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Aan de slag
Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van de 
Fusion BB300 stereo met de Fusion NRX200i 
afstandsbediening. De Fusion NRX200i afstandsbediening is 
een optioneel accessoire voor de Fusion BB300 stereo dat deel 
uitmaakt van de bundel met de Fusion MS-BB300R stereo en 
afstandsbediening.
De Fusion BB300 stereo kan ook worden bediend aan de hand 
van een FUSION-Link™ compatibele multifunctionele display 
(MFD) via het NMEA 2000® netwerk. Raadpleeg de handleiding 
bij de kaartplotter voor informatie over het bedienen van de 
stereo met een kaartplotter.

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.
• Selecteer om het SiriusXM® navigatiemenu te openen in de 

SiriusXM modus.
• Mediaspeler of USB: Selecteer om te pauzeren of de huidige 

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

(automatisch, handmatig en voorkeuzezenders).
• Als u een of meer voorkeuzezenders hebt ingesteld, 

selecteert u deze optie om te schakelen tussen handmatig 
afstemmen en afstemmen op voorkeuzezenders in de 
SiriusXM modus.

• Mediaspeler of USB:
◦ Selecteer om naar de vorige track te gaan.
◦ Houd vast om de huidige track terug te spoelen.

• 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 

voorkeuzezender te gaan.
• Aux:

◦ Selecteer om de versterking te verminderen voor de 
aangesloten bron.

• Selecteer om terug te gaan naar de vorige zender in de 
SiriusXM modus.

Knop Functie
• Mediaspeler of USB:

◦ Selecteer om naar de volgende track te gaan.
◦ Houd ingedrukt om de huidige track door te spoelen.

• 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 

voorkeuzezender te gaan.
• Aux:

◦ Selecteer om de versterking te verhogen voor de 
aangesloten bron.

• Selecteer om door te gaan naar de volgende zender in de 
SiriusXM modus.

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.

De afstandsbediening toewijzen aan een 
Fusion stereo
Nadat u de afstandsbediening hebt geselecteerd, dient u deze 
toe te wijzen aan de mediaspeler. Als er meerdere Fusion 
BB300 toestellen zijn geïnstalleerd op het NMEA 2000 netwerk, 
kunt u een afstandsbediening aan een specifiek toestel 
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.

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 > Spaarstand.
2 Druk op de knop om de functie in of uit te schakelen.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Het volume aanpassen
1 Druk op de knop om te schakelen tussen zones (optioneel).
2 Gebruik de knop om het volume aan te passen.

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 
afstandsbedieningsmodus en de NMEA 2000 
repeatermodus
Standaard bevindt de afstandsbediening zich na het opstarten in 
de afstandsbedieningsmodus, zodat u een aangesloten Fusion 
BB300 toestel kunt bedienen. U kunt overschakelen naar de 
NMEA 2000 repeatermodus om ondersteunde 
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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 > Stel 

toestellen in.
2 Selecteer de gewenste maateenheid voor afstand, snelheid 

en diepte.
3 Selecteer  om het menu te sluiten.

Een Bluetooth® toestel aansluiten
U kunt de afstandsbediening gebruiken om een compatibele 
Bluetooth smartphone of mediaspeler aan te sluiten op een 
aangesloten stereo.
1 Selecteer  om over te schakelen naar de Bluetooth bron.
2 Druk op de knop om een lijst met gekoppelde Bluetooth 

smartphones en mediaspelers weer te geven.
3 Selecteer Waarneembaar om de stereo te kunnen laten 

detecteren door uw Bluetooth smartphone of mediaspeler.
4 Zo nodig schakelt u Bluetooth in op uw compatibele 

smartphone of mediaspeler.
5 Plaats de Bluetooth smartphone of mediaspeler binnen een 

afstand van 10 m (33 ft.) van de stereo.
6 Zoek op de Bluetooth smartphone of mediaspeler naar 

Bluetooth toestellen.
7 Volg de instructies op het scherm voor het koppelen met de 

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

SiriusXM bedieningselementen
Activeer de SiriusXM modus en selecteer .

Voorinstellingen: Hiermee opent u de lijst met SiriusXM 
voorkeuzezenders.

Categorie: Hiermee opent u een lijst met zendercategorieën.
OPMERKING: U kunt  en  selecteren om de zenders in 
een categorie weer te geven.

Instellingen voor ouderlijk toezicht op de 
Fusion NRX200i afstandsbediening
U kunt SiriusXM radiozenders vergrendelen en ontgrendelen, 
alle vergrendelde zenders vrijgeven en uw wachtwoord wijzigen 
met een Fusion NRX200i afstandsbediening.
In het hoofdscherm van de Fusion NRX200i afstandsbediening 
selecteert u Afstandsbediening.
Ontgrendel: Hiermee ontgrendelt u de instellingen voor 

ouderlijk toezicht.
Vergrendel/ontgrendel: Hiermee ontgrendelt u of vergrendelt u 

de zenders.
Alle vergrendelde wissen: Hiermee geeft u alle vergrendelde 

zenders vrij.
Wijzig PIN: Hiermee wijzigt u het wachtwoord voor ouderlijk 

toezicht.

Een SiriusXM kanaal vergrendelen met behulp van de 
Fusion NRX200i afstandsbediening
1 Selecteer Afstandsbediening > Ontgrendel.
2 Voer uw code in.
3 Selecteer Voor ouders > Vergrendel > Kanaal.
4 Selecteer een kanaal.

Aanvullende instellingen
De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de 
geselecteerde bron.

iPhone® en iPod® instellingen
Als een compatibele iPhone of iPod op de USB-poort van uw 
stereo is aangesloten, kunt u media afspelen en opties wijzigen 
met de afstandsbediening.
Selecteer in de iPod bron de optie  > iPod-instellingen.
Herhaal: Hiermee wordt het nummer of de afspeellijst herhaald.
Willekeurige volgorde: Hiermee worden de nummers of het 

album in willekeurige volgorde afgespeeld.
Artwork: Het artwork van een album wordt weergegeven of 

verborgen op een aangesloten FUSION-Link compatibele 
MFD (multifunctionele display).
OPMERKING: Het artwork van een album kan niet worden 
weergegeven op de afstandsbediening of als de mediaspeler 
is aangesloten via Bluetooth technologie.

iPhone en iPod zoekinstellingen
Als uw iPhone of iPod meer dan 100 artiesten, nummers of 
albums bevat, kunt u snel zoeken door snel naar een letter of 
nummer te navigeren.
Selecteer in de iPod bron de optie  > iPod-instellingen > 
Zoeken.
Uit: De lijsten met artiesten, nummers en albums worden in de 

standaardweergave getoond.
100-800: De lijsten worden weergegeven via het menu voor snel 

zoeken wanneer uw iPhone of iPod meer dan 100 artiesten, 
nummers of albums bevat.

MTP-instellingen
Als een compatibel MTP-toestel, zoals een Android™ 

smartphone, op de USB-poort van uw stereo is aangesloten, 

2 SiriusXM bedieningselementen



kunt u media afspelen en opties wijzigen met de 
afstandsbediening.
Selecteer op de MTP bron .
Herhaal: Hiermee wordt het nummer of de afspeellijst herhaald.
Willekeurige volgorde: Hiermee worden de nummers of het 

album in willekeurige volgorde afgespeeld.
Artwork: Het artwork van een album wordt weergegeven of 

verborgen op een aangesloten FUSION-Link compatibele 
MFD (multifunctionele display).
OPMERKING: Het artwork van een album kan niet worden 
weergegeven op de afstandsbediening of als de mediaspeler 
is aangesloten via Bluetooth technologie.

USB-instellingen
Als een compatibel USB-flashstation op de USB-poort van uw 
stereo is aangesloten, kunt u ondersteunde audio-indelingen 
afspelen en opties wijzigen met de afstandsbediening.
Selecteer  op de USB-bron.
Herhaal: Hiermee wordt het nummer of de map herhaald.
Willekeurige volgorde: Hiermee worden de nummers of de 

map in willekeurige volgorde afgespeeld.

Bluetooth instellingen
Wanneer een compatibele Bluetooth smartphone of mediaspeler 
is gekoppeld en aangesloten op uw Fusion BB300 stereo, kunt u 
media afspelen en opties wijzigen met de afstandsbediening.
Selecteer op de Bluetooth bron de optie .
Waarneembaar: Hiermee kan de Fusion BB300 stereo tijdens 

het koppelen worden waargenomen door een Bluetooth 
smartphone of mediaspeler.

Verwijder toestel: Hiermee verwijdert u een opgeslagen, 
gekoppelde Bluetooth smartphone of mediaspeler van de 
Fusion BB300 stereo.

FM- en AM-instellingen
U kunt niet alleen een andere zender kiezen, maar ook uw 
voorkeuzezenders beheren met de afstandsbediening.
Selecteer bij de FM- of AM-bron de optie  > Voorinstellingen.
Huidige opslaan: Hiermee wordt de actieve zender ingesteld 

als een voorkeuzezender.
Wis voorinstelling: Hiermee kunt u een of alle 

voorkeuzezenders wissen van het toestel.

Algemene instellingen
Selecteer .
LCD: Hiermee stelt u de helderheid en het contrast in.
Spaarstand: Hiermee schakelt u de spaarstand van de 

schermverlichting in en uit.
Knopgeluid: Hiermee schakelt u het geluid in en uit.
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.
Tuner-regio: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door 

de FM- of AM-bron.
Tele-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.

Kies toestelnaam: Hiermee wijst u een naam toe aan een 
aangesloten stereo.

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

Werk bij: Hiermee wordt de aangesloten stereo of 
afstandsbediening bijgewerkt via een aangesloten stereo.

Herstel fabrieksinstellingen: Hiermee herstelt u de 
fabrieksinstellingen van de aangesloten stereo.

Info over: Hiermee geeft u de geïnstalleerde versie van de 
software weer.

Zone-instellingen
U kunt de instellingen van elke beschikbare zone aanpassen 
met de afstandsbediening. Elke zone heeft verschillende 
instellingen die u kunt aanpassen.
Selecteer  > Zone.
Toon: Hiermee stelt u de bastonen, middentonen en hoge tonen 

in voor alle zones.
Toewijzen: Hiermee wijst u de afstandsbediening toe aan één 

zone of aan alle zones.

Zone 1-instellingen
Selecteer  > Zone > Zone 1.
Balans: Hiermee stelt u de linker- en rechterbalans van de zone 

in.
Volumebeperkingen: Hiermee stelt u het maximale volume 

voor de zone in.
Stel zonenaam in: Hiermee wijst u een naam toe aan de zone.

Zone 2-instellingen
Selecteer  > Zone > Zone 2.
Schakel in: Hiermee schakelt u de zone in en uit.
Koppel aan zone 1: Hiermee stelt u zone 2 in op het gebruik 

van dezelfde instellingen als zone 1.
Balans: Hiermee stelt u de linker- en rechterbalans van de zone 

in.
Volumebeperkingen: Hiermee stelt u het maximale volume 

voor de zone in.
Stel zonenaam in: Hiermee wijst u een naam toe aan de zone.

Zone 3-instellingen
Selecteer  > Zone > Zone 3.
Schakel in: Hiermee schakelt u de zone in en uit.
Balans: Hiermee stelt u de linker- en rechterbalans van de zone 

in.
Volumebeperkingen: Hiermee stelt u het maximale volume 

voor de zone in.
Subwoofer: Hiermee stelt u het uitvoerniveau van de subwoofer 

in en past u het frequentiefilter aan.
Volumeregeling: Hiermee kunt u het volume voor deze zone 

regelen via een andere versterker of stereo. Er wordt een 
vast lijnuitgangsniveau ingesteld wanneer de optieknop wordt 
gewist.

Stel zonenaam in: Hiermee wijst u een naam toe aan de zone.

Aanvullende informatie
Uw Fusion BB300 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.

De gebruikershandleiding downloaden
U kunt de nieuwste gebruikershandleiding en vertaalde versies 
daarvan downloaden van internet.
1 Ga naar www.fusionentertainment.com/marine.

Aanvullende informatie 3

http://www.fusionentertainment.com
http://www.fusionentertainment.com/marine


2 Selecteer uw product.
3 Selecteer Handleidingen en downloads.
4 Selecteer een handleiding.

Ondersteunde NMEA 2000 PGN informatie
PGN nummer Gegevensveld
127250 Koerssensorreferentie:

• 0: Waar
• 1: Magnetisch

128259 Watersnelheidreferentie:
• 00: Schoepenrad
• 01: Pitotbuis
• 02: Dopplerlog
• 03: Correlatielog (echografie)
• 04: Elektromagnetisch log (EM)

128267 Waterdiepte:
• Correctie, optellen of aftrekken

129025 Positie:
• Breedtegraad en lengtegraad

129026 Grondkoers (COG) en grondsnelheid (SOG)
Grondkoersreferentie:
• 0: Waar
• 1: Magnetisch

129029 GNSS positiegegevens (Global Navigation Satellite 
System)

129284 Navigatiegegevens:
• ETA gegevens

130306 Windgegevensreferentie:
• 0x02 : Schijnbare wind (ten opzichte van de 

middellijn van het vaartuig)
130310 Watertemperatuur en luchtdruk
130311 Watertemperatuur en luchtdruk
130312 Temperatuur en temperatuurbron:

• - 00: Zeetemperatuur
130314 Actuele druk en drukbron:

• 00: Atmosferische druk
130577 Richtingsgegevens en grondkoersreferentie:

• 0: Waar
• 1: Magnetisch
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