
med favoriter genom att välja ‘Add  
Favourite’ (Maximalt 15 kanaler).  
Radera kanaler genom att välja ‘Remove  
Favourite’. Välj ‘All’ (Alla) eller en individuell kanal. 
Avsluta genom att trycka på ‘Meny’-knappen. 
Alternativt: Tryck och Håll ner ‘Play’-knappen för att 
lagra en favoritkanal.

PARENTAL MODE 
(FÖRÄLDRALÄGE) 
ENABLE ON/OFF (AKTIVERA TILL/FRÅN) 
Välj för att möjliggöra att kanaler kan låsas/öppnas.

PIN # (PIN-KOD) 
Vrid på ‘Vridknappen’ för att välja nummer och tryck 
för att aktivera, repetera detta för att generera en 
fyra teckens kod (Fabriksinställningen är 0000). 
Notera: Detta måste göras innan nedanstående 
alternativ blir tillgängliga.

LOCK / UNLOCK (LÅS / ÖPPNA) 
Välj den kanal som skall låsas eller öppnas.

SKIP / UN-SKIP (HOPPA ÖVER / STANNA) 
Välj kanal som skall hoppas över.

CHANGE PIN (BYT PIN-KOD) 
Byt pin-kod (Maximalt fyra tecken).



  FÖRSIKTIGHETS- 
  ÅTGÄRDER FÖR  
  CD/MP3 
Stoppa aldrig in främmande föremål i disköppningen. 
Om disken inte går in lätt kan det redan finnas en disk 
i facket. Vissa diskar kanske inte är läsbara då deras 
diskformat inte är kompatibelt.

Formatet på en  MP3 disk måste vara ISO9660 Nivå 
1 eller 2 alternativt Joliet i expansions. Alla MP3 filer 
måste ha filnamnstillägget .MP3 

LYSSNA PÅ EN CD/MP3 
Tryck på ‘CD’.knappen. Uppspelningen startar 
automatiskt. 

CD NAVIGERING 
Tryck på ‘Meny’.knappen och välj ‘Tracks’ (Spår), välj 
därefter önskat spår.

CD / MP3 FUNKTIONER
 CD       Tryck för att välja signal- 
        källa CD/MP3

 SPELA/PAUSA      Spela eller Pausa spåret

 TILLBAKS/FÖREGÅENDE  Kort Tryck:  
        Välj föregående spår 
        Tryck och Håll:  
        Spola tillbaks i spåret

 NÄSTA/FRAMÅT       Kort Tryck:  
        Välj nästa spår 
        Tryck och Håll:  
        Spola framåt i spåret

ANVÄNDNING AV  
CD/MP3/EXTRA
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MP3 NAVIGERING 
Notera: Det tar ungefär 10 sekunder för  
MP3-disken att ladda in diskens data (om tillgängligt) 
i enheten. 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Songs’ (Sånger) 
för att komma till MP3 grundbibliotek. Använd 
‘Vridknappen’ för att navigera bland alternativen i 
dina MP3 foldrar och filer. Välj den markerade foldern 
eller filen. 
Notera: Tryck på ‘Meny’-knappen för att gå tillbaks till 
föregående menybild.

REPETERA / BLANDA 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Repeat/Shuffle’ 
(Repetera/Blanda). 
Välj ‘Repeat Track’ (Repetera Spår), ‘Repeat Album’ 
(Repetera Album), ‘Shuffle Album’ (Blanda Album) eller 
‘Shuffle All’ (Blanda Allt).  
Välj ON/OFF (TILL/FRÅN), standard är OFF (FRÅN).

Enbart MS-CD600

ATT ANSLUTA EN EXTERN 
LJUDENHET 
 » De Vänstra och Högra RCA-kontakterna för en  

 extern ljudenhet sitter på enhetens baksida.

 » Anslut den externa ljudenheten. 
Notera: Du kan behöva använda en adapter för att 
ansluta din externa ljudenhet.

ATT LYSSNA TILL DIN EXTERNA 
LJUDENHET
 » Tryck på ‘EXTRA’-knappen för att välja ‘AUX’-läge  

 (MS-IP600) eller tryck på ‘iPod’-knappen två  
 gånger (MS-CD600 och MS-AV600)

 » Börja spela upp från din externa ljudenhet. Använd 
 både volymkontrollen på den externa enheten (om  
 sådan finns) och volym kontrollen på FUSION  
 Marinstereo för att ställa in önskad ljudnivå.
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ANVÄNDNING AV iPod

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR 
iPod 
(Enbart MS-IP600) Innan du ansluter din iPod till 
MS-IP600 måste du först montera den typ av 
hylsadapter som passar din iPod-modell. 

 » För iPod nano (3rd gen), måste iPod först placeras 
 i adaptern och därefter i dockningskombination A.

 » Innan du sätter i din iPod, Vänligen försäkra dig om  
 att kontakten på din iPod är ren, torr samt oskadad. 
 Kontrollera att enhetens iPod-anslutning inte är  
 blockerad. 
 Anslut den hylskombination som passar din iPod.  
 Anslut aldrig iPod utan att använda rätt hylsa. 

 » Försäkra dig om att din iPod är ansluten med  
 skärmen vänd uppåt. Tvinga aldrig in din iPod i  
 dockningsenheten, om den inte går rimligt lätt att  
 sätta in är din hyls/iPod-kombination med stor  
 säkerhet fel.

ATT VÄLJA RÄTT IPOD HYLSA 
(Enbart MS-IP600) Varje iPod modell kräver en egen 
hylskombination. De olika hylskombinationerna visas 
här nedan:
iPod  ÖVRE  UNDRE
 HYLSA HYLSA 
iPod med video, 30GB A A 
iPod med video, 60GB 80GB A B 
iPod classic, 80GB B A 
iPod classic, 160GB (2007) B B 
iPod classic, 120GB B A 
iPod classic, 160GB (2009) B A 
iPod touch,  D D 
iPod touch, 2nd gen D D 
iPod touch, 2nd gen (2009) D A 
nano, 3rd Gen A A + adapter 
nano, 4th Gen E E  
nano, 5th Gen G G  
Andra F F

Notera: För att kontrollera vilken iPod modell du 
har, gå till www.apple.com/support och skriv in det 
serienummer du hittar på baksidan av din iPod.

ATT LYSSNA TILL EN  
iPod 
Tryck på ‘iPod’-knappen. Uppspelningen  
börjar automatiskt.

iPod NAVIGERING 
Tryck på ‘Meny’-knappen för att komma till iPod-
menyn. Vridknappen fungerar på liknande sätt som 
klickhjulet på din iPod. Vrid för att välja och tryck för 
att aktivera. 
Notera: Tryck på ‘Meny’-knappen för att återgå till den 
tidigare skärmen.

 iPod       Tryck för att välja iPod  
        information

 SPELA/PAUSA      Spela eller Pausa spåret

 TILLBAKS/FÖREGÅENDE   Kort Tryck:  
        Välj föregående spår 
        Tryck och Håll:  
        Spola tillbaks i spåret

 NÄSTA/FRAMÅT      Kort Tryck: Välj nästa spår 
        Tryck och Håll:  
        Spola framåt i spåret

REPETERA / BLANDA 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Repeat/Shuffle’ 
(Repetera/Blanda). 
Välj ‘Repeat Track’ (Repetera Spår), ‘Shuffle Track’ 
(Blanda Spår) eller ‘Shuffle Album’ (Blanda Album).  
Välj ON/OFF (TILL/FRÅN), standard är OFF (FRÅN).



F.A.S.T   
FUSION ALPHA SEARCH 
TECHNOLOGY 
Om din iPod innehåller fler än 50 Artister, Sånger eller 
Album så kan du använda F.A.S.T för att snabbt söka 
med tecken eller nummer. 
Exempel: Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Artists’. 
Välj ‘D’ och den första ‘Artist’ med namn som börjar 
på ‘D’ kommer att indikeras. Använd ‘Vridknappen’ för 
att förflytta dig upp eller ner från detta val.

F.A.S.T TRÖSKEL 
Tröskeln (antalet objekt) där ‘Alpha Search screen’ 
visas på iPod menyn kan ändras. För att ändra 
tröskeln, tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Setup’ 
(Inställningar). Välj därefter ’Searching’ (Sökning) och 
välj sedan det önskade tröskelvärdet.

 ON OFF 50 100 200 400 800

NO iPOD CONNECTED  
(INGEN iPod ANSLUTEN)
Om denna text visas kan orsaken vara en av flera:

 » Försäkra dig om att din iPod är korrekt ansluten

 » Försäkra dig om att anslutningskabeln inte är  
 kraftigt böjd (MS-CD600, MS-AV600)

 » Batteriet i din iPod kan vara dåligt (se iPod- 
 manualen och byt batteri)
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ANVÄNDNING AV DVD

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Stoppa aldrig in främmande föremål i disköppningen. 
Om disken inte går in lätt kan det redan finnas en disk 
i facket. Vissa diskar kanske inte är läsbara då deras 
diskformat inte är kompatibelt. 

SPELA EN DVD/CD/MP3  
Tryck på ‘DVD’-knappen för att välja DVD / CD / MP3- 
källa. Uppspelning av disken startar automatiskt men 
laddningstiden för disken kan variera. 
Notera: Uppspelning av disken börjar från början. 

DVD/CD/MP3 NAVIGERING 
Navigeringen styrs via den levererade Infraröda 
Fjärrkontrollen och visas på en extern bildskärm.  
(Se beskrivning av MS-AV600 IR Fjärrkontroll)

DVD-FUNKTIONER
 DVD       Tryck för att välja DVD/ 
        CD/MP3 information

 SPELA/PAUSA       Spela eller Pausa spåret

 TILLBAKS/FÖREGÅENDE   Kort tryck: Välj före- 
         gående spår/kapitel 
        Tryck och Håll: Spola  
        tillbaks

 NÄSTA/FRAMÅT       Kort tryck: Välj nästa  
        spår/kapitel 
       Tryck och Håll: Spola 
       framåt

Enbart MS-AV600
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ANVÄNDNING AV  
MS-AV600 IR FJÄRR

TILL/FRÅN Tryck för att sätta 
 AV / PÅ 
KLOCKA Visar klockan

TYST  Tystar ljudet i  
 alla zoner

SIGNALKÄLLA Välj ljudkälla i  
 ordningen: 
DVD - iPod - AUX - FM - AM - Sirius

ZOOM Välj bildstorlek för  
 videoutgång

UNDERTEXT Välj språk för 
 undertext

BLANDA Tryck för att stega  
 genom alternativ

REPETERA Tryck för att stega 
 genom alternativ

BILDSKÄRM Tryck för att stega 
 genom alternativ

FÖREGÅENDE Välj föregående spår

NÄSTA Välj nästa spår

SPELA/PAUS Pausa eller spela spåret

TILLBAKS Spola tillbaks spåret

FRAMÅT Spola framåt i spåret

 STOPP Tryck en gång: till ‘För-stopp’ 
 Tryck igen: för att stoppa  
 disken helt

INSTÄLLNINGAR  Gå till DVD- 
 inställningarna 

SYSTEM- TV System - Automatisk 
INSTÄLLNINGAR spelning - TV Typ - 
 Lösenord - Klassning -  
 Rating - Standardinställning  
 - Avsluta

SPRÅK- Skärmspråk - Ljudspråk  
INSTÄLLNINGAR - Undertextspråk - 
 Menyspråk - Avsluta

VIDEO- Ljusstyrka - Kontrast - 
INSTÄLLNINGAR Nyans - Mättnad - Skärpa - 
 Avsluta

MENY Gå direkt till menyn

 
SEL NAVIGATION Välj och  
 justera med 
 knapparna upp, ner, 
 vänster och höger.  
 Välj objekt med  
 SEL-knappen

0-9 NUMMER Direkt  
 spåråtkomst 

VOLYM Tryck + för att öka volymen 
 Tryck - för att minska volymen 
 Tryck volym och sedan ‘SEL’  
 för att välja en annan zon där  
 volymen justeras



FUSION Marinstereo ger möjlighet till 3 ‘Zoner’ med 
individuell oberoende volymkontroll. 

Zon 1 och 2 drivs från den interna förstärkaren 
och kan länkas, Zon 3 förutsätter en FUSION 
Marinförstärkare. Alla Zoner har justerbara 
volymbegränsningar.  
Notera: Avstängda Zoner har inte nedanstående 
möjligheter.

ZONINSTÄLLNINGAR  
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Zones’ (Zoner). Välj 
sedan den Zon du vill ställa in.

ZONE ON/OFF (ZON TILL/FRÅN) 
Välj ‘On’ om Zonen finns i båten. 
Notera: Zon 1 kan inte stängas av.

VOLUME LIMIT (VOLYMBEGRÄNSNING)  
Välj ‘Volume Limit’ (Volymbegränsning) för att ställa 
in den maximala ljudvolymen för varje enskild zon.

LINK ZONE 1 + 2 (LÄNKA ZON 1 OCH 2) 
Tillåter att volymkontrollen styr zonerna 1 och 2 som 
ett gemensamt par. Inställningarna för zon 1 och 2 
kan göras separat även i detta läge.

Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Zones’. Välj ‘Zone 
1’ och sedan ‘Link Zone 1 + 2’. Välj ‘On’ för att länka 
zonerna 1 och 2. 
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LINJE UT (LINEOUT) 
Linje ut ger dig möjlighet att ansluta  
en FUSION Marinförstärkare.  
Notera: Linje ut kan ställas in  
individuellt för zon 1, 2 eller 3.

Tryck på ‘Meny’-knappen och välj  
‘Zones’. Välj ‘Lineout’. Välj den zon  
du skall skickas till Linje Ut.

BASHÖGTALARE (SUBWOOFER) 
Ändra den zon som används till bashögtalare. Ändra 
också nivå och filter.

SUBOUT ZONE (ZON FÖR BASHÖGTALARE) 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Zones’ (Zoner).  
Välj ‘Subwoofer’ (Bashögtalare) och sedan 
‘Subout Zone’ (Zon för Bashögtalare). Välj zon för 
bashögtalare. 
Notera: Bashögtalare kan ställas in individuellt för zon 
1, 2 eller 3.

SUB FILTER (FILTERFREKVENS) 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Zones’ (Zoner).  
Välj ‘Subwoofer’ (Bashögtalare) och sedan ‘Sub Filter’ 
(Filterfrekvens). Välj önskad frekvens.

SUB LIMIT (VOLYMBEGRÄNSNING FÖR BASHÖGTALARE) 
Tryck på ‘Meny’-knappen och välj ‘Zones’ (Zoner).  
Välj ‘Subwoofer’ (Bashögtalare) och sedan ‘Sub Limit’ 
(Volymbegränsning för Bashögtalare).  
Välj önskad maximal volym för bashögtalaren.

Notera: Tryck och håll ‘Vridknappen’ för att snabbt 
komma åt volymjusteringen för bashögtalaren.
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ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP 
Tryck på Återställningsknappen för att återställa enheten om det uppstår en 
felfunktion, detta om normala funktioner inte automatiskt återställs inom 1 minut.

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP
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FUSION MARINA TILLBEHÖR

iPod EXTERN DOCKNINGSSTATION 
MS-IPDOCK / MS-IPDOCKG2 
Anslut denna externa iPod dockningsstation till Marine 
CD Stereo (MS-CD600) eller till  Marine DVD Stereo 
(MS-AV600) för att erhålla utökade fördelar av ett 
integrerat hölje till din iPod. Skottmonteringen följer IPx5 
Vattentäthetsstandard och skyddar din iPod från den hårda 
marina miljön. iPod marina externa dockningsstation kan 
flush eller väggmonteras.

MARIN ZON-FÖRSTÄRKARE 
MS-AM702 

Den Marina 2x70 Watt D-Klass Zonförstärkaren är konstruerad för att 
stödja multipel-zon teknologin i Marine Stereon. Zonförstärkaren är liten 
och tillåter diskret placering och, när den kombineras med den Marina 
Stereon, ugör en plattform för ett Sant Multipel-zon ljudsystem.

MARIN TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL 
MS-WR600 

Den Marina Trådbundna Fjärrkontrollen utökar stereons möjligheter genom 
att ge lokal styrning på alla platser i din båt. Upp till tre fjärrkontroller 
kan, via CABbus nätverk, länkas till stereon och ge dig sann flexibilitet. 

iPod ANSLUTNINGSKABEL (1.5m) 
MS-IP15L2 

Tillåter anslutning av din iPod till Marine CD Stereo (MS-CD600) 
eller till Marine DVD Stereo (MS-AV600).



PUBLICERAD AV FUSION ELECTRONICS LIMITED. © Copyright 2009 av FUSION Electronics Limited. Alla rättigheter förbehålls. Specifikationer och 
design kan ändras utan föregående meddelande. DU KAN HJÄLPA TILL ATT SKYDDA MILJÖN Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: Lämna 
kasserad elektronik till din lokala återvinningsstation.

SPECIFIKATIONER 
CHASSIMÅTT    Djup 168mm - 6-5/8”  
   Bredd 180mm – 7-1/8”  
   Höjd 52mm – 2-1/16”

FRONTPLATTA MÅTT  Djup 35mm – 1-3/8”  
   Bredd 217mm – 8-9/16”  
   Höjd 79mm – 3-1/8”

DRIFTSPÄNNING:   10.2 – 16VDC Minusjord

SÄKRING:   15 Ampere

UTEFFEKT:      70 Watt x 4 (Max) 
   26 Watt RMS @ 4 Ohm 
   43 Watt RMS @ 2 Ohm

HÖGTALARIMPEDANS:  2 – 4 Ohm per kanal

FÖR – UTSPÄNNING: 3V
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CD-SPELARE 
Lasereffekt Klass 1

STÖDD MEDIA

 » Använd enbart diskar med dessa logotyper på  
 etiketten:

 

 » Om du använder diskar utan logotyperna här  
 ovan kan korrekt funktionalitet inte garanteras.

 » Du kan spela ljud-diskar som spelats in på  
 DVD +R -R, CD-R (Recordable), eller CD-RW  
 (Re Writable) media

 » MP3 formatterade ljudfiler kan också spelas på  
 DVD +R -R , CD-R och CD-RW innehållande dessa  
 filer. 

KOMPATIBEL MED FÖLJANDE iPod MODELLER:
 » iPod classic, 80GB 120GB 160GB (2007, 2009);
 » iPod med video, 30GB 60GB 80GB;
 » iPod touch; iPod touch (2nd Gen);
 » iPod nano (3nd Gen); iPod nano (4th Gen); 
 » iPod nano (5th Gen)

För senaste information om understödda iPod 
modeller, se www.fusionelectronics.com

LICENSIERNG 
Apple, the Apple logo, iPod och iTunes är 
Handelsbeteckningar för Apple Computer, Inc., 
registrerat i U.S.A. och andra länder.

© 2007 SIRIUS Satellite Radio Inc. “SIRIUS” och 
SIRIUS dog logo är Handelsbeteckningar för 
Sirius Satellite Radio Inc. Alla rättigheter 

 förbehålls.

FREKVENSOMRÅDE 
Europa, Australien och Asien: 
FM Radio 
 Frekvensområde: 87.5 – 108 MHz  
 Frekvenssteg: 100 kHz

AM Radio 
 Frekvensområde: 522 – 1620 MHz  
 Frekvenssteg: 9 kHz

USA 
FM Radio 
 Frekvensområde: 87.5 – 107.9 MHz 
 Frekvenssteg: 200 kHz

AM Radio 
 Frekvensområde: 530 – 1710 MHz 
 Frekvenssteg: 10 kHz
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www.fusionelectronics.com 
FUSION Electronics New Zealand Tel: +64 9 369 2900 
FUSION Electronics Australia Tel: +61 1300 736 012
FUSION Electronics Europe Tel: +44 1268 889580 
FUSION Electronics USA  Tel: +1 623 580 9000

www.comstedt.se 
Jan Comstedt AB, Sverige Tel: +46 31 775 65 30 
Box 12022   Traneredsvägen 112
401 02 Göteborg   426 53 Västra Frölunda
Epost: info@comstedt.se Fax: +46 31 24 53 17


