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Introdução
 ATENÇÃO

Consulte o guia Informações importantes sobre segurança e sobre o produto na caixa do produto para obter 
mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.
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Controles do sistema estéreo

Seletor 
Gire para ajustar o volume.
Pressione esse botão para alternar entre zonas a fim de controlar o volume.
Gire para percorrer os menus ou ajustar uma configuração.
Pressione esse botão para selecionar a opção destacada.

Pressione esse botão para abrir um menu.
Pressione esse botão para voltar à tela anterior ou ao menu.

Pressione esse botão para alterar a fonte.
Pressione esse botão repetidamente para percorrer as fontes disponíveis.

Pressione esse botão para ligar o sistema estéreo.
Pressione esse botão para desativar e ativar o sistema estéreo.
Mantenha esse botão pressionado para desligar o sistema estéreo.

Fonte BT: pressione esse botão a fim de pular para a faixa anterior ou para o início da faixa atual.
Fonte AM ou FM:
• Pressione esse botão para sintonizar a estação ou predefinição anterior (modo de predefinição 

com duas ou mais predefinições salvas).
• Segure para sintonia mais rápida (apenas modo manual).
Fonte DAB: pressione esse botão a fim de voltar para a estação DAB anterior no conjunto. 
Quando chegar ao início do conjunto atual, o sistema estéreo muda automaticamente para a 
última estação disponível no conjunto anterior.
Fonte AUX: pressione esse botão a fim de diminuir a velocidade da busca de resultados para a 
fonte conectada.

Fonte BT: pressione esse botão a fim de pausar ou retomar a reprodução.
Fonte AM ou FM:
• Pressione esse botão para trocar os modos de sintonização (automático ou manual) e as 

predefinições (quando há duas ou mais predefinições salvas).
• Mantenha esse botão pressionado para salvar a estação atual como uma predefinição.
Fonte DAB: pressione esse botão a fim de procurar estações DAB.

Fonte BT: pressione esse botão a fim de pular para a próxima faixa.
Fonte AM ou FM:
• Pressione esse botão para sintonizar a próxima estação ou predefinição (modo de predefinição 

com duas ou mais predefinições salvas).
• Segure para sintonia mais rápida (apenas modo manual).
Fonte DAB: pressione esse botão a fim de avançar para a próxima estação DAB no conjunto. 
Quando chegar ao final do conjunto atual, o sistema estéreo muda automaticamente para a 
primeira estação disponível no próximo conjunto.
Fonte AUX: pressione esse botão a fim de aumentar a velocidade da busca de resultados para a 
fonte conectada.
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Usar o seletor para selecionar itens
Você pode usar o seletor para destacar e selecionar itens na tela.
• Gire o seletor para destacar um item na tela.
• Pressione o seletor para selecionar a opção destacada.

Ajustar o volume
1 Gire o seletor a fim de ajustar o volume para uma zona ou todas as zonas do sistema estéreo.
2 Se necessário, pressione o seletor para alternar entre as zonas.

Ajustar o nível do subwoofer
1 Na tela de uma fonte, mantenha pressionado o seletor.

O ajuste de NÍVEL DO SUBWOOFER será exibido.
2 Ajuste o nível do subwoofer girando o seletor.

Inserir texto
Você pode inserir texto para alterar alguns valores de configuração neste dispositivo, tal como alterar o nome 
do dispositivo.
1 Use e pressione o teclado para escolher e selecionar a letra.
2 Se necessário, selecione  para apagar um caractere.
3 Adiciona letras adicionais para finalizar a inserção do texto.
4 Selecione  para salvar o novo texto.

Ajustar o brilho e contraste da luz de fundo
1 Selecione  > CONFIGURAÇÕES > LCD.
2 Pressione a tecla seletora para selecionar o brilho ou contraste.
3 Ajuste o brilho e contraste.
4 Selecione  para sair do menu.
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Tela do sistema estéreo
As informações exibidas na tela do sistema estéreo variam dependendo da fonte selecionada. Esse exemplo 
mostra o sistema estéreo que está reproduzindo uma faixa de um dispositivo conectado usando tecnologia 
wireless Bluetooth®.

Fonte

Ícone de status Reproduzir

Detalhes da faixa (se disponível)

Tempo transcorrido

Número da faixa atual em comparação ao número total de faixas na lista de reprodução (se disponível)

Duração da faixa (se disponível)

Conectar um dispositivo auxiliar
Você pode conectar vários dispositivos auxiliares ao sistema estéreo. Estes dispositivos têm conectores RCA, 
uma saída de linha ou um conector de saída para headphone.
1 Localize os conectores auxiliares no chicote de fiação.
2 Se necessário, conecte um adaptador RCA para cabo adaptador de 3,5 mm ao dispositivo auxiliar.
3 Conecte o dispositivo auxiliar aos conectores RCA AUX IN 1 no chicote de fiação.
4 Selecione a fonte AUX.

Bluetooth Reprodução do dispositivo
É possível emparelhar o estéreo com até oito dispositivos de mídia Bluetooth.
Você pode controlar a reprodução usando as teclas, mas não é possível navegar na coleção de músicas. Você 
deve selecionar a música ou lista de reprodução no dispositivo de mídia.
A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista e a duração da faixa, 
depende da capacidade do leitor multimídia e do aplicativo de música. Os ícones de status de reprodução 
aleatória e de repetição não são suportados pela tecnologia sem fio Bluetooth.
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Conectando um dispositivo Bluetooth compatível
Você pode reproduzir mídias de um dispositivo Bluetooth compatível usando uma conexão Bluetooth sem fio.
1 Selecione a Bluetooth fonte.
2 Selecione  > VISÍVEL para tornar o sistema estéreo visível para seu dispositivo Bluetooth compatível.
3 Ative Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth compatível.
4 Leve o dispositivo Bluetooth compatível a até 10 m (33 pés) do sistema estéreo.
5 Em seu dispositivo Bluetooth compatível, procure os Bluetooth dispositivos.
6 No seu dispositivo Bluetooth compatível, selecione o sistema estéreo RA60 na lista de dispositivos 

detectados.
7 No seu dispositivo Bluetooth compatível, siga as instruções na tela para emparelhar e conectar o sistema 

estéreo descoberto.
8 Se seu dispositivo Bluetooth compatível solicitar que você confirme uma senha, certifique-se de que a 

senha do dispositivo Bluetooth e o estéreo sejam compatíveis e selecione SIM para concluir o processo de 
emparelhamento.

9 Se seu dispositivo Bluetooth compatível não se conectar ao estéreo, repita as seguintes etapas.
OBSERVAÇÃO: a configuração VISÍVEL é desativada automaticamente após dois minutos.

Bluetooth Informações de Alcance
A caixa de som e os dispositivos Bluetooth sem fio possuem alcance de 10 m (33 pés). Para desempenho 
ideal, o dispositivo sem fio Bluetooth deve estar próximo à caixa de som e não deve haver obstáculos entre 
eles.

Configurações da fonte Bluetooth
Com a fonte BLUETOOTH selecionada, toque em .
VISÍVEL: permite que o estéreo fique visível para os dispositivos Bluetooth. Esta configuração é desligada 

automaticamente após dois minutos para evitar possíveis interrupções de áudio após emparelhar um 
dispositivo Bluetooth com o sistema estéreo.

REMOVER DISPOSITIVO: remove o dispositivo Bluetooth do sistema estéreo. Para ouvir mais uma vez o som 
deste dispositivo Bluetooth, é necessário emparelhar o dispositivo novamente.

Selecionando um dispositivo Bluetooth diferente
Quando houver mais de um dispositivo Bluetooth emparelhado com o sistema estéreo, você pode selecionar 
um dispositivo diferente quando necessário. Você pode emparelhar o sistema estéreo com até oito dispositivos 
Bluetooth.
1 Com a fonte BLUETOOTH selecionada, selecione o .
2 Selecione um dispositivo Bluetooth.

Rádio
Para ouvir rádio AM ou FM, você deve ter um antena marinha AM/FM adequada, corretamente conectada à 
caixa de som e estar dentro da área de alcance de uma estação transmissora. Para obter instruções sobre 
como conectar uma antena AM/FM, consulte as instruções de instalação do sistema estéreo.
Para ouvir estações DAB, você deve ter o equipamento adequado (Reprodução DAB, página 6). Para obter 
instruções sobre como conectar um adaptador e uma antena DAB, consulte as instruções de instalação 
fornecidas com o adaptador e a antena.
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Definir região do sintonizador
Você deve selecionar a região em que se encontra para receber as estações AM e FM adequadamente.
Você deve selecionar a região em que se encontra para receber as estações DAB adequadamente.
OBSERVAÇÃO: as estações DAB não estão disponíveis em todas as regiões.
1 Selecione  > CONFIGURAÇÕES.
2 Selecione REGIÃO DO SINTONIZADOR.
3 Selecione a região em que você se encontra.

Mudando a estação de rádio
1 Selecione uma fonte aplicável, como FM.
2 Selecione  repetidamente para mover-se pelos modos de sintonia, e selecione uma opção:

• Selecione AUTOMÁTICO para buscar e parar na próxima estação disponível.
• Selecione MANUAL para selecionar a estação manualmente.
• Selecione PREDEFINIÇÃO para selecionar uma estação predefinida salva.

3 Selecione  ou  para sintonizar na estação.
Quando estiver no modo de sintonização MANUAL, é possível pressionar  ou  para avançar 
rapidamente pelas estações.

Predefinições
Você pode salvar suas estações AM e FM favoritas como predefinições para acessá-las facilmente.
Você pode salvar suas estações DAB favoritas caso o sistema estéreo esteja conectado ao equipamento DAB 
adequado e configurado para a região de sintonia correta. (Reprodução DAB, página 6)

Salvando uma estação como predefinida
1 Com uma fonte aplicável selecionada, sintonize o sistema estéreo em uma estação.
2 Selecione  > PREDEFINIÇÕES.
3 Selecione SALVAR ATUAL.
DICA: você pode salvar rapidamente a estação selecionada como uma predefinição, pressionando .

Selecionando uma predefinição em uma lista
Antes de selecionar uma predefinição em uma lista, é necessário salvar pelo menos uma estação como 
predefinida.
1 Selecione a fonte aplicável.
2 Selecione  > PREDEFINIÇÕES.
3 Selecione uma predefinição na lista.

Remover predefinições
1 Com uma fonte aplicável selecionada, selecione  > PREDEFINIÇÕES > REMOVER PREDEFINIÇÃO.
2 Selecione uma opção:

• Para remover uma predefinição, selecione-a.
• Para remover todas as predefinições, selecione REMOVER TODAS AS PREDEFINIÇÕES.

Reprodução DAB
As transmissões DAB não estão disponíveis em todas as regiões. Quando o sistema estéreo não estiver 
definido para uma região compatível, a fonte DAB não estará disponível.
Consulte a seção de solução de problemas caso não tenha acesso à fonte DAB ou as estações DAB não 
estejam sendo reproduzidas corretamente. (O sistema estéreo não recebe estações DAB, página 10)
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Definir região do sintonizador
Você deve selecionar a região em que se encontra para receber as estações DAB adequadamente.
1 Selecione  > CONFIGURAÇÕES.
2 Selecione REGIÃO DO SINTONIZADOR.
3 Selecione a região em que você se encontra.

Procura de estações DAB
OBSERVAÇÃO: como os sinais DAB são transmitidos apenas em países selecionados, é preciso definir a 
região do sintonizador para um local onde os sinais DAB sejam transmitidos.
1 Selecione a fonte DAB.
2 Selecione  para procurar as estações DAB disponíveis.

Após a conclusão da busca, a primeira estação disponível no primeiro conjunto encontrado começa a ser 
reproduzida.
OBSERVAÇÃO: depois que a primeira busca for concluída, você poderá selecionar  novamente para 
procurar estações DAB outra vez. Após a conclusão da nova busca, o sistema começa a reproduzir a 
primeira estação no conjunto você estava ouvindo quando iniciou a nova busca.

Como alterar estações DAB
1 Selecione a fonte DAB.
2 Se necessário, selecione  para procurar estações DAB locais.
3 Selecione  ou  para mudar a estação.

Quando chegar ao final do conjunto atual, o sistema estéreo muda automaticamente para a primeira 
estação disponível no próximo conjunto.
DICA: você pode manter pressionado  ou  para alterar o conjunto.

Selecionar uma estação DAB em uma lista
1 Selecione a fonte DAB.
2 Se necessário, selecione  para procurar estações DAB locais.
3 Selecione  > PROCURAR > ESTAÇÕES.
4 Selecione uma estação na lista.

Como selecionar uma estação DAB em uma categoria
1 Selecione a fonte DAB.
2 Se necessário, selecione  para procurar estações DAB locais.
3 Selecione  > PROCURAR > CATEGORIAS.
4 Selecione uma categoria na lista.
5 Selecione uma estação na lista.

Predefinições DAB
Você pode salvar suas estações DAB favoritas como predefinições para acessá-las facilmente.
Você pode salvar até 15 estações DAB como predefinidas.

Salvando uma estação DAB como predefinida
1 Com a fonte DAB selecionada, altere o sistema estéreo para uma estação DAB.
2 Selecione  > PROCURAR > PREDEFINIÇÕES > SALVAR ATUAL.
DICA: você pode salvar rapidamente a estação DAB selecionada como uma predefinição, pressionando .
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Selecionando uma predefinição DAB em uma lista
Antes de selecionar uma predefinição DAB em uma lista, é necessário salvar pelo menos uma estação DAB 
como predefinição.
1 Selecione a fonte DAB.
2 Selecione  > PROCURAR > PREDEFINIÇÕES > EXIBIR PREDEFINIÇÕES.
3 Selecione uma predefinição na lista.

Removendo predefinições DAB
1 Com a fonte DAB selecionada, selecione  > PROCURAR > PREDEFINIÇÕES.
2 Selecione uma opção:

• Para remover uma predefinição, selecione REMOVER PREDEFINIÇÃO e selecione-a.
• Para remover todas as predefinições, selecione REMOVER TODAS AS PREDEFINIÇÕES.

Configurações gerais
Selecione  > CONFIGURAÇÕES.
OBSERVAÇÃO: quando um botão de opções for selecionado, a opção será ativada. Quando a opção for 
desmarcada, ela estará desativada.
ZONA: permite que você defina o equilíbrio, o limite de volume e os nomes das zonas do alto-falante.
ZONA > ZONA > TOM: ajusta os tons graves, médios e agudos.
ZONA > SINCRONIZAR VOLUME DO TELEFONE: selecione as zonas que serão sincronizadas com o 

controle de volume do dispositivo Bluetooth atualmente conectado.
ZONA > ZONA 1 > FREQ. SUB.: altera a frequência do filtro do subwoofer.
ZONA > ZONA 1 > NÍVEL DO SUBWOOFER: altera o nível de volume do subwoofer.
ZONA > ZONA 2 > LINK PARA ZONA 1: vincule o volume da zona 2 e limite-o à zona 1.
LCD: ajusta o brilho da luz de fundo e as configurações de contraste (Ajustar o brilho e contraste da luz de 

fundo, página 3).
ECONOMIA DE ENERGIA: desativa a luz LCD de fundo após 30 segundos de inatividade para economizar 

bateria.
DEFINIR NOME DO DISPOSITIVO: define o nome deste sistema estéreo (Inserir texto, página 3).
IDIOMA: define o idioma do dispositivo.
REGIÃO DO SINTONIZADOR: define a região usada por FM e AM.
REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA: restaura o padrão de todas as opções do dispositivo.
SOBRE: mostra a versão do software do sistema estéreo.

8 Configurações gerais



Opções de Controle Adicionais do Sistema Estéreo
Conectar a um Relógio Garmin®

Para obter uma lista de relógios Garmin compatíveis, acesse www.fusionentertainment.com.
Para obter mais informações sobre o relógio, consulte seu manual em www.garmin.com/manuals.
1 Seguindo as instruções no manual do relógio, instale o aplicativo Fusion-Link Lite™ da loja Connect IQ™ no 

relógio.
2 No sistema estéreo, selecione a fonte BT.
3 Selecione  > VISÍVEL.

O sistema estéreo permanece visível por dois minutos.
4 Deixe o relógio em um raio de 3 m (10 pés) do sistema estéreo.

OBSERVAÇÃO: fique 10 m (33 pés) afastado de outros dispositivos ANT® durante o emparelhamento.
5 Abra o aplicativo Fusion-Link Lite no relógio.

Ao abrir o aplicativo no relógio pela primeira vez, o relógio é emparelhado automaticamente e se conecta 
com o sistema estéreo. Caso precise emparelhar outro sistema estéreo, no aplicativo Fusion-Link Lite, 
selecione Settings > Pair new.

6 Controle a reprodução de áudio usando o aplicativo Fusion-Link Lite no relógio.
Depois dos dispositivos serem emparelhados, eles se conectam automaticamente quando ligados dentro do 
alcance e quando o aplicativo é aberto no relógio.

Conexão a um controle remoto ARX70
1 No sistema estéreo, selecione a fonte BT.
2 Selecione  > VISÍVEL.
3 Mantenha o controle remoto ARX70 a uma distância de 10 m (33 pés) do sistema estéreo.

OBSERVAÇÃO: fique 10 m (33 pés) afastado de outros dispositivos ANT durante o emparelhamento.
4 No controle remoto ARX70, mantenha  pressionado até que o LED de status pisque alternando entre as 

cores verde e vermelha.
O controle remoto procurará o sistema estéreo. Quando o controle remoto for emparelhado com sucesso, o 
LED de status piscará em verde brevemente e, em seguida, apagará.

Se o controle remoto encontrar o sistema estéreo, o LED de status acenderá na cor vermelha e apagará em 
seguida.

Aplicativo de controle remoto sem fio Fusion-Link™

É possível usar o aplicativo de controle remoto Fusion-Link em seu dispositivo Apple® ou Android™ compatível 
para ajustar o volume do sistema estéreo, alterar a fonte, controlar a reprodução, selecionar e gerenciar 
predefinições de rádio e ajustar algumas configurações do sistema estéreo. Você também pode usar o app 
para atualizar o software do sistema estéreo.
O app se comunica com o sistema estéreo usando uma conexão de tecnologia sem fio Bluetooth com o 
dispositivo móvel. Para usar o app, é preciso conectar seu dispositivo compatível ao sistema estéreo usando a 
tecnologia sem fio Bluetooth.
Para obter mais informações sobre o aplicativo de controle remoto Fusion-Link para dispositivos Apple ou 
Android compatíveis, acesse a Apple App StoreSM ou a Google Play™ store.
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Apêndice
Registrando seu dispositivo Fusion
Ajude-nos a atendê-lo melhor completando ainda hoje nosso registro online.
• Acesse www.fusionentertainment.com.
• Mantenha o recibo de venda original ou uma cópia em um local seguro.

Limpando o dispositivo
1 Umedeça um pano macio, limpo e que não solte fiapos com água potável.
2 Limpe cuidadosamente o dispositivo.

Solução de problemas
A caixa de som não responde aos pressionamentos de teclas
• Mantenha pressionado  até que o sistema estéreo desligue e ligue novamente para reiniciá-lo.
• Desconecte a alimentação do sistema estéreo por dois minutos para restaurá-lo.

O áudio Bluetooth é interrompido por curtos intervalos
• Certifique-se de que o leitor multimídia não esteja coberto ou obstruído.

Bluetooth a tecnologia apresenta um desempenho melhor quando executada com operação de linha de 
vista.

• Mantenha o leitor multimídia a 10 m (33 pés) da caixa de som.
• Desative a configuração VISÍVEL após emparelhar um dispositivo Bluetooth com um sistema de estéreo.

O sistema estéreo não exibe todas as informações da música da minha fonte 
Bluetooth
A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista e a duração da faixa, 
depende da capacidade do leitor multimídia e do aplicativo de música.
A arte de capa do álbum e os ícones de status de reprodução aleatória e de repetição não são suportados por 
este sistema estéreo na tecnologia Bluetooth.

Reduzir ruído inesperado
Se o sistema estéreo for submetido a uma forte interferência elétrica, essa interferência pode ser ouvida pelos 
alto-falantes. Você deverá tomar as medidas adequadas para suprimir ou reduzir o ruído.
• Adicione contas de ferrite com clipes aos cabos conectados diretamente no produto.
• Adicione contas de ferrite com clipes no dispositivo na embarcação que está causando a interferência.
• Desconecte o cabo de entrada AUX do conector RCA quando não estiver sendo usado.
• Para obter informações adicionais, acesse www.fusionentertainment.com e entre em contato com o suporte 

técnico.

O sistema estéreo não recebe estações DAB
OBSERVAÇÃO: o Fusion® MS-RA60 inclui um módulo DAB integrado e recebe sinais DAB por meio de uma 
antena AM/FM padrão.
• Certifique-se de que o sistema estéreo esteja configurado para uma região de sintonia onde sejam 

transmitidas estações DAB. (Definir região do sintonizador, página 7)
• Conecte uma antena DAB de terceiros para melhorar a recepção DAB.
• Para obter mais informações, acesse www.fusionentertainment.com e entre em contato com a equipe de 

Suporte ao Produto.
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Especificações
Geral

Peso 316 g (11,2 oz)

Resistência à água IEC 60529 IPX7 (frontal), IEC 60529 IPX5 (traseira)1

Intervalo de temperatura de funcionamento De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Intervalo de temperatura de armazenamento De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Tensão de entrada De 10,8 a 16 VCC

Corrente (máxima) 15 A

Corrente (mudo) menos de 190 mA

Alcance sem fio do ANT Até 3 m (10 pés)

Distância segura da bússola 15 cm (5,9 pol.)

Fusível Lâmina de 15 A tipo mini

Alcance sem fio do Bluetooth Até 10 m (30 pés)

Frequências/protocolos sem fio Bluetooth de 2,4 GHz a 12 dBm no máximo ANT de 2,4 GHz a 
7 dBm no máximo

Amplificador classe D integrado

Potência de saída por canal 4 x 22 W RMS na entrada de 14,4 VCC, 4 ohms, 10% THD2

Potência total de saída de música 4 x 45 W máximo, 4 ohms. 180 W máximo

Nível de saída de linha (máx.) 5,5 V (pico a pico)

Nível de entrada auxiliar (típico) 1 V RMS

Sintonizador Europa e Australásia EUA Japão

Intervalo de frequência de rádio FM 87,5 a 108 MHz 87,5 a 107,9 MHz 76 a 95 MHz

Etapa de frequência FM 50 kHZ 200 kHz 50 kHZ

Intervalo de frequência de rádio AM 522 a 1.620 kHz 530 a 1710 kHz 522 a 1.620 kHz

Etapa de frequência AM 9 kHz 10 kHz 9 kHz

1 Na parte frontal, o dispositivo resiste à imersão em água com até 1 m de profundidade por até 30 minutos. Na parte traseira, o dispositivo resiste a jatos 
leves de água (até 30 kPa (4,4 psi) a uma distância de 3 metros) por até 3 minutos.
2 O sistema estéreo pode limitar a potência de saída para evitar o superaquecimento do amplificador e manter a dinâmica do áudio.
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Desenhos das dimensões do sistema estéreo
Dimensões frontais

157 mm (6 3/16 pol.)

68 mm (2 11/16 pol.)

Dimensões laterais

22 mm (7/8 pol.)

81,2 mm (33/16 pol.)

50 mm (2 pol.)
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Dimensões superiores

130 mm (5 1/8 pol.)

22 mm (7/8 pol.)

10 mm (3/8 pol.)
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