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Översikt av fjärrkontroll
 VARNING

Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer 
i produktförpackningen, innehåller viktig information och 
produktvarningar.

Radiokällor: Tryck för att ställa in föregående station.
Andra källor: Tryck för att hoppa till början av ett spår eller 
föregående spår.
Radiokällor: Tryck för att ställa in föregående station.
Radiokällor: Tryck för att byta till nästa spår.
Tryck för att sänka volymen.
Håll ned för att snabbt sänka volymen.
Tryck för att höja volymen.
Håll ned för att snabbt höja volymen.

 och Tryck på båda knapparna för att komma till välj zon-läge 
(Välja en zon, sidan 1).
Tryck för att bläddra igenom tillgängliga källor.
Håll ned för att para ihop med en stereo (Ansluta ARX70 
fjärrkontrollen till en stereo, sidan 1).
Radiokällor: Tryck för att slå på eller slå av tyst läge.
Andra källor: Tryck för att pausa eller fortsätta spela.

Statuslysdioder
Grön kort blinkning Sändningen lyckades
Grön lång blinkning Ihopparning eller zonval lyckades
Gröna blinkningar I välja zon-läge
Gröna och röda blinkningar I ihopparningsläge
Röd kort blinkning Sändningen misslyckades
Röd lång blinkning Ihopparning eller zonval misslyckades
Orangea blinkningar Försöker sända; kontrollera stereon

Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en 
stereo

För en lista av kompatibla stereor, gå till 
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Placera ARX70 fjärrkontrollen inom 10 m (33 fot) från den 

kompatibla stereon.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT®

mobila enheter under hopparningen.
2 Ställ in stereon till Bluetooth® synligt läge.

För detaljerad information, läs stereons användarhandbok på 
www.fusionentertainment.com/marine.

3 På ARX70 fjärrkontrollen, tryck och håll ned  tills 
statuslysdioden börjar skiftar mellan grönt och rött.

Fjärrkontrollen söker efter stereon. När fjärrkontrollen har 
parats ihop lyser statuslysdioden grönt en kort stund och 
slocknar sedan.

Om fjärrkontrollen inte hittar stereon lyser statuslysdioden rött 
en kort stund och slocknar sedan.

Viktigt vid montering
OBS!

Att välja rätt placeringen är avgörande för att optimera 
fjärrkontrollens prestandan.
• Du måste montera fjärrkontrollen på en plats som är inom 

10 m (33 fot) från stereon.
• Du måste montera fjärrkontrollen på en plats där den inte 

sänks ned i vatten.
• Om du behöver montera fjärrkontrollen utanför båten bör du 

montera den på en plats där den inte skadas av båtplatser, 
pålverk eller andra delar av utrustningen.

• Du bör välja en platt monteringsyta för bästa resultat.
• Monteringsytan måste vara fri från smuts, skräp, vax, eller 

beläggningar.
• Efter att du har valt plats, håll fjärrkontrollen på den valda 

platsen och tryck på några knappar och bekräfta att stereon 
går att styra.

• Flytta bort från källor som kan störa fjärrkontrollens funktion. 
Exempel på störningskällor kan vara starka 
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer, 
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa 
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.

Montera fjärrkontrollen
Innan fjärrkontrollen monteras måste du ansluta fjärrkontrollen 
till stereon (Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 1).
1 Välj en lämplig plats för fjärrkontrollen (Viktigt vid montering, 

sidan 1).
2 Rengör och torka monteringsytan noggrant med en blandning 

av vatten och isopropanol.
Monteringsytan måste vara fri från smuts, skräp, vax, eller 
beläggningar.

3 Testa räckvidden vid den valda platsen genom att hålla 
fjärrkontrollen på plats och tryck på några knappar och 
bekräfta att det fungerar.

4 Placera fjärrkontrollen på fästet och rotera fjärrkontrollen tills 
du hör ett klick.

5 Ta bort ytterlagret från tejpen.
6 Placera försiktigt fjärrkontrollen i rätt riktning med FUSION®

loggan i botten.

OBS!
Innan tejpen placeras på monteringsytan se till att den är rätt 
placerad och i rätt riktning. Det är extremt svårt att ta bort 
tejpen. Vissa monteringsytor skadas när du tar bort tejpen.

7 Tryck fast fjärrkontrollen ordentligt på monteringsytan och 
håll trycket i minst 60 sekunder.

8 Låt fjärrkontrollen ligga i rumstemperatur i 72 timmar.

Välja en zon
På kompatibla stereor kan du använda ARX70 fjärrkontrollen för 
att välja zon och ändra zonens volym. Vissa stereor kräver en 
programvaruuppdatering för att aktivera den här funktionen i 
fjärrkontrollen.
Obs! När du ansluter till en stereo är alla zoner valda som 
standard.

Översikt av fjärrkontroll 1
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1 Tryck  och  för att välja zon-läge.
Statuslysdioden börjar blinka grönt.

2 Tryck på en knapp för att göra ett val:
• Tryck  för zon 1.
• Tryck  för zon 2.
• Tryck  för zon 3.
• Tryck  för zon 4.
• Tryck  för alla zoner.
• Tryck  för att avbryta zonvalet.
När en zon har parats ihop lyser statuslysdioden grönt en 
kort stund och slocknar sedan. När zonvalet misslyckas, 
belysningen släcks, eller avbryts, lyser statuslysdioden rött 
en kort stund och slocknar sedan.

Obs! När du väljer en inaktiv eller ogiltig zon fungerar 
fjärrkontrollen fortfarande men kontrollerar inte volymen. Du kan 
välja  för att välja alla zoner.

Byta batteri
Fjärrkontrollen kräver ett CR2032 litiumknappcellsbatteri.
1 Vrid fjärrkontrollen, och ta bort den från fästet.
2 Vrid batterifacket motsols tills linjen pekar mot .

3 Linda tejp runt spetsen på en liten spårskruvmejsel.
Tejpen skyddar batteriet, batterifacket och kontakterna från 
skador.

4 Bänd försiktigt loss batteriet från batterifacket.

5 Sätt i det nya batteriet i facket med den positiva sidan vänd 
nedåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-
ringspackningen.

6 Justera batterifacket i fjärrkontrollen så att linjen pekar mot .
7 Tryck ned batterifacket i fjärrkontrollen, och rotera facket 

medsols tills linjen pekar mot .
8 Se till att batterifacket är placerat ordentligt i fjärrkontrollen.
9 Placera fjärrkontrollen i fästet och rotera tills du hör ett klick.

Specifikationer för fjärrkontrollen
Vikt 30 g (1,6 oz.)

Utan fäste: 25 g (0,88 oz.)
Batterityp CR2032 (3 V), kan bytas av användaren
Batterilivslängd (normal 
användning)

Minst 3 år

Drifttemperaturområde Från 0° till 50°C (från 32° till 122°F)

Temperaturområde för 
förvaring

Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)

Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz vid 6,42 dBm nominell
ANT, trådlös räckvidd Upp till 10 m (33 fot)
Säkerhetsavstånd till 
kompass

5 cm

Vattenklassning* IEC 60529 IPX6 och IPX7

*Klarar tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 
30 minuter och är skyddad mot kraftiga vattenstrålar. Mer 
information finns på www.garmin.com/waterrating.

Felsökning
Fjärrkontrollen paras inte ihop med stereon
• Se till att stereon är i Bluetooth synligt läge.
• Flytta närmare stereon och försök att ansluta igen (Ansluta 

ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 1).
• Avaktivera Bluetooth synligt läge på stereon, och aktivera det 

igen.

Statuslysdioden lyser inte när jag trycker på en knapp
Batteriet är lågt eller urladdat eller inte rätt isatt. Byt batteriet 
(Byta batteri, sidan 2).

Statuslysdioden lyser bara rött eller orange när jag 
trycker på en knapp
• Flytta närmare stereon och försök att ansluta igen (Ansluta 

ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 1).
• Innan montering, se till att du valt en lämplig plats för 

fjärrkontrollen (Viktigt vid montering, sidan 1).

Fjärrkontrollen ändrar inte volym men andra 
funktioner fungerar
En ogiltig zon är vald. Välj en giltig zon för stereon (Välja en zon, 
sidan 1).

2 Byta batteri
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