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Komme i gang
 ADVARSEL

Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i 
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen 
viktig informasjon.

Apollo SRX400 kontroller for sonestereoan-
legg

Knapp Funksjon
Slå 
nummer

• Drei for å justere volumet, gå gjennom menyene eller 
justere en innstilling.

• Trykk for å velge et alternativ eller en innstilling.
• Trykk og hold nede for å velge den andre fanen på 

skjermen.
• Trykk for å slå på enheten.
• Trykk for å dempe og oppheve demping av lyden.
• Trykk og hold nede for å slå av enheten.
• Trykk for å åpne menyen.
• Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde fra menyen.
• Trykk og hold nede for å gå ut av menyen.
• Trykk for å åpne skjermbildet for kildevalg, og velg en 

kilde.
• Trykk og hold nede for å koble til og forlate FUSION 

PartyBus™ nettverket.
• Trykk for å hoppe til begynnelsen av sporet eller til det 

forrige sporet, når du bruker en aktuell kilde.
• Trykk og hold nede for å spole tilbake sporet når du 

bruker en aktuell kilde.
• AM/FM:

◦ Trykk for å stille inn forrige stasjon eller forhåndsinn-
stilt.

◦ Trykk og hold nede for raskere mottak (bare manuell 
modus).

• Trykk for å sette på pause eller gjenoppta det gjeldende 
sporet når du bruker en aktuell kilde.

• AM/FM: Trykk for å bla gjennom søkemodiene (auto, 
manuell og forhåndsinnstillinger).

• Trykk for å hoppe til neste spor når du bruker en aktuell 
kilde.

• Trykk og hold nede for å spole fremover i sporet når du 
bruker en aktuell kilde.

• AM/FM:
◦ Trykk for å stille inn neste stasjon eller forhåndsinnstilt.
◦ Trykk og hold nede for raskere mottak (bare manuell 

modus).

Apollo SRX400 skjerm for sonestereoanlegg
Informasjonen som vises på skjermen, varierer avhengig av 
kilden som er valgt. Dette eksemplet viser enheten som spiller 
av et spor på en enhet som er koblet til ved hjelp av Bluetooth®

trådløs teknologi.

Kilde

Albumomslag (hvis tilgjengelig fra en kompatibel kilde)

Sporinformasjon

Forløpt tid og sporvarighet (hvis den er tilgjengelig)

Velge kilde
1 Velg .
2 Vri på hjulet for å utheve en kilde.
3 Trykk på hjulet for å velge kilden.

MERK: Noen kilder vises på skjermen for kildevalg når de 
ikke er koblet til stereoanlegget. USB-ikonet er rødt når en 
USB-enhet eller kabel ikke er koblet til.

Skrive inn tekst
1 I et felt der du kan skrive inn tekst, velger du  for å slette de 

gjeldende tegnene.
2 Velg  eller  for å bruke tall eller bokstaver ved behov.
3 Velg  for å få store eller små tegn ved behov.
4 Vri på knappen for å velge et tegn, og trykk på den for å 

velge det.
5 Velg  for å lagre den nye teksten.

Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
MERK: Hvis du koblet til ledningen som demper lys i 
ledningsnettet til båtens lysledning, dempes bakgrunnslyset 
automatisk når båtbelysningen er på. Dette kan påvirke hvordan 
du justerer lysstyrkeinnstillingen.
1 Velg  > Innstillinger > LYSSTYRKE.
2 Vri på knappen.

Aktivere standbymodus
Du kan angi at stereoanlegget skal gå i standbymodus med lavt 
strømforbruk når du slår av tenningen eller holder nede . Når 
du slår på tenningen eller trykker på  igjen, tar det mindre enn 
de vanlige 30 sekundene å slå på.
MERK: Når stereoanlegget er i standbymodus med lavt 
strømforbruk, fortsetter det å trekke strøm fra batteriet. 
Maksimalt strømforbruk i standbymodus er 50 mA.

Velg  > Innstillinger > STRØMALTERNATIVER > 
STANDBYMODUS.

Stereoanlegget går nå i standbymodus når du holder nede .

Lydkontroll
Justere volumet

Vri på knappen.

Dempe alle tilkoblede stereoanlegg
Du kan raskt dempe lyden fra dette stereoanlegget eller fra alle 
stereoanlegg som er koblet til nettverket (FUSION PartyBus 
Nettverksbygger, side 4).
1 Velg fra hvilken som helst kilde .
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Lyddempingssymbolet vises, og lyden fra dette 
stereoanlegget er slått av.

2 Trykk på og hold nede hjulet for å velge DEMP SYSTEM.
Lyd fra alle tilkoblede stereoanlegg er slått av.

3 Trykk på hjulet for å velge OPPHEV DEMPING AV SYSTEM.
Lyden gjenopprettes til alle tilkoblede stereoanlegg.

Justere tonen
1 Velg  > Innstillinger > SONE > SONE 1 > LYD.
2 Vri på knappen for å justere nivået.
3 Trykk på knappen for å bytte til en annen tone.

Justere subwoofernivå
1 Vri på knappen.

Skjermbildet for justering av volum vises.
2 Trykk på og hold nede knappen for å velge 

SUBWOOFERNIVÅ-fanen.
3 Vri på knappen for å justere subwoofernivået.

DSP-innstillinger
Denne stereoen har digital signalbehandling (DSP). Du kan 
velge forhåndskonfigurerte DSP-innstillinger for FUSION®

høyttalere og forsterkere for å optimalisere lydgjengivelsen på 
de installerte stedene.
Alle DSP-innstillinger konfigureres med FUSION-Link™

fjernkontrollappen (FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll, 
side 2).

Konfigurere DSP-innstillingene
Du må laste ned og installere FUSION-Link fjernkontrollappen 
på en kompatibel Apple® eller Android™ enhet før du kan 
konfigurere DSP-innstillingene (FUSION-Link App for trådløs 
fjernkontroll, side 2).
Du kan konfigurere DSP-innstillingene for å optimalisere lyden 
med de installerte høyttalerne, forsterkerne og miljøet.
1 I innstillingsmenyen på Apple eller Android enheten kobler du 

til stereoanlegget med Bluetooth teknologi, eller koble til det 
samme trådløse nettverket som stereoanlegget.

2 Åpne FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel 
Apple eller Android enhet.

3 Velg eventuelt stereoanlegget du vil konfigurere.
4 Velg .
5 Velg eventuelt MUSIC SETTINGS-fanen.
6 Velg ZONE 1 > DSP SETTINGS.
7 Konfigurer DSP-innstillingene etter behov, avhengig av 

modellene til FUSION høyttalerne og forsterkerne som er 
koblet til sonen.

8 Når du er ferdig med å konfigurere DSP-innstillingene, velger 
du  > SEND DSP SETTINGS.

Bluetooth Avspilling av enhet
Du kan parkoble stereoanlegget med opptil åtte Bluetooth 
medieenheter.
Du kan kontrollere avspillingen ved hjelp av stereokontrollene på 
alle Bluetooth enheter, og på noen enheter kan du bla gjennom 
musikksamlingen fra menyen på stereoanlegget. På Bluetooth 
enheter som ikke støtter mediesøk, bør du velge sangen eller 
spillelisten på medieenheten.
Tilgjengeligheten av sanginformasjon, for eksempel sangtittel, 
artistnavn, sporvarighet og albumbilder, avhenger av 
funksjonene til mediespilleren og musikkprogrammet.

Koble til en kompatibel Bluetooth enhet
Du kan spille av media fra en kompatibel Bluetooth enhet ved 
hjelp av den Bluetooth trådløse tilkoblingen.
Du kan styre musikkavspillingen med medieappen på en 
Bluetooth enhet eller bruke FUSION-Link fjernkontrollappen 
(FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll, side 2).
1 Velg BT-kilden.
2 Velg  > SYNLIG for å gjøre stereoen synlig på den 

kompatible Bluetooth enheten.
3 Aktiver Bluetooth på den kompatible Bluetooth enheten.
4 Sørg for at den kompatible Bluetooth enheten er innenfor 

rekkevidden til stereoen (10 m (33 fot)).
5 På den kompatible Bluetooth enheten søker du etter 

Bluetooth enheter.
6 På den kompatible Bluetooth enheten velger du stereo fra 

listen over oppdagede enheter.
7 På den kompatible Bluetooth enheten følger du 

instruksjonene på skjermen for å parkoble og koble til den 
oppdagede stereoen.
Når du parkobler, kan din kompatible Bluetooth enhet be deg 
om å bekrefte en kode på stereoen. Stereoen viser ikke en 
kode, men den kobles til riktig når du bekrefter meldingen på 
Bluetooth enheten.

8 Hvis den kompatible Bluetooth enheten ikke kobles til 
stereoanlegget umiddelbart, gjentar du trinn 1 til 7.

Innstillingen SYNLIG deaktiveres automatisk etter to minutter.
MERK: På noen Bluetooth enheter vil justering av volumet på 
enheten påvirke volumnivået på stereoen.

Velge en annen Bluetooth kilde
Når du har mer enn én Bluetooth enhet parkoblet til 
stereoanlegget, kan du velge en annen kilde når det er 
nødvendig. Du kan parkoble stereoanlegget med opptil åtte 
Bluetooth enheter.
1 Når BT-kilden er valgt, velger du .
2 Velg en Bluetooth enhet.

Bluetooth Kildeinnstillinger
Når BT-kilden er valgt, velger du .
SYNLIG: Gjør at stereoanlegget er synlig for Bluetooth enheter. 

Du kan slå av denne innstillingen for å hindre mulig avbrudd i 
lyden etter at du har parkoblet en Bluetooth enhet til 
stereoanlegget.

FJERN ENHET: Fjerner Bluetooth enheten fra stereoanlegget. 
Hvis du vil lytte til lyd fra denne Bluetooth enheten igjen, må 
du parkoble enheten igjen.

IKKE GJENTA: Angir gjentakelsesmodusen for sporet eller 
mappen.

DEAKTIVER TILFELDIG REKKEFØLGE: Spiller av sporene i 
tilfeldig rekkefølge i mappen, albumet eller spillelisten.

FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll
Du kan bruke FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel 
Apple eller Android enhet til å justere stereovolumet, endre 
kilden, kontrollere avspillingen, velge og administrere 
forhåndsvalgte radiostasjoner og justere noen 
stereoinnstillinger.Du kan bruke appen til å sette opp og 
konfigurere DSP-profiler på stereoanlegget.Du kan bruke appen 
til å oppdatere stereoprogramvaren trådløst
Appen kommuniserer med stereoen ved hjelp av en trådløs 
tilkobling til mobilenheten. Du må koble den kompatible enheten 
til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth eller Wi‑Fi® teknologi for 
å bruke appen.
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Hvis stereoanlegget er koblet til et nettverk med Wi‑Fi 
tilgangspunkt, kan appen kommunisere med stereoanlegget ved 
hjelp av nettverket, som gir større rekkevidde enn en Bluetooth 
tilkobling.
MERK: Du må koble til appen ved å bruke en Wi‑Fi tilkobling for 
å oppdatere stereoprogramvaren trådløst. Du kan ikke 
oppdatere enhetsprogramvaren ved å bruke en Bluetooth 
tilkobling.
For informasjon om FUSION-Link fjernkontrollappen for 
kompatible Apple eller Android enheter, gå til Apple App StoreSM

eller Google Play™ butikken.

Radio
Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet, 
maritim AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget, 
og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du 
kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i 
installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.

Angi mottakerregionen
Du må velge regionen du befinner deg i, for å motta AM- og AF-
stasjoner på riktig måte.
1 Velg  > Innstillinger > MOTTAKERREGION.
2 Velg området du befinner deg i.

Bytte radiostasjon
1 Velg en aktuell kilde, for eksempel FM.
2 Velg  for å velge en søkemodus.

Du kan bruke AUTO-modus til å skanne etter stasjoner, 
MANUELL-modus for manuelt å stille inn en stasjon og 
FORHÅNDSINNSTILLING-modus for å velge den neste 
forhåndsinnstilte stasjonen.

3 Velg  eller  for å stille inn stasjonen.
TIPS: Du kan raskt lagre den valgte stasjonen eller kanalen 
som en forhåndsinnstilling ved å holde nede .

Forhåndsinnstillinger
Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel 
tilgang.

Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt
1 Når du har valgt en aktuell kilde, stiller du inn stereoanlegget 

på en stasjon eller en kanal.
2 Trykk på og hold nede hjulet for å velge 

FORHÅNDSINNSTILLINGER-fanen.
3 Velg .
TIPS: Du kan raskt lagre den valgte stasjonen eller kanalen som 
en forhåndsinnstilling ved å holde nede .

Velge en forhåndsinnstilling fra en liste
1 Når du har valgt en aktuell kilde, trykker du og holder nede 

hjulet for å velge FORHÅNDSINNSTILLINGER-fanen.
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.

Fjerne forhåndsinnstillinger
1 Når du har valgt en aktuell kilde, trykker du og holder nede 

hjulet for å velge FORHÅNDSINNSTILLINGER-fanen.
2 Velg .
3 Velg hver forhåndsinnstilling du vil fjerne.
4 Når du er ferdig med å fjerne forhåndsinnstillinger, velger du 

.

Apple AirPlay®

Angi Apollo SRX400 sonestereoanlegget 
som et trådløst tilgangspunkt
Hvis sonestereoanlegget ikke er koblet til et FUSION PartyBus 
nettverk og du vil koble mobile enheter til sonestereoanlegget 
ved hjelp av Wi‑Fi teknologi, må du konfigurere 
sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt. Dette gjør at 
du kan koble til en Apple enhet og strømme medier ved hjelp av 
AirPlay funksjonen. 
1 Velg  > Innstillinger > NETTVERK > WI-FI-

TILGANGSPUNKT.
2 Velg SSID, og endre standard SSID eller navn for det 

trådløse tilgangspunktet (valgfritt).
3 Velg AP-SIKKERHET, og endre sikkerhetstypen for 

tilgangspunktet (valgfritt).
MERK: Det anbefales på det sterkeste at du bruker 
standardinnstillingen WPA2 PERSONLIG AP-SIKKERHET. 
Det er den mest brukte og sikre trådløse 
sikkerhetsprotokollen.

4 Velg PASSORD, og endre standardpassordet for 
tilgangspunktet (valgfritt).

5 Velg LAND, og velg deretter regionen din ved behov.
6 Velg KANAL, og velg et kanalområde for tilgangspunktet 

(valgfritt).
7 Velg LAGRE.
Du kan når som helst justere konfigurasjonen for det trådløse 
tilgangspunktet (Innstillinger for trådløst tilgangspunkt, side 5).

Koble til en Apple enhet ved hjelp av AirPlay
1 Gå til innstillingsmenyen på Apple enheten, og koble til det 

samme trådløse nettverket som den kompatible FUSION 
stereoen.
MERK: Du kan koble noen Apple enheter til nettverket ved 
hjelp av en kablet Ethernet-tilkobling, hvis det er aktuelt. Gå 
til Apple-nettstedet for å få mer informasjon.

2 Åpne musikkappen du vil strømme til stereoen, på Apple 
enheten.

3 Gå til musikkappen eller -programmet, og velg  eller , og 
velg deretter navnet på stereoen.

4 Hvis det er nødvendig, kan du begynne å spille av musikk i 
appen.
Stereoen endres til AIRPLAY-kilden automatisk og spiller av 
lyd fra Apple enheten.
MERK: Hvis Apple enheten bruker AirPlay 2-programvare, 
kan du koble til flere stereoanlegg på det samme nettverket.
MERK: Hvis Apple enheten bruker den originale AirPlay 
programvaren, kan du ikke strømme AIRPLAY-kilden til 
andre stereoanlegg i FUSION PartyBus nettverket (FUSION 
PartyBus Nettverksbygger, side 4).
MERK: På noen AirPlay enheter vil justering av volumet på 
enheten påvirke volumnivået på stereoen.

Angi et AirPlay passord
Oppretter et passord som en bruker må angi når han/hun skal 
koble til stereoanlegget ved hjelp av AirPlay funksjonen.
1 Velg  > Innstillinger > AirPlay-PASSORD.
2 Angi et passord.

MERK: AirPlay passordet skiller mellom små og store 
bokstaver.

Når du kobler til denne radioen ved hjelp av AirPlay funksjonen, 
må brukeren angi passordet på Apple enheten sin.
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FUSION PartyBus Nettverksbygger
Med FUSION PartyBus nettverksbyggerfunksjonen kan du koble 
flere kompatible stereoer sammen i et nettverk ved hjelp av en 
kombinasjon av kablede eller trådløse tilkoblinger.
En FUSION PartyBus stereo, som Apollo RA770, kan ikke 
strømme kilder til andre FUSION PartyBus stereoer som er 
koblet til nettverket. Tilkoblede FUSION PartyBus stereoer kan 
også styre medieavspilling på FUSION PartyBus stereoen.
En FUSION PartyBus sonestereo, som en Apollo SRX400, kan 
strømme fra en FUSION PartyBus stereo, men kan ikke 
strømme kilder til andre FUSION PartyBus stereoer i nettverket.
FUSION PartyBus stereoer kan ikke styre høyttalervolumet til en 
annen stereo. Du bare kan justere volumet for høyttalere eller 
høyttalersoner som er koblet direkte til stereoen.
Du kan koble opptil åtte FUSION PartyBus stereoer trådløst til et 
nettverk.

På bildet over kobles en Apollo RA770-stereo  til en trådløs 
ruter  og til to Apollo SRX400 sonestereoer .
En FUSION PartyBus sonestereo, som Apollo SRX400, styrer 
volumet i én enkelt høyttalersone . En FUSION PartyBus 
stereo, som en Apollo RA770, styrer volumet for flere 
høyttalersoner  for å dekke et større område med denne 
stereoen.

Koble FUSION PartyBus enheten til et 
trådløst tilgangspunkt
1 Velg  > Innstillinger > NETTVERK > WI-FI-KLIENT > 

SSID.
En liste over trådløse tilgangspunkt innen rekkevidde vises.

2 Velg det trådløse FUSION PartyBus tilgangspunktet.
3 Velg et alternativ:

• Hvis du vil angi passordet, velger du PASSORD, angir 
passordet og velger .

• Hvis du kobler til det trådløse tilgangspunktet ved hjelp av 
WPS, må du kontrollere at WPS er aktivert på 
tilgangspunktet og velge WPS.
MERK: Det kan ta opptil to minutter å koble til 
tilgangspunktet etter at du har valgt WPS.

4 Velg LAGRE.

Strømming fra en FUSION PartyBus 
nettverksenhet
Før du kan strømme medier fra et FUSION PartyBus 
stereoanlegg, må du koble enheten til FUSION PartyBus 
nettverket ved hjelp av en kablet eller trådløs tilkobling. Se 
installeringsveiledningen for Apollo RA770.
Du kan strømme medier fra et Apollo RA770 stereoanlegg, men 
du kan ikke strømme medier fra et annet Apollo SRX400 
sonestereoanlegg.
MERK: Du kan ikke strømme fra et stereoanlegg ved hjelp av 
Apple AirPlay kilden.
1 Velg .

2 Trykk på og hold nede knappen for å velge PARTYBUS-
fanen.
TIPS: Du kan trykke og holde nede  for å koble raskt til 
FUSION PartyBus nettverket.
Enheten viser en liste over tilgjengelige FUSION PartyBus 
stereoer i nettverket.

3 Velg den stereoen du vil strømme fra.
Apollo SRX400 sonestereoanlegget begynner å strømme den 
samme kilden som den tilkoblede FUSION PartyBus enheten, 
og en grønn ramme vises rundt skjermen på enheten. Alle 
funksjoner for medieavspilling påvirker begge enhetene.

Slik stopper du direkteavspilling fra en 
FUSION PartyBus enhet i nettverket
Du kan la FUSION PartyBus nettverket spille av lokale kilder på 
stereoen.
1 Velg .
2 Trykk på og hold nede hjulet for å åpne PARTYBUS-

kategorien.
3 Velg FORLAT PARTYBUS.

Du kan trykke og holde nede  for å gå raskt ut av FUSION 
PartyBus nettverket.

UPnP-avspilling på nettverk
Dette stereoanlegget kan spille av innhold fra universelle plug-
and-play-enheter (UPnP) som er koblet til nettverket, for 
eksempel datamaskiner og medieservere. Du må koble UPnP-
enheten til det samme nettverket som stereoanlegget med en 
kablet eller trådløs tilkobling, og du må konfigurere enheten til å 
dele medier over nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan 
du se brukerveiledningen til UPnP-enheten.
Når du har koblet UPnP-enheten til nettverket og konfigurert den 
til å dele medier, vises UPNP-kilden på skjermen for kildevalg 
for hvert stereoanlegg i nettverket (Velge kilde, side 1).

Generelle innstillinger
Velg  > Innstillinger.
MERK: Når en alternativknapp er fylt ut, er alternativet på. Når 
alternativknappen er tom, er alternativet av.
SONE: Gjør det mulig å konfigurere høyttalersonen (Innstillinger 

for høyttalersone, side 5).
LYSSTYRKE: Justerer lysstyrken på skjermen og knappen 

(Justere lysstyrken på bakgrunnslyset, side 1).
MOTTAKERREGION: Angir regionen som brukes av FM- og 

AM-kildene.
SPRÅK: Angir språket på enheten.
ENHETSNAVN: Angir et navn for dette stereoanlegget.
AirPlay-PASSORD: Oppretter et passord som en bruker må 

angi når han/hun skal koble til stereoanlegget ved hjelp av 
AirPlay funksjonen (Angi et AirPlay passord, side 3).

STRØMALTERNATIVER: Justerer strøminnstillingene, for 
eksempel standby- og strømsparingsmodus 
(Strømalternativer, side 5).

KILDE: Gjør at du kan aktivere kilder, aktivere kilder for FUSION 
PartyBus nettverket og navngi kildene. Du vil kanskje 
deaktivere noen kilder, for eksempel AM, fordi strømming 
over FUSION PartyBus nettverket gir en liten lydforsinkelse, 
som ikke er ønskelig i noen situasjoner. 

NETTVERK: Gjør det mulig å konfigurere FUSION PartyBus 
nettverksinnstillinger (Nettverksinnstillinger, side 5).

OPPDATER > STEREO: Oppdaterer 
stereoanleggprogramvaren.
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OPPDATER > GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER: 
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

OM: Viser programvareversjonen og annen informasjon om 
stereoanlegget.

Innstillinger for høyttalersone
Velg  > Innstillinger > SONE > SONE 1.
HØY: Opprettholder frekvensresponsen ved lave volumer og 

øker det oppfattede lydnivået ved høye volumer.
LYD: Angir diskant, mellom- og basstoner.
NAVN PÅ SONE: Angir et navn på en høyttalersone for å gjøre 

det enklere å identifisere den.
SUBWOOFERFREK.: Angir subwooferens grensefrekvens, som 

kan forbedre lydblandingen som produseres av høyttalerne 
og subwooferen. Lydsignaler over den valgte frekvensen 
sendes ikke til subwooferen.

MER: Angir volumgrensen, subwoofergrensen og 
høyttalerbalansen.

Slå av de interne forsterkerne
Hvis høyttalerne er koblet til en ekstern forsterker, kan du 
deaktivere den interne forsterkeren for å redusere 
strømforbruket.
1 Velg  > Innstillinger > SONE.
2 Velg INTERN FORSTERKER PÅ for å fjerne merket i 

avmerkingsboksen.

Strømalternativer
Velg  > Innstillinger > STRØMALTERNATIVER.
MERK: Når en avmerkingsboks er fylt ut, er alternativet på. Når 
avmerkingsboksen er tom, er alternativet av.
STANDBY: Deaktiverer LCD-bakgrunnsbelysningen etter ett 

minutt uten aktivitet for å spare batteristrøm.
STANDBYMODUS: Aktiverer en standby med lavt strømforbruk 

i stedet for å slå helt av stereoanlegget. Når dette er aktivert, 
slås stereoanlegget på mye raskere, men stereoanlegget 
bruker mer batteri i standbymodus enn når den er slått av.

SYSTEM AV: Sender et signal for å slå av alle enheter som er 
koblet til nettverket.

Nettverksinnstillinger
Velg  > Innstillinger > NETTVERK.
WI-FI ER AV: Slår av alle Wi‑Fi trådløse funksjoner.
WI-FI-KLIENT: Konfigurerer sonestereoanlegget som den 

trådløse klienten, slik at det kan kobles trådløst til andre 
enheter.

WI-FI-TILGANGSPUNKT: Konfigurerer sonestereoanlegget 
som det trådløse tilgangspunktet (Innstillinger for trådløst 
tilgangspunkt, side 5).

AVANSERT: Gjør at du kan angi de avanserte innstillingene for 
trådløs og kablet, for eksempel DHCP og SSID.

NULLSTILL: Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger for dette 
stereoanlegget til fabrikkinnstillingene.

Avansert nettverkskonfigurasjon
Du kan utføre avanserte nettverksoppgaver på en FUSION 
PartyBus enhet, for eksempel definere DHCP-områder og angi 
statiske IP-adresser.
Innstillinger for trådløst tilgangspunkt
Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT > WI-FI-
TILGANGSPUNKT.
MERK: Du må konfigurere enheten til å være et trådløst 
tilgangspunkt før du kan endre innstillingene (Angi Apollo 
SRX400 sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt, 
side 3).

SSID: Angir SSID-en eller navnet for nettverket.
AP-SIKKERHET: Angir typen trådløs sikkerhetsprotokoll som 

brukes av tilgangspunktet.
MERK: Det anbefales på det sterkeste at du angir AP-
SIKKERHET ved hjelp av WPA2 PERSONLIG. Den er den 
mest brukte og sikre trådløse sikkerhetsprotokollen.

PASSORD: Angir passordet for tilgangspunktet. Dette er ikke 
tilgjengelig når innstillingen AP-SIKKERHET er angitt som 
INGEN.

LAND: Angir området som stereoanlegget befinner seg i. 
Forskjellige områder kan bruke forskjellige kanaler på det 
trådløse frekvensområdet, så du bør angi området som 
passer best for lokale trådløse enheter.

KANAL: Angir at tilgangspunktet skal bruke en gruppe kanaler i 
det høye, lave eller middels området av de tilgjengelige 
frekvensene for regionen din. Du kan få bedre ytelse hvis du 
angir kanalen i et frekvensområde med færre tilgangspunkter 
for kringkasting.

DHCP-SERVER: Angir at enheten skal fungere som et trådløst 
tilgangspunkt og DHCP-server.

WPS: Starter en Wi‑Fi Protected Setup-tilkobling (WPS). 
Enheter med en WPS-knapp eller -innstilling kan kobles til 
tilgangspunktet på dette stereoanlegget når WPS-tilkoblingen 
er aktiv.
MERK: Det kan ta opptil to minutter å koble til 
tilgangspunktet etter at du har valgt WPS.

DHCP-innstillinger
Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT > DHCP-
SERVER.
DHCP AKTIVERT: Angir enheten som DHCP-serveren på 

nettverket.
START-IP: Angir den første IP-adressen i IP-adresseområdet til 

DHCP-serveren.
SLUTT-IP: Angir den endelige IP-adressen i IP-adresseområdet 

til DHCP-serveren.
Angi en statisk IP-adresse
Hvis stereoanlegget er konfigurert som en DHCP-server, blir 
den automatisk tildelt IP-adressen 192.168.0.1. Du kan endre 
denne IP-adressen.
Hvis stereoanlegget er en klient på nettverket og du ikke vil at 
DHCP-serveren skal tilordne en IP-adresse til stereoanlegget 
automatisk, kan du angi en statisk IP-adresse.
MERK: Hver enhet i nettverket må ha en unik IP-adresse. Hvis 
du velger en statisk IP-adresse som er den samme som IP-
adressen på nettverket, vil ikke enheten fungere som den skal.
1 Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT.
2 Velg et alternativ:

• Hvis stereoanlegget er koblet til med en Ethernet-kabel, 
velger du ETHERNET-IP > STATISK IP.

• Hvis stereoanlegget er angitt som et trådløst tilgangspunkt 
eller en trådløs klient, velger du WI-FI-IP.

3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi en IP-adresse, velger du IP og angir 

adressen.
• Hvis du vil angi nettverksmaske, velger du MASKE og 

angir nettverksmasken.
MERK: Nettverksmasken må samsvare med alle andre 
enheter i nettverket for å fungere på riktig måte. En typisk 
nettverksmaske er 255.255.255.0.

• Hvis du vil angi standard Gateway-IP-adresse, velger du 
GATEWAY og angir Gateway-IP-adressen.
MERK: Standard gateway er vanligvis angitt som IP-
adressen til DHCP-serveren på nettverket.
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4 Velg LAGRE.

Gjenopprette innstillinger for nettverk
Du kan gjenopprette alle nettverksinnstillinger for dette 
stereoanlegget tilbake til fabrikkinnstillingene.

Velg  > Innstillinger > NETTVERK > NULLSTILL > JA.

Tillegg
FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll
Du kan bruke FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel 
Apple eller Android enhet til å justere stereovolumet, endre 
kilden, kontrollere avspillingen, velge og administrere 
forhåndsvalgte radiostasjoner og justere noen 
stereoinnstillinger.Du kan bruke appen til å sette opp og 
konfigurere DSP-profiler på stereoanlegget.Du kan bruke appen 
til å oppdatere stereoprogramvaren trådløst
Appen kommuniserer med stereoen ved hjelp av en trådløs 
tilkobling til mobilenheten. Du må koble den kompatible enheten 
til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth eller Wi‑Fi teknologi for 
å bruke appen.
Hvis stereoanlegget er koblet til et nettverk med Wi‑Fi 
tilgangspunkt, kan appen kommunisere med stereoanlegget ved 
hjelp av nettverket, som gir større rekkevidde enn en Bluetooth 
tilkobling.
MERK: Du må koble til appen ved å bruke en Wi‑Fi tilkobling for 
å oppdatere stereoprogramvaren trådløst. Du kan ikke 
oppdatere enhetsprogramvaren ved å bruke en Bluetooth 
tilkobling.
For informasjon om FUSION-Link fjernkontrollappen for 
kompatible Apple eller Android enheter, gå til Apple App Store 
eller Google Play butikken.

Registrering av Apollo SRX400
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på internett i 
dag.
• Gå til www.fusionentertainment.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen eller en kopi av den på et 

trygt sted.

Rengjøre enheten
1 Fukt en myk, ren og lofri klut med vann.
2 Tørk forsiktig av enheten.

Programvareoppdateringer
For å få best mulig resultat bør du oppdatere programvaren i 
alle FUSION enhetene på installeringstidspunktet for å sikre 
kompatibilitet.
Du kan oppdatere programvaren ved hjelp av FUSION-Link 
fjernkontrollappen på en kompatibel Apple eller Android enhet. 
For å laste ned appen og oppdatere enhetens programvare, gå 
til Apple App Store eller til Google Play butikken.

True-Marine™-produkter
True-Marine produkter gjennomgår strenge miljøtester under 
krevende maritime forhold for å overgå industristandarden for 
marine produkter.
Alle produkter som er merket med kvalitetsstempelet True-
Marine, er utformet med tanke på brukervennlighet og 
kombinerer avanserte maritime teknologier for å gi en 
bransjeledende underholdningsopplevelse. Alle True-Marine 
produkter støttes av den FUSION 3-årige begrensede 
forbrukergarantien over hele verden.

Spesifikasjoner
Generelt
Vekt 340 g (12,0 oz.)
Vanntetthet IEC 60529 IPX7 (bare foran stereoan-

legg når den er installert på riktig måte)
Driftstemperaturområde Fra 0 til 50 °C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbe-
varing

Fra –20 til 70°C (fra –4 til 158°F)

Inngangsspenning 10,8–16 V likestrøm
Strøm (maks.) 8 A
Gjeldende (dempet) Mindre enn 400 mA
Strøm (av, standbymodus 
aktivert)

50 mA

Strøm (av, standbymodus 
deaktivert)

5 mA

Sikring 15 A, bladtype
Trådløs rekkevidde for Wi‑Fi Opptil 32 m (105 ft)
Trådløs rekkevidde for 
Bluetooth

Opptil 10 m (30 ft)

Trådløse frekvenser/proto-
koller

Wi‑Fi 2,4 GHz ved 15 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 10 dBm 
nominell

Trygg kompassavstand 10 cm (3,9 tommer)

Innebygd forsterker i klasse D
Utmusikkraft per 
kanal

Maks. 70 W x 2 ved 2 ohm per kanal

Samlet uttoppkraft Maks 140 W
Utkraft per kanal 2 x 43 W RMS ved 14,4 V likestrømsinngang, 

2 ohm, 10 % THD*
2 x 26 W RMS ved 14,4 V likestrømsinngang, 
4 ohm, 10 % THD*

*Stereoen kan begrense utgangseffekten for å hindre at 
forsterkeren overopphetes, og for å opprettholde 
lyddynamikken.
Mottaker Europa og 

Australasia
USA Japan

Frekvensområde 
for FM-radio

87,5 til 108 MHz 87,5 til 
107,9 MHz

76 til 95 MHz

Frekvenstrinn for 
FM

50 kHz 200 kHz 50 kHz

Frekvensområde 
for AM-radio

522 til 1620 kHz 530 til 
1710 kHz

522 til 
1620 kHz

Frekvenstrinn for 
AM

9 kHz 10 kHz 9 kHz

Feilsøking
Stereoanlegget svarer ikke på tastetrykk
• Trykk på og hold nede  i minst ti sekunder for å tilbakestille 

stereoanlegget.

Bluetooth lyden avbrytes av korte pauser
• Kontroller at mediespilleren ikke er dekket over eller blokkert.

Bluetooth teknologien fungerer best med en fri siktlinje.
• Sørg for at mediespilleren er mindre enn 10 m (33 fot) fra 

stereoanlegget.
• Slå av SYNLIG-innstillingen etter at du har parkoblet en 

Bluetooth enhet til stereoanlegget.

Stereoanlegget viser ikke all sanginformasjon fra 
Bluetooth kilden
Tilgjengeligheten av sanginformasjon, for eksempel sangtittel, 
artistnavn, sporvarighet og albumbilder, avhenger av 
funksjonene til mediespilleren og musikkprogrammet.
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Feilsøke nettverk
Hvis du ikke kan se eller koble til FUSION PartyBus enheter i 
nettverket, må du kontrollere følgende:
• Påse at bare én enhet, enten en stereo eller en ruter, er 

konfigurert som en DHCP-server.
• Kontroller at alle FUSION PartyBus enheter, nettverkssvitsjer, 

rutere og trådløse tilgangspunkter er koblet til nettverket og 
slått på.

• Kontroller at trådløse FUSION PartyBus enheter er koblet til 
en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt i nettverket.

• Hvis du har konfigurert statiske IP-adresser, må du påse at 
hver enhet har en unik IP-adresse, at de tre første 
nummersettene i IP-adressene samsvarer, og at 
nettverksmasken på hver enhet er identiske.

• Hvis du har gjort konfigurasjonsendringer som kan føre til 
nettverksproblemer, tilbakestiller du alle 
nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Stereoanlegget låser seg til stadighet når det er 
koblet til en Apple enhet
• Trykk på og hold nede av/på-knappen for å nullstille 

stereoanlegget.
• Nullstille Apple enheten. Du finner mer informasjon på 

www.apple.com.
• Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes® og den 

nyeste programvaren på Apple enheten.

Stereoanlegget finner ikke den tilkoblede Apple 
enheten
• Kontroller at Apple enheten støtter Interface Accessory 

Protocol 2 (iAP2). Dette stereoanlegget er ikke kompatibelt 
med iAP1-enheter.

• Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes og den 
nyeste programvaren på Apple enheten.

• Kontroller at du har den nyeste versjonen av FUSION-Link 
appen på Apple enheten.

• Nullstille Apple enheten.
Du finner mer informasjon på www.apple.com.

• Kontakt din FUSION forhandler eller send en e-post til 
FUSION fra www.fusionentertainment.com.

Apple AirPlay lyden avbrytes av korte pauser
• Kontroller at Apple enheten ikke er dekket over eller blokkert.
• Kontroller at Apple enheten har god forbindelse til det samme 

Wi‑Fi nettverket som stereoanlegget.
• Kontroller at Apple enheten ikke er koblet til stereoanlegget 

med Bluetooth teknologi og Wi‑Fi.
Hvis du bruker både en Bluetooth og en Wi‑Fi tilkobling, kan 
det føre til avbrudd i avspillingen.
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