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Introdução
Este manual contém instruções de uso do estéreo Fusion 
BB300 com controle remoto Fusion NRX200i. O controle remoto 
Fusion NRX200i é um acessório opcional para o estéreo Fusion 
BB300, incluso no kit de estéreo e controle remoto Fusion MS-
BB300R.
O estéreo Fusion BB300 pode ser controlado usando um visor 
multifuncional (MFD) FUSION-Link™ compatível através da rede 
NMEA 2000®. Para obter mais informações sobre como controle 
o estéreo com um chartplotter, consulte o manual do 
chartplotter.

Controles para dispositivos

Botão Função
• Selecione para ligar o dispositivo.
• Selecione para desabilitar e habilitar o áudio.
• Segure para desligar o dispositivo.
• Selecione para trocar as fontes disponíveis.
• Seguro para alternar do modo de controle remoto para 

modo NMEA 2000.
• Selecione para abrir o menu.
• Selecione para retornar para a tela anterior a partir do 

menu.
• Segure para sair do menu.
• Selecione para alternar do modo NMEA 2000 para o 

modo de controle remoto.
• Selecione para navegar pelo menu SiriusXM® quando no 

modo SiriusXM.
• Reprodutor de mídia ou USB: selecione para pausar ou 

retomar a faixa atual.
• AM/FM: selecione para trocar os modos de sintonização 

(automático, manual e predefinidos).
• Quando você tem, no mínimo, uma estação predefinida, 

selecione para alterar entre manual e predefinido quando 
no modo SiriusXM.

• Reprodutor de mídia ou USB:
◦ Selecione para voltar a faixa.
◦ Mantenha pressionado para retroceder a faixa.

• AM/FM:
◦ Sintonização automática ou manual: selecione para 

sintonizar na estação anterior.
◦ Segure para passar rapidamente pelas estações.
◦ Predefinições: selecione para voltar a predefinição.

• Entrada auxiliar:
◦ Selecione para diminuir a velocidade da busca de 

resultados para a fonte conectada.
• Selecione para voltar ao canal anterior quando no modo 

SiriusXM.

Botão Função
• Reprodutor de mídia ou USB:

◦ Selecione para pular para a próxima faixa.
◦ Mantenha pressionado para avançar a faixa atual.

• AM/FM:
◦ Sintonização automática ou manual: selecione para 

sintonizar na próxima estação.
◦ Segure para passar rapidamente pelas estações.
◦ Predefinições: selecione para avançar para a próxima 

predefinição.
• Entrada auxiliar:

◦ Selecione para aumentar a velocidade da busca de 
resultados para a fonte conectada.

• Selecione para avançar para o próximo canal quando no 
modo SiriusXM.

Tecla 
seletora

• Gire para ajustar o volume, mover-se pelos menus ou 
ajustar uma configuração.

• Pressione para selecionar uma opção ou configuração.

Atribuir controle remoto a um estéreo 
Fusion
Atribua o controle remoto ao reprodutor de mídia após instalá-
lo. Quando diversos dispositivos Fusion BB300 são instalados 
na rede NMEA 2000, atribua um controle remoto para um 
dispositivo específico.
1 Selecione  > Configurações > Estéreo.
2 Selecione um estéreo Fusion.
3 Pressione a tecla seletora para salvar e sair do menu.

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.

Desativar o recurso de economia de energia
Após ajustar manualmente a luz de fundo, ele desativa 
automaticamente após um determinado período de tempo para 
economizar energia. É possível desativar este recurso.
1 Selecione  > Configurações > Economia de energia.
2 Pressione a tecla seletora para ativar ou desativar o recurso.
3 Selecione  para sair do menu.

Ajustar o volume
1 Pressione a tecla seletora para alternar entre as zonas 

(opcional).
2 Use a tecla seletora para ajustar o volume.

Atribuir um remoto para uma zona
1 Selecione  > Configurações > Zona > Atribuir.
2 Selecione uma zona ou todas as zonas.
3 Selecione  para sair do menu.

Alternar entre o modo Controle remoto e o 
modo Repetição do NMEA 2000
Por padrão, o controle remoto entra no modo de controle 
remoto quando ele é ligado, permitindo a você controlar um 
dispositivo Fusion BB300 conectado. É possível alternar para o 
modo de repetição do NMEA 2000 para exibir sentenças de 
dados suportadas de dispositivos NMEA 2000 conectados.
1 Pressione  para alternar do modo de controle remoto para 

o modo de repetição do NMEA 2000.
Enquanto estiver no modo de repetição do NMEA 2000, é 
possível controlar o volume e reprodução da fonte atual.
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2 Selecione  para alternar entre o modo de repetição NMEA 
2000 para modo de controle remoto.

Selecionar informações do NMEA 2000 a serem 
exibidas
Antes de visualizar informações do NMEA 2000, configure o 
controle remoto para o modo de repetição do NMEA 2000.
1 Selecione  > Configurações > Monitor NMEA.
2 Selecione as sentenças de dados suportadas do NMEA 2000 

a serem exibidas.
É possível exibir as informações somente a partir de 
sensores conectados à mesma rede NMEA 2000 do controle 
remoto.

3 Selecione  para sair do menu.

Processar informações do NMEA 2000 
automaticamente
Por padrão, quando o NMEA 2000 estiver no modo de 
repetição, o controle remoto mostra um tipo de informação. É 
possível passar por todas as informações disponíveis do NMEA 
2000 ao pressionar  repetidamente ou configurar um ciclo 
automático.
1 Selecione  > Configurações > Monitor NMEA > Alternar 

telas.
2 Selecione o tempo entre os ciclos.
3 Selecione  para sair do menu.

Selecionar unidades de medida
1 Selecione  > Configurações > Monitor NMEA > Definir 

unidades.
2 Selecione as unidades de medida para distância, velocidade 

e profundidade.
3 Selecione  para sair do menu.

Conectar um dispositivo habilitado com 
Bluetooth®

É possível usar o controle remoto para conectar um smartphone 
reprodutor de mídia habilitado com Bluetooth compatível a um 
estéreo conectado.
1 Selecione  para alternar para a fonte Bluetooth.
2 Pressione a tecla seletora para exibir uma lista de 

smartphones Bluetooth emparelhados e reprodutores de 
mídia.

3 Selecione Localize-me para tornar o estéreo visível ao seu 
smartphone Bluetooth ou reprodutor de mídia.

4 Se necessário, ative o Bluetooth em seu smartphone ou 
reprodutor de mídia compatível.

5 Mantenha seu smartphone ou reprodutor de mídia habilitado 
com Bluetooth a 10 m (33 pés) do estéreo.

6 No smartphone ou reprodutor de mídia Bluetooth, pesquise 
por dispositivos habilitados com Bluetooth.

7 Siga as instruções na tela para conectar ao estéreo 
detectado.
Durante a conexão, seu smartphone ou reprodutor de mídia 
habilitado com Bluetooth pode solicitar que você confirme um 
código no controle remoto. O controle remoto não exibe um 
código, mas ele conecta corretamente quando você confirma 
a mensagem no smartphone ou reprodutor de mídia 
Bluetooth.

Controles do SiriusXM
Quando estiver no modo SiriusXM, selecione .
Predefinições: abre a lista de canais SiriusXM predefinidos.
Categoria: abra a lista de categorias de canais.

OBSERVAÇÃO: é possível selecionar  e  para exibir os 
canais dentro dessa categoria.

Configurações de controle dos pais no 
Controle remoto Fusion NRX200i
É possível bloquear ou desbloquear canais de rádio SiriusXM, 
limpar todos os canais bloqueados e alterar seu código de 
acesso usando um controle remoto Fusion NRX200i.
Na tela principal do controle remoto Fusion NRX200i, selecione 
Controle remoto.
Desbloquear: desbloqueia os controles dos pais.
Bloquear/desbloquear: desbloqueia ou bloqueia todos os 

canais.
Limpar todos os canais bloqueados: desbloqueia todos os 

canais bloqueados.
Alterar PIN: alterar o código de acesso de controle dos pais.

Travar um canal SiriusXM usando o controle remoto 
Fusion NRX200i
1 Selecione Controle remoto > Desbloquear.
2 Insira seu código de acesso.
3 Selecione Controle dos pais > Bloquear > Canal.
4 Selecione um canal.

Configurações adicionais
As configurações disponíveis podem variar com base na fonte 
selecionada.

Configurações para iPhone® e iPod®

Quando um iPhone ou iPod compatível está conectado à porta 
USB do estéreo, você pode reproduzir mídia e alterar as opções 
usando o controle remoto.
Na fonte iPod, selecione  > Configurações do iPod.
Repetir: define o método de repetição da faixa ou lista de 

reprodução.
Reproduzir aleatoriamente: define o método de reprodução de 

faixas ou álbuns.
Capa do álbum: exibe ou oculta a capa do álbum em um visor 

multifuncional (MFD) FUSION-Link conectado e compatível.
OBSERVAÇÃO: a capa do álbum não pode ser exibida no 
controle remoto ou quando o reprodutor de mídia está 
conectado usando a tecnologia Bluetooth.

Configurações de pesquisa para iPhone e iPod
Caso seu iPhone ou iPod contenha mais de 100 artistas, 
músicas ou álbuns, é possível habitar uma pesquisa para 
pesquisar rapidamente por letra ou número.
Na fonte iPod, selecione  > Configurações do iPod > 
Pesquisando.
Desligado: o artista, a música ou as listas de álbuns são 

exibidas usando o layout padrão.
100 a 800: exibe as listas usando o menu de pesquisa rápida 

quando o iPhone ou iPod contém mais de 100 artistas, 
músicas ou álbuns.

Configurações do MTP
Quando um dispositivo MTP compatível, tal como um 
smartphone Android™, é conectado à porta USB do estéreo, é 
possível reproduzir mídia e alterar as opções usando o controle 
remoto.
Na fonte MTP, selecione .
Repetir: define o método de repetição da faixa ou lista de 

reprodução.
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Reproduzir aleatoriamente: define o método de reprodução de 
faixas ou álbuns.

Capa do álbum: exibe ou oculta a capa do álbum em um visor 
multifuncional (MFD) FUSION-Link conectado e compatível.
OBSERVAÇÃO: a capa do álbum não pode ser exibida no 
controle remoto ou quando o reprodutor de mídia está 
conectado usando a tecnologia Bluetooth.

Configurações do USB
Quando uma unidade flash USB compatível é conectada a uma 
porta USB do estéreo, é possível aplicar formatos de áudio 
suportados e alterar opções usando o controle remoto.
Na fonte USB, selecione .
Repetir: define o método de repetição da faixa ou pasta.
Reproduzir aleatoriamente: define o método de reprodução de 

faixas ou pasta.

Configurações Bluetooth
Quando um smartphone ou reprodutor de mídia Bluetooth 
compatível é emparelhado e conectado ao estéreo Fusion 
BB300, é possível reproduzir mídia e alterar opções usando o 
controle remoto.
Na fonte Bluetooth, selecione .
Localize-me: permite ao estéreo Fusion BB300 ficar visível 

para um smartphone ou reprodutor de mídia Bluetooth 
durante o emparelhamento.

Remover dispositivo: remove um smartphone ou reprodutor 
de mídia Bluetooth emparelhado do estéreo Fusion BB300.

Configurações de FM e AM
Além de alterar estações, é possível gerenciar suas estações 
predefinidas usando o controle remoto.
Na fonte FM ou AM, selecione  > Predefinições.
Salvar atual: salva a estação atual como predefinida.
Remover predefinição: permite a você remover uma ou todas 

as estações predefinidas do dispositivo.

Configurações gerais
Selecione .
LCD: define o brilho e contraste.
Economia de energia: ativa e desativa o recurso de economia 

da luz de fundo.
Som das teclas: ativa e desativa o som.
Monitor NMEA: define os dados a serem visualizados, o ciclo 

de exibição dos dados e as unidades de medida dos dados 
NMEA 2000.

Idioma: define o idioma no controle remoto.
Região do sintonizador: define a região usada pela fonte FM 

ou AM.
Tel mudo: define o comportamento do fio de interrupção do 

som. O dispositivo pode interromper o som do áudio ou 
alterar para a entrada AUX quando o fio de interrupção do 
som opcional for ativado.

Definir nome do dispositivo: atribui um nome para o estéreo 
conectado.

Estéreo: atribui o controle remoto para o estéreo conectado.
Atualizar: atualiza o estéreo conectado ou controle removo 

através de um estéreo conectado.
Redefinição de fábrica: redefine o estéreo conectado ara os 

padrões de fábrica.
Sobre: mostra a versão do software instalado.

Configurações da zona
É possível ajustar as configurações de cada zona disponível 
usando o controle remoto. Cada zona possui configurações 
diferentes que podem ser ajustadas.
Selecione  > Zona.
Tom: define grave, médio e agudo para todas as zonas.
Atribuir: atribui o controle remoto para uma única ou todas as 

zonas.

Configurações da Zona 1
Selecione  > Zona > Zona 1.
Equilíbrio: define o equilíbrio direito e esquerdo da zona.
Limite do volume: define o volume máximo da zona.
Definir nome da zona: atribui um nome para a zona.

Configurações da Zona 2
Selecione  > Zona > Zona 2.
Ativar: ativa e desativa a zona.
Link para Zona 1: ativa a Zona 2 para usar as mesmas 

configurações da Zona 1.
Equilíbrio: define o equilíbrio direito e esquerdo da zona.
Limite do volume: define o volume máximo da zona.
Definir nome da zona: atribui um nome para a zona.

Configurações da Zona 3
Selecione  > Zona > Zona 3.
Ativar: ativa e desativa a zona.
Equilíbrio: define o equilíbrio direito e esquerdo da zona.
Limite do volume: define o volume máximo da zona.
Subwoofer: define o nível de saída do subwoofer e ajusta o 

filtro de frequência.
Controle de volume: permite que o volume dessa zona seja 

controlado por outro amplificador ou estéreo, e oferece uma 
saída fixa de nível de linha quando o botão de opções é 
liberado.

Definir nome da zona: atribui um nome para a zona.

Mais informações
Registro de seu Fusion BB300
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.

Introdução ao Manual do proprietário
Você pode baixar os manuais mais recentes e suas respectivas 
traduções na web.
1 Acesse www.fusionentertainment.com/marine.
2 Selecione seu produto.
3 Selecione Manuais e Downloads.
4 Selecione um manual.
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Informações sobre o PGN NMEA 2000 
compatível
Número do 
PGN

Campo de dados

127250 Referência do sensor de direção:
• 0: Verdadeiro
• 1: Magnético

128259 Referência de velocidade da água:
• 00: Roda de pás
• 01: Tubo de Pitot
• 02: Doppler
• 03: Correlação (ultrasom)
• 04: Eletromagnético (EM)

128267 Profundidade da água:
• Adição ou subtração do deslocamento

129025 Posição:
• Latitude e longitude

129026 Sentido no solo (COG) e Velocidade no solo (SOG)
Referência COG:
• 0: Verdadeiro
• 1: Magnético

129029 Dados de posição do sistema de navegação global via 
satélite (GNSS)

129284 Dados sobre navegação:
• Data de chegada estimada

130306 Referência de dados do vento:
• 0x02 : vento aparente (em relação à linha central da 

embarcação)
130310 Temperatura da água e pressão atmosférica
130311 Temperatura da água e pressão atmosférica
130312 Temperatura e fonte de temperatura:

• - 00 : temperatura do mar
130314 Pressão real e fonte de pressão:

• 00 : pressão atmosférica
130577 Dados da direção e referência COG:

• 0: Verdadeiro
• 1: Magnético
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