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Kapitel 1: Vigtige oplysninger

Godkendt installation
Raymarine anbefaler, at installationen udføres af en installatør,
der er godkendt af Raymarine. Ved at få installationen udført af
en godkendt installatør, får du visse udvidede garantifordele. Du
kan få flere oplysninger af din Raymarine-forhandler og ved at
læse garantidokumentet, der følger med produktet.

Advarsel: Installation og betjening
af produktet
Produktet skal installeres og betjenes i
overensstemmelse med de medfølgende
anvisninger. Hvis anvisningerne ikke følges kan
der opstå fare for personskader, skader på fartøjet
og/eller tab af funktionalitet.

Advarsel: Mulig antændingskilde
Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med
farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes
på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i
motorrum eller i nærheden af brændstoftanke).

Advarsel: Højspænding
Dette produkt indeholder højspænding. Fjern IKKE
afdækning, og forsøg ikke på anden måde at skaffe
adgang til interne komponenter, med mindre der
specifikt gives besked om det i dette dokument.

Advarsel: Grundlæggende
information om produktet
Før der tændes for strømmen til dette produkt
skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
vejledning.

Advarsel: Sluk strømforsyningen
Sørg for, at bådens strømforsyning er slået FRA,
inden du påbegynder installationen af produktet.
Du må IKKE tilslutte eller afbryde forbindelsen til
udstyr, når strømmen er slået til - med mindre du
rådes til at gøre det i dette dokument.

Advarsel: FCC-advarsel (afsnit
15.21)
Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der
ikke udtrykkeligt er godkendt skriftligt af Raymarine
Incorporated kan krænke overensstemmelse med
FCC reglerne og ugyldiggøre brugerens ret til at
betjene udstyret.

Advarsel: Sikkerhed i forbindelse
med radarscanner
Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før
radarscanneren sættes i gang med at rotere.

Advarsel: Sikkerhed i forbindelse
med radartransmission
Radarscanneren udsender elektromagnetisk
energi. Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen,
før radarscanneren sættes i gang med at sende.

Advarsel: Betjening af
fiske-ekkoloddet
• Betjen ALDRIG fiske-ekkoloddet, hvis ikke båden
er i vandet.

• Rør ALDRIG ved transducerens overflade, når
der er tændt for strømmen.

• SLUK for fiske-ekkoloddet, hvis der er mulighed
for dykkere inden for 7,6 m (25 ft) afstand af
transduceren.

Advarsel: Berøringsskærmens
temperatur
Hvis displayet er monteret over dæk, hvor det
udsættes for direkte sollys i længere perioder,
kan berøringsskærmen blive meget varm. Under
sådanne forhold anbefaler Raymarine, at du undgår
at bruge berøringsskærmen:

• I forbindelse med HybridTouch displays bør du
bruge enhedens fysiske knapper i stedet.

• I forbindelse med displays, der kun har
touch-betjening, bør du bruge et eksternt tastatur
(f.eks. RMK-9) i stedet.

Advarsel: Berøringsskærmen
Udsættelse for langvarig regn kan forårsage fejl i
touchskærmens ydeevne. I disse tilfælde skal du
bruge touch-skærmen mindst muligt og tørre den
af med en ikke-slibende klud, inden du bruger den.

FORSIGTIG: Transducerkabel
• UNDLAD at skære, afkorte eller splejse
transducerkablet.

• UNDLAD at fjerne stikket.

Hvis der er skåret i kablet, kan det ikke repareres.
Hvis der er skåret i kablet, gælder garantien ikke.

FORSIGTIG: Beskyttelse af
strømforsyning
Når produktet installeres, skal du sikre dig, at
strømforsyningen er beskyttet med en passende
sikring eller et ræle.

FORSIGTIG: Korrekt behandling af
søkorts- og hukommelseskort
For at undgå uoprettelig skade på og/eller tab af
data fra søkorts- og hukommelseskortet skal du:

• Gem IKKE data eller filer på et kort, der
indeholder kartografi, da søkortene muligvis
overskrives.

• Sørg for, at søkortskortet placeres med den
rigtige side opad. Forsøg IKKE at tvinge et
søkortskort på plads.

• Brug IKKE et metalinstrument såsom en
skruetrækker eller tang til at fjerne et søkorts-
eller hukommelseskort.

FORSIGTIG: Sørg for, at lågen til
søkort-kortet er forsvarligt lukket.
For at forebygge indtrængning af vand og deraf
følgende skade på produktet skal du sørge for, at
lågen til søkort-kortet er forsvarligt lukket.
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FORSIGTIG: Solskærme
• Påsæt altid solskærmene, når produktet ikke
er i brug til beskyttelse af produktet mod
UV-strålernes skadelige effekt.

• Fjern solskærmene, når der sejles ved høj
hastighed, uanset om det er i vand, eller om
fartøjet slæbes.

FORSIGTIG: Rengøring
Ved rengøring af produktet:

• Tør IKKE displayet af med en tør klud, da dette
kan ridse skærmens belægning.

• Brug IKKE slibemidler eller produkter, der
indeholder syre eller ammoniak.

• Foretag IKKE sprøjtevask

TFT Skærme
Skærmens farver vil evt. variere med en kulørt baggrund eller
i kulørt lys. Dette er helt normalt og kan ses på alle farve Thin
Film Transistor (TFT) skærme.

Vandindtrængning
Ansvarsfraskrivelse vedr. vandindtrængning
På trods af at Raymarines produkter mere end overholder
kravene i den angivne IPX-standard (se produktets
Tekniske specifikation), er det muligt, at der kan forekomme
vandindtrængning og deraf følgende funktionsfejl, hvis
Raymarine-udstyret udsættes for trykspuling. Raymarines
garanti dækker ikke skader, der er sket som følge af trykspuling.

Ansvarsfraskrivelser
Dette produkt (inklusive de elektroniske søkort) er kun beregnet
som et hjælpemiddel til navigation. Det er fremstillet til at lette
brugen af officielle søkort, til ikke at erstatte dem. Det er kun
officielle søkort og meddelelser til søfarende der indeholder
alle de nødvendige oplysninger til sikker navigation. Det er
kaptajnens ansvar, at disse tages i brug. Det er brugerens
eget ansvar at handle forsvarligt og benytte sig af officielle
søkort, meddelelser til søfarende samt korrekt navigation
ved anvendelse af dette eller andre Raymarine-produkter.
Dette produkt understøtter elektroniske søkort fra tredjeparts
dataudbydere, som kan være indlejrede i eller lagret på memory
cards. Brugen af sådanne søkort er underlagt udbyderens
slutbrugerlicensaftale, som er indeholdt i dokumentationen for
dette produkt eller leveres med memory card'et.
Raymarine garanterer ikke, at dette produkt er fri for fejl, eller
at det er kompatibelt med produkter, der er fremstillet af andre
personer eller enheder end Raymarine.
Dette produkt bruger digitale søkortsdata og elektronisk
information fra GPS, som kan indeholde fejl. Raymarine
garanterer ikke validiteten af sådan information, og det skal
bemærkes, at informationsfejl kan forårsage fejlfunktion
i produktet. Raymarine er ikke ansvarlig for skader eller
personskader, der er forårsaget af din brug eller manglende
evne til at bruge produktet, af produktets interaktion med
produkter, der er fremstillet af andre, eller af fejl i søkortsdata
eller information, som produktet anvender, og som leveres af
tredjepart.

Hukommelseskort og søkortskort
MicroSD hukommelseskort kan bruges til at sikkerhedskopiere
/ gemme data (f.eks. waypoints og trackspor). Når dataene er
kopieret på et hukommelseskort, kan de gamle data slettes på

systemet, og der bliver dermed plads til nye data. De gemte
data kan hentes frem til enhver tid. Du kan få vist yderligere eller
opgraderet kartografi med søkortskort.
Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer dine data på
et hukommelseskort. Gem IKKE data på et hukommelseskort,
der indeholder kartografi.

Kompatible kort
Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med dit display:
• Micro sikker digital standardkapacitet (MicroSDSC)
• Micro sikker digital høj kapacitet (MicroSDHC)

Bemærk:

• Den maksimalt understøttede hukommelseskort kapacitet
er 32 GB.

• MicroSD kort skal formateres, så de bruger enten FAT eller
FAT 32 filsystem-formatet og dermed kan bruges med din
MFD.

Nominel hastighedsklasse
For at opnå den bedste ydeevne anbefales det at bruge
hukommelseskort af klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).

Søkortskort
Dit produkt er installeret fra starten med elektroniske søkort
(grundkort på verdensplan). Hvis du ønsker at bruge andre
søkortsdata, kan du indsætte kompatible søkortskort i enhedens
hukommelseskort-læser.

Brug altid søkortskort og hukommelseskort fra en kendt
producent.
Til arkivering af data eller oprettelse af et elektronisk søkortskort
anbefaler Raymarine brugen af hukommelseskort af god kvalitet.
Nogle hukommelseskort fra visse producenter vil evt. ikke
fungere i din enhed. Kontakt venligst kundeservice for at få en
liste over anbefalede søkortskort.

EMC-retningslinjer for installation
Raymarines udstyr og tilbehør overholder de relevante regler
for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for at minimere den
elektromagnetiske interferens på tværs af udstyret og den effekt,
som en sådan interferens kan have på systemet
Det er vigtigt, at systemet installeres korrekt for at minimere
elektromagnetisk interferens.

Bemærk: I områder med ekstrem EMC-interferens kan der
være en smule interferens på produktet. Hvis dette skulle ske,
bør der være en større afstand mellem produktet og kilden
til interferens.

Vi anbefaler følgende for at opnå den optimale beskyttelse mod
elektromagnetisk interferens:
• Raymarine-udstyr og tilsluttede kabler bør:
– anbringes mindst 1 m (3 ft) fra andet udstyr, der udsender
radiosignaler eller kabler, der bærer sådanne, f.eks.
VHF-radioer, -kabler og -antenner. Hvis udstyret bruges i
nærheden af SSB-radioer, bør afstanden være mindst 2 m.

– anbringes mere end 2 m (7 ft) fra radarstråler. En radarstråle
spredes normalt 20 grader opad og nedad i forhold til
strålingens midtpunkt.

• Produktet bør strømføres vha. et andet batteri, end det der
bruges til startmotoren. Dette er vigtigt for at forhindre fejl og
datatab, der kan opstå, hvis startmotoren ikke har sit eget
batteri.

• Der bør anvendes korrekte kabler fra Raymarine.
• Kabler må ikke forkortes eller forlænges, med mindre det
gennemgås i installationsvejledningen.

Bemærk: I de tilfælde, hvor begrænsninger på
installationsstedet forhindrer dig i at overholde en eller
flere af ovenstående anvisninger, skal du adskille elektrisk
udstyr så meget som muligt for at undgå elektromagnetisk
interferens.
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RF-eksponering
Denne sender og dens antenne er udformet således, at
den overholder FCC / IC RF-eksponeringsgrænser for
generel befolkning / ukontrolleret eksponering. WiFi- /
Bluetooth-antennen er monteret bag frontinstrumentpanelet på
den venstre side af skærmen. Det anbefales at opretholde en
sikker afstand på mindst 1 cm fra den venstre side af skærmen.

FCC

Overensstemmelseserklæring (afsnit
15.19)
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er
underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens

herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Interferenserklæring (afsnit
15.105 (b))
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med
kravene for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i
FCC-reglerne.
Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke
installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,
forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er
dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i
radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde
og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
udbedre forholdene på en af nedenstående måder:
1. Drej eller flyt modtagerantennen.
2. Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
3. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det

modtageren nu er tilsluttet.
4. Bed en forhandler eller erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp.

Industry Canada
Denne enhed er i overensstemmelse med RSS-standard(er),
der er undtaget licens ifølge Industry Canada.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enhed forårsager måske ikke interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens,

herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af
enheden.

Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med
canadisk ICES-003.

Industry Canada (Français)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence
RSS d'Industry Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les

interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Japanske godkendelser
I det frekvensbånd, der bruges til dette udstyr, bliver der også betjent
campus radio stationer (radio stationer, der kræver en tilladelse) og angivne
radio stationer med lav effekt (radio stationer, der ikke kræver tilladelse) for
mobil identifikations og amatør radio stationer (radio stationer, der kræver
tilladelse), som anvendes i industrier som f.eks. mikrobølge ovne, teknisk
udstyr, lægeudstyr og produktionslinje fra andre fabrikker.

1. Inden du anvender dette udstyr bedes du sikre dig, at der ikke betjenes
campus radio stationer og angivne radio stationer med lav effekt til
mobil identifikations og amatør radio stationer i nærheden.

2. Hvis der opstår skadelig interferens for campus radio stationer til
mobil identifikation pga. dette udstyr, bedes du straks skifte den
anvendte frekvens eller standse transmissionen af radio bølger og
derefter informere dig om foranstaltningerne for at undgå interferens
(f.eks. installationen af partitioner) gennem nedenstående kontakt
information.

3. Hvis der opstår problemer, som f.eks. i tilfælde af skadelig interferens
for angivne radio stationer med lav effekt til mobil identifikations eller
amatør radio stationer, pga. dette udstyr, bedes du desuden søge
hjælp gennem følgende kontakt information.

Kontakt information: Kontakt venligst din lokale autoriserede Raymarine
forhandler.

Licensaftaler for tredjepartssoftware
Dette produkt er undlagt visse licensaftaler for
tredjepartssoftware, som angivet herunder:

• GNU — LGPL/GPL

• JPEG libraries

• OpenSSL

• FreeType

Licensaftalerne for ovenstående kan findes på webstedet
www.raymarine.com og på den medfølgende cd med
dokumentation, hvis leveret.

Støjafskærmende ferrit kerner
Der er monteret støjafskærmende ferrit kerner på nogle af
Raymarines kabler. Disse er vigtige for at minimere den
elektromagnetiske interferens. Hvis det er nødvendigt at fjerne
en ferrit kerne (f.eks. under installation eller vedligeholdelse),
skal den anbringes på det rette sted igen, inden produktet tages
i brug.
Du må kun bruge ferrit kerner af den rette type, leveret af en
autoriseret Raymarine-forhandler.
Hvis det er nødvendigt at tilføje flere ferrit kerner til et kabel
ved en installation, bør der bruges ekstra kabel-klemmer for at
forhindre belastning af stikkene pga. kablets ekstra vægt.

Forbindelser til andet udstyr
Krav om ferritter på kabler, der ikke er fra Raymarine
Hvis dit Raymarie-udstyr skal sluttes til andet udstyr med et
kabel, der ikke er fra Raymarine, SKAL der sættes en ferrit på
kablet i nærheden af Raymarine-enheden.

Overensstemmelseserklæring
Raymarine UK Ltd. erklærer, at dette produkt overholder de
væsentlige krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EF.
Det originale overensstemmelsescertifikat kan findes på den
pågældende produktside på www.raymarine.com.

Vigtige oplysninger 11

http://www.raymarine.com


Bortskaffelse af produktet
Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med
WEEE-Direktivet.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic
Equipment) fastslår, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr
skal genbruges. Selv om WEEE-direktivet ikke gælder for alle
Raymarine-produkter, støtter vi genbrugspolitikken, og vi beder
dig om at sætte dig ind i den korrekte bortskaffelse af produktet.

Politik for defekte pixels
Som alle TFT (Thin Film Transistor) enheder kan skærmen have
nogle få forkert oplyste ("døde") pixler. Disse kan evt. ses som
sorte pixler på lyse områder af skærmen eller som farvede pixler
i sorte områder.
Hvis dit display indeholder FLERE forkert oplyste pixels
end det tilladte (se produktets tekniske specifikationer for
detaljerede oplysninger), bedes du kontakte dit lokale Raymarine
servicecenter for yderligere oplysninger.

Garantiregistrering
Du kan registrere ejeskabet af dit Raymarine produkt på
www.raymarine.com og registrere online.
Det er vigtigt, at du registrerer dit produkt, hvis du vil udnytte alle
garantifordelene. På pakken til dit udstyr er der et mærkat med
serienummeret på din enhed. Du skal bruge dette serienummer,
når du registrerer produktet. Lad mærkaten sidde eller opbevar
den til senere brug.

IMO og SOLAS
Udstyret, der er beskrevet i dette dokument er beregnet til
brug på lystbåde og erhvervsfartøjer, der ikke er omfattet
af transportbestemmelserne fra IMO (Den internationale
søfartsorganisation) og SOLAS (international konvention om
sikkerhed for menneskeliv på søen).

Teknisk nøjagtighed
Såvidt vi ved, var oplysningerne i dette dokument korrekte på
det tidspunkt, hvor dokumentet blev udarbejdet. Raymarine
kan dog ikke drages til ansvar for eventuelle unøjagtigheder
eller mangler heri. Som følge af vores politik om konstant
forbedring af vores produkter kan specifikationerne ændres
uden varsel. Følgelig kan Raymarine ikke drages til ansvar
for eventuelle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i
dette dokument og selve produktet. Se venligst Raymarine
website (www.raymarine.com) for at sikre, at du har de(n) mest
opdaterede version(er) af dokumentationen til dit produkt.
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Kapitel 2: Dokument- og produktinformation

Kapitlets indhold
• 2.1 Oplysninger om håndbogen på side 14

• 2.2 Produktoversigt på side 15

• 2.3 Illustrationer i håndbog på side 17

• 2.4 Udtryk i håndbogen på side 18
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2.1 Oplysninger om håndbogen
Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om dit
multifunktions display.
Håndbogen skal bruges med følgende 3. generations Raymarine
multifunktion display:
• a Series
• c Series
• e Series

Om denne håndbog
I denne håndbog beskrives det, hvordan multifunktionsdisplayet
betjenes sammen med kompatibelt udstyr til elektronisk
kartografi og perifert udstyr.
Det antages, at alt perifert udstyr, som displayet bruges med, er
kompatibelt og korrekt installeret. Denne håndbog er egnet til
brugere med forskellige søfartskundskaber, men der forudsættes
en generel viden om brug af displayet samt maritim terminologi
og praksis.

Software revision
Raymarine opdaterer jævnligt produkt-software for at tilføje nye
funktioner og forbedre eksisterende funktioner.

Release 10

Denne håndbog dækker multifunktions display software
version — LightHouse II udg. 10.
Se venligst afsnittet Software-udgivelser for detaljerede
oplysninger om software-udgivelser.
Kontrollér Raymarine-webstedet for at sikre, at du har
den nyeste software og de nyeste brugervejledninger.
www.raymarine.dk.

Håndbøger
Følgende håndbøger gælder for din multifunktionsskærm:

Håndbøger
Alle dokumenter kan hentes i pdf-format på www.raymarine.dk

Håndbøger til a Series

Beskrivelse Varenummer

Monteringsvejledning og kom godt i
gang til a Series

88012

Installations- og betjeningshånd-
bøger til a Series / c Series / e
Series

81337

Monteringsskabelon til a6x 87165

Monteringsskabelon til a7x 87191

Håndbøger til c Series

Beskrivelse Varenummer

Monteringsvejledning og kom godt i
gang til c Series / e Series

88001

Installations- og betjeningshånd-
bøger til a Series / c Series / e
Series

81337

e95 / e97 / c95 / c97
Monteringsskabelon

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Monteringsskabelon

87145

Håndbøger til e Series

Beskrivelse Varenummer

e7 / e7D Monteringsvejledning og
kom godt i gang

88011

Monteringsvejledning og kom godt i
gang til c Series / e Series

88001

Beskrivelse Varenummer

Installations- og betjeningshånd-
bøger til a Series / c Series / e
Series

81337

e7 / e7D Monteringsskabelon 87137

e95 / e97 / c95 / c97
Monteringsskabelon

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Monteringsskabelon

87145

e165 Monteringsskabelon 87166

Yderligere håndbøger

Beskrivelse Varenummer

SeaTalkng-referencevejledning 81300

Brugervejledninger til Print Shop
Raymarine tilbyder en Print Shop-service, der gør det muligt for
dig at købe en professionelt udskrevet vejledning af høj kvalitet
til dit Raymarine-produkt.
Udskrevne vejledninger er ideelle at have om bord på din båd,
hvor de kan bruges som en nyttig reference, hver gang du har
brug for hjælp til dit Raymarine-produkt.
Klik ind på http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175 for at
bestille en udskrevet vejledning, der leveres direkte til din dør.
For yderligere oplysninger om Print Shop henvises der til Print
Shop FAQ-siderne: http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751.

Bemærk:

• Du kan betale med kreditkort og PayPal for de udskrevne
vejledninger.

• Udskrevne vejledninger kan sendes til overalt i verden.

• Der vil blive føjet yderligere vejledninger til Print Shop i
løbet af de kommende måneder til både nye produkter og
Legacy-produkter.

• Raymarine brugervejledninger kan også downloades gratis
fra Raymarine's websted i det populære PDF-format. Disse
PDF-filer kan vises på en pc / bærbar computer, tablet,
smartphone eller på den seneste generation af Raymarine
multifunktions displays.
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2.2 Produktoversigt

a6x display varianter
a6x multifunktions displays fås i følgende varianter:

Variant uden
fiske-ekkolod

a65
(E70076)

a65 Wi-Fi
(E70162)

Variant med
fiske-ekkolod

a67
(E70077)

a67 Wi-Fi
(E70163)

DownVision
variant

a68
(E70206)

a68 Wi-Fi
(E70207)

Funktioner • Bluetooth

• Intern GPS

• Bluetooth

• Intern GPS

• Wi-Fi

Betjening

Berøringsskærm med
Multi-Touch
(HybridTouch, når
det parres med et
fjerntastatur.)

Berøringsskærm med
Multi-Touch
(HybridTouch, når
det parres med et
fjerntastatur.)

a7x display varianter
a7x multifunktions displays fås i følgende varianter:

Variant uden
fiske-ekkolod

a75
(E70164)

a75 Wi-Fi
(E70166)

Variant med
fiske-ekkolod

a77
(E70165)

a77 Wi-Fi
(E70167)

DownVision
variant

a78
(E70208)

a78 Wi-Fi
(E70209)

Funktioner • Bluetooth

• Intern GPS

• Bluetooth

• Intern GPS

• Wi-Fi

Betjening

Berøringsskærm med
Multi-Touch
(HybridTouch, når
det parres med et
fjerntastatur.)

Berøringsskærm med
Multi-Touch
(HybridTouch, når
det parres med et
fjerntastatur.)
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c Series og e Series display varianter
c Series og e Series multifunktions displays fås i følgende varianter

Ikke
fiske-
ekkolod

Fiske-
ekkolod Series Betjening Funktioner

e7
(E62354)

e7D
(E62355)

e Series

HybridTouch
(Berøringsskærm og fysiske
knapper)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Intern GPS.

• Videoindgang.

c95
(E70011)

c97
(E70012)

c Series

Kun fysiske
knapper

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Intern GPS.

• Videoindgang.

e95
(E70021)

e97
(E70022)

e Series

HybridTouch
(Berøringsskærm og fysiske
knapper)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Intern GPS.

• Videoindgang x2.

• Videoudgang.

c125
(E70013)

c127
(E70014)

c Series

Kun fysiske
knapper

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Intern GPS.

• Videoindgang.

e125
(E70023)

e127
(E70024)

e Series

HybridTouch
(Berøringsskærm og fysiske
knapper)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Intern GPS.

• Videoindgang x2.

• Videoudgang.

e165
(E70025)

n/a e Series

HybridTouch
(Berøringsskærm og fysiske
knapper)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Videoindgang x2.

• Videoudgang.

Oversigt over HybridTouch
Hvis multifunktions displayet understøtter HybridTouch, kan du
både betjene det med touchskærmen og de fysiske knapper.
Et HybridTouch display har fysiske knapper, som kan anvendes
ud over berøringsskærmen. Multifunktions display, der kun har
berøringsskærm (og ingen fysiske knapper) kan sluttes til et
fjerntastatur, hvor det er muligt at bruge HybridTouch-funktioner.

Alle funktioner kan vælges med touchskærmen. Der kan dog
være situationer (f.eks. ved ekstreme vejrforhold), hvor det
ikke er praktisk at bruge touchskærmen. I sådanne situationer
anbefaler Raymarine kraftigt, at du bruger låsefunktionen,
og nøjes med at bruge de fysiske knapper til at betjene
multifunktionsdisplayet.
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Overblik over berøringsskærm
Berøringsskærmen giver et alternativ til brug af fysiske knapper
til at styre dit multifunktions display.
Alle funktioner kan vælges med touchskærmen

Bemærk: Raymarine anbefaler kraftigt, at du øver dig i
at bruge touchskærmen, mens båden er forankret eller
fortøjet. Du kan finde det nyttigt at bruge simulatortilstanden
(tilgængelig fra Startskærm > Opsætning > System
Indstillinger) i disse situationer.

2.3 Illustrationer i håndbog
Illustrationerne og skærmbillederne, der anvendes i denne
håndbog, kan afvige en smule fra din displaymodel.
Illustrationen af multifunktions displayet herunder bruges
gennem hele denne vejledning, og med mindre andet angives,
kan den gælde for alle 3. generations multifunktions display fra
Raymarine (dvs. a Series, c Series og e Series).

D12596-1
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2.4 Udtryk i håndbogen
Der anvendes følgende udtryk i håndbogen i forbindelse med:

Type Eksempel Udtryk

Ikoner Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter ikoner, og henviser til det
at vælge et ikon på skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper:

• Touch — Tryk på ikonet med fingeren for at vælge.

• Fysiske knapper — Brug Joysticket til at markere ikonet og trykke
på knappen Ok.

Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter menuer, og henviser til
det at vælge et menupunkt, enten gennem touch eller fysiske knapper:

• Touch — Tryk på ikonet med fingeren for at vælge.

• Fysiske knapper — Brug Joysticket til at markere ikonet, og tryk på
knappen Ok.

Menuer

Udtrykket “rul” bruges i situationer, der omfatter menuer og dialoger, og
henviser til det at rulle en liste eller menu, enten gennem touch eller
fysiske knapper:

• Touch— Tryk på menuen med fingeren og rul op eller ned for at rulle.

• Fysiske knapper — Drej drejeregulatoren med eller mod uret for at
rulle.

.

Applikationer Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter applikationer, og
henviser til det at vælge en placering, et objekt eller et målobjekt på
skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper:

• Touch—Tryk på en placering med fingeren og hold nede for at vælge,
eller

• Touch— Tryk på et objekt eller et målobjekt med fingeren og slip.

• Fysiske knapper — Brug Joysticket til at markere placeringen,
objektet eller målobjektet, og tryk på knappen Ok.

Numeriske justerings
kontrolfunktioner

Udtrykket “juster” bruges i situationer, der omfatter numeriske justerings
kontrolenheder, og henviser til det at ændre en numerisk værdi, enten
gennem touch eller fysiske knapper:

• Touch — Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller
mindske den numeriske værdi.

• Fysiske knapper — Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske
den numeriske værdi.

Mens den numeriske justeringskontrol vises, kan du også vælge tastatur
ikonet eller trykke på Ok-knappen og holde den nede for at åbne et
numerisk tastatur og indtaste en ny værdi for indstillingen.

Skyder linjens
kontrolfunktioner

Udtrykket “juster” bruges i situationer, der omfatter numeriske skyder
linjen, og henviser til det at ændre den tilknyttede numeriske værdi, enten
gennem touch eller fysiske knapper:

• Touch — Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller
mindske den numeriske værdi.

• Fysiske knapper — Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske
den numeriske værdi.
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Waypoint (MOB) knap / ikon
Afhængigt af typen af multifunktions display er der enten en
Waypoint (MOB) knap eller et ikon på skærmen.

WPT knap • c Series

• e Series

• RMK-9 tastatur

WPT-ikoner • a Series

• gS Series

I hele denne vejledning henviser termen: VælgWPT til et tryk på
den fysiskeWPT knap eller et tryk påWPT ikonet på skærmen.

Betjeninger med og uden touch
Denne håndbog gælder både for betjeninger med og uden
touch-betjening.
Denne håndbog bruger ikoner til at identificere, om en bestemt
betjening skal foretages med eller uden touch. Hvis en opgave
ikke er markeret med et ikon for betjening med eller uden touch,
kan opgaven udføres på begge måder.

Touch (betjening med berøringsskærm) —
Betjeninger med touch gælder for multifunktions
display, der har en berøringsskærm.

Ikke-touch (betjening med fysisk knap)
— Betjeninger uden touch gælder for
multifunktions display med fysiske knapper eller
multifunktions display, der har et fjerntastatur
tilsluttet og parret til den.
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Kapitel 3: Planlægning af installationen

Kapitlets indhold
• 3.1 Systemintegration på side 22

• 3.2 Tjekliste for installation på side 27

• 3.3 Systembegrænsninger på side 27

• 3.4 Overblik over flere datakilder (MDS) på side 28
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• 3.7 Typiske systemer på side 30

• 3.8 Systemprotokoller på side 32

• 3.9 Datamaster på side 33

• 3.10 Nye a Series dele medfølger på side 33

• 3.11 e7 / e7D dele medfølger på side 34

• 3.12 Nye c Series og Nye e Series dele medfølger på side 34

• 3.13 Nødvendigt værktøj til installation på side 35

• 3.14 Valg af placering på side 35
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3.1 Systemintegration
Din multifunktionsskærm er kompatibel med en bred vifte af marineelektronik udstyr.
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Multifunktiondisplayet bruger en række protokoller til at overføre data mellem de forskellige enheder i dit system. I følgende tabel
kan du se hvilke enheder, der kan sluttes til din skærm, og forbindelsestype (protokoller og fysiske interfaces):

En-
hed Enhedstype Maksimum antal Passende enheder Forbindelser

1 Fjernbetjening 1 pr. multifunktionsskærm. Raymarine RCU-3 Bluetooth

2 Smartphone / Tablet 1 pr. multifunktionsskærm. For Raymarine trådløs video streaming og
fjernbetjenings apps:

• Apple iPhone 4 (eller nyere) eller iPad
2 (eller nyere)

• Android-enhed med minimum 1GHz
processor og android 2.2.2 (eller nyere)
kørende

• Amazon Kindle Fire

Søkortsplotter synkr. med Navionics
Marine app:

• Apple iPhone eller iPad

• Android-kompatibel smartphone eller
tablet

For medieafspiller-kontrol (kun a, e og gS
Series):

• Hvilken som helst Bluetooth-aktiveret
enhed, der understøtter Bluetooth 2.1+
EDR strømklasse 1.5 (understøttet
profil: AVRCP 1.0)

• Søkortsplotter synkr. med Navionics
Marine app: Wi-Fi

• Video streaming og fjernbetjening:
Wi-Fi

• Medieafspiller kontrol: Bluetooth 2.1+
EDR strømklasse 1.5 (understøttet
profil: AVRCP 1.0) eller nyere

3 Skibstank sensorer -
tredjeparts

• Op til 5 x brændstof.

• 1 x ferskvand.

• 1 x spildevand.

• 1 x kloakvand.

• 1 x madding / fisk.

Tredjeparts NMEA 2000-interfaces NMEA 2000 (via valgfri
DeviceNet-adapterkabler)
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En-
hed Enhedstype Maksimum antal Passende enheder Forbindelser

4 GPS (ekstern) —
Raymarine

1 Enhver kombination af følgende:

• RS130

• Raystar125 GPS

• Raystar125+ GPS (via valgfri SeaTalk
til SeaTalkng omformer)

SeaTalk, SeaTalkng eller NMEA 0183

5 Instrumenter — Raymarine Som bestemt af
SeaTalk eller SeaTalkng
bus-båndbredde og
strømbelastning.

SeaTalkng:

• i50 Dybde, Fart eller Tridata

• i60 Vind, CH Vind

• i70

• ST70+

• ST70

SeaTalk (via valgfri SeaTalk til SeaTalkng
omformer):

• i40 Vind, Hastighed, Dybde eller Bidata

• ST60+ Vind, Fart, Dybde, Ror eller
Kompas

• ST40 Vind, Fart, Dybde, Ror eller
Kompas

SeaTalk eller SeaTalkng

6 Pilotkontrol displays —
Raymarine

Som bestemt af
SeaTalk eller SeaTalkng
bus-båndbredde og
strømbelastning, eller
hvad der er relevant.

SeaTalkng:

• p70

• p70R

• ST70 (kun SeaTalkng-kurscomputer.)

• ST70+ (kun SeaTalkng-kurscomputer.)

SeaTalk (via valgfri SeaTalk til SeaTalkng
omformer):

• ST6002

• ST7002

• ST8002

SeaTalk eller SeaTalkng

7 Autopiloter — Raymarine 1 SeaTalkng:

• Evolution autopiloter

• Alle SPX-kurscomputere

SeaTalk (via valgfri SeaTalk til SeaTalkng
omformer):

• ST1000

• ST2000

• S1000

• S1

• S2

• S3

SeaTalk, SeaTalkng eller NMEA 0183

8 AIS — Raymarine 1 • AIS 350

• AIS 650

• AIS 950

• AIS 250

• AIS 500

SeaTalkng eller NMEA 0183

8 AIS — tredjepart 1 Tredjepart NMEA 0183–kompatible AIS
Klasse A eller Klasse B modtager /
transceiver

NMEA 0183

9 Skibs trimsensorer -
tredjeparts

1 par Tredjeparts NMEA 2000-interfaces NMEA 2000 (via valgfri
DeviceNet-adapterkabler)
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En-
hed Enhedstype Maksimum antal Passende enheder Forbindelser

10 Video / kamera • a Series = 0

• e7, e7D, c Series = 1

• e Series (ekskl. e7 og
e7D) = 2

Komposit PAL- eller NTSC-videokilde BNC-stik

10 IP-kamera — tredjeparts Multi

Bemærk: Der må
kun vises 1 IP-kamera
ad gangen.

Tredjeparts IP-kamera

Bemærk: IP-kameraer skal kunne
tildele IP-adresse via DHCP og
tillade ikke-autentificeret, anonym
ONVIF-adgang.

Via SeaTalkhs netværk.

11 Lifetag (Mand overbord
alarm)

1 basestation Alle Raymarine Lifetag-basestationer SeaTalk (via valgfri SeaTalk til SeaTalkng
omformer)

12 Motor interface —
Raymarine

1 enhed for hver motor
CAN bus

ECI-100 SeaTalkng

12 Motor interface— tredjepart 1 Tredjeparts NMEA 2000-interfaces NMEA 2000 (via valgfri
DeviceNet-adapterkabler)

13 Transducere og sensorer
— Raymarine

1 Analoge transducere:

• Vind

• Hastighed

• Dybde

• Reference til roret

SeaTalkng (via valgfri iTC-5 konverter)

13 Transducere og sensorer
— Airmar

1 • DT800 Smart Sensor

• DST800 Smart Sensor

• PB200 vejrstation

SeaTalkng (via valgfri iTC-5 konverter)

14 Eksternt display e Series (ekskl. e7 og
e7D) = 1

Eksternt display 15 bens D-Type stik (VGA-stil)

15 Fiske-ekkolod transducer. 1 Direkte forbindelse til display af
fiske-ekkolods typen

• Raymarine P48

• Raymarine P58

• Raymarine P74

• Raymarine B60 20º

• Raymarine B60 12º

• Raymarine B744V

; ELLER:

• Hvilken som helst 600 watt- /
1Kw-kompatibel transducer (via valgfrit
E66066-adapterkabel)

; ELLER:

• Hvilken som helst Minn Kota transducer
(via A62363-adapterkabel)

Forbindelse gennem eksternt Raymarine
fiske-ekkolod modul:

• Hvilken som helst fiske-ekkolod
modul-kompatibel transducer

Raymarine transducer-forbindelse,
ELLER Minn Kota transducerforbindelse

16 DSC VHF radio —
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Ray260

• Ray260 AIS

NMEA 0183:

• Ray49

• Ray55

• Ray218

• Ray240

Bemærk: a Series kræver en NMEA
0183 til SeaTalkng konverter.
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En-
hed Enhedstype Maksimum antal Passende enheder Forbindelser

17 Raymarine Sirius vejr /
satellit-radio modtager (kun
Nordamerika)

1 SeaTalkhs:

• SR150

• SR100

• SR6

SeaTalkng:

• SR50

SeaTalkhs, SeaTalkng.

18 Yderligere
multifunktionsskærm(e)
— Raymarine

9 3. generations Raymarine multifunktions
display
SeaTalkhs (anbefalet):

• a Series

• c Series

• e Series

• gS Series

Bemærk: Du kan tilslutte Raymarine
multifunktions skærme ved hjælp af
NMEA 0183 eller SeaTalkng, men ikke
alle funktioner understøttes.

Bemærk: Besøg www.raymarine.dk
og download den seneste
softwareversion til din skærm.

SeaTalkhs.

18 Flere multifunktion-
sskærm(e) — tredjepart

• Forbindelser til
multifunktionsskærmes
NMEA-udgange: 4

• Forbindelser til
multifunktionsskærmes
NMEA-indgange: 2

Bemærk: a Series
multifunktions skærme
understøtter ikke
direkte tilslutning af
NMEA 0183-enheder.

NMEA 0183–kompatibel søkortsplotter og
multifunktionsskærme

NMEA 0183

19 Fiske-ekkolods modul
(Fiskefinder) — Raymarine

Multi • CP450C

• CP300

• CP100

• Fiskeekkolod-varianter af
multifunktionsskærm

SeaTalkhs

20 Radar — Raymarine 1 Alle Raymarine ikke-HD digitale radome
radarantenner og HD eller SuperHD
radarscannere.

Bemærk: Sørg for, at
radarscanneren bruger den seneste
softwareversion.

SeaTalkhs

21 Termisk kamera —
Raymarine

1

Bemærk: a Series
multifunktions displays
understøtter ikke
termiske kameraer.

• T200 Series

• T300 Series

• T400 Series

• T800 Series

• T900 Series

SeaTalkhs (betjening), BNC-stik (til video)

22 Fjerntastatur Multi • RMK-9 SeaTalkhs
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En-
hed Enhedstype Maksimum antal Passende enheder Forbindelser

23 Fusion underholdnings
systemer

Multi Fusion 700 series underholdnings
systemer:

• MS-IP700

• MS-AV700

SeaTalkhs

24 PC / laptop 1 Windows-kompatible PC eller laptop,
der kører Raymarine Voyager
planlægningssoftware.

SeaTalkhs
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3.2 Tjekliste for installation
Installation omfatter følgende aktiviteter:

Installationsjob

1 Planlæg systemet

2 Skaf alt fornødent udstyr og værktøjer

3 Placér alt udstyr

4 Træk alle kabler og ledninger.

5 Bor huller til kabler og til montering.

6 Forbind alt udstyret.

7 Fastgør alt udstyret.

8 Tænd systemet og test det.

3.3 Systembegrænsninger
De følgende begrænsninger omhandler antallet af
systemkomponenter der kan forbindes til et Raymarine
multifunktions display-system.

Enhed Maksimum

Maksimum antal SeaTalkhs-enheder 25

Maksimum antal SeaTalkng-enheder 50

Raymarine multifunktions display. 10
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3.4 Overblik over flere datakilder
(MDS)
Installationer, der omfatter flere typer datakilder kan medføre,
at data konflikter. Et eksempel er installationer af flere kilder
med GPS data.
MDS giver dig mulighed for at håndtere konflikter, der involverer
følgende typer af data:

• GPS Position.

• Pejling.

• Dybde.

• Hastighed.

• Vind.

Typisk gennemføres denne øvelse som en del af den oprindelige
installation, eller når nyt udstyr bliver føjet til.
Hvis denne øvelse IKKE bliver afsluttet, vil systemet automatisk
forsøge at løse datakonflikter. Det kan imidlertid betyde at
systemet vælger en datakilde, som du ikke ønsker at bruge.
Hvis MDS er tilgængelig, kan systemet liste de tilgængelige
datakilder op og give dig mulighed for at vælge din foretrukne
datakilde. Alle produkter i systemet, der bruger de datakilder,
der er anført ovenfor, skal være MDS kompatible for at MDS er til
rådighed. Systemet kan liste alle produkter, der ikke kompatibel.
Det kan være nødvendigt at opgradere softwaren til disse ikke
overensstemmende produkter for at gøre dem kompatible.
Besøg Raymarine hjemmeside (www.raymarine.com) for at få
den nyeste software til dine produkter. Hvis MDS kompatibelt
software ikke er tilgængeligt, og du ikke ønsker at systemet
automatisk forsøger at løse datakonflikter, skal ethvert
ikkekompatibelt produkt fjernes eller udskiftes for at sikre, at
hele systemet er MDS kompatibelt.

3.5 Sådan identificerer du din
displayvariant
Følg trinnene herunder for at finde ud af, hvilken displaymodel,
du har:

Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligehold.
3. Vælg Diagnoser.
4. Vælg Vælg Enhed.
5. Søg efter netværkskolonnen for posten 'Denne enhed'.
6. Enhedskolonnen for denne post vil angive din displaymodel.
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3.6 Netværksbegrænsninger
Raymarines 3. generations multifunktions display med
LightHouse (a Series, c Series, e Series og gS Series) kan
forbindes i et netværk.

Generelt

• Multifunktions display bør forbindes ved brug af SeaTalkhs.

• Multifunktions display kan også tilsluttes via SeaTalkng eller
NMEA 0183, men ikke alle funktioner kan understøttes.

• Alle netværksforbundne a Series, c Series og e Series display
skal indeholde software version 4.xx eller nyere.

• Alle netværksforbundne gS series display skal indeholde
software version 7.xx eller nyere.

Bemærk: a Series kan ikke netværksforbindes med NMEA
0183.

Master / repeater betjening

• Ethvert netværk, der indeholder mere end 1 multifunktions
display, skal have 1 af displayene angivet som data-master.

• Data-master display modtager data gennem NMEA 0183 og /
eller SeaTalkng og formidler dataene over SeaTalkhs til andre
netværksforbundne display.

Deling af startskærmbilledet

• Når netværksforbundne multifunktions displays kan have
fælles startskærm.

Deling af kartografi

• Kartografien fra søkortskort bruges altid frem for integreret
kartografi, når et søkortskort indsættes i en kortport.

• Søkortskort med kartografi kan deles mellem multifunktions
display.

Radarfunktionalitet

• Multifunktions display understøtter brugen af 1 radarscanner
ad gangen.

• Data, der leveres af en tilsluttet radarscanner, gentages til
alle netværksskærme.

Betjening af fiske-ekkolod / DownVisionTM

• Du kan slutte en ekstern fiske-ekkolods modul-enhed til
multifunktions displayet vha. SeaTalkhs netværket.

• Multifunktionsdisplay af typen med fiske-ekkolod og
DownVisionTM indeholder et internt fiske-ekkolods modul,
der giver mulighed for direkte forbindelse til en kompatibel
transducer.

• Du kan have flere aktive fiske-ekkolods moduler (interne og
eksterne) på et netværk. Du skal vælge det fiske-ekkolods
modul / den kanal, du ønsker at bruge, i fiske-ekkolods
applikations menuen.

• Data leveret af fiske-ekkolod modulet gentages til alle
netværksskærme.

Bemærk: Alle multifunktions display skal have LightHouse II
udg. 10.xx software eller nyere for at aktivere understøttelsen
af flere fiske-ekkolod.

Inkompatible display
Hvis du slutter et multifunktions display til dit system, som ikke er
kompatibelt, vises der en advarselsmeddelelse, indtil du kobler
den inkompatible enhed fra dit netværk.
3. generations multifunktions display er ikke kompatible med
følgende Raymarine display:

Produktbillede Multifunktionsskærm Generation

G-Series 2. generation

E-Series Widescreen 2. generation

C-Series Widescreen 2. generation

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

E-Series Classic 1. generation

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

C-Series Classic 1. generation
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3.7 Typiske systemer
Nedenstående illustrationer viser eksempler på mulige systemkonfigurationer. For yderligere oplysninger om kompatible
Raymarine-enheder henvises der til afsnittet Systemintegration.

Bemærk: I nedenstående eksempler kunne multifunktions display(ene) være hvilken som helst variant af Raymarines 3.
generations multifunktions display, f.eks. en a Series, c Series, e Series eller gS Series.

Eksempel: Grundlæggende system

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
6

��

D12245-3

1 2 3 4 5

1. Multifunktionsskærm

2. Netværksswitch

3. Radarscanner

4. Aktuator Kontrol Enhed (ACU)

5. Evolution autopilot

6. SeaTalkng pilotkontrolenhed (ekstraudstyr)

Bemærk: En netværksswitch er kun nødvendig, hvis flere tilsluttede enheder benytter SeaTalkhs / RayNet.

Eksempel: Basissystem med display af fiske-ekkolods typen

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12589-2

1 2 3 4 5

1. Multifunktionsskærm

2. Fiske-ekkolod transducer

3. Radarscanner

4. Evolution autopilot

5. SeaTalkng pilotkontrolenhed (ekstraudstyr)
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Eksempel: Basissystem med display af ikke-fiske-ekkolods typen

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12590-2

1 2 3 4 5

1. Multifunktionsskærm
2. Fiske-ekkolods modul
3. Fiske-ekkolod transducer
4. Evolution autopilot
5. SeaTalkng pilotkontrolenhed

Eksempel: Udvidet system

D12247-2

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

Se
aT
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kh
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DeviceNet

SeaTalkng
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kn

g
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kn

g

5
1

812

11

12 12 14

9

15

2 3 4
6

13

10

7

1. Radarscanner
2. Vejrsensor
3. Sirius vejrmodtager
4. Fiske-ekkolods modul
5. SeaTalkng pilotkontrolenhed
6. SeaTalkng instrumentdisplay
7. AIS-modtager/-transceiver
8. Audio-system
9. Smartphone / tablet
10. DeviceNet spurkabel (til NMEA 2000-enheder)
11. Netværksswitch
12. Multifunktions display
13. GPS-modtager
14. Termisk kamera
15. Trådløs forbindelse
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3.8 Systemprotokoller
Multifunktionsdisplayet kan forbindes til forskellige instrumenter
og displays for at dele information og derved øge systemets
funktionalitet. Disse forbindelser kan oprettes ved hjælp af
forskellige protokoller. Hurtig og præcis dataopsamling og
sending opnås ved en kombination af følgende dataprotokoller:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

• NMEA 2000

• SeaTalk

• NMEA 0183

Bemærk: Systemet anvender evt. ikke alle
forbindelsestyperne eller instrumenteringen, der er
beskrevet i dette afsnit.

SeaTalkhs
SeaTalkhs er et ethernet-baseret søfartsnetværk. Med denne
højhastighedsprotokol kan kompatibelt udstyr kommunikere
hurtigt og dele store datamængder.
Information, der deles ved hjælp af SeaTalkhs-netværket,
omfatter:

• Delt kartografi (mellem kompatible displays).

• Digitale radardata.

• Sonardata.

Seatalkng
SeaTalkng (Next Generation) er en forbedret protokol til
forbindelse af kompatible søfartsinstrumenter og -udstyr. Den
erstatter de gamle protokoller, SeaTalk og SeaTalk2.
SeaTalkng gør brug af et enkelt backbone-kabel, som kompatible
instrumenter forbindes til ved hjælp af et skinnekabel. Data og
strøm overføres inden for backbone-kablet. Enheder med et lavt
strømforbrug kan få strøm fra netværket, mens udstyr med et
højt strømforbrug kræver en separat strømforbindelse.
SeaTalkng er vores egen udvidelse til NMEA 2000 og den
gennemprøvede CAN-busteknologi. Kompatible NMEA 2000-
og SeaTalk- / SeaTalk2-enheder kan også tilsluttes vha. de
nødvendige grænsesnit eller adapterkabler.

NMEA 2000
NMEA 2000 giver betydelige fordele i forhold til NMEA 0183,
først og fremmest med hastighed og konnektivitet. Op til
50 enheder kan sende og modtage på samme tidspunkt på
en enkelt bus, hvor hver knude er fysisk tilgængelig. Den
specifikke hensigt med standarden var at tillade et helt netværk
af søfartselektronik fra en producent at kommunikere på samme
bus ved hjælp af standardiserede meddelelsestyper og formater.

SeaTalk
SeaTalk er en protokol, der sætter kompatible instrumenter i
stand til at oprette forbindelse til hinanden og dele data.
SeaTalk-kabelsystemet bruges til at forbinde kompatible
instrumenter og udstyr. Kablet transporterer strøm og data og
muliggør forbindelse uden en central processor.
Yderligere instrumenter og funktioner kan tilføjes til et
SeaTalk-system, simpelthen ved tilslutning til netværket.
SeaTalk-udstyr kan også kommunikere med andet
ikke-SeaTalk-udstyr via NMEA 0183-standarden, hvis der
anvendes et passende grænsesnit.

NMEA 0183
Standarden NMEA 0183 for datagrænsesnit er udviklet af
National Marine Electronics Association of America. Det er
en international standard, der muliggør, at udstyr fra mange
forskellige producenter kan forbindes og dele information.
Enheder, der opfylder NMEA 0183-standarden formidler
information, der er lig SeaTalks standard. Der er imidlertid
den vigtige forskel, at et kabel kun formidler information i én

retning. Af denne grund bruges NMEA 0183 generelt til at
forbinde en datamodtager til en sender, f.eks. en kompasføler,
der sender kursen til et radardisplay. Denne information
formidles i "sætninger", som hver har en sætningsidentifikator
af 3 bogstavers længde. Når der kontrolleres for kompatibilitet
mellem enheder, er det derfor vigtigt, at der anvendes de samme
sætningsidentifikatorer. Nogle eksempler:

• VTG – indeholder data om beholden kurs og fart.

• GLL – indeholder bredde- og længdegrad.

• DBT – indeholder vanddybden.

• MWV – indeholder relativ vindretning og data om
vindhastighed

NMEA-baudrater
NMEA 0183-standarden opererer med forskellige hastigheder,
hvilket afhænger af de specifikke krav eller udstyrets
specifikationer. Typiske eksempler er:

• 4800 baud. Anvendes til all-round kommunikation, herunder
FastHeading-data.

• 38400 baud. Anvendes til AIS og andre højhastighedsapp-
likationer.
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3.9 Datamaster
Et system, der indeholder mere end ét netværksforbundet
multifunktionsdisplay, skal have angivet en datamaster.
Datamasteren er det display, der fungerer som primær
datakilde for alle display. Det håndterer samtidig alle eksterne
oplysningskilder. F.eks. kan andre display have behov for
kursoplysninger fra autopilot- og GPS-systemerne, hvilket
normalt modtages via en SeaTalkng- eller NMEA-forbindelse.
Datamasteren er det display, hvortil SeaTalk, NMEA og
andre dataforbindelser oprettes, den sender dataene videre
til SeaTalkhs-netværket og evt. kompatible repeater-display.
Datamasteren deler bl.a. følgende oplysninger:

• Kartografi

• Ruter og navigationspunkter

• Radar

• Sonar

• Data fra autopiloten, instrumenterne, motoren og andre
eksterne kilder.

Systemet kan redundansforbindes, dvs. med dataforbindelser til
repeater-display. Sådanne forbindelser bliver dog først aktive,
hvis der opstår en fejl og/eller der vælges en ny datamaster.
I et autopilot system, der ikke indeholder et særligt pilot kontrol
display, fungerer data masteren også som kontrolenheden for
autopiloten.

3.10 Nye a Series dele medfølger
De følgende elementer leveres med dit multifunktions display.

D12583-2

1

4

7

5 6

8

2 3

x4

1 Frontramme

2 Multifunktionsskærm

3 Monterings pakning

4 Instrumentdæksel

5 Sæt med bøjlebeslag

6 Dokumentationspakke

7 Strømkabel

8 4x møtrikker, bolte, fjederskiver og skiver (kan enten
bruges til overflade montering eller montering med beslag.)
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3.11 e7 / e7D dele medfølger
Delene herunder følger med e7 / e7D multifunktionsdisplayet.

D12170-4

x4

x4

x4

1

2

8

3

4

5

7

9

6

1. Soldæksel.

2. Frontramme

3. Multifunktionsskærm.

4. Bageste ramme (der kræves til bøjlemontage).

5. Pakning (der kræves til indbygning).

6. Skruepakke, inklusive:

• 4 x bagrammeskruer.

• 4 x sæt fastgørelses elementer (til overflade montering).

• 4 x sæt fastgørelses elementer (til bøjle beslag montering).

7. Dokumentationspakke, indeholder:

• Cd på flere sprog

• Monteringsvejledning og kom godt i gang på flere sprog

• Monteringsskabelon.

• Garantipolitik

8. Kabel til strøm og data.

9. Sæt med bøjlebeslag.

3.12 Nye c Series og Nye e Series dele
medfølger
Delene herunder leveres med de Nye c Series og Nye e Series
(med undtagelse af e7 og e7D) multifunktions displays.

D12248-2

7

1

2

3

4

6
5

1. Instrumentdæksel.

2. Frontramme

3. Multifunktions display.

4. Pakning (der kræves til overflade montering).

5. 4 x sæt fastgørelses elementer (til overflade montering).

6. Dokumentationspakke, indeholder:

• Cd på flere sprog

• Monteringsvejledning og kom godt i gang på flere sprog

• Monteringsskabelon.

• Garantipolitik

7. Kabel til strøm og data.
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3.13 Nødvendigt værktøj til installation

D12171-2

1

4 53

876

2

1. Boremaskine

2. Stiksav

3. Pozidrive skruetrækker

4. Klæbebånd

5. Skruenøgle til overflade montering eller fastgørelses
enheder til beslag montering.

6. Fil.

7. Hulsav til planmontering (Se produktets monterings
skabelon vedrørende størrelse af hulsav).

8. Bor til overflade montering eller beslag montering.

3.14 Valg af placering
Advarsel: Mulig antændingskilde
Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med
farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes
på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i
motorrum eller i nærheden af brændstoftanke).

Generelle placeringskrav
Når du vælger en placering til dit produkt, skal visse faktorer
tages i betragtning.
De afgørende faktorer, som kan påvirke dit produkts ydeevne, er:

• Ventilation
For at sikre tilstrækkelig luftstrømning:

– Sørg for, at produktet monteres i et rum af en passende
størrelse.

– Sørg for, at intet blokerer for ventilationshullerne. Hold alt
udstyr korrekt adskilt.

Specifikke krav til hver systemkomponent følger senere i dette
kapitel.

• Overflade til montering.
Sørg for, at produktet støttes på en sikker overflade. Monter
ikke enheder eller skær huller på steder, som kan beskadige
fartøjets struktur.

• Kabelføring
Sørg for, at produktet monteres på en placering, hvor der er
plads til ordentlig kabelføring, -understøttelse og -forbindelse:

– En bøjningsradius på mindst 100 mm (3,94 in) medmindre
andet er anført.

– Brug kabelklemmer for at undgå belastning af forbindelser.

– Hvis det er nødvendigt at tilføje flere ferrit kerner til et kabel
ved en installation, bør der bruges ekstra kabelklemmer for
at sikre, at kablets ekstra vægt understøttes.

• Vandindtrængning
Produktet kan monteres både over og under dækket. Selvom
enheden er vandtæt, er det en god idé at placere den et
sted, hvor den er beskyttet mod længerevarende og direkte
udsættelse for regn og saltstænk.

• Elektrisk interferens
Vælg et sted, hvor der er tilstrækkelig afstand til enheder,
som kan skabe interferens, f.eks. motorer, generatorer og
radiosendere og -modtagere.

• Strømforsyning
Vælg en placering, som er så tæt som muligt på bådens
strømkilde. Dette holder kabelføring til et minimum.

Sikker kompas afstand
For at undgå potentielle forstyrrelser med skibets magnetiske
kompas, sørg for at holde tilstrækkelig afstand til skærmen.
Når du skal vælge en passende placering til din
multifunktionsskærm bør du prøve at få den størst mulige
afstand mellem skærmen og ethvert kompas. Typisk skal denne
afstand være mindst 1 m (3 ft) i alle retninger. For mindre
fartøjer er det ikke muligt at placere skærmen så langt væk fra
et kompas. I denne situation giver følgende tal den mindste
sikre afstand, der bør opretholdes mellem skærm og eventuelle
kompas.
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D12203-1

200 mm(7.87 in)

350 mm(13.8 in)

300 mm(11.8 in)

700 mm

(27.5 in)

500 mm

(19.7 in)

250 mm(9.84 in)

1 2

3

4

5

6

Enhed
Placering af kompas
i forhold til skærm

Minimum
sikkerhedsafstand
fra skærm

1 Top 200 mm (7,87 in.)

2 Bag 500 mm (19,7 in.)

3 Højre side 350 mm (13,8 in.)

4 Underside 300 mm (11,8 in.)

5 Forside 700 mm (27,5 in.)

6 Venstre side 250 mm (9,84 in.)

Krav angående GPS-placeringen
Ud over de generelle retningslinjer for placeringen af elektronisk
søfartsudstyr skal man tage hensyn til en række faktorer
i omgivelserne, når man installerer udstyr med en intern
GPS-antenne.

Placering af montering
• Montering over dækket:
Giver optimal GPS-ydeevne. (For udstyr med velegnet
vandtæthed.)

• Montering under dækket:
GPS-ydeevne kan være mindre effektiv, og det er muligvis
nødvendigt at montere en ekstern GPS-antenne over dækket.

D11537-2

1

2

3

1

2

3

1. Denne placering giver optimal GPS-ydeevne (over
dækket).

2. På dette sted kan GPS-ydeevnen være mindre effektiv.

3. Denne placering anbefales IKKE for GPS-antenne.

Kontruktion af fartøj
Konstruktionen af dit fartøj kan have indflydelse på
GPS-ydeevnen. Hvis der f.eks. befinder sig en tung struktur,
som eksempelvis et strukturelt skot, i nærheden, eller indvendigt
i større fartøjer, kan det resultere i et reduceret GPS-signal.
Inden man placerer udstyr med en intern GPS-antenne under
dækket, skal man søge faglig rådgivning og overveje at bruge
en ekstern GPS-antenne, der er monteret over dækket.

Vejrforhold
Vejret og fartøjets placering kan påvirke GPS-ydeevnen.
Normalt giver stille vejrforhold en mere nøjagtig GPS-position.
Fartøjer ved meget nordlige eller sydlige breddegrader modtager
muligvis også et svagere GPS-signal. Der er større risiko for
problemer med ydeevnen i forbindelse med vejrforhold hos
GPS-antenner, der er monteret under dækket.

Betragtninger i forhold til synsvinkel
Da skærmens kontrast, farve og nattilstand alle påvirkes af
synsvinklen, anbefaler Raymarine at du midlertidigt tænder
for skærmen, når installationen planlægges, for at gøre dig i
stand til at bedømme, hvilken placering der giver den optimale
synsvinkel.

Produktdimensioner for a Series

D12579-2

A

DC

F   

B

E

Enhed a6x a7x

A 163,6 mm (6,4 in.) 205,1 mm (8 in.)

B 143,5 mm (5,6 in.) 147,1 mm (5,8 in.)

C 17,5 mm (0,7 in.) 14,5 mm (0,57 in.)

D 56,6 mm (2,2 in.) 59,1 mm (2,3 in.)

E 162,4 mm (6,4 in.) 163,3 mm (6,4 in.)

F 150 mm (5,9 in.) 150 mm (5,9 in.)

Produktdimensioner for c Series og e Series

D12269-3
A

D C

F

B

E

e7 / e7D e95 / e97 /
c95 / c97

e125 / e127 /
c125 / c127 e165

A 233 mm
(9,17 in.)

289,6 mm
(11,4 in.)

353,6 mm
(13,92 in.)

426 mm
(16,8 in.)

B 144 mm
(5,67 in.)

173,1 mm
(6,81 in.)

222 mm
(8,74 in.)

281,4 mm
(11,1 in.)
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e7 / e7D e95 / e97 /
c95 / c97

e125 / e127 /
c125 / c127 e165

C 30 mm
1,18 in.)

31,4 mm
(1,24 in.)

31,9 mm
(1,26 in.)

31,4 mm
(1,24 in.)

D 63,5 mm
(2,5 in.)

63,9 mm
(2,5 in.)

68,9 mm
(2,71 in.)

69,8 mm
(2,75 in.)

E 177 mm
(6,97 in.)

212 mm
(8,35 in.)

256,5 mm
(10,1 in.)

292 mm
(11,5 in.)

F 160 mm
(6,29 in.)

160 mm
(6,29 in.)

160 mm
(6,29 in.)

160 mm
(6,29 in.)
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Kapitel 4: Kabler og stik

Kapitlets indhold
• 4.1 Generelle råd om kabelforbindelser på side 40

• 4.2 Overblik over tilslutninger på side 41

• 4.3 Strømforbindelse — Nye a Series på side 42
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• 4.6 GPS-forbindelse på side 52
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• 4.11 SeaTalk-forbindelse på side 55

• 4.12 NMEA 0183 forbindelse på side 55

• 4.13 a Series til NMEA 0183 DSC VHF radio-forbindelse på side 56

• 4.14 Kamera-/Video-tilslutning. på side 57

• 4.15 Kamera-/Video ind-ud tilslutning. på side 57

• 4.16 Medieafspiller forbindelse på side 58

• 4.17 Tilslutning af Bluetooth fjernbetjening på side 60

• 4.18 Fjernbetjeningens funktioner på side 61

• 4.19 WiFi forbindelser. på side 63
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4.1 Generelle råd om kabelforbindelser

Kabeltyper og -længder
Det er vigtigt, at du bruger kabler af den korrekte type og længde

• Medmindre andet er angivet, bør du kun bruge standardkabler
fra Raymarine af den korrekte type.

• Hvis du bruger kabler, der ikke er fremstillet af Raymarine,
skal du sikre dig, at kvaliteten og tykkelsen er i orden. Hvis
du f.eks. trækker kabler over en længere strækning, kan det
være nødvendigt at bruge et tykkere kabel for at mindske
spændingstab.

Kabelføring
Det er vigtigt, at kablerne føres korrekt for at optimere
funktionaliteten og kablernes holdbarhed.

• Du må IKKE bøje kablerne for meget. Sørg om muligt for, at
der er en minimal bøjningsdiameter på 200 mm (8 tommer) /
minimal bøjningsradius på 100 mm (4 tommer).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Kablerne skal beskyttes mod fysiske skader og må ikke
udsættes for varme. Brug kabelruller hvor det er muligt.
Kabler må ikke føres gennem kimminger og døråbninger eller
tæt på bevægelige eller varme genstande.

• Fastgør kablerne med kabelstrips eller kabelholder.
Overskydende kabelstykker bør rulles op og fastgøres på et
sikkert sted.

• Brug en vandtæt gennemføring på steder hvor kablet løber
gennem skotter og lign.

• Før IKKE kabler i nærheden af motorer eller fluorescerende
belysning

Man bør altid holde datakabler længst muligt væk fra:

• andet udstyr og kabler,

• strømførende AC og DC ledninger med højspænding,

• antenner.

Aflastning
Sørg for at der er tilstrækkelig aflastning af stikkene. Beskyt
stikkene mod fysiske belastninger, og sørg for, at de ikke kan
falde ud ved ekstreme vejrforhold.

Kredsløbsisolering
Passende kredsløbsisolering er påkrævet ved installationer
både med jævnstrøm og vekselstrøm.

• Brug altid isolerende transformere eller en separat vekselretter
til pc'er, processorer, display og andre følsomme elektroniske
instrumenter eller enheder.

• Brug altid en isolerende transformer sammen med Weather
FAX-lydkabler.

• Brug altid en isoleret strømforsyning, når du bruger en
lydforstærker fra tredjepart.

• Brug altid en RS232/NMEA-converter med optisk isolering
på signallinjerne.

• Sørg altid for, at pc'er og andet følsomt elektronisk udstyr har
et dedikeret kredsløb.

Isolering på kabler
Kontroller, at alle datakabler er ordentligt isolerede, og at
isoleringen er ubeskadiget (f.eks. kan isoleringen være skrabet
af, hvis kablet er ført gennem et snævert hul).
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4.2 Overblik over tilslutninger
Herunder vises der detaljerede oplysninger om tilgængelige tilslutninger på Raymarine multifunktions display.

D12249-7

e7 e7D

e95 / e125 / e165 e97 / e127

c95 / c125 c97 / c127

a65 /  a75 a67 /  a68 / a7 7 / a78� � �

�

�� � �

�

�

Strøm / Data

Transducer
DownVision
transducer SeaTalkng

SeaTalkhs
/ RayNet-
netværk 1

SeaTalkhs
/ RayNet-
netværk 2 Video ind / ud Strøm

Video / NMEA
0183

a65
a65 Wi-Fi
a67
a67 Wi-Fi
a68
a68 Wi-Fi
a75
a75 Wi-Fi
a77
a77 Wi-Fi
a78
a78 Wi-Fi
e7

e7D

e95

e97

e125

e127

e165

c95

c97

c125

c127
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4.3 Strømforbindelse — Nye a Series� � �

�

�

1

6

24

5

3

D12581-2

1. Stikpanel på bagside af multifunktions display.
2. Strømkabel.
3. Forbindelse til 12 V strømforsyning
4. Rød kabel (positiv).
5. Afskærmningsledning (afledning) (tynd sort ledning - skal

sluttes til RF-jordforbindelse).
6. Sort kabel (negativ).

Strømfordeling
Raymarine anbefaler, at alle strømforbindelser føres via el-tavler.
• Alt udstyr skal tændes ved hjælp af et enkelt relæ eller kontakt
med korrekt kredsløbsbeskyttelse.

• Hvor det er muligt, skal hver enkelt udstyr tilsluttes til eget
relæ.

Advarsel: Grundlæggende
information om produktet
Før der tændes for strømmen til dette produkt
skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
vejledning.

Jordforbindelse — Dedikeret afledning
Strømledningen, der fulgte med dette produkt, indeholder en
dedikeret skærmledning (afledning), der skal sluttes til et fartøjs
RF-jordpunkt.
Det er vigtigt, at der sluttes en effektiv RF-jordforbindelse til
systemet. Der bør bruges et enkelt jordpunkt til alt udstyr.
Enheden kan forbindes til jord ved at slutte strømledningens
afskærmningsledning (afledning) til fartøjets RF-jordpunkt.
På køretøjer uden et RF-jordforbindelsessystem skal
afskærmningsledningen (afledningen) sluttes direkte til batteriets
minuspol.
Jævnstrømssystemet skal enten være:
• Negativt jordforbundet, med batteriets minuspol sluttet til
fartøjets jord.

• Flydende, uden nogen batteripol sluttet til fartøjets jord.

Advarsel: Positive jordforbindelser
Denne enhed må ikke sluttes til et system, som har
en positiv jordforbindelse.

Strømkabel
Skærmen leveres med et strømkabel, der kan forlænges, hvis
det kræves.

Tilgængelige strømkabler
Til planmonteringer findes der et retvinklet strømkabel
(medfølger ikke).
Kabel Varenummer Noter

Retvinklet strømkabel A80221

Forlængerkabel
Følgende begrænsninger gælder for enhver forlængelse af
strømkabel.
• Ledningen skal have en passende tykkelse i forhold til
kredsløbsbelastningen.

• Hver monitor skal have sin egen dedikerede ledning. der er
forbundet til distributionspanelet.

Samlet længde
(maks.) Forsyningsspænding Kabeltykkelse (AWG)

0–5m (0–16,4ft) 12V 18

5–10m (16,4–32,8ft) 12V 14

10–15m (32,8–49,2ft) 12V 12

15–20m (49,2–65,5ft) 12V 12

Bemærk: Disse afstande er for et dobbeltlednings strømkabel, der går
fra batteriet til skærmen (ca. afstanden fra batteriet til skærmen). For at
beregne den fulde længde regnes med det dobbelte af tallet angivet her.

Afbrydere, sikringer og kredsløbsbeskyttelse
Informationen herunder gives som vejledning til at hjælpe med at
beskytte dit produkt. De viste eksempelbilleder er til almindelige
strømopsætninger på både. Hvis du er usikker på, hvordan
du skal sørge for den rigtige mængde beskyttelse, bedes du
kontakte en autoriseret Raymarine-forhandler for at få support.

Tilslutning af fordelingspanel
Det anbefales at tilslutte dit produkt gennem din båds
fordelingspanel via et termisk relæ eller en sikring.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Bådens strømforsyning positiv (+)
2. In-line sikring (dit produkt kan indeholde en sikring, der

allerede er indbygget i strømkablet.)
3. Produkt strømkabel
4. Bådens strømforsyning negativ (-)
5. * Afledning
6. Bådens fordelingspanel
7. * Bådens RF jordpunkts forbindelse

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en
afledning på produktets strømkabel.

Termisk relæ

5 A (hvis der kun tilsluttes en enhed)

Batteriforbindelse med RF jord
Hvis din båd ikke har noget fordelingspanel, kan dit produkt
sluttes direkte til batteriet med afledningen sluttet til bådens RF
jordpunkt.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Bådens strømforsyning positiv (+)
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2. Bådens strømforsyning negativ (-)

3. In-line sikring (Hvis dit produkts strømkabel ikke har en
indbygget sikring, bør der monteres en in-line sikring.)

4. * Afledning

5. Produkt strømkabel

6. Bådens batteri

7. * Bådens RF jordpunkts forbindelse

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en
afledning på produktets strømkabel.

Batteriforbindelse uden RF jord
Hvis din båd ikke har noget fordelingspanel eller RF jordpunkt,
kan dit produkt sluttes direkte til batteriet, også med afledningen
sluttet til batteriets minuspol.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Bådens strømforsyning positiv (+)

2. Bådens strømforsyning negativ (-)

3. In-line sikring (Hvis dit produkts strømkabel ikke har en
indbygget sikring, bør der monteres en in-line sikring.)

4. * Afledning sluttet til bådens negative strømforsyning.

5. Produkt strømkabel

6. Bådens batteri

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en
afledning på produktets strømkabel.

Deling af et relæ
Hvis mere end 1 stykke udstyr deles om et relæ, skal du beskytte
de enkelte kredsløb. F.eks. ved at serieforbinde en sikring for
hvert kredsløb.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiv (+) stav

2 Negativ (-) stav

3 Relæ

4 Sikring

Hvor det er muligt, skal de enkelte udstyrsdele tilsluttes til enkelte
relæer. Hvor dette ikke er muligt, skal du bruge individuelle
serieforbundne sikringer til at sørge for den nødvendige
beskyttelse.

4.4 Strømforbindelse — Nye c Series
og Nye e Series

D12250-1

1

2

4 5

7

3

8

6

9

1. Multifunktionsdisplay-forbindelser

2. Kabel til strøm og data.

3. Forbindelse til 12/24 V strømforsyning (e7/e7D er kun 12V).

4. Rød kabel (positiv).

5. Sikring.

6. Sort kabel (negativ).

7. Videoinput-kabel.

8. NMEA 0183 datakabler.

9. Afskærmningsledning (afledning) (tynd sort ledning - skal
sluttes til RF-jordforbindelse).

Strømfordeling
Raymarine anbefaler, at alle strømforbindelser føres via el-tavler.

• Alt udstyr skal tændes ved hjælp af et enkelt relæ eller kontakt
med korrekt kredsløbsbeskyttelse.

• Hvor det er muligt, skal hver enkelt udstyr tilsluttes til eget
relæ.

Advarsel: Grundlæggende
information om produktet
Før der tændes for strømmen til dette produkt
skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
vejledning.

Jordforbindelse — Dedikeret afledning
Strømledningen, der fulgte med dette produkt, indeholder en
dedikeret skærmledning (afledning), der skal sluttes til et fartøjs
RF-jordpunkt.
Det er vigtigt, at der sluttes en effektiv RF-jordforbindelse til
systemet. Der bør bruges et enkelt jordpunkt til alt udstyr.
Enheden kan forbindes til jord ved at slutte strømledningens
afskærmningsledning (afledning) til fartøjets RF-jordpunkt.
På køretøjer uden et RF-jordforbindelsessystem skal
afskærmningsledningen (afledningen) sluttes direkte til batteriets
minuspol.
Jævnstrømssystemet skal enten være:

• Negativt jordforbundet, med batteriets minuspol sluttet til
fartøjets jord.

• Flydende, uden nogen batteripol sluttet til fartøjets jord.

Advarsel: Positive jordforbindelser
Denne enhed må ikke sluttes til et system, som har
en positiv jordforbindelse.
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Strømkabel
Skærmen leveres med et kombineret strøm og data multikabel,
der kan forlænges, hvis det kræves.

Tilgængelige strømkabler
Kabel Varenummer Noter

1,5 m (4,9 ft) lige
strøm- og datakabel

R62379

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strøm- og datakabel

R70029

Forlængerkabel
Følgende begrænsninger gælder for enhver forlængelse af
strømkabel.
• Ledningen skal have en passende tykkelse i forhold til
kredsløbsbelastningen.

• Hver monitor skal have sin egen dedikerede ledning. der er
forbundet til distributionspanelet.

Samlet længde
(maks.) Forsyningsspænding Kabeltykkelse (AWG)

12V 180–5m (0–16,4ft)

24 V 20

12V 145–10m (16,4–32,8ft)

24 V 18

12V 1210–15m (32,8–49,2ft)

24 V 16

12V 1215–20m (49,2–65,5ft)

24 V 14

Bemærk: Disse afstande er for et dobbeltlednings strømkabel, der går
fra batteriet til skærmen (ca. afstanden fra batteriet til skærmen). For at
beregne den fulde længde regnes med det dobbelte af tallet angivet her.

Afbrydere, sikringer og kredsløbsbeskyttelse
Informationen herunder gives som vejledning til at hjælpe med at
beskytte dit produkt. De viste eksempelbilleder er til almindelige
strømopsætninger på både. Hvis du er usikker på, hvordan
du skal sørge for den rigtige mængde beskyttelse, bedes du
kontakte en autoriseret Raymarine-forhandler for at få support.

Størrelse sikring eller relæ
Sikringsstørrelser Termisk relæ

7 A in-line sikringsholder monteret i
strømkablet.

5 A (hvis der kun tilsluttes en enhed)

Den passende sikringstørrelse til den termiske afbryder er
afhængig af antallet af enheder, du tilslutter. Hvis du er i tvivl,
kontakt en autoriseret Raymarine forhandler.

Bemærk: Dit produkts strømkabel har muligvis allerede en
in-line sikring påmonteret. Hvis ikke, er det nødvendigt at
tilføje en in-line sikring til den positive ledning af dit produkts
strømforbindelse.

Tilslutning af fordelingspanel
Det anbefales at tilslutte dit produkt gennem din båds
fordelingspanel via et termisk relæ eller en sikring.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Bådens strømforsyning positiv (+)

2. In-line sikring. (Hvis dit produkts strømkabel ikke har en
indbygget sikring, bør der monteres en in-line sikring.)

3. Produkt strømkabel

4. Bådens strømforsyning negativ (-)

5. * Stel ledning

6. Bådens fordelingspanel

7. * Bådens RF jordpunkts forbindelse

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en stel
ledning på produktets strømkabel.

Batteriforbindelse med RF jord
Hvis din båd ikke har noget fordelingspanel, kan dit produkt
sluttes direkte til batteriet med stel ledningen sluttet til bådens
RF jordpunkt.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Bådens strømforsyning positiv (+)

2. Bådens strømforsyning negativ (-)

3. In-line sikring (Hvis dit produkts strømkabel ikke har en
indbygget sikring, bør der monteres en in-line sikring.)

4. * Stel ledning

5. Produkt strømkabel

6. Bådens batteri

7. * Bådens RF jordpunkts forbindelse

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en stel
ledning på produktets strømkabel.

Batteriforbindelse uden RF jord
Hvis din båd ikke har noget fordelingspanel eller RF jordpunkt,
kan dit produkt sluttes direkte til batteriet, også med stel
ledningen sluttet til batteriets minuspol.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Bådens strømforsyning positiv (+)

2. Bådens strømforsyning negativ (-)

3. In-line sikring (Hvis dit produkts strømkabel ikke har en
indbygget sikring, bør der monteres en in-line sikring.)

4. * Stel ledning sluttet til bådens negative strømforsyning.

5. Produkt strømkabel

6. Bådens batteri

Bemærk: * Gælder kun for produkter, der indeholder en stel
ledning på produktets strømkabel.
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Deling af et relæ
Hvis mere end 1 stykke udstyr deles om et relæ, skal du beskytte
de enkelte kredsløb. F.eks. ved at serieforbinde en sikring for
hvert kredsløb.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiv (+) stav

2 Negativ (-) stav

3 Relæ

4 Sikring

Hvor det er muligt, skal de enkelte udstyrsdele tilsluttes til enkelte
relæer. Hvor dette ikke er muligt, skal du bruge individuelle
serieforbundne sikringer til at sørge for den nødvendige
beskyttelse.

4.5 Netværksforbindelser
Du kan tilslutte kompatible enheder til din multifunktionsskærm
ved hjælp af netværksstik(kene) på bagsiden af enheden.
Et typisk netværk med digitale enheder kan omfatte:

• Op til 6 Raymarine multifunktions display.

• RayNet eller SeaTalkhs digitale enheder, såsom et
fiske-ekkolod modul og en radarscanner.

• Termiske kameraer eller IP-kameraer.

Bemærk: Dit multifunktions display indeholder følgende
netværks forbindelser:

• e7, e7D og a Series = 1 x RayNet netværks forbindelse.

• c Series og e Series (ekskl. e7 og e7D) = 2 x RayNet
netværks forbindelser.

Netværk, der kræver yderligere forbindelser, kræver en
Raymarine-netværksswitch.

Se Kapitel 32 Reservedele og tilbehør for detaljerede oplysninger
om tilgængelige netværkskabler og hardware.

Netværkskabel stiktyper
Der er 2 slags netværkskabelstik — SeaTalkhs og RayNet.

SeaTalkhs stik — bruges til at forbinde
SeaTalkhs enheder til Raymarine
netværkskontakt via SeaTalkhs kabler.

RayNet stik — bruges til at forbinde Raymarine
netværkskontakter til SeaTalkhs enheder til
multifunktionsskærmen via RayNet kabler.
Kræves også til at forbinde en crossover
kobling hvis blot én enhed forbindes til
skærmens netværksstik.

Tastatur-forbindelse
Et fjern-tastatur såsom RMK-9, kan sluttes direkte til multifunktion
displayets netværks forbindelse eller gennem en netværks
switch. Der kan sluttes flere tastaturer til et system. Hvert
tastatur kan bruges til at styre op til 4 multifunktions display.

Direkte forbindelse

D12694-2

2

3

1

1. Multifunktions display.

2. Tastatur.

3. Retvinklet strømkabel.

Når tastaturet sluttes direkte til et Nyt a Series, Nyt c Series eller
Nyt e Series multifunktions display, skal tastaturet strømforsynes
separat vha. nødstrømstikket.
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Netværksforbindelse

D12697-3

4

1 2

3

4

1. Netværksswitch.

2. Tastatur.

3. Retvinklet strømkabel.

4. Netværks forbundne multifunktions display.

Når tastaturet tilsluttes via en netværks switch, skal tastaturet
strømforsynes separat vha. nødstrømsstikket.
Når tastaturet er tilsluttet, skal det parres med hvert enkelt
multifunktions display, du ønsker at styre vha. tastaturet.

Radarforbindelse
Multifunktionsskærmen er kompatibel med Raymarine radome
ikke-HD digitale antenner og HD / SuperHD radarscannere.
Scanneren forbindes via SeaTalkhs.

Bemærk:

• Nye c Series og Nye e Series displays (ekskl. e7 og e7D)
kan forbinde 2 SeaTalkhs / RayNet-enheder direkte til
displayet.

• Nye a Series og e7 / e7D displays kan forbinde 1 SeaTalkhs
/ RayNet-enhed direkte til displayet.

Radaren forbindes normalt via en Raymarine netværksswitch.
På mindre anlæg (med kun én skærm og ingen andre digitale
enheder) kan radaren sluttes direkte til displayet.

Radarfobindelse med Raymarine-netværksswitch

Dxxxxx-x

3

4

21

56

1. Radarscanner.

2. Raymarine-netværksswitch.

3. RayNet-kabel.

4. RayNet radarkabel.

5. VCM (Spændingsomformermodul) — nødvendig til åben
antenne.

6. Forbindelse til strømforsyning.

Radar forbundet direkte til skærm

D12253-2

2

4

3

1

1. Radarscanner

2. Stikpanel på bagside af multifunktionsdisplay.

3. RayNet radarkabel.

4. Forbindelse til strømforsyning — Åbne Antenner skal
bruge en VCM (Spændingsomformer-modul).
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Tilslutning af RJ45 SeaTalkhs radarkabel
Du skal bruge ekstraudstyr for at tilslutte en Radar med et RJ45
SeaTalkhs radarkabel.

1 2

3

D12884-1

1. RJ45 SeaTalkhs radarkabel.
2. RayNet til RJ45 SeaTalkhs adapterkabel.
3. SeaTalkhs crossover kobling.

Forlængerkabel til radar
Længere kabelføringer kræver en forlængelse af radar, strøm og data digitalt kabel.

D12254-1

1 42 3

1. Radar forlængerkabel.
2. Digitalt kabel til radar, strøm og data.
3. Raymarine netværksswitch (eller crossover-kobling, hvis radar forbindes direkte til skærm).
4. RayNet-kabel (eller RayNet til SeaTalkhs-kabel, hvis der foretages tilslutning gennem crossover-kobling).

Bemærk: Forlængerkablet er tilsluttet radarscanneren.

Bemærk: Strømforbindelsen er IKKE vist i diagrammet. Hvis der bruges en Åben Antenne skal en VCM (Voltage omformer
modul) være tilsluttet mellem scanneren og strømforsyningen.

Digitale radarkabler
Du får brug for en speciel ledning og digitalt datakabel til
radaren og passende netværkskabler til at tilslutte din scanner til
systemet.
Forbindelse Påkrævet kabel

Radarscanner til strømforsyning og
Raymarine netværkskontakt.

Ledning og digitalt kabel til data.
Ved kabelføring over længere
afstande fås der forlængerkabler af
variabel længde.

Raymarine netværk switch til
multifunktionsskærm.

Netværkskabler, fås i variabel
længde.

SeaTalkhs Radar digitale strøm- og data-kabler
Disse kabler indeholder ledninger og kabler til scannerens
strøm- og dataforbindelser.

Kabel Varenummer

RJ45 SeaTalkhs 5 m (16,4 ft) digitalt
strøm- og datakabel

A55076D

RJ45 SeaTalkhs 10 m (32,8 ft) digitalt
strøm- og datakabel

A55077D
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Kabel Varenummer

RJ45 SeaTalkhs 15 m (49,2 ft) digitalt
strøm- og datakabel

A55078D

RJ45 SeaTalkhs 25 m (82,0 ft) digitalt
strøm- og datakabel

A55079D

Bemærk: Maksimal længde for radarens digitale strøm- og
datakabel (inklusive forlængerledninger) er 25 m.

Digitale strøm- og datakabler til RayNet Radar.
Disse kabler indeholder ledninger og kabler til scannerens
strøm- og dataforbindelser.

Kabel Varenummer

RayNet 5 m (16,4 ft) digitalt strøm-
og datakabel.

A80227

RayNet 10 m (32,8 ft) digitalt strøm-
og datakabel

A80228

RayNet 15 m (49,2 ft) digitalt strøm-
og datakabel

A80229

RayNet 25 m (82,0 ft) digitalt strøm-
og datakabel

A80230

Bemærk: Maksimal længde for radarens ledning og digitale
datakabel (inklusive forlængerledninger) er 25 m.

Ledning og digitale datakabler
Disse kabler forlænger ledning og kabler til scannerens strøm-
og dataforbindelser.

Kabel Delnummer

2,5 m ledning og digitalt datakabel A92141D

5 m ledning og digitalt datakabel A55080D

10 m ledning og digitalt datakabel A55081D

Bemærk: Maksimal længde for radarens ledning og digitale
datakabel (inklusive forlængerledninger) er 25 m.

Fiske-ekkolod tilslutning
En fiske-ekkolod tilslutning er påkrævet til installering af
fiske-ekkolod applikationen.
Multifunktionsskærmen kan bruges sammen med følgende
Raymarine fiske-ekkolod moduler:

• CP450C

• CP300

• CP100

Der er 2 slags tilslutninger, der er nødvendige for at installere
fiske-ekkolod:

• Fiske-ekkolod modul forbindelse — konverterer
fiske-ekkolod signaler fra ekkolodtransduceren til data
egnet til et marint elektroniks system. Varianterne af
multifunktionsskærm med fiske-ekkolod har indbygget et
ekkolod, der kan slutte skærmen direkte til en kompatibel
ekkolodstransducer. Varianter uden fiske-ekkolod kræver en
forbindelse til et eksternt Raymarine fiske-ekkolod modul.
Interne og eksterne ekkolodsmoduler kræver en tilslutning til
en kompatibel ekkolodstransducer.

• Ekkolod transducer tilslutning — giver fiske-ekkolod
signaler til fiske-ekkolod modulet.

Fiske-ekkolod modul forbindelse

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
D12255-1

1

2

3

4

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant uden
fiske-ekkolod).

2. Raymarine-netværksswitch.
3. Raymarine fiske-ekkolod modul.
4. RayNet-kabel.
Hvis der er en tilgængelig reserve netværksforbindelse på dit
multifunktions display, kan der sluttes et fiske-ekkolods modul
direkte til displayet, uden at det er nødvendigt at bruge en
Raymarine netværksswitch.

Bemærk: Du kan også slutte en multifunktionsskærm af
fiskeekkolods-varianten til et Raymarine fiske-ekkolod modul.
Dette er nyttigt i situationer, hvor du f.eks. har brug for et
fiske-ekkolod modul med højere effekt.

Flere aktive fiske-ekkolods moduler
Der kan være flere fiske-ekkolod moduler på det samme
netværk, og du skal vælge hvilket fiske-ekkolod modul / hvilken
kanal, du ønsker at bruge i fiske-ekkolod applikationen.

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

D12975-1

1

2

4

5

3

3

3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant med
fiske-ekkolod).

2. Raymarine-netværksswitch.
3. RayNet netværkskabler.
4. CP450C CHIRP fiske-ekkolods modul
5. CP100 DownVisionTM fiske-ekkolods modul

Kompatible fiske-ekkolod-transducere
Multifunktionsskærmen er kompatibel med følgende
fiske-ekkolod-transducere:
• Raymarine P48.
• Raymarine P58.
• Minn Kota-transducere (kun Raymarine-skærme af
fiskeekkolods-varianten), via et valgfri A62363-adapterkabel.
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• Enhver 600 Watt fiske-ekkolod-kompatibel transducer, via
E66066 adapterkabel.

Fiskeekkolod-transducertilslutning — Fiskeekkolod-
varianter af multifunktionsskærm

2

D12256-1

1 3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant med
fiske-ekkolod).

2. Fiske-ekkolod transducerkabel.
3. Fiskeekkolod-transducer.

600 watt fiske-ekkolod-kompatibel fiskeekkolods-
transducerforbindelse via en valgfri adapter —
multifunktionsskærme af fiskeekkolods-varianten

D12257-1

1

2

3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant med
fiske-ekkolod).

2. E66066 adapterkabel.
3. Fiske-ekkolod transducer.

Transducer adapterkabel
Kabel Varenummer

0,5 m (1,64 ft) transducer
adapterkabel

E66066

Fiskeekkolod-transducertilslutning — Varianter af
multifunktionsskærm uden fiskeekkolod

1

2

SeaTalkhs / RayNet
SeaTalkhs/
RayNet

3

6

5

4

D12258-1

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant uden
fiske-ekkolod).

2. Raymarine netværksswitch (kun nødvendig, hvis der
tilsluttes mere end én enhed, der bruger SeaTalkhs / RayNet).

3. RayNet-kabel.
4. Raymarine fiske-ekkolod modul.
5. Fiskeekkolod-transducerkabel.
6. Fiskeekkolod-transducer.

Minn Kota fiskeekkolodstransducer-forbindelse via et
valgfrit adapterkabel (kun multifunktionsskærme af
fiskeekkolodsvarianten).

D12259-1

1

4

2 3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm (variant med
fiske-ekkolod).

2. Minn Kota transducer-adapterkabel.
3. Minn Kota transducerkabel.
4. Minn Kota transducer.

Fiskeekkolod-varianter af multifunktionsskærm
Tabellen herunder viser hvilke varianter af multifunktionsskærme,
der indeholder et indbygget fiske-ekkolod modul og kan sluttes
direkte til kompatible fiskeekkolod-transducere.
Varianter uden
fiske-ekkolod

Varianter med
fiske-ekkolod DownVision varianter

a65 a67 a68

a65 Wi-Fi a67 Wi-Fi a68 Wi-Fi

a75 a77 a78

a75 Wi-Fi a77 Wi-Fi a78 Wi-Fi

e7 e7D

c95 c97

c125 c127

e95 e97

e125 e127

e165

Minn Kota transducer adapter kabel
Forbinder en minn Kota fiske-ekkolod transducer til en
kompatibel Raymarine multifunktionsskærm.
Kabel Varenummer

1 m (3,28 ft) Minn Kota transducer
adapter kabel

A62363

Tilslutning af et termisk kamera
Du kan slutte et termisk kamera til dit Nye c Series eller Nye e
Series multifunktions display.

Bemærk: Nye a Series understøtter ikke termiske kameraer.

Kameraet forbindes normalt via en Raymarine netværksswitch.
Hvis du vil bruge den valgfri Joystick Control Unit (JCU) med
kameraet, skal denne også sluttes til netværksswitchen.
Kameraet skal sluttes til multifunktionsskærmen med en
kompositvideoforbindelse.

Tilslutning af et T200 Series termisk kamera

D12839-1

3

21

4

5

1. T200 Series fast monteret termisk kamera.
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2. Multifunktions display.
3. Strøm via Ethernet (PoE) injektor.
4. RayNet til RJ45 SeaTalkhs adapterkabel.
5. Videokabel.

Tilslutning af et T300 / T400 Series termisk kamera.

2

43

5

D12161-1

1

7

6

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

1. Multifunktionsskærm
2. Raymarine netværksswitch
3. Joystick Control Unit (JCU), valgfri
4. SeaTalkhs til RayNet kabel
5. Ethernet kabelsamler.
6. PoE (Power over Ethernet) injektor (kræves kun hvis du

bruger den valgfri JCU).
7. Termisk kamera
8. Videotilslutning.

Vigtige bemærkninger
• Du kan betjene det termiske kamera med multifunktion-
sskærmen. JCU'en er valgfri og kan bruges sammen med
multifunktionsskærmen til at betjene det termiske kamera.

• Termiske kameraer med dobbelt funktionalitet har to separate
objektiver - ét til varmebilleder (infrarødt) og ét til synligt lys.
Hvis du kun har én skærm, bør du kun slutte vidoekablet med
påskriften "VIS / IR" (synligt lys / infrarød) til skærmen. Hvis
du har to eller flere skærme, skal du slutte et kabel til hvert
skærm.

• Du kan kun se billedet fra det termiske kamera på det
multifunktionsskærm som kameraet er fysisk tilsluttet. Hvis
du vil se billedet fra det termiske kamera på mere end ét
skærm, skal du bruge en passende billedfordelingsenhed fra
tredjepart.

• Hvis du vil have flere oplysninger om installation af kameraet
(herunder tilslutninger og montering), skal du kigge i
installationsvejledningen til kameraet.

Kabler til det termiske kamera
Krav til kabler til termiske kameraer.

Kamera til netværksswitch
Et netværks patch kabel er påkrævet for at tilslutte kameraet til
netværksswitchen. Enden af kamerakablet sluttes til kontakten
vha. stikket, der følger med kameraet. Patchkabler kan fås i
forskellige længer.

Joystick Kontrol Enhed (JCU)
JCU'en tilsluttes med et ethernetkabel (med strøm). JCU'en er
forsynet med et 7,62 m (25 ft) Ethernet kabel til denne tilslutning.
Hvis du har brug for et kabel med en anden længde, skal du
kontakte din forhandler.

Strøm via Ethernet (PoE) injektor til netværksswitch
Der kræves et netværks patch kabel for at slutte PoE injektoren
til netværksswitchen. Patchkabler kan fås i forskellige længder.

Videokabler
Der følger ikke videokabler med produktet. Kontakt venligst din
forhandler for at købe passende kabler og adaptere.
Raymarine anbefaler, at der bruges et BNC afsluttet RG59
75ohm (eller bedre) koaxialkabel.

IP-kamera forbindelser
Du kan slutte et IP-kamera til multifunktionsskærmen.
Kompatible IP-kameraer skal kunne konfigureres til:

• automatisk at tildele en IP-adresse via DHCP, inden der
oprettes forbindelse til dit multifunktions display eller netværk.

• at tillade ikke-autentificeret, anonym ONVIF-adgang.

Se venligst vejledningen, der fulgte med dit IP-kamera, for
oplysninger om konfiguration.

Bemærk: Tilslutningspanelet på dit produkt kan se en smule
anderledes ud end det viste, afhængigt af varianten. Metoden
til netværksforbindelse forbliver ens for alle produkter med
RayNet-stik.

IP-kamera(er) kan sluttes direkte til SeaTalkhs RayNet-stikket
på dit multifunktions display.

D12592-2

1

3 4

2

Enhed Beskrivelse

1 Stikpanel på bagside af multifunktionsdisplay

2 IP-kamera

3 RayNet til RJ45 kabel

4 SeaTalkhs crossover-kobling

Du kan også tilslutte flere IP-kameraer vha. SeaTalkhs netværket

D12593-2  

1

4

3

4

44

2

5

5

5

5

3 3

3

50 a Series / c Series / e Series



Enhed Beskrivelse

1 Multifunktionsdisplay

2 Raymarine netværksswitch

3 RayNet til RJ45 adapterkabel

4 SeaTalkhs crossover-koblinger

5 IP-kameraer

Bemærk: a, c og e Series multifunktions display forsyner ikke
strøm over ethernet (PoE), så tilsluttede kameraer skal have
deres egen strømforsyning.

Tip Hvis dit / dine IP-kamera(er) ikke detekteres af dit
multifunktions display, kan du prøve at slukke og tænde for
IP-kamera(erne), mens du lader dit multifunktions display være
tændt.

Forbindelse til vejrmodtager
Du kan oprette forbindelse mellem en Sirius XM vejrmodtager
og dit multifunktions display.

RayNet

������

AUDIO�� �ANTENNA� NETWORK�� POWER��

D12902-2

1 2

1. Raymarine vejrmodtager.

2. Multifunktions display.

Vejrmodtageren kan også forbindes til en Raymarine netværks
switch.
For information om tilslutning af en SR50 vha. SeaTalkng
henvises der til 82257 – SR50 betjening, som kan hentes fra
Raymarine's websted: www.raymarine.com.

Fusion link forbindelse
Du kan forbinde et Fusion 700 series underholdnings system til
dit multifunktions display.

Direkte forbindelse

1 2

3 4

D12741-1

1. Multifunktions display.

2. Fusion system.

3. RayNet til SeaTalkhs kabel.

4. Fusion ethernet-stik.

Direkte forbindelse til multifunktions displays i netværk

3 2

D12742-1

4

1

5

1. Fusion system.

2. Fusion ethernet-stik.

3. RayNet til SeaTalkhs kabel.

4. Direkte tilsluttet multifunktions display.

5. Netværks forbundne multifunktions display.

Bemærk: Fusion underholdnings systemet kan styres af et
direkte tilsluttet multifunktions display eller af et netværks
forbundet multifunktions display.

Netværksforbindelse

D12740-1

6

5

1 2

6

3 4

1. Netværksswitch.

2. Fusion system.

3. RayNet til SeaTalkhs kabel.

4. Fusion ethernet-stik.

5. Andet Fusion system (multifunktions displayet kan sluttes til
flere Fusion underholdnings systemer).

6. Netværks forbundne multifunktions display.
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Bemærk: Fusion underholdnings systemet kan styres
af hvilket som helst kompatibelt netværksforbundet
multifunktions display, når det er tilsluttet med en netværks
kontakt.

4.6 GPS-forbindelse
Afhængigt af display-typen kan dit multifunktions display
indeholde en intern GPS-modtager. Multifunktions displayet kan
om nødvendigt også tilsluttes en ekstern GPS modtager, der
bruger SeaTalkng eller NMEA 0183.

GPS forbindelse — SeaTalkng

D12261-1

SeaTalkng 

1 2

1. Multifunktionsdisplay.

2. SeaTalkng GPS-modtager.

GPS forbindelse — NMEA 0183

D12262-1
NMEA 0183

1 2

1. Multifunktionsdisplay.

2. NMEA 0183 GPS-modtager.

52 a Series / c Series / e Series



4.7 AIS forbindelse
En kompatibel AIS kan tilsluttes ved at bruge SeaTalkng eller
NMEA 0183.

Tilslutning med SeaTalkng

D12149-1
SeaTalkng 

21

1. Multifunktionsdisplay.

2. SeaTalkng AIS modtager / transceiver.

Tilslutning med NMEA 0183

D11221-3

NMEA0183 (38400)

NMEA 0183 (4800)

3

1 2

1. VHF-radio.

2. AIS-enhed.

3. Multifunktionsdisplay.

4.8 Fastheading-forbindelse
Hvis du ønsker at bruge funktionen MARPA (radar målsøgning)
på din multifunktionsskærm, har du brug for enten:

• En autopilot tilsluttet multifunktionsskærm via SeaTalkng eller
NMEA 0183. Kompasset er forbundet til kurscomputeren og
kalibreret via pilotkontrolhovedet, eller:

• En Raymarine eller tredjeparts fastheading sensor forbundet
til multifunktionsskærm via NMEA 0183.

Bemærk: Kontakt din forhandler eller en Raymarine teknisk
support for yderligere information.
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4.9 SeaTalkng forbindelser
Displayet kan sluttes til et SeaTalkng-netværk.
Displayet kan bruge SeaTalkng til at kommunikere med:

• SeaTalkng instrumenter

• SeaTalkng autopiloter

• SeaTalk udstyr via den valgfri SeaTalk til SeaTalkng konverter

• NMEA 2000 udstyr via valgfri DeviceNet adapterkabler

Typisk SeaTalkng-system

��

D12176-4

12 V / 24 V dc

1 2

6

9 10

8

5

7

3

4

1. SeaTalkng instrument

2. SeaTalkng pilot kontrolenhed

3. iTC-5 konverter

4. Vindtransducer

5. SeaTalkng multifunktions display

6. Strømforsyning

7. SeaTalkng autopilot

8. iTC-5 konverter

9. Dybdetransducer

10. Hastighedstransducer

For detaljerede oplysninger om SeaTalkng kabelføring henvises
der til Kapitel 32 Reservedele og tilbehør.

SeaTalkng strømkrav
SeaTalkng bussen kræver en 12 V strømforsyning.
Strøm kan fås fra:

• Raymarine udstyr med en reguleret 12 V strømforsyning
(f.eks. en SmartPilot SPX kurscomputer); eller:

• Anden passende 12 V forsyning.

Bemærk: SeaTalkng forsyner ikke strøm til multifunktion-
sskærm eller andet udstyr med en dedikeret strømindgang.

4.10 NMEA 2000 forbindelse
Systemet kan modtage NMEA 2000 enheder (f.eks. data fra
kompatible motorer). NMEA2000 forbindelsen oprettes ved
hjælp af SeaTalkng og passende adapterkabler.
Du kan enten:

• bruge SeaTalkng-backbonen og slutte hver NMEA2000-enhed
til en skinne eller

• forbind skærmen til et spurkabel til et eksisterende NMEA2000
backbone.

Vigtigt: Du kan have 2 backbones forbundet til hinanden.

Tilslutning af NMEA2000-udstyr til SeaTalkng-backbonen

NMEA 200012V

D12174-1

1

2

4

3

SeaTalkng

1. 12V strømforsyning til backbone.

2. SeaTalkng-backbone-kabel.

3. SeaTalkng til DeviceNet-adapterkabel.

4. NMEA 2000 udstyr.

Tilslutning af displayet til eksisterende NMEA2000-backbone
(DeviceNet)

D12175-1

32

4

1

1. Multifunktionsdisplay.

2. SeaTalkng til DeviceNet-adapterkabel.

3. DeviceNet-backbone.

4. NMEA 2000 udstyr.
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4.11 SeaTalk-forbindelse
Du kan tilslutte SeaTalk enheder til dit multifunktionsskærm ved
hjælp ad den den valgfri SeaTalk til SeaTalkng konverter.

D12148-1

SeaTalkng 

SeaTalk  

1

2

SeaTalk ng 

3

1. SeaTalk enhed.

2. SeaTalk til SeaTalkng konverter.

3. Multifunktionsskærm.

4.12 NMEA 0183 forbindelse
NMEA 0183-enheder kan forbindes til Nye c Series og Nye e
Series multifunktions displays ved hjælp af strøm- og datakablet.

Bemærk: Nye a Series understøtter ikke tilslutningen af
NMEA 0183-enheder.

D12266-2

61 2 3 4 5

117 8 9 10 12

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA 0183 enheder forbindes ved hjælp af det medfølgende
strøm- og data kabel.
Skærmen har 2 NMEA 0183 porte:
• Port 1: Input og output, 4800 eller 38400 baud rate.
• Port 2: Kun input, 4800 eller 38400 baud rate.

Bemærk: Baud raten, du vil bruge for hver port input skal
angives i menuen Systemindstillinger (Startskærmbillede:
> Opsætning > Systemindstillinger > NMEA Opsætning
> NMEA Input Port).

Bemærk: Specielt for Port 1 kommunikeres både input og
output på samme baud rate. Hvis du for eksempel har en
NMEA 0183 enhed forbundet til skærmens Port 1 INPUT og
en anden NMEA 0183 enhed forbundet til skærmens Port 1
OUTPUT skal begge NMEA enheder benytte samme baud
rate.

Du kan forbinde op til 4 NMEA 0183 enheder til skærmens
NMEA 0183 OUTPUT (Port 1). Du kan forbinde i alt op til 2
NMEA 0183 enheder til skærmens NMEA 0183 INPUT-porte.

Pu-
nkt Enhed

Kabel-
farve Bagbord

Indgang /
udgang

Positiv (+)
/ negativ
(-)

1 Hvid 1 Indgang Positiv

2 Grøn 1 Indgang Negativ

3 Gul 1 Udgang Positiv

4 Brun 1 Udgang Negativ

5 Orange /
hvid

2 Indgang Positiv

6

Multi-
funktion-
sskærm

Orange /
grøn

2 Indgang Negativ
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Pu-
nkt Enhed

Kabel-
farve Bagbord

Indgang /
udgang

Positiv (+)
/ negativ
(-)

7 * * Udgang Positiv

8 * * Udgang Negativ

9 * * Indgang Positiv

10

NMEA
enhed

* * Indgang Negativ

11 * * Udgang Positiv

12

NMEA
enhed

* * Udgang Negativ

Bemærk: *Se vejledning, der følger med NMEA enheden.

NMEA 0183 kabel
Du kan forlænge NMEA1 0183 ledninger indenfor grænserne af
det leveret strøm og datakablet.

Datakabelforlængelse

Samlet længde (maks.) Kabel

Op til 5 m Højkvalitets datakabel:

• 2 x parsnoet med samlet skærm.

• 50 til 75 pF/m kapacitans kerne
til kerne.

4.13 a Series til NMEA 0183 DSC VHF
radio-forbindelse
a Series multifunktions displayet kræver en NMEA 0183 til
SeaTalkng konverter og et strømtilført SeaTalkng backbone for at
kunne oprette forbindelse til en NMEA 0183 DSC VHF-radio.

12 V dc

+

— —

+

43 5

2

8

11

D12833-1

10

1

SeaTalkng 

12 V dc*12 V dc

NMEA 0183 ** 

6 7

9

1 a Series multifunktions display.

2 SeaTalkng spur kabel.

3 SeaTalkng til NMEA 0183 spur-kabel med afisolerede ledninger.

4 Konverter NMEA 0183 negativ forbindelse (gul ledning).

5 NMEA 0183 enhed input negativ forbindelse (lilla ledning).

6 Konverter NMEA 0183 positiv forbindelse (rød ledning).

7 NMEA 0183 enhed input positiv forbindelse (grå ledning).

8 NMEA 0183 DSC VHF-radio.

9 SeaTalkng-strømkabel.

10 Konverter.

11 NMEA 0183 forbindelse (brug kabel, der fulgte med VHF radio).

Bemærk: * Hvis konverteren sluttes til et strømforsynet
SeaTalkng backbone-kabel, er det IKKE nødvendigt med
en særlig strømforbindelse til konverteren, som vist i
ovenstående illustration.

Bemærk: ** Forbindelsen ved VHF-radioen må kun foretages
til NMEA 0183 indgangen. Der er kun en ensrettet forbindelse.
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4.14 Kamera-/Video-tilslutning.
En kamera- eller en videoenhed kan forbindes direkte til Nye c
Series og Nye e Series multifunktionsskærme ved hjælp af et
videostik på strøm og data kablet.

Bemærk: Video-enheder kan ikke forbindes direkte til Nye a
Series multifunktions display. For kameraforbindelser til et Nyt
a Series display henvises der til afsnittet IP kameraforbindelse.

Eksempler på videokilder som du kan forbinde til skærmen:

• Videokamera.

• Termisk kamera.

• DVD-afspiller.

• Bærbar digital videoafspiller.

D12178-1

1

2

4

3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm.

2. Kabel til strøm og data.

3. BNC-videostik (input 1).

4. Videokilde — f.eks. videokamera.

Bemærk: Hvis du vil lytte til en films lydspor, en tilsluttet
dvd eller digital videoafspiller, skal afspillernes lydudgang
forbindes til højttalere.

4.15 Kamera-/Video ind-ud tilslutning.
En kamera- / videoenhed eller et eksternt display kan sluttes
til Nye e Series multifunktions display (med undtagelse af e7 /
e7D) vha. det dertil beregnede video ind/ud-stik.

Bemærk: Nye a Series og Nye c Series multifunktions display
har ikke et dertil beregnet video ind/ud-stik.

Video ind
Eksempler på videoindgangskilder, som du kan forbinde til
skærmen:
• Videokamera.
• Termisk kamera.
• DVD-afspiller.
• Bærbar digital videoafspiller.

D12328-1

1 2

4 3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm.
2. Video-tilbehørskabel.
3. BNC-videostik (input 2).
4. Termisk kamera.

Bemærk: Hvis du vil lytte til en films lydspor, en tilsluttet
dvd eller digital videoafspiller, skal afspillernes lydudgang
forbindes til højttalere.

Videoudgangssignal
Eksempler på videoudgangsenheder, som du kan forbinde til
skærmen:
• HDTV med VGA-input.
• VGA-skærm.

D12329-1

1 2

4

3

1. Stikpanel på bagside af multifunktionsskærm.
2. Video-tilbehørskabel.
3. VGA-kabel til ekstern skærm.
4. Ekstern skærm.

Video specifikation
Signaltype Komposit

Format PAL eller NTSC
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Stiktype BNC (hunstik)

Output opløsning 720p

Videokabler
Det følgende videokabel er påkrævet til video ind/ud-stikket på
multifunktionsskærme af varianten e95 / e97 / e125 / e127.

Varenummer Beskrivelse Noter

R70003 Tilbehørsvideokabel i
e-serien

4.16 Medieafspiller forbindelse
Du kan bruge din multifunktionsskærm til trådløst at styre en
Bluetooth kompatibel medieafspiller (såsom en smartphone).
Medieafspilleren skal være kompatibel med Bluetooth 2.1+ EDR
strømklasse 1.5 (understøttet profil: AVRCP 1.0) eller højere.

D12164-2

1 32

1. Multifunktions display.
2. Bluetooth forbindelser
3. Bluetooth kompatibel medieafspiller.
For at bruge denne funktion skal du først:
• Aktivere Bluetooth i Systemindstillinger på multifunktionsskær-
men.

• Aktivere Bluetooth på medie afspiller.
• Parre medieafspiller med multifunktionsskærm.
• Aktivere Audio Kontrol i Systemindstillinger på
multifunktionsskærmen.

• Tilslut en RCU-3 fjernbetjening og tildel en genvejstast til
Start/Stop lydafspilning (kun nødvendigt på et Nyt c Series
display).

Bemærk: Hvis din medieafspiller ikke har indbyggede
højttalere kan det være nødvendigt at tilslutte
medieafspillerens lydudgang til et eksternt audiosystem eller
et sæt hovedtelefoner. For yderligere information henvises
der til de instruktioner, der følger med medieafspilleren.

Aktivering af Bluetooth
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Bluetooth > Til.

Parring af en Bluetooth-medieafspiller
Mens startskærmen vises, og Bluetooth er aktiveret:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Ny Bluetooth-forbindelse.

Der vises en meddelelse, som beder dig om at sætte din
medieafspiller i søgetilstand.

5. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din eksterne
medieafspiller, og at den er klar til at blive parret. For
yderligere information henvises der til de instruktioner, der
følger med enheden.

6. Vælg OK i meddelelsen på multifunktionsdisplayet.
Multifunktionsdisplayet vil søge efter aktive
Bluetooth-enheder.

7. Vælg Stop Kilde, når din enhed vises på listen.
8. Vælg medieafspilleren på listen.

Der vises en meddelelse med en anmodning om parring på
den eksterne medieenhed.

9. Vælg Par (eller tilsvarende) på den eksterne medieenhed for
at godkende meddelelsen med anmodningen om parring.
Multifunktionsdisplayet viser en meddelelse, der beder dig
om at bekræfte parringskoden.

10.Hvis parringskoden, der vises på multifunktionsdisplayet
svarer til den kode, der vises på den eksterne medieenhed,
skal du vælge Ok på multifunktionsdisplayet. Hvis koden
IKKE passer, skal du gentage trin 4 til 8.
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11. Hvis parringen var vellykket, vil multifunktionsdisplayet
bekræfte parringen.
Den eksterne medieafspiller er nu parret med
multifunktionsdisplayet.

Aktivering af lydkontrol
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Forbindelses Manager.
5. Vælg medieafspilleren på listen.
6. Stil Audio Kontrol > Til.

Medieafspillers kontrolknapper
Berøringsskærm multifunktions display gør det muligt for dig
at bruge kontrolknapperne på medieafspilleren på skærmen til
styre den lyd, der afspilles på din eksterne medieafspiller.

D12293-1

1

32 4 5

1. Berør dette ikon for at få vist lydkontrolknapperne.
2. Forrige spor.
3. Afspil spor.
4. Sæt spor på pause.
5. Næste spor.
Når der vælges Tilbage, skjules lydkontrolknapperne.

Kontrol af medieafspiller ved hjælp af en
fjernbetjening
Du kan styre lyden trådløst ved hjælp af en Raymarine RCU-3
fjernbetjening.
Genvejstasten på RCU-3 skal indstilles for at starte/stoppe
lydafspilning. Se afsnittet Brug af en fjernbetjening for yderligere
oplysninger.
1. Tryk på pilen OP for det næste spor.
2. Tryk på pilen NED for det forrige spor.
3. Tryk på knappen GENVEJ for at afspille lyd / sætte lyden

på pause.

Bemærk: På Nye c Series multifunktions display, mens
lydkontrollerne vises på skærmen, kan du ikke interagere med
dem. For at styre lyden skal du bruge en tilsluttet RCU-3.

Adskilning af en Bluetooth-enhed
Hvis der opstår problemer, når du forsøger at bruge en
Bluetooth-enhed med multifunktionsskærmen, kan det være
nødvendigt at adskille enheden (og evt. andre tilknyttede
Bluetooth-enheder) og derefter forsøge tilknytningen igen.
Ved visning af startskærmbilledet:

1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Forbindelses Manager.
5. Vælg medieafspilleren på listen.
6. Vælg Adskil/Glem denne enhed.
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4.17 Tilslutning af Bluetooth
fjernbetjening
Du kan styre multifunktionsskærmen trådløst ved hjælp af en
Raymarine fjernbetjening.
Fjernbetjeningen benytter en Bluetooth trådløs forbindelse.

D12163-2

1 32

1. Multifunktionsskærm.

2. Bluetooth forbindelser

3. Raymarine Bluetooth fjernbetjening (f.eks. RCU-3).

For at bruge fjernbetjeningen skal du først:

• Aktivere Bluetooth i Systemindstillinger på multifunktionsskær-
men.

• Parring af fjernbetjeningen til multifunktionsskærmen.

Betjeningsprincipper
Betjeningsprincipper for fjernbetjeningen.

• Der kan kun betjenes ét multifunktionsdisplay ad gangen med
en fjernbetjening. Du kan ikke knytte et multifunktionsdisplay
til mere end én fjernbetjening ad gangen.

• Fjernbetjeningens tre knapper har forskellige funktioner alt
efter, hvilken kontekst den bruges i. I søkortapplikationen har
knapperne f.eks. andre funktioner end på startskærmbilledet.

• Alle funktioner betjenes med en kombination af de tre knapper.
Nogle funktioner kræver, at du trykker kortvarigt på en knap.
Du kan også holde en knap inde for at gentage en kommando
(f.eks. kontinuerligt områdeskifte i søkortapplikationen).

• De primære betjeningsmetoder omfatter brugen af
pileknapperne OP og NED til at markere forskellige funktioner
på skærmbilledet. Genvejsknappen bruges til at vælge
(udføre) dem.

• I løbet at tilknytningsprocessen skal du vælge, hvilken af
pileknapperne der skal være OP.

• Genvejsknappen kan tilpasses og konfigureres til at betjene
en bestemt funktion vha. konfigurationsmenuen til systemet
på multifunktionsdisplayet.

Tilknytning af fjernbetjeningen og
konfiguration af knapperne OP og NED
Fjernbetjeningsenheden skal "knyttes" til det multifunktionsdis-
play, du vil betjene. Gør følgende på dit multifunktionsdisplay,
mens startskærmbilledet bliver vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Bluetooth > Til.
5. Vælg Ny Bluetooth-forbindelse.

Der vil blive vist en meddelelse for at bekræfte, at den enhed,
du opretter forbindelse til, kan findes.

6. Vælg Ok for at bekræfte.
Der vises en liste over fundne enheder.

7. Hold knapperne OP og NED på fjernbetjeningsenheden
nede samtidigt i 10 sekunder.

8. Vælg fjernbetjeningen på listen over enheder.

9. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på den pileknap
på fjernbetjeningen, der skal være OP. Den anden pileknap
bliver automatisk valgt som NED.
Hvis tilknytningen lykkedes, skrives det på displayet. Hvis
tilknytningen mislykkes, eller der opstår timeout, skal du
gentage trin 1 til 8.

Tilpasning af genvejsknappen
På dit multifunktions display, med HOME skærmen vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Opsætning.
3. Vælg Eksterne Enheder.
4. Vælg Fjernbetjening Kontrol.
5. Vælg Brugerdefiner genvejstast.
6. Vælg den function du ønsker skal tilknyttes GENVEJ tasten.
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4.18 Fjernbetjeningens funktioner

Ræ kkevidde

Knapper

Tilknyt

Væ lg

or

D12051-2

Pileknapper

Genvejsknap

Knap Applikation hvor funktionen kan anvendes:

Standardfunktioner: Søkort Radar Fiskefinder Vejr Startskærm-
billede

Rækkevidde / zoom. • Tryk på OP eller NED for
at skifte én gang.

• Hold pileknappen OP
eller NED nede for at
skifte kontinuerligt.

Åbn startskærmbilledet. Genvej: Hold

Vælg en applikation på
startskærmbilledet (fra
venstre til højre og oppefra
og ned).

• Tryk på OP eller NED for
at skifte én gang.

• Hold pileknappen OP
eller NED nede for at
skifte kontinuerligt.

Vælg menupunkter og
funktioner i dialogbokse
o.lign. (fra venstre til højre
og oppefra og ned).

• Tryk på OP eller NED for
at skifte én gang.

• Hold pileknappen OP
eller NED nede for at
skifte kontinuerligt.

Anbring et waypoint på
bådens position.

Genvej

Medieafspiller kontrol
(kræver, at en Bluetooth
medieafspiller tilknyttes
multifunktionsdisplayet).

• Tryk på pilen OP / NED for
det næste / forrige spor.

• Tryk på knappen GENVEJ
for afspil / pause.

Funktioner, der kan tilpasses:

Åbn startskærmbilledet. GENVEJ

Skift applikation (fungerer
kun når der vises flere
applikationer på samme tid).

GENVEJ
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Gentilslutning af RCU
1. Når du parrer RCU-3 med et multifunktionsdisplay, oprettes

der en trådløs forbindelse.

2. Når du slukker multifunktionsdisplayet, mister den al
forbindelse til RCU-3 efter 10 minutter.

> 10 Minutes

=
10

15

20
2530

Minutes
35

40

45

50
55 60 5

3. Tryk på en vilkårlig knap på RCU-3 og hold den nede i
mindst 3 sekunder for at genoprette forbindelsen mellem de
2 enheder.

=

3 Seconds

10

15

20
2530

Seconds
35

40

45

50
55 60 5

Bemærk: Det er også nødvendigt at tilslutte RCU-3 igen,
som beskrevet herover, hvis du deaktiverer og derefter
genaktiverer Bluetooth-forbindelsen på multifunktionsdisplayet
på noget tidspunkt.

62 a Series / c Series / e Series



4.19 WiFi forbindelser.

Raymarine mobil app forbindelse
Du kan bruge kompatible tablet- og smartphone-enheder
som et trådløst repeater-display eller som fjernbetjening til dit
multifunktions display.
Raymarine apps giver dig mulighed for at streame og / eller
fjernbetjene, hvad du ser på din multifunktionsskærm til en
kompatibel enhed ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse.
For at bruge denne funktion skal du først:

• Sikre dig, at din enhed er kompatibel med den app, du ønsker
at bruge.

• Downloade og installere den relevante Raymarine app, der er
tilgængelig fra den relevante butik på markedet.

• Aktivere Wi-Fi i Systemindstillinger på multifunktionsskærmen.

• Aktivere Wi-Fi på din kompatible enhed.

• Vælge Raymarine Wi-Fi forbindelsen på listen over
tilgængelige Wi-Fi-netværk på din kompatible enhed.

• Aktivere den relevante mobil app i menuen Systemindstillinger
på multifunktionsskærmen.

Bemærk: Multifunktions displayet fungerer som et Wi-Fi
adgangspunkt. Hvis din enhed allerede er sluttet til et
adgangspunkt for e-mail og internet, skal du skifte dit
adgangspunkt tilbage for igen at opnå adgang til e-mails og
internet.

Navionics mobil marine app
Du kan synkronisere data trådløst mellem dit multifunktions
display (MFD) og en mobil enhed, hvorpå Navionics mobil
marine app kører.
Synkroniseringen downloader Navionics Freshest Data fra din
mobile enhed til din MFD og uploader fiske-ekkolods log fra
din MFD til din mobile enhed. Waypoints og ruter kan også
synkroniseres mellem din mobile enhed og MFD.

D12166-3
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1 Navionics servere

2 Download Navionics Freshest Data til mobil enhed
(internet-forbindelse kræves)

3 Mobil enhed med Navionics mobil app

4 Download Navionics Freshest Data til MFD (Wi-Fi forbindelse
til MFD kræves)

5 MFD

6 * Upload fiske-ekkolod log og lokalområde-redigeringer til
mobil enhed (Wi-Fi forbindelse til MFD kræves)

7 ** Upload fiske-ekkolod log og lokalområde-redigeringer
anonymt til Navionics servere (internet-forbindelse kræves)

Bemærk:
* For at deltage i Navionics fiske-ekkolod søkort skal
fiske-ekkolod logging være aktiveret på din MFD.
Fiske-ekkolod log kan slås til i søkort applikations menuen:
Menu > Dybde og kontur > Fiske-ekkolod logs.
** Fiske-ekkolod loggene skal uploades anonymt til Navionics
servere.

For at bruge denne funktion skal du først:

1. Downloade og installere Navionics Mobil Marine app, der er
tilgængeligt fra den relevante app-butik.

2. Abonnere på Navionics Freshest Data.

3. Downloade Freshest Data til din mobile enhed.

4. Aktivere Wi-Fi i Systemindstillinger på MFD'en.

5. Aktivere Wi-Fi på din mobile enhed.

6. Vælge MFD Wi-Fi forbindelsen på listen over tilgængelige
Wi-Fi-netværk på din mobile enhed.
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Kapitel 5: Montering

Kapitlets indhold
• 5.1 Montering - Ny a Series på side 66

• 5.2 Montering - Ny c Series og Ny e Series på side 67
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5.1 Montering - Ny a Series

Montering
Displayet kan overflade monteres.
Før montering af enheden skal du sørge for, at du har:

• Valgt en passende placering

• Identificeret de kabelforbindelser og den rute kablet skal have.

• Afmonteret frontrammen.

D12585-2

�

1. Tjek den valgte placering til enheden. Et ryddet, fladt område
med tilstrækkeligt med plads bag panelet er nødvendigt.

2. Bor eller skub de 4 monteringshuller ud på enheden

D12588-1
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3. Fikser den tilpasset skæreskabelon, som leveres med
produktet, på den valgte placering ved brug af malertape
eller selvklæbende tape.

4. Bor et hul med egnet hulsav (størrelsen er angivet på
skabelonen) i hvert hjørne af det udskårne område.

5. Skær med en passende sav langs den indvendige kant af
udskæringslinjen.

6. Sørg for, at enheden passer til det frigjorte område og slib så
den skårne kant, indtil den er glat.

7. Bor fire huller som vist på skabelonen til at fastgøre med
skruerne.

8. Anbring pakningen på skærmen og tryk fast på flangen.
9. Forbind strøm, data og andre kabler til enheden.
10.Før enheden på plads og fastgør med de medfølgende

fastgørelses elementer.

Bemærk: Den medfølgende pakning giver en tætning mellem
enheden og en passende flad og stiv monteringsoverflade
eller pedestalkasse. Pakningen bør anvendes til alle
installationer. Det kan også være nødvendigt at bruge et
marinesikret tætningsmiddel, hvis monteringsoverfladen
eller pedestalkassen ikke er helt flad og stiv, eller har en ru
overflade.

Beslag (bøjle) montering
Skærmen kan monteres på et bøjle beslag.
Før montering af enheden skal du sørge for, at du har:

• Valgt en passende placering

• Identificeret de kabelforbindelser og den rute, kablet skal have.

• Fastgør frontrammen

D12578-2

1. Marker placeringen af beslagets skruehuller på den valgte
monteringsoverflade.

2. Bor huller til skruerne med et passende bor og sørg for, at
der ikke er noget bag overfladen, der kunne blive beskadiget.

3. Brug de medfølgende fastgørelses elementer til at fastgøre
beslaget sikkert.

4. Fastgør skærmen til monteringsbeslaget.

Frontramme
Montering af frontrammen
Den følgende fremgangsmåde forudsætter, at enheden allerede
er monteret på plads.
1. Løft forsigtigt den ene kant af skærmbeskyttelsesfilmen, så

det er nemt at fjerne, når installationen af enheden er færdig.
2. Sørg for at hukommelseskortholderens port er i åben

position.
3. Orienter den nederste højre side af rammen under kanten af

søkort porten og placer rammen over skærmens front, hvilket
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sikrer, at klipsene langs den nederste kant af rammen låses
i position.

D12586-1

4. Sørg for at rammen er korrekt på linje med displayet, som
vist.

5. Anvend fast, men jævnt tryk på rammen langs:
i. Ydre kanter - arbejd fra siderne opad og derefter langs

den øverste kant for at sikre, at klipsene sikkert på plads.
ii. Inderste kanter - især langs søkort porten for at sikre, at

rammen sidder fladt.
6. Kontrollér, at der er fri adgang til betjening af Power-knappen

og lågen til hukommelseskortet.

Afmonter frontrammen
Før du fortsætter sørg for at hukommelsesporten er åben.

D12584-1
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Vigtigt: Vær forsigtig, når du fjerner frontrammen. Brug ikke
værktøj til at løfte frontrammen, da dette kan forårsage skader.

1. Placer begge dine tommelfingre på den øverste venstre
kant af skærmen på de steder, der er angivet i diagrammet
ovenfor.

2. Placer dine fingre under rammen på de steder, der er angivet
i diagrammet ovenfor.

3. Med en enkelt fast bevægelse læg pres på den yderste kant
af skærmen med dine tommelfingre og træk rammen mod
dig ved hjælp af fingrene.

Rammen skulle nu nemt komme fri af skærmen.

5.2 Montering - Ny c Series og Ny e
Series

Afmonter den bageste ramme
Du skal fjerne den bagerste ramme før skærmen
overflade-monteres.

Bemærk: Disse trin gælder ikke for e165, da den ikke kræver
en bageste ramme.

1. Afmonter frontrammen Der henvises til den separate
vejledning for denne procedure.

D12184-3

e7 / e7D
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2. Fjern skruerne, der fastholder rammen til skærmen (kun
påkrævet for e7 og e7D).

3. Fjern forsigtigt rammen fra bagsiden af skærmen, idet
rammen trækkes forsigtigt langs:
i. De ydre kanter - arbejd fra siderne opad og derefter langs

den øverste kant, der sikrer at clipsene er helt frigjort fra
skærmen.

ii. De inderste kanter - sørg for, at rammen er helt fjernet
fra skærmen.

Bemærk: Det er kun e7 og e7D, der har skruer til den
bageste ramme, mens andre typer multifunktions display har
clips, som holder den bageste ramme fast.

Overflademontering
Displayet kan overflade monteres.
Før montering af enheden skal du sørge for, at du har:

• Valgt en passende placering

• Identificeret de kabelforbindelser og den rute kablet skal have.

• Afmonteret frontrammen.
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D12271-2

1. Tjek den valgte placering til enheden. Et ryddet, fladt område
med tilstrækkeligt med plads bag panelet er nødvendigt.

2. Fikser den tilpasset skæreskabelon, som leveres med
produktet, på den valgte placering ved brug af malertape
eller selvklæbende tape.

3. Bor et hul med egnet hulsav (størrelsen er angivet på
skabelonen) i hvert hjørne af det udskårne område.

4. Skær med en passende sav langs den indvendige kant af
udskæringslinjen.

5. Sørg for, at enheden passer til det frigjorte område og slib så
den skårne kant, indtil den er glat.

6. Bor fire huller som vist på skabelonen til at fastgøre med
fastgørelses elementerne.

7. Anbring pakningen på skærmen og tryk fast på flangen.
8. Forbind strøm, data og andre kabler til enheden.
9. Før enheden på plads og fastgør med de medfølgende

fastgørelses elementer.

Bemærk: Den medfølgende pakning giver en tætning mellem
enheden og en passende flad og stiv monteringsoverflade
eller pedestalkasse. Pakningen bør anvendes til alle
installationer. Det kan også være nødvendigt at bruge et
marinesikret tætningsmiddel, hvis monteringsoverfladen
eller pedestalkassen ikke er helt flad og stiv, eller har en ru
overflade.

Montering af den bageste ramme
Den bageste ramme skal monteres, hvis du ønsker at bruge et
monterings beslag til at montere enheden.

Bemærk: Disse trin gælder ikke for e165, da den ikke kræver
en bageste ramme.

1. Afmonter frontrammen. Der henvises til den separate
vejledning for denne procedure.

2. Placer rammen over den bageste del af skærmen og sørg
for den er korrekt og plan med skærm. Anvend et fast men
jævnt tryk på rammen langs:
i. Ydre kanter - arbejd fra siderne opad og derefter langs

den øverste kant for at sikre, at klipsene sikkert på plads.

ii. Indre kanter - sørg for at rammen sidder fladt mod
enheden.

D12183-3

e7 / e7D
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3. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre rammen til
skærmen (kun e7 og e7D).

Beslag (bøjle) montering
Skærmen kan monteres på et bøjle beslag.

Bemærk: Monterings beslaget leveres med display-typerne
e7 og e7D. For alle andre display-typer er monterings
beslaget ekstraudstyr. Få detaljerede oplysninger i afsnittet
Ekstradele og tilbehør i denne vejledning.

Før montering af enheden skal du sørge for, at du har:

• Valgt en passende placering

• Identificeret de kabelforbindelser og den rute kablet skal have.

• Fastgør frontrammen

D12273-2
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1. Marker placeringen af beslagets skruehuller på den valgte
monteringsoverflade.

2. Bor huller til fastgørelses elementerne med et passende bor
og sørg for, at der ikke er noget bag overfladen, der kunne
blive beskadiget.

3. Brug de medfølgende fastgørelses elementer til at fastgøre
beslaget sikkert.

4. Fastgør skærmen til monteringsbeslaget.

Frontramme
Montering af frontrammen
Den følgende fremgangsmåde forudsætter, at enheden allerede
er monteret på plads.
1. Løft forsigtigt den ene kant af skærmbeskyttelsesfilmen, så

det er nemt at fjerne, når installationen af enheden er færdig.
2. Sørg for at hukommelseskortholderens port er i åben

position.
3. Orienter den nederste højre side af rammen under kanten af

søkort porten og placer rammen over skærmens front, hvilket
sikrer, at klipsene langs den nederste kant af rammen låses
i position.

D12274-1

4. Sørg for at rammen er korrekt på linje med displayet, som
vist.

5. Anvend fast, men jævnt tryk på rammen langs:
i. Ydre kanter - arbejd fra siderne opad og derefter langs

den øverste kant for at sikre, at klipsene sikkert på plads.
ii. Inderste kanter - især langs søkort porten for at sikre, at

rammen sidder fladt.
6. Kontroller, at alle betjeningsknapper er frit tilgængelige.

Afmonter frontrammen
Før du fortsætter sørg for at hukommelsesporten er åben.

D12275-1
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Vigtigt: Vær forsigtig, når du fjerner frontrammen. Brug ikke
værktøj til at løfte frontrammen, da dette kan forårsage skader.

1. Placer begge dine tommelfingre på den øverste venstre
kant af skærmen på de steder, der er angivet i diagrammet
ovenfor.

2. Placer dine fingre under rammen på de steder, der er angivet
i diagrammet ovenfor.

3. Med en enkelt fast bevægelse læg pres på den yderste kant
af skærmen med dine tommelfingre og træk rammen mod
dig ved hjælp af fingrene.

Rammen skulle nu nemt komme fri af skærmen.
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Kapitel 6: Kom godt i gang

Kapitlets indhold
• 6.1 Strøm til displayet på side 72

• 6.2 Kontrolenheder for Ny a Series på side 72

• 6.3 e7 / e7D-kontrolknapper på side 73

• 6.4 Kontrolenheder til c95 / c97 / c125 / c127 / e95 / e97 / e125 / e127 / e165 på side 73

• 6.5 Overblik over startskærmbilledet — display, der kun har touch-betjening på side 75

• 6.6 Overblik over startskærmbilledet — c Series / e Series på side 75

• 6.7 Sider på side 77

• 6.8 Applikationer på side 79

• 6.9 Kontrolfunktioner for splitskærm på side 79

• 6.10 Overblik over skærmbilledet på side 80

• 6.11 Grundlæggende betjening af berøringsskærmen på side 83

• 6.12 Multi-Touch bevægelser på side 83

• 6.13 Indledende konfiguration på side 84

• 6.14 Aktivering af kontrolfunktioner til autopiloten på side 85

• 6.15 Motor identifikation på side 86

• 6.16 Aktivere AIS funktioner på side 88

• 6.17 Software-opdateringer på side 88
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6.1 Strøm til displayet

Sådan tænder du for skærmen
1. Tryk på POWER knappen på displayet.
2. Vælg Godkend for at godkende ansvarsfraskrivelsen.

Sådan tænder du for skærmen
1. Tryk på knappen POWER.
2. Tryk på OK-knappen for at godkende ansvarsfraskrivelsen.

Sådan slukker du displayet
1. Hold knappen POWER inde, indtil nedtællingen er slut.

Bemærk: Hvis du slipper knappen POWER, inden
nedtællingen er slut, slukkes displayet ikke.

Standby-indstilling (PowerSave)
I indstillingen PowerSave forbliver alle funktionerne af
multifunktionsdisplayet aktive, men enheden sættes i en tilstand
med lavere strøm. LED-lamperne omkring drejeregulatoren
blinker én gang hvert 1,5 sekund for at angive, at enheden
befinder sig i tilstanden PowerSave. Du annullerer indstillingen
PowerSave ved at trykke på en fysisk knap, eller den annulleres,
når der udløses en alarm.

D12367-1

Bemærk: Af hensyn til brugerens sikkerhed er funktionen
PowerSave ikke tilgængelig, hvis:

• evt. tilsluttede radarer er slået til

• multifunktions displayet giver autopilot styring i et system
uden et kontrol display, og autopiloten er slået til.

Aktivering af indstillingen PowerSave
Følg trinnene herunder for at aktivere indstillingen PowerSave.
1. Sørg for, at evt. radarer, der er sluttet til systemet, er slået fra.
2. Tryk på knappen POWER.

Genvejsmenuen vises.
3. Vælg PowerSave Indstilling.

Multifunktionsdisplayet er nu i indstillingen PowerSave.
4. Du kan når som helst komme ud af indstillingen PowerSave

ved at trykke på en fysisk knap på multifunktionsdisplayet.

Bemærk: Indstillingen PowerSave annulleres automatisk,
hvis der udløses en alarm.

6.2 Kontrolenheder for Ny a Series

D12577-1
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Beskrivelse Funktioner

1 Berøringssk-
ærm

Tryk på selve skærmen for at betjene funktioner,
bl.a. alle menuer.

2 Strøm • Tryk på knappen en enkelt gang for at tænde
for enheden.

• Når enheden er tændt, kan du bruge knappen
til at justere lysstyrken, tage et skærmbillede, få
adgang til Powersave-indstilling eller få adgang
til strømstyringen til eksterne enheder.

• Hold knappen nede for at slukke for displayet.

• Hold knappen nede for at sætte autopiloten i
STANDBY-tilstand, hvis en indbygget pilot er
aktiveret.

3 Kortlæser-
indgang

Åbn kortporten for at indsætte eller fjerne et
MicroSD-kort. Der er 1 kortport, der anvendes til de
elektroniske søkort og arkivering af waypoint, rute,
trackspor og indstillings data.
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6.3 e7 / e7D-kontrolknapper

D12179-1
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Beskrivelse Funktioner

1 Berøringssk-
ærm

ved at trykke på selve skærmen kan du betjene
mange af de almindelige funktioner, bl.a. alle
menuer.

2 Menu Bruges til at åbne menuerne. Tryk igen for at lukke
menuer.

3 UniControl-
knap

Giver dig et joystick, en drejeknap og en OK-knap
til menuer og programmer.

4 Tilbage Tryk for at vende tilbage til forrige menu eller
dialogboks.

5 WPT / MOB • Tryk og slip for at få adgang til valgmulighederne
til waypoints. Tryk igen for at placere et
waypoint.

• Hold knappen inde for at anbringe et MOB-punkt
(mand over bord) på bådens aktuelle position.

6 Power • Tryk på knappen en enkelt gang for at tænde
for enheden.

• Når enheden er tændt, kan du bruge knappen
til at justere lysstyrken, tage et skærmbillede, få
adgang til Powersave-indstilling eller få adgang
til strømstyringen til eksterne enheder.

• Hold knappen nede for at slukke for displayet.

• Hold knappen nede for at sætte autopiloten i
STANDBY-tilstand, hvis en indbygget pilot er
aktiveret.

7 Kortlæser-
indgang

Åbn kortporten for at indsætte eller fjerne et
MicroSD-kort. Der er 2 kortporte (mærket 1
og 2), der anvendes til de elektroniske søkort
og arkivering af waypoint, rute, trackspor og
indstillings data.

6.4 Kontrolenheder til c95 / c97 / c125 /
c127 / e95 / e97 / e125 / e127 / e165
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Beskrivelse Funktioner

1 Berøringssk-
ærm

ved at trykke på selve skærmen kan du betjene
mange af de almindelige funktioner, bl.a. alle
menuer.

2 Hjem Tryk for at vende tilbage til startskærmbilledet.

3 Menu Bruges til at åbne menuerne. Tryk igen for at lukke
menuer.

4 UniControl-
knap

Giver dig et joystick, en drejeknap og en OK-knap
til menuer og programmer.

5 Tilbage Tryk for at vende tilbage til forrige menu eller
dialogboks.

6 Skala ind/ud Tryk på minus (-) for at skalere ud og på plus (+)
for at skalere ind

7 WPT / MOB • Tryk og slip for at få adgang til valgmulighederne
til waypoints. Tryk igen for at placere et
waypoint.

• Hold knappen inde for at anbringe et MOB-punkt
(mand over bord) på bådens aktuelle position.

8 Power • Tryk på knappen en enkelt gang for at tænde
for enheden.

• Når enheden er tændt, kan du bruge knappen
til at justere lysstyrken, tage et skærmbillede, få
adgang til Powersave-indstilling eller få adgang
til strømstyringen til eksterne enheder.

• Hold knappen nede for at slukke for displayet.

9 Kortlæser-
indgang

Åbn kortporten for at indsætte eller fjerne et
MicroSD-kort. Der er 2 kortporte (mærket 1
og 2), der anvendes til de elektroniske søkort
og arkivering af waypoint, rute, trackspor og
indstillings data.

10 Pilot • Tryk for at deaktivere den indbyggede autopilot

• Tryk og hold nede for at aktivere Auto-tilstanden
på indbygget autopilot.

11 Skift aktiv
rude

Tryk for at skifte den aktive rude (på splitskærm
sider).
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UniControl-knap
Ikke-touch, HybridTouch og fjerntastaturet indeholder en
UniControl, som består af kontrol via drejeknap, joystick og
trykknap.

D12180-1
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1. Drejeknap — brug denne til at vælge menupunkter, flytte
markøren på skærmen og justere intervallet i diagrammet
og radarapplikationerne.

2. Joystick — brug denne til at flytte cursorpositionen i
applikationer, panorere op, ned, til venstre og højre på
søkortet, vejr- og fiske-ekkolod applikationer eller til at gå
gennem datasider i dataapplikationen.

3. OK-knap — tryk ind på joysticket for at bekræfte et valg
eller indtastning.

Ikoner på touchskærmen
Berøringsskærm multifunktions display kan bruge ikonerne
TILBAGE og LUK til at skifte mellem de forskellige menuer
i applikationerne.

Tilbage — gå ét trin tilbage (samme funktion som at trykke
på knappen TILBAGE).

Luk— luk alle åbne menuer (samme funktion som at trykke på
knappen MENU).

Brug af markøren
Du kan bruge cursoren til at bevæge rundt omkring på
skærmbilledet.
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Cursoren fremstår på skærmbilledet som et hvidt kors.
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Hvis markøren ikke er blevet flyttet i et stykke tid, vises
den som en cirkel med et kors i midten, så det er lettere at
finde den på skærmbilledet.
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Markørens funktion er kontekstafhængig. Når du holder
den over f.eks. et waypoint eller et objekt på søkortet,
skifter den farve, og der vises en mærkat eller en række
oplysninger, der er knyttet til objektet.

Liste over mærkater på markøren

Mærkat Funktion Applikation

A/B Lineallinje Søkort

AIS AIS-målobjekt Søkort

COG Course Over
Ground-vektor
(beholden kurs)

Søkort

CTR Radarens centrum Radar

FLT Bevægelig EBL/VRM Radar

GRD Advarselszone Radar

HDG Pejlingsvektor Søkort

MARPA MARPA-målobjekt Radar

MOB Mand over
bord-markør

Søkort, Radar

POS Bådens position Søkort

RTE Del af ruten Søkort

SHM Bådens kursmarkør Radar

STRØM Strømningsindikator Søkort

TRACK Sporlinje Søkort

VRM/EBL VRM og EBL, 1 eller 2 Radar

VIND Vindindikator Søkort

WPT Navigationspunkt Søkort, Radar
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6.5 Overblik over startskærmbilledet
— display, der kun har touch-betjening
Startskærmbilledet er et centralt sted, hvorfra du kan få adgang
til displayets applikationer, data og indstillinger.

• Fra startskærmbilledet har du hurtig adgang til dine data
(waypoints, ruter, track-spor, billeder og videoer) samt
backup-indstillinger.

• Startskærmbilledet består af en række startskærmsider.
Swipe skærmen til venstre eller højre med din finger for at
rulle gennem de tilgængelige startskærmsider.

• Hver startskærmbillede består af en række ikoner. Du kan
starte applikationer ved at vælge det relevante ikon.
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Nummer Beskrivelse

1 Waypoint — vælg ikonet for at få adgang til
waypoint-listen. Vælg og hold ikonet inde for at anbringe
et MOB-punkt (mand over bord) på bådens aktuelle
position.

2 Mine data — med dette ikon kan du administrere dine
data, herunder lister med ruter, track-spor og waypoints,
på ét sted. Du kan også få adgang til gemte billeder og
videoer samt backup-indstillinger.

3 Brugerdefiner— vælg dette ikon, hvis du vil konfigurere
sider med applikationer og display-præferencer.

4 Opsætning — vælg dette ikon for at få adgang til
systemets opsætningsmenuer.

5 Ikon— hvert ikon repræsenterer en applikationsside. Der
kan vises flere applikationer samtidigt på hver side.

6 Statuslinje— statusikonet bekræfter statussen af eksternt
tilsluttet udstyr, herunder GPS, AIS, radar, fiske-ekkolod
og autopilot-enheder.

6.6 Overblik over startskærmbilledet
— c Series / e Series
Startskærmbilledet er et centralt sted, hvorfra du kan få adgang
til displayets applikationer, data og indstillinger.
• Fra startskærmbilledet har du hurtig adgang til dine data
(waypoints, ruter, track-spor, billeder og videoer) samt
backup-indstillinger.

• Startskærmbilledet består af en række startskærmsider.
Swipe skærmen til venstre eller højre med din finger for at
rulle gennem de tilgængelige startskærmsider.

• Hver startskærmbillede består af en række ikoner. Du kan
starte applikationer ved at vælge det relevante ikon.
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Num-
mer Beskrivelse

1 Touch Lås— (kun HybridTouch displays) vælg denne funktion,
hvis du vil låse touchskærmen, så du ikke kommer til at vælge
noget ved et uheld. Hvis du vil ophæve låsefunktionen, skal du
bruge UniControl-knappen til at fravælge Touch Lås-ikonet.

2 Mine data — med dette ikon kan du administrere dine data,
herunder lister med ruter, track-spor og waypoints, på ét sted.
Du kan også få adgang til gemte billeder og videoer samt
backup-indstillinger.

3 Brugerdefiner— vælg dette ikon, hvis du vil konfigurere sider
med applikationer og display-præferencer.

4 Opsætning — vælg dette ikon for at få adgang til systemets
opsætningsmenuer.

5 Ikon— hvert ikon repræsenterer en applikationsside. Der kan
vises flere applikationer samtidigt på hver side.

6 Statuslinje — statusikonet bekræfter statussen af eksternt
tilsluttet udstyr, herunder GPS, AIS, radar, fiske-ekkolod og
autopilot-enheder.

Adgang til startskærmbilledet
Du kan komme hen til startskærmbilledet fra hvilken som helst
applikation.
Følg trinnene herunder for at få adgang til startskærmbilledet:
1. Vælg ikonet for startskærmbilledet på skærmen.

Adgang til startskærmbilledet
Du kan komme hen til startskærmbilledet fra hvilken som helst
applikation.
Følg trinnene herunder for at få adgang til startskærmbilledet:
1. Tryk på knappen Home.

Bemærk: e7 og e7D har en kombineret Menu- og Home-knap.
For at få adgang til startskærmbilledet skal du trykke på Menu
/ Home knappen og holde den nede i 3 sekunder.
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Statussymboler på datalinjen
Statussymbolerne på datalinjen angiver om alt udstyr er sluttet
korrekt til systemet.
Symbolerne angiver statussen for følgende:

• Radarscanner.

• AIS-modtager/-transceiver.

• Fiske-ekkolod modul.

• GPS-modtager.

• Autopilot.

Autopilotens statussymboler
Autopilotens status angives på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

Autopiloten er på standby.

Autopiloten er i sportilstand.

Autopiloten er i automatisk tilstand.

Der blev ikke registreret nogen autopilot.

Autopilot-alarmen er aktiveret.

Undvigelsestilstanden er aktiveret.

Fisketilstanden er aktiveret.

Kalibrering af autopilot.

Servostyring er aktiveret.

Vindfløjtilstanden er aktiveret.

Radarscannerens statussymboler
Radarscannerens tilstand vises på datalinjen.

Symbol

Radar-
ens til-
stand Beskrivelse

Sender
(TX -
transmit)

Et roterende ikon som tegn på at
scanneren er tændt og udsender signaler.
Når tilstanden for SCANNER er TIL,
kan du aktivere scanneren ved at vælge
denne indstilling. Dette er den sædvanlige
betjeningstilstand.

Standby
(STBY)

Et stillestående ikon som tegn på, at
scanneren er tændt, men ikke udsender
signaler, og at antennen ikke roterer.
Scanneren udsender ikke signaler, og
radardata vises ikke på skærmbilledet.
Dette er en strømbesparende tilstand,
der bruges på tidspunkter, hvor der
ikke er behov for radar. Når du
aktiverer sendetilstanden igen, behøver
magnetronen ikke at varme op. Dette er
standardindstillingen.

Fra Scanneren kan slås fra, når der ikke er
brug for radar, men displayet bruges til
andre applikationer, f.eks. søkortet. Når
denne indstilling vælges, tæller systemet
ned. Mens nedtællingen er aktiv, kan du
ikke tænde for scanneren igen.

Tids-
bestemt
Sending

Scanneren skifter mellem
tændt/sendefunktion og standby.
Scanneren går på standby, når der ikke er
behov for konstant radardækning.

AIS-statussymboler
AIS-statussen angives med et symbol på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

AIS-enheden er tændt og fungerer.

AIS kan ikke bruges i øjeblikket.

AIS-enheden er slukket eller ikke tilsluttet.

AIS-enheden er i diskret tilstand.

AIS-enheden er i diskret tilstand med aktive
alarmer.

AIS-enheden er tilsluttet og tændt, men der
er aktive alarmer.

AIS-enheden er tilsluttet og tændt, men
alarmfunktionen for farlige og forsvundne
objekter er deaktiveret.
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Statussymboler for sonaren
Fiske-ekkolod modul status angives på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

Animeret symbol: Fiske-ekkolod
modul er tilsluttet og udsender
signaler.

Stillestående symbol: Fiske-ekkolod
modul er tilsluttet, men udsender
ikke signaler.

Udtonet symbol: Fiske-ekkolod
modul er ikke tilsluttet, eller kan ikke
registreres.

GPS-statussymboler
GPS-modtagerens status angives på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

Der er tilsluttet en GPS-modtager,
og den har fundet et fikspunkt.

Der er ikke tilsluttet en
GPS-modtager, eller den kan
ikke finde et fikspunkt.

6.7 Sider
Sider bruges til at få vist applikationer.
Siderne kan åbnes med ikonerne på startskærmbilledet. Der
kan vises mere end 1 applikation på hver side.
• Du kan opsætte og få vist op til 4 applikationer pr. side vha. et
c Series, e Series eller gS Series (med undtagelse af e7 og
e7D) multifunktions display.

• a Series og e7 / e7D multifunktions displayet kan kun opsætte
og vise op til 2 applikationer pr. side.

• a Series og e7 / e7D kan dog vise op til 4 applikationer pr. side,
hvis de deler hjemmeskærmen på en multifunktionsskærm,
som allerede har sider med op til 4 opsatte applikationer.

Du kan tilpasse sider og samle applikationerne på bestemte
sider, så de hver har et bestemt formål. Du kan f.eks. lave en
side med søkort applikationen og fiske-ekkoloddet til fisketure
og en anden side med søkort- og dataapplikationerne til generel
sejlads.

Ikon for en side med en enkelt
applikation.

Ikon for en side med flere applikationer.

Du kan også vælge layoutet for hver side og dermed bestemme,
hvordan applikationerne arrangeres på skærmbilledet.

Sådan opsætter du startsiden
Du kan opsætte dit multifunktions display, så det viser en side i
stedet for startskærmbilledet ved opstart.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.
3. Vælg Startside.

Der vises en liste over muligheder
• Startskærmbillede — Startskærmbilledet vises, når det
tændes.

• Sidste side — Den sidste viste side vises, når det tændes
• Vælg side — Den valgte side vises, når det tændes

4. Hvis du vælger Vælg side, vises startskærmbilledet.

5. Vælg ikonet for den side, du ønsker at få vist, når displayet
tændes.

Startside-indstillingen gælder for hvert enkelt display og deles
ikke automatisk på display, der er forbundet gennem et netværk.

Sådan redigeres en eksisterende side på
startskærmbilledet
Med startskærmbillede vist:
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1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Startskærm.
3. Vælg Redigér side.
4. Vælg ikonet til den side, du vil ændre.

Mulighederne for menuen Brugerdefinér vises.
5. Vælg det passende sidelayout (f.eks. “Splitskærm”).
6. Vælg de(n) applikation(er), du ønsker at vise på siden, enten

ved at vælge det relevante menupunkt eller ved at trække det
over til den viste side.

7. Vælg Afslut.
Dialogboksen for omdøbning af side vises.

8. Brug tastaturet på skærmen til at navngive siden, og vælg
derefter Gem.

Ændring af en tom side
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Startskærm.
3. Select Redigér side.
4. Vælg et tomt side-ikon (mærket “Brugerdefinér”).

Mulighederne for menuen Brugerdefinér vises.
5. Vælg det passende sidelayout (f.eks. “Splitskærm”).
6. Vælg de(n) applikation(er), du ønsker at vise på siden, enten

ved at vælge det relevante menupunkt eller ved at trække det
over til den viste side.

7. Vælg Afslut.
Dialogboksen for omdøbning af side vises.

8. Brug tastaturet på skærmen til at navngive siden, og vælg
derefter Gem.

Sådan flytter du en side på startskærm-
billedet
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg ikonet Brugerdefinér.
2. Vælg Startskærm.
3. Vælg Byt side.
4. Vælg ikonet til den side, du vil flytte.
5. Vælg ikonet til den side, der skal byttes placering med.

Sideikonet flyttes til den nye position.

Sådan omdøber du en side på
startskærmbilledet
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg ikonet Brugerdefinér.
2. Vælg Startskærm.
3. Vælg Omdøb side.
4. Vælg den side, du vil omdøbe.

Tastaturet på skærmen vises.
5. Indtast et nyt navn til siden med tastaturet.
6. Vælg GEM.

Sådan sletter du en side fra startskærm-
billedet
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg ikonet Brugerdefiner.
2. Vælg Startskærm.
3. Vælg Slet side.
4. Vælg den side, du vil slette.

Siden slettes.

Sådan nulstilles standardindstillingerne for
startskærmbilledet
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg ikonet Brugerdefiner.

2. Vælg Startskærm.
3. Vælg Nulstil.

Der vises en advarselsmeddelelse, som beder dig om at
bekræfte.

4. Vælg Ja for at nulstille startskærmbilledet til original
opsætning af sider eller Nej for at annullere handlingen.
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6.8 Applikationer
Søkort applikationen—bruges til at vise et 2D-
eller 3D-billede af dine søkort, så det er lettere
at navigere. Med funktioner som waypoints,
ruter og trackspor kan du navigere til et bestemt
sted, opbygge og navigere ruter eller anføre,
hvor du har været. Søkorts kassetter giver flere
detaljer og bedre 3D-visninger.

Fiske-ekkolod applikationen — med en
transducer og et multifunktions display med
fiske-ekkolod versionen eller et kompatibelt
fiske-ekkolod modul og en transducer kan du
bruge fiske-ekkolod applikationen til at skelne
mellem fisk i forskellige størrelser, bunden og
forhindringer under vandet. Du kan også se
data om dybden og temperaturen og afmærke
interessante steder, såsom fiskesteder og vrag.

Radarapplikationen — med en passende
radarscanner kan du bruge radarapplikationen
til at spore målobjekter og måle distancer og
pejlinger. Der er en række farveindstillinger og
faste indstillinger for automatisk forstærkning,
som du kan bruge til at få mest muligt ud af din
radarscanner.

Dataapplikationen — bruges til at få vist
systemdata og data for en række kompatible
instrumenter på multifunktions displayet. Brug
joysticket eller touchskærmen til at rulle gennem
de tilgængelige datasider.

Vejrapplikationen— (kun i Nordamerika). Med
en passende vejrmodtager sluttet til systemet
kan du bruge vejrapplikationen til at få vist
grafiske oplysninger om tidligere, aktuelle og
fremtidige vejrforhold på et verdenskort.

Applikationen for termisk kamera— bruges til
at få vist og styre et kompatibelt termisk kamera
ved hjælp af et multifunktions display.

Kamera applikation — bruges til at få vist
billedet fra en video- eller kamerakilde på
multifunktions displayet.

Dokumentviser — se pdf-dokumenter, der er
lagret på et MicroSD-kort.

FUSION Link application — link til og styr et
kompatibelt Fusion underholdnings system fra
dit multifunktions display.

Sirius Audio applikation— styr Sirius radio fra
dit multifunktions display.

Brugervejledning — Åbner den engelske
version af produktets brugervejledning, der er
lagret på displayet. Brug Dok Viseren til at åbne
oversatte brugervejledninger, der er lagret på
hukommelseskortet.

6.9 Kontrolfunktioner for splitskærm
Når der vises en side med mere end 1 applikation, kan du skifte
applikationer fra splitskærm-visningen til fuldskærm visning.
Eksempel 1 — Splitskærm side

Eksempel 2 — Fiske-ekkolod applikation udvidet til fuld
skærm

Valg af det aktive vindue
Når du ser en splitskærm side, kan du vælge den aktive
applikation eller se den på fuld skærm ved at følge nedenstående
trin.
Gør følgende på en side med flere applikationer:
1. Tryk et vilkårligt sted i den applikation, du vil vælge.

Der vises en kant rundt op applikationen, så du kan se, at
den er aktiv.

2. Vælg Menu.
3. Vælg Fuld skærm for at se den aktive applikation i fuld

skærm, eller
4. Vælg Split skærm for at vende tilbage til splitskærm-

visningen.

Sådan vælges det aktive vindue med
kontrolfunktioner uden touch
Når du ser en splitskærm side, kan du vælge den aktive
applikation og se den i fuld skærm vha. de fysiske knapper på
MFD'en eller et fjerntastatur.
Gør følgende på en side med flere applikationer:

1. Tryk på knappen Skift Aktiv.
Den aktive rudemeddelelse vises:

2. Tryk på knappen Skift Aktiv Rude eller brug drejeknappen
til at gå gennem den aktive applikation.

3. Brug kontrolknapperne Zoom ind eller Zoom ud for at skifte
den aktive applikation mellem visninger af opdelt skærm og
fuld skærm.
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Valg af det aktive vindue — e7 / e7D
Når du ser en splitskærm side, kan du vælge den aktive
applikation eller se den på fuld skærm på e7 / e7D ved at følge
nedenstående trin.
Gør følgende på en side med flere applikationer:
1. Tryk på knappen Menu .
2. Vælg Cyklus Applikationer.

Når du vælger cyklus af applikationer, kommer du gennem
de tilgængelige applikationer.

3. Vælg Fuld skærm for at se den aktive applikation i fuld
skærm, eller

4. Vælg Split skærm for at vende tilbage til splitskærm-
visningen.

Sådan skifter du det aktive vindue eller
display vha. tastaturet
Skift aktiv-knappen bruges til at skifte den aktive rude på en side
med flere applikationer og / eller til at skifte det aktive display.
Mens flere display er tilsluttet og / eller der vises side(r) med
flere applikationer:

Cyklus sekvens

D12880-1
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1. Tryk på knappen Skift Aktiv for at åbne skifte tilstanden.
2. Brug drejeknappen til at gå gennem de tilgængelige vinduer

og / eller display.

Tastaturet går gennem displayene i den rækkefølge, de
blev parret i. På sider med flere applikationer kan Skala
knapperne bruges til at skifte den aktive applikation, mellem
fuld og opdelt skærm.

3. Tryk på Tilbage knappen eller på Skift Aktiv knappen for at
afslutte skifte tilstand.

6.10 Overblik over skærmbilledet
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Nummer Beskrivelse

1 Hjem

• Vises med en touchscreen — Vælg ikonet Home
på skærmen for at få adgang til startskærmbilledet.

• Display uden touch-betjening og HybridTouch
display — Brug den fysiske Home-knap til at få
adgang til startskærmbilledet.

2 Datalinje — indeholder oplysninger om båden og
omgivelserne. Typen af information i datalinjen kan
tilpasses fra menuen Startskærm > Brugerdefinér >
Databjælke opsætning, hvis det er nødvendigt.

3 Menu—menuindstillinger afhænger af den applikation,
du bruger.

4 Statuslinje — indeholder oplysninger om hver
applikation. Oplysningerne kan ikke redigeres eller
flyttes.

5 Kontekstmenu — indeholder oplysninger og
indstillinger for hver applikation.

6 Menuindstillinger — menuindstillinger vises, når
menuen vælges.

7 Pop-up meddelelser — gør dig opmærksom på
bestemte hændelser (f.eks. alarmer) eller funktioner,
der ikke kan bruges. Pop-up meddelelser kræves
muligvis, at du gør noget — f.eks. skal du vælge OK
for at gøre alarmer tavse.

Menuer
Med menuer kan du konfigurere indstillinger og præferencer.
Menuer bruges i:

• Startskærm— til at konfigurere din multifunktionsskærm og
eksternt tilsluttet udstyr.

• Applikationer — til at konfigurere indstillingerne for den
bestemte applikation.

D12281- 4
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Nummer Beskrivelse

1 Tilbage — På display med en berøringsskærm kan du
trykke på ikonet << (tilbage) på skærmen for at gå tilbage
til den forrige menu. På display uden touch-betjening eller
HybridTouch display skal du bruge knappen Tilbage.

2 Luk — På display med en berøringsskærm kan du trykke
på ikonet x (luk) på skærmen for at gå tilbage til den forrige
menu. På display uden touch-betjening eller HybridTouch
display skal du bruge knappen Tilbage for at gå tilbage
ud af menustrukturen.

3 Valgt menu-indstilling — den valgte menu-indstilling
markeres.

4 Rullelinje — indikerer, at der er flere tilgængelige
menupunkter ved at rulle menuen. På display med
en berøringsskærm bruges den til at rulle gennem de
tilgængelige menupunkter, ved at du trykker på menuen
og holder din finger nede og trækker den op eller ned. På
display uden touch-betjening eller HybridTouch display skal
du bruge drejeknappen.

5 Tænd/sluk-kontakt— På display med en berøringsskærm
kan du vælge menupunkter på skærmen for at slå funktioner
Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere funktionen. På
display uden touch-betjening eller HybridTouch display skal
du bruge OK-knappen til at slå funktionen Til eller Fra.

Dialogbokse
Dialogbokse er fuldskærms menuer, der gør det muligt at styre
datapunkter, som f.eks. waypoints og ruter.
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Nummer Beskrivelse

1 Tilbage

• Display med en berøringsskærm — Vælg ikonet
Tilbage på skærmen for at vende tilbage til den
forrige menu.

• Display uden touch-betjening eller
HybridTouch-display — Brug knappen Tilbage til at
vende tilbage til den forrige menu.

2 Funktionsikoner — Visse dialogbokse indeholder
ikoner, der kan vælges til at få adgang til yderligere
funktioner. For eksempel i dialogboksen Waypoint-liste
kan ikonet Sorter efter bruges til at ændre den måde,
waypoint-listen sorteres på.

3 Menu / Liste-punkt

• Display med en berøringsskærm — Hvis du
rører kortvarigt ved et punkt, fremhæves punktet
automatisk, og menuen for punkt-indstillinger vises.

• Display uden touch-betjening eller HybridTouch
— Brug drejeknappen til at markere et punkt og
knappen Ok til at vælge det og få vist menuen for
punkt-indstillinger.

Nummer Beskrivelse

4 Luk

• Display med en berøringsskærm — Vælg ikonet Luk
på skærmen for at lukke dialogboksen.

• Display uden touch-betjening eller
HybridTouch-display — Brug knappen Tilbage til at
lukke dialogboksen.

5 Rullelinje

• Display med en berøringsskærm — For at rulle
gennem de tilgængelige punkter skal du trykke på
rullelinjen og holde din finger nede og trække den
op eller ned.

• Display uden touch-betjening eller
HybridTouch-display — For at rulle gennem
de tilgængelige menupunkter skal du bruge
drejeknappen.

Genvejs side
Der er en række nyttige funktioner tilgængelige fra genvejs
siden.

D13004-1

1

3

5

7

8

4

2

6

1 Reducér displayets lysstyrke

2 Øg displayets lysstyrke

3 Tænd / sluk radar

4 Radar standby / Radar transmission

5 Autopilot standby (under aktiv navigation)

6 Vis dialogboksen Pilot Kontrol

7 PowerSave tilstand

8 Skærmbillede / Skærmklip

Dialogbokse til redigering
I dialogbokse til redigering kan du redigere detaljer omkring
gemte dataelementer på multifunktionsdisplayet, f.eks.
waypoints, ruter og trackspor.
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Hvis du vælger et tekstfelt, vises der et tastatur på skærmen,
som du kan bruge til at redigere detaljerne.

Sådan redigeres oplysninger i dialogbokse
Gør følgende mens dialogboksen vises:
1. Vælg det felt, du vil redigere.

Tastaturet på skærmen vises.

2. Brug tastaturet til at foretage ændringerne.
3. Vælg GEM for at gemme ændringerne.

Sådan bruger du specialtegn eller tegn med accent
Gør følgende, mens tastaturet på skærmen vises:
1. Tryk på tasten àèò.
2. Vælg det tegn, du vil sætte accenten over.

Tegnene, der kan vælges med accent, viess over tekstfeltet.
3. Hvis et tegn har flere mulige accenter, kan du skifte mellem

dem med tegnets tast.
4. Indtast tegnet med tasten àèò.

Numeriske menu-punkter
Numeriske menu-punkter viser numeriske data og giver dig
enten mulighed for at vælge en foruddefineret værdi eller at øge
og mindske værdien, som ønsket.

Redigering af numeriske indstillinger
For at redigere numeriske værdier kan du enten bruge den
numeriske justeringskontrol på skærmen, det numeriske
tastatur på skærmen eller drejeknappen på et display uden
touch-betjening eller på et HybridTouch display til at øge eller
mindske numeriske værdier.

D12567-2

1 2 3 4

1. Vælg det numeriske datafelt, du vil redigere.
Den numeriske justerings kontrol vises.

2. Justér indstillingen til den ønskede værdi ved hjælp af:
i. Drejeknappen — Display uden touch-betjening eller

HybridTouch-display eller
ii. Op og Ned pilene på skærmen — Display med

touch-betjening.
3. Sådan får du adgang til det numeriske tastatur på skærmen:

• Touch-betjening — Vælg ikonet for tastaturet på skærmen
fra den numeriske justeringskontrol.

• Betjening uden touch — Tryk på Ok knappen og hold den
nede.

Det numeriske tastatur på skærmen vises.
4. Indtast den ønskede værdi.
5. Vælg Ok for at afslutte det numeriske tastatur og vende

tilbage til menuen.

Brug af skyder linjens kontrolfunktioner
Skyder linjen giver en grafisk repræsentation af numeriske data
og gør det muligt for dig hurtigt at ændre indstillings værdier.

1

2

3

D12570-1

Enhed
Beskriv-
else Betjening uden touch Betjening med touch

1 Aktuel
værdi

N/A N/A

2 Skyder
kontrol

Brug drejeknappen til
at justere værdi

Skub skyderen Op
eller Ned for at justere
værdi.

3 Auto Tryk på Ok knap for at
skifte mellem Auto og
manuel justering.

Vælg for at skifte
mellem Auto og manuel
justering.

Brug af dialogbokse til betjening
Sådanne dialogbokse bruges f.eks. til at betjene eksternt
tilsluttet udstyr som f.eks. en autopilot.
I nedenstående skema kan du se hovedfunktionerne i en typisk
dialogboks til betjening:

D12279-2

1

3

2

Nummer Beskrivelse

1 Status — giver statusinformation til det tilsluttede
udstyr. For eksempel viser dialogboksen for
Pilot Kontrol den låste kurs og den aktuelle
navigationstilstand for en tilsluttet autopilot-enhed.

2 Kontrolikoner — giver direkte kontrol over det
tilsluttede udstyr. For eksempel gør ikonerne i
dialogboksen Pilot Kontrol for Standby og Trackspor
det muligt for dig at instruere en tilsluttet autopilot-enhed
i at udføre bestemte funktioner.

3 Luk — Lukker kontrol-dialogen.

82 a Series / c Series / e Series



6.11 Grundlæggende betjening af
berøringsskærmen

Sådan flytter du markøren med
touchskærmen
Følg trinnene herunder for at placere eller flytte markøren rundt
på skærmen på et berøringsskærm multifunktions display.
1. Tryk med en finger på displayet, dér hvor du vil anbringe

markøren.

Låsning af touchskærmen
På et multifunktions display med HybridTouch kan du løse
berøringsskærmen for at forhindre utilsigtet brug.
Det kan f.eks. være en god idé at låse touchskærmen ved høj
bølgegang, eller når vejret er dårligt.
Du kan låse og låse op for berøringsskærmen på
startskærmbilledet. Berøringsskærmen kan kun låses op vha.
fysiske knapper.

Sådan låser du berøringsskærmen – Nye e
Series
På nye e Series multifunktions display indeholder
startskærmbilledet et særligt Touch Lås-ikon.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg ikonet Touch Lås.

Det skifter farve for at angive, at touchskærmen er
deaktiveret. Alle funktioner kan stadig betjenes med de
fysiske knapper.

Touchskærmen er låst. Alle funktioner kan
stadig betjenes med fysiske knapper.

Sådan låser du berøringsskærmen - display,
der kun har touch-betjening
Når et display, der kun har touch-betjening, parres med et valgfrit
fjerntastatur, kan berøringsskærmen låses.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg ikonet for Opsætning.
2. Vælg Touch lås, således at Til er markeret.
Berøringsskærmen er nu låst.

Sådan låser du berøringsskærmen op – Nye
e Series
Du kan låse op for berøringsskærmen ved at følge nedenstående
trin.
Med startskærmbillede vist:
1. Brug UniControl-knappen til at fravælge Touch Lås-ikonet.
2. Tryk på knappen OK.

Touchskærmen er låst op.
Touchskærmen er ikke låst.

Sådan låser du op for berøringsskærmen -
display, der kun har touch-betjening
Følg nedenstående trin for at låse op for berøringsskærmen i
forbindelse med et display, der kun har touch-betjening, når den
er parret med en fjernbetjening.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg ikonet for Opsætning.
2. Vælg Touch lås, således at Fra er markeret.
Berøringsskærmen er nu låst op.

6.12 Multi-Touch bevægelser
Raymarine a Series og gS Series multifunktions displays
understøtter multi-touch.
Multi-touch betyder, at displayet kan genkende flere
touch-signaler på samme tid. Dette betyder, at du kan bruge 2
eller flere fingre på skærmen samtidigt til at foretage multi-touch
bevægelser.

Pinch to zoom
Der kan foretages Pinch to zoom på multifunktions display, som
understøtter multi-touch.
Pinch to zoom består af 2 handlinger:

• Bevæg 2 fingre fra væk fra hinanden for at zoome ind.

• Bevæg 2 fingre mod hinanden for at zoome ud.

�

�

�

�
����

D12920-2

Pinch to zoom kan bruges i følgende applikationer:

• Søkort applikation.

• Vejrapplikation.
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6.13 Indledende konfiguration
Når displayet er blevet installeret og er klar til at blive taget i brug,
anbefaler Raymarine, at du udfører en indledende konfiguration.

Startguide
Når du starter displayet for første gang eller efter en nulstilling af
systemet, vises der en startguide. Guiden fører dig gennem de
følgende grundlæggende konfigurations indstillinger:

1. Sprog

2. Båd type

3. Opsætning af enheder

4. Samlet brændstof kapacitet

5. Antal batterier

6. Antal motorer

7. Antal brændstoftanke

Bemærk: Disse indstillinger kan også foretages når som
helst ved hjælp af menuerne, der er tilgængelige gennem
Hjemmeskærm > Brugerdefinér.

Yderligere indstillinger
Ud over de indstillinger, der dækkes af guiden, anbefales det
også at udføre følgende indledende konfigurationsopgaver:

• Indstiller dine dato- og tidspræferencer.

• Justerer displayets lysstyrke (og opsætning af et delt
lysstyrkesystem, hvis relevant).

• Angiver datamasteren.

• Vælger GPS-datakilden.

• Sætter dig ind i brugen af produktet via simulatoren.

Justering af displayets lysstyrke

1. Tryk én enkelt gang på knappen POWER.
Genvejsmenuen vises.

2. Justér lysstyrken til det ønskede niveau vha. skyde linje
kontrollen på skærmen, eller

3. Berør Sol-ikonet for at øge lysstyrke-niveauet eller
Måne-ikonet for at mindske lysstyrke-niveauet.

Bemærk: Lysstyrke-niveauet kan også øges ved at trykke
flere gange på Power knappen.

Justering af displayets lysstyrke
1. Tryk en enkelt gang på knappen POWER.

Genvejsmenuen vises.
2. Justér lysstyrken til det ønskede niveau vha.

drejeregulatoren.

Bemærk: Lysstyrke-niveauet kan også øges ved at trykke
flere gange på Power knappen.

Indstilling af bådens minimale
sikkerhedsdybde
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Bådoplysninger.
3. Vælg Min. sikkerhedsdybde.
4. Justér indstillingen som relevant.

Bemærk: Enhederne for dybdemålingen er baseret
på de enheder, der er angivet i menuen Startskærm >
Brugerdefinér > Opsætning af enheder > Dybde Enheder.

Indstilling af dato- og tidspræferencer.
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Indstilling af tid og dato.
3. Brug menupunkterne Datoformat, Tidsformat og Lokal tid:

UTC til at indstille dine tids- og datopræferencer.

Datamaster
Et system, der indeholder mere end ét netværksforbundet
multifunktionsdisplay, skal have angivet en datamaster.
Datamasteren er det display, der fungerer som primær
datakilde for alle display. Det håndterer samtidig alle eksterne
oplysningskilder. F.eks. kan andre display have behov for
kursoplysninger fra autopilot- og GPS-systemerne, hvilket
normalt modtages via en SeaTalkng- eller NMEA-forbindelse.
Datamasteren er det display, hvortil SeaTalk, NMEA og
andre dataforbindelser oprettes, den sender dataene videre
til SeaTalkhs-netværket og evt. kompatible repeater-display.
Datamasteren deler bl.a. følgende oplysninger:
• Kartografi
• Ruter og navigationspunkter
• Radar
• Sonar
• Data fra autopiloten, instrumenterne, motoren og andre
eksterne kilder.

Systemet kan redundansforbindes, dvs. med dataforbindelser til
repeater-display. Sådanne forbindelser bliver dog først aktive,
hvis der opstår en fejl og/eller der vælges en ny datamaster.
I et autopilot system, der ikke indeholder et særligt pilot kontrol
display, fungerer data masteren også som kontrolenheden for
autopiloten.

Angivelse af datamasteren
For systemer med 2 eller flere skærme skal følgende opgave
udføres på den multifunktionsskærm, du ønsker at udpege som
datamaster.
Med startskærmbillede vises:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligehold.
3. Vælg Datamaster.
4. Vælg den skærm du har udvalgt til at være datamaster.

GPS valg
Du kan benytte en intern (hvis tilgængelig) eller en ekstern
GPS-modtager.
• Dit multifunktions display kan indeholde en intern GPS
modtager.
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• Du kan også tilslutte en ekstern GPS-modtager ved hjælp af
SeaTalkng eller NMEA 0183.

• Brug menuen Systemindstillinger for at aktivere eller
deaktivere den interne GPS-modtager, hvor det er relevant.

Aktivere og deaktivere intern GPS
Hvis dit multifunktions display har en intern GPS, kan denne
aktiveres og deaktiveres ved at følge nedenstående trin.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. For at aktivere den interne GPS skal du vælge Intern GPS,

således at Til markeres.
4. For at deaktivere den interne GPS skal du vælge Intern

GPS, således at Fra markeres.

Simulatortilstand
Med simulatortilstanden kan du øve dig i at bruge displayet uden
faktiske data fra en GPS-antenne, radarscanner, AIS-enhed og
fiske-ekkoloddet.
Du kan slå simulatortilstanden til / fra under System
Opsætningsmenu.

Bemærk: Raymarine anbefaler, at du IKKE bruger
simulatortilstanden, mens du sejler.

Bemærk: Simulatoren viser IKKE ægte data og derfor heller
ikke sikkerhedsmeddelelser (f.eks. dem der modtages fra
AIS-enheder).

Bemærk: Hvis du ændrer systemindstillingerne i simulatoren,
overføres ændringerne IKKE til andet udstyr.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du simulatortilstanden
Du kan aktivere og deaktivere simulator-tilstanden ved at følge
nedenstående trin.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Simulator:.
4. Vælg Til for at slå simulator-tilstanden til, eller
5. Vælg Fra for at slå simulator-tilstanden fra.

Bemærk: Demofilm-funktionen er kun til demonstrationsfor-
mål i detailhandel.

Parring af tastaturet
Tastaturet kan styre 1 eller flere multifunktions display. Der kan
sluttes flere tastaturer til et system. Hvert tastatur kan parres
med op til 4 multifunktions display.
Når tastaturet er forbundet til multifunktions displayet:
1. Vælg Eksternt tastatur fra menuen Eksterne enheder:

startskærm > Opsætning > System Indstillinger >
Eksterne enheder > Eksternt tastatur.

2. Vælg Par tastatur.
3. Tryk på en vilkårlig knap på det eksterne tastatur.
4. Vælg tastaturets retning i meddelelsen.

Du kan vælge mellem landskab eller portræt retning.
Tastaturet er nu parret.

Sådan fjernes tastaturets parring
Tastaturets parring til et enkelt display kan fjernes.
1. Vælg Eksternt tastatur fra menuen Eksterne enheder:

startskærm > Opsætning > System Indstillinger >
Eksterne enheder > Eksternt tastatur.

2. Vælg Ryd parringer.
3. Vælg Ja for at fjerne tastaturets parring med displayet.

6.14 Aktivering af kontrolfunktioner til
autopiloten

Aktivering af autopilot kontrol funktionen —
SeaTalk og SPX SeaTalkng autopiloter
Følg nedenstående trin for at aktivere kontrollen af din SeaTalk
eller SPX SeaTalkng autopilot vha. dit multifunktions display.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Autopilot Kontrol, således at Til er markeret.

Når der vælges Autopilot Kontrol, skiftes kontrollen mellem
Til og Fra.

I et system, der indeholder flere display, aktiveres pilot kontrollen
samtidigt på alle display.

Aktivering af autopilot kontrol funktionen —
Evolution autopiloter
Følg nedenstående trin for at aktivere kontrollen af din Evolution
autopilot vha. dit multifunktions display.
Fra startskærmbilledet.
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Eksterne Enheder.
4. Vælg Pilot opsætning.
5. Vælg Pilot Kontrol, således at Til er markeret.

Når der vælges Pilot Kontrol, slås Autopilot kontrollen Til og
Fra.
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6.15 Motor identifikation
Der kan vises motor-data på din MFD vha. data-applikationen,
som indeholder nogle faste Motor-sider til at vise nogle af de
mest almindelige typer motordata.

Vigtigt: Inden du kan få vist Motor-data på din MFD, skal du:

• Sikre dig, at din MFD kører LightHouse software version
8 eller nyere.

• Læse de vigtige oplysninger om “Motortildeling” og
“Motor identifikations guide”.

• Oprette dataforbindelserne i overensstemmelse med
anvisningerne i Installationsanvisninger til 87202 ECI.

• Sørge for, at alle data-busser er strømforsynet (herunder
motor-data CAN-busser, gateways samt SeaTalkng bussen).

• Starte motoren. Sørge for at følge evt. gældende
sekvens-regler, som angivet i oplysningerne om
“Motortildeling”.

• Køre Motor identifikations guidenl for at udføre evt.
påkrævet “tildeling”, og kontrollere at dine motorer vises i
den rigtige rækkefølge i data-applikationen.
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Motortildeling og opsætning
Inden du kan få vist motordataene på din MFD, kan det være nødvendigt at opsætte og foretage motortildeling.

Bemærk: Motoropsætning og -tildeling er IKKE påkrævet for både med en enkelt motor.

De fleste motordata-konfigurationer kan opsættes vha. guiden "Motoridentifikation", der er tilgængelig på Raymarine MFD'ers
LightHouse software version 8 eller senere. I forbindelse med flere motorinstallationer kan det dog være nødvendigt først at få dine
motorer "tildelt" korrekt af din motorrepræsentant / -forhandler (tildelt et unikt ID / adresse).
Følgende tabel angiver de forskellige typer motorer, der understøttes, og kravene til opsætning for hver enkelt:

Motor CAN
bus-protokol Antal motorer

Motor CAN
bus-konfiguration

Antal ECI enheder
påkrævet

Opsætning via guide
på MFD påkrævet

Motortildeling af
forhandler påkrævet

NMEA 2000 1 Enkelt CAN bus 1

NMEA 2000 2+ Enkelt delt CAN bus 1

NMEA 2000 2+ Separat CAN bus for
hver motor

1 for hver CAN bus

J1939 1 Enkelt CAN bus 1

J1939 2+ Enkelt delt CAN bus 1

J1939 2+ Separat CAN bus for
hver motor

1 for hver CAN bus

Brug af motor identifikations guiden
Hvis dine motordata vises i den forkerte rækkefølge på
motordata-siderne, kan du korrigere dette ved at køre motor
identifikations guiden.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning > System indstillinger > Eksterne

enheder > Opsætning af motorer.
2. Du kan om nødvendigt ændre antallet af bådmotorer ved at

vælge Antal motorer: og indtaste det korrekte antal motorer.

Du kan vælge op til 5 motorer.
3. Vælg Identificer motorer.

Vigtigt: Det er vigtigt, at kun én motor kører ad
gangen, for at sikre at systemet kan isolere den korrekte
motordata-meddelelse.

4. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte motor
identifikations guiden.

De motorer, som medtages i identifikations guiden, afgøres af
antallet at motorer, der blev konfigureret i ovenstående trin 2.
i. Sluk for ALLE båd-motorer, og vælg Næste.

Guiden gennemgår alle motorer (højst 5, som defineret i
ovenstående trin 2) fra bagbord til styrbord i sekvens.

ii. Tænd for Bagbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som bagbords motoren.

iii. Tænd for Center bagbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center bagbords motoren.

iv. Tænd for Center motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center motoren.

v. Tænd for Center styrbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center styrbords motoren.

vi. Tænd for Styrbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som styrbords motoren.

5. Vælg OK på dialogboksen til bekræftelse af
motoridentifikation.

Motorerne vises nu det korrekte sted på motor-data siden.
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6.16 Aktivere AIS funktioner
Inden du fortsætter skal du sørge for, at din AIS enhed er
tilsluttet NMEA Port 1.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Systemindstillinger.
3. Vælg NMEA Opsætning.
4. Vælg NMEA Input Port 1.
5. Vælg muligheden AIS 38400.
6. Vælg Tilbage for at vende tilbage til menuen

Systemindstillinger.
7. Vælg Eksterne Enheder.
8. Vælg Opsætning af AIS-enhed.

Menuen til opsætning af AIS-enhed vises.
9. Juster AIS mulighederne efter behov.

6.17 Software-opdateringer
Raymarines software til multifunktions display opdateres
jævnligt for at give nye og forbedrede funktioner og en forbedret
præstation og brugbarhed. Du bør sikre, at du har den nyeste
software, ved jævnligst at se efter, om der nyt software på
Raymarines websted.
Du kan finde dit multifunktions displays aktuelle software-version
på stænk-skærmen med begrænsninger af brug (LoU):

Du kan også finde software-versionen under menuen
Vedligeholdelse.
Software-opdateringsprocessen kan bruges til at opdatere alle
multifunktions display og fjerntastaturer, der er sluttet til det
samme netværk.

FORSIGTIG: Sådan henter du
software-opdateringer
Software-opdateringsprocessen udføres
på egen risiko. Inden du går i gang med
opdateringsprocessen, skal du sørge for at
sikkerhedskopiere alle vigtige filer.
Sørg for, at enheden har en pålidelig
strømforsyning, og at opdateringsprocessen ikke
afbrydes.
Skader forårsaget af ufuldstændige opdateringer
dækkes ikke af Raymarines garanti.
Når du henter software-opdateringspakken,
godkender du disse betingelser.

Sådan opdaterer du softwaren
Der kan hentes software-opdateringer fra Raymarines websted.
For at udføre en software-opdatering har du brug for:
• En PC eller Apple Mac med en internet-forbindelse og en
kortlæser.

• Et FAT 32 formateret MicroSD-kort med SD-kort adapter.

Bemærk: Undlad at bruge et kartografi søkorts kort til at
gemme filer med software-opdatering eller brugerdata /
indstillinger.

1. Gå til Raymarine's websted www.raymarine.com
2. Klik på Service og Support fra top-banneret.
3. Vælg Software-opdateringer fra rullelisten.
4. Vælg det relevante produkt.
5. Sammenlign den nyeste software med software-versionen

på dit multifunktions display.
6. Hvis softwaren på webstedet er nyere end softwaren på

dit multifunktions display, skal du vælge muligheden for at
downloade softwaren.

7. Sæt MicroSD-kortet ind i en SD-kort adapter.
8. Sæt SD-kort adapteren ind i kortlæseren på din PC eller Mac.
9. Pak den downloadede software-opdaterings zip-fil ud på

MicroSD-kortet.
10.Tag MicroSD kortet ud af SD-kort adapteren.
11. Foretag en sikkerhedskopi af dine brugerdata og indstillinger

ved at følge den procedure, der er beskrevet i afsnittet 8.4
Sådan gemmes brugerdata og brugerindstillinger.
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12. Indsæt MicroSD-kortet i kortlæseren på dit multifunktions
display.
Efter nogle få sekunder meddeler dit multifunktions display,
at der er en tilgængelig software-opdatering, og hvilke
multifunktions display og fjerntastaturer, det er nødvendigt
at opdatere.

Software-meddelelsen vises kun én gang, når der slukkes
og tændes for udstyret.

13.Vælg Ja for at begynde software-opdateringen.
Derefter sker følgende:

1. Alle multifunktions display i netværket genstartes
og begynder en samtidig software-opdatering
(under software-opdateringen viser det display, hvor
hukommelseskortet med software-opdateringen er isat,
en statusindikator.

2. Når displayene i netværket er blevet opdateret,
genstartes displayet, hvor hukommelseskortet
med software-opdateringen er isat, og starter
software-opdateringen.

3. Når alle display er blevet opdateret, kontrollerer systemet,
om det er nødvendigt at foretage en software-opdatering
på evt. tilsluttede fjerntastaturer.

14.Hvis du har et fjerntastatur tilsluttet, skal du vælge Ja for at
foretage en software-opdatering af tastaturet.

Når software-opdateringsprocessen er blevet udført, vises
der en bekræftelses pop-up-besked.

15.Vælg OK for at bekræfte.
16.Tag MicroSD kortet ud af kortlæseren.
17.Udfør en fabriksnulstilling af dine multifunktions display

ved at følge den procedure, der er beskrevet i afsnittet 8.6
Nulstilling af systemet.

18.Gendan evt. gemte brugerdata og indstillinger ved at følge
den procedure, der er beskrevet i afsnittet 8.4 Sådan
gemmes brugerdata og brugerindstillinger.

Bemærk: Hvis et display tændes, mens det har et
hukommelseskort med en software-opdatering isat, startes en
selvstændig software-opdatering af dette display alene.
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Kapitel 7: Kontroller af systemet

Kapitlets indhold
• 7.1 GPS-kontrol på side 92

• 7.2 Radarkontrol på side 93

• 7.3 Sonarkontrol på side 94

• 7.4 Konfiguration og kontrol af det termiske kamera på side 95
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7.1 GPS-kontrol

Kontrol af GPS'ens funktion
Du kan bruge applikationen for søkort til at kontrollere, at
GPS'en fungerer korrekt.
1. Vælg siden for søkort.

2. Kontrollér skærmen.

Når søkortet vises, kan du se:
Placeringen af din båd (GPS-position). Den aktuelle
placering vises med et bådsymbol eller en udfyldt cirkel. Din
placering ses også i datasøjlen under VES POS.
Den udfyldte cirkel indikerer, at der hverken findes data for
kurs eller beholden kurs (COG).

Bemærk: Raymarine anbefaler, at du kontrollerer bådens
viste position i søkortapplikationen i forhold til den faktiske
afstand til et kendt objekt på søkortet. GPS-modtagere har
typisk en nøjagtighed på 5-15 m.

Bemærk: Der er en statusskærm for GPS i menuen Setup på
Raymarines multifunktionsdisplay. Den angiver satellitternes
signalstyrke og anden relevant information.

GPS-opsætning
GPS-opsætningsfunktionerne sætter dig i stand til at konfigurere
en GPS-modtager.
GPS anvender du til at stedfæste din båd på søkortet. Du kan
indstille din GPS-modtager og kontrollere dens status fra GPS
status mulighed i menuen Systemindstillinger menu. For hver
satellit, der registreres, viser skærmen følgende information:

• Satellitnummer.

• Indikatorbjælke for signalstyrke.

• Status.

• Azimut.

• Elevation.

• Et billede af himlen med de registrerede satellitter.

D12204-1
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Nummer Beskrivelse

1 Sky view — et billede af himlen med de registrerede
satellitter.

2 Satellite status — viser signalstyrke og status for hver
satellit, der ses i Sky view-diagrammet til venstre på
skærmen. De farvede bjælker har følgende betydninger:

• Grå = søger satellit.

• Grøn = satellit i brug.

• Orange = sporer satellit.

3 HDOP — et mål for GPS'ens nøjagtighed, udregnet ved
hjælp af et antal faktorer, herunder satellitgeometri, systemfejl
i datatransmissionen og systemfejl i GPS-modtageren.
Jo højere tallet er, desto større er unøjagtigheden ved
positionsangivelse. En typisk GPS-modtager har en
nøjagtighed på 5 til 15 m. Ved f.eks. en GPS-modtagerfejl
på 5 m repræsenterer en HDOP på 2 en unøjagtighed på ca.
15 m. Men husk, at selv en meget lav HDOP værdi IKKE er
nogen garanti for, at din GPS-modtager angiver en præcis
placering. Hvis du er i tvivl, så kontroller den viste placering
af båden i søkortsapplikationen i forhold til den faktiske
afstand til et kendt objekt på kortet.
Estimeret horisontal positions fejl (EHPE) — en metode
til måling af GPS-nøjagtighed. Dette angiver den position
inden for en cirkelformet radius af den angivne størrelse 67
% af tiden.

4 Fix status — indikerer den aktuelle tilstand, som
GPS-modtageren rapporterer (No Fix, Fix, D Fix eller SD
Fix).

5 Mode — den indstilling, der aktuelt er valgt af GPS
modtageren.

6 Datum — GPS-modtagerens kort datums indstillinger
påvirker nøjagtigheden af informationen om bådens
placering, som vises i søkortsapplikationen For at din
GPS-modtager og multifunktionsskærm kan svare nøjagtigt
til dine trykte søkort skal de anvende samme kort datum.

Nøjagtigheden af GPS-modtageren afhænger af de ovenfor
beskrevne parametre, særligt azimutten og elevationen, som
anvendes i triangulering ved udregning af din placering.
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7.2 Radarkontrol
Advarsel: Sikkerhed i forbindelse
med radarscanner
Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før
radarscanneren sættes i gang med at rotere.

Advarsel: Sikkerhed i forbindelse
med radartransmission
Radarscanneren udsender elektromagnetisk
energi. Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen,
før radarscanneren sættes i gang med at sende.

Kontrol af radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Power, således at Til er markeret.

Radarscanneren vil nu initialisere i standby tilstand. Denne
proces vil tage omkring 70 sekunder.

3. Vælg Radar, således at Send er markeret.
Radarscannerne sender og modtager nu.

4. Kontroller, at radarens skærm funger korrekt.

Typisk HD radarskærm

Bemærk: Eksemplet ovenfor er repræsentativt for det
forbedrede signal, som en HD radarscanner giver.

Ting, der skal kontrolleres:
• Radarsignalet med ekkoer vises på skærmen.

• Ikon for radarstatus roterer i øverste højre hjørne af
statuslinjen.

Kontrollér og justér pejlingen
Justering af pejlingen
Justeringen af radarpejlingen sikrer, at objekter på radaren vises
korrekt i forhold til stævnen på din båd. Du skal altid kontrollere
radarpejlingen ved ny installation.

Eksempel på radar med forkert pejling

D11590-2

1 2

Figur Beskrivelse

1 Målobjekt (f.eks. bøje) stik fremad.

2 Objektet, der er vist på radarens display, står ikke ud for
markøren af bådens kurs (SHM). Justering af pejlingen
påkrævet.

Kontrol af pejlingsjusteringen
1. Under sejlads: Ret stævnen ind efter et fast objekt, der kan

ses på radarens display. En afstand på mellem 1 og 2 sømil
er ideel.

2. Notér placeringen af objektet på radarens display. Hvis ikke
målet er under markøren af bådens kurs (SHM), er tale om
en justeringsfejl, og du skal justere pejlingen.

Justering af pejlingen
Når du har kontrolleret, at pejlingen er justeret, kan du fortsætte
og foretage evt. påkrævede justeringer.
Med applikationen til radaren på skærmen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Radar Opsætning.
3. Vælg Avanceret.
4. Vælg Justering af position.

Hvis du vælger Juster pejling, vises den numeriske justerings
kontrol.

5. Justér indstillingen, således at det valgte mål er under skibets
kursmarkør.

6. Vælg Tilbage eller Ok efter afslutning.
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7.3 Sonarkontrol

Valg af fiske-ekkolods transducer og
fiske-ekkolod modul
Du skal vælge den fiske-ekkolod transducer og det fiske-ekkolod
modul, du ønsker at bruge i den viste fiske-ekkolod applikations
rude.

Valg af fiske-ekkolod modul

• Skærme af fiske-ekkolod og DownVisionTM typen er udstyret
med et internt fiskeekkolod.

• Alle varianter giver dig mulighed for at tilslutte et kompatibelt
eksternt fiske-ekkolods modul eller bruge et internt
fiske-ekkolods modul fra et display i netværket.

• Den fiske-ekkolods kanal, du ønsker at bruge, skal vælges i
fiske-ekkolods menuen.

Transducervalg

• Skærmvarianterne med fiske-ekkolod giver mulighed for
direkte tilslutning af en Raymarine ELLER en Minn Kota
ekkolod transducer.

• Skærmvarianterne med DownVisionTM giver mulighed for
direkte tilslutning af Raymarine DownVisionTM transducere.

• Alle varianter giver mulighed for tilslutning af en Raymarine
fiske-ekkolods transducer via et kompatibelt eksternt
fiske-ekkolod modul.

• Brug Transducer Opsætnings menuen i fiske-ekkolod
applikationen for at angive den transducer, du vil bruge, på
alle varianter.

Sådan vælger du fiske-ekkolod kanalen
Følg trinnene herunder for at vælge den kanal, du ønsker at
få vist.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Kanal.

Siden til kanalvalg vises.
3. Vælg fanen for det fiske-ekkolods modul, du ønsker at bruge.

Der vises en liste over tilgængelige kanaler for det valgte
fiske-ekkolod modul.

4. Vælg en kanal fra listen.
Siden til valg af kanalen lukkes, og fiske-ekkolods applikationen
viser nu den valgte kanal.

Vælge fiske-ekkolod transducer
Med fiske-ekkolod applikationen vist:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Transducer Opsætning.
4. Vælg Transducer.

Der vises en liste over transducere.
5. Vælg den transducer, du ønsker at bruge.

Valg af hastighedstransduceren
Mens fiske-ekkolod applikationen bliver vist:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Transducer Opsætning.
4. Vælg Hastigheds transduceren.

Der vises en liste over transducere.
5. Vælg din hastigheds transducer på listen.

Kontrol af fiske-ekkoloddet
Fiske-ekkolods kontroller foretages ved hjælp af applikationen
fishfinder.

1. Vælg en fiskefinder-side fra startskærmbilledet.

2. Kontrollér displayet for fiskefinderen.

Når fishfinder er aktiv, kan du se:
• Dybdeaflæsning (indikerer, at transduceren arbejder).
Dybden vises i et datafelt nederst til venstre på skærmen.

Hvis der ikke er et datafelt, kan den slås til i Præsentations
menuen: Menu > Præsentation > Opsætning af datafelter.

Kalibrering af fiskefinderens transducer
Fiskefinderens transducer skal kalibreres korrekt for at give
nøjagtige dybdemålinger.
Multifunktionsdisplayet modtager billeder fra en fiske-ekkolod
modul, der behandler sonarsignaler fra en transducer i vandet.
Hvis transduceren har et skovlhjul og en temperatursensor,
beregner fiske-ekkolod modul hastigheden og temperaturen.
Hvis du vil have nøjagtige målinger, kan det være nødvendigt
at kalibrere transduceren (eller transducerne) ved at angive
dybde-, hastigheds- og temperaturforskydninger. Indstillingerne
gemmes i fiske-ekkolod modul og har med transduceren at gøre,
så de anvendes på tværs af hele systemet.

Dybdeforskydning
Dybden måles fra transduceren til havbunden, men du kan
anvende en forskydningsværdi for dybdedataene, så den viste
dybdemåling repræsenterer afstanden til havbunden fra enten
kølen eller vandoverfladenoverfladen.
Inden du forsøger at angive en forskydning, skal du undersøge
den lodrette afstand mellem transduceren og vandoverfladen
eller undersiden af bådens køl. Indstil derefter den relevante
dybdeforskydningsværdi.

D9343--2

1 2 3

1 Forskydning til vandoverfladen

2 Transducer / ingen forskydning

3 Forskydning til kølen

Hvis der ikke anvendes en forskydning, repræsenterer de viste
dybdemålinger distancen fra transduceren til havbunden.

Valg af dybdeforskydningen
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Transducer Opsætning.
4. Vælg Dybde Offset.

Den numeriske justerings kontrol for dybde forskydning vises.
5. Justér forskydningen til den ønskede værdi.
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Valg af hastigheds forskydningen
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Transducer Opsætning.
4. Vælg Fart Offset.

Den numeriske justerings kontrol for hastigheds forskydning
vises.

5. Justér forskydningen til den ønskede værdi.

Indstilling af temperatur forskydningen
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Transducer Opsætning.
4. Vælg Temperatur Offset.

Den numeriske justerings kontrol for temperatur forskydning
vises.

5. Justér forskydningen til den ønskede værdi.

7.4 Konfiguration og kontrol af det
termiske kamera
Hvis du vil være sikker på at det termiske kamera fungerer
korrekt, skal du konfigurere og kontrollere kameraets
hovedfunktioner.
Inden du fortsætter, bør du sikre dig at kameraet er tilsluttet efter
de medfølgende anvisninger. Hvis systemet omfatter en Joystick
Control Unit (JCU) og PoE (Power over Ethernet) injektor, skal
du sikre dig at disse enheder også er tilsluttet korrekt.

Konfiguration af kameraet
Du skal:
• Justere billedet (kontrast, lysstyrke osv.).
• Kontrollere kamera-bevægelserne (panorering, vipning og
hjemmefunktioner) (hvis relevant).

Justering af billedet fra det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster kontrast.
3. Vælg Kontrast, Lysstyrke, eller Farve efter ønske.

Den relevante numeriske justerings kontrol vises.
4. Justér værdien som ønsket.
5. Vælg Tilbage eller Ok for at bekræfte den nye værdi.

Panorer, Vip, Zoom (PTZ) kameraer

Om at panorere og vippe på billedet fra det termiske
kamera
På et multifunktions display med touch-betjening kan du
panorere og vippe på billedet fra det termiske kamera ved hjælp
af berøringsskærmen.

Bevæg fingeren op og ned på skærmen for at vippe
kameraet op og ned.

Bevæg fingeren til venstre og højre på skærmen for at
rotere kameraet mod venstre og højre (panorering).

Om at panorere, vippe og zoome på billedet fra det
termiske kamera
På et multifunktions display med fysiske knapper, eller når du
bruger et fjerntastatur, kan du panorere, vippe og zoome det
termiske kamera-billede vha. UniKontrol.
I nogle tilfælde kan det være bedre kun at bruge netop
UniKontrollens drejeknap og joystick kontrol for at manipulere
med det termiske kameras billede. For eksempel er denne
metode ideel til finere kontrol af kameraet og er især nyttigt
i hård sø.

UniKontrol joystick - bruges til at rotere kameraet til venstre
eller højre (panorering) eller vippe kameraet op eller ned.

UniKontrol drejeknap — bruges til at zoome ind og ud.
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Sådan stilles det termiske kamera tilbage til
standardpositionen
Når der er oprettet forbindelse til et panorer og vip termisk
kamera, kan kameraets standardposition indstilles.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg kamera Home.

Kameraet vender tilbage til den valgte standardposition, og
ikonet til standardpositionen vises kortvarigt.
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Kapitel 8: Administration af data på displayet

Kapitlets indhold
• 8.1 Hukommelseskort og søkortskort på side 98

• 8.2 a Series på side 98

• 8.3 c og e Series på side 99

• 8.4 Sådan gemmes brugerdata og brugerindstillinger på side 100

• 8.5 Skærmbilleder på side 104

• 8.6 Nulstilling af systemet på side 104
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8.1 Hukommelseskort og søkortskort
MicroSD hukommelseskort kan bruges til at sikkerhedskopiere
/ gemme data (f.eks. waypoints og trackspor). Når dataene er
kopieret på et hukommelseskort, kan de gamle data slettes på
systemet, og der bliver dermed plads til nye data. De gemte
data kan hentes frem til enhver tid. Du kan få vist yderligere eller
opgraderet kartografi med søkortskort.
Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer dine data på
et hukommelseskort. Gem IKKE data på et hukommelseskort,
der indeholder kartografi.

Kompatible kort
Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med dit display:

• Micro sikker digital standardkapacitet (MicroSDSC)

• Micro sikker digital høj kapacitet (MicroSDHC)

Bemærk:

• Den maksimalt understøttede hukommelseskort kapacitet
er 32 GB.

• MicroSD kort skal formateres, så de bruger enten FAT eller
FAT 32 filsystem-formatet og dermed kan bruges med din
MFD.

Nominel hastighedsklasse
For at opnå den bedste ydeevne anbefales det at bruge
hukommelseskort af klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).

Søkortskort
Dit produkt er installeret fra starten med elektroniske søkort
(grundkort på verdensplan). Hvis du ønsker at bruge andre
søkortsdata, kan du indsætte kompatible søkortskort i enhedens
hukommelseskort-læser.

Brug altid søkortskort og hukommelseskort fra en kendt
producent.
Til arkivering af data eller oprettelse af et elektronisk søkortskort
anbefaler Raymarine brugen af hukommelseskort af god kvalitet.
Nogle hukommelseskort fra visse producenter vil evt. ikke
fungere i din enhed. Kontakt venligst kundeservice for at få en
liste over anbefalede søkortskort.

8.2 a Series

Isætning af et hukommelseskort eller
søkortskort
1. Åbn lågen til kortlæseren forrest til højre på displayet.
2. Isæt kortet, som vist på nedenstående diagram. Kortets

kontakter skal vende OPAD. Tving IKKE kortet ind. Kontrollér
retningen, hvis kortet ikke passer nemt ind i åbningen.

D12828-1

3. Skub forsigtigt søkortet helt ind i åbningen. Kortet er sat
korrekt i, når du hører et klik.

D12829-1

4. For at forhindre vandindtrængen og følgeskader er det
vigtigt, at du lukker kort lågen forsvarligt.

Fjernelse af et hukommelseskort eller
søkortskort
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg My Data (Mine data).
2. Vælg Eject card (Skub kort ud).
3. Åbn lågen til kortlæseren forrest til højre på displayet.
4. Tryk kortets kant mod enheden, indtil der høres et klik.

Kortet udløses fra kortåbningsmekanismen, som vist i det
følgende diagram:
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5. Brug fingrene til at trække kortet ud af kortåbningen ved
hjælp af kortets kant.

6. For at forhindre vandindtrængen og følgeskader er det
vigtigt, at du lukker kort lågen forsvarligt.

Bemærk: Du kan også slukke for multifunktionsdisplayet og
følge trin 4 til 7 herover.

8.3 c og e Series

Isætning af et hukommelseskort eller
søkortskort
1. Åbn lågen til hukommelseskortet forrest til højre på displayet.
2. Isæt kortet, som vist i diagrammet herunder. Ved åbning

1 skal kortkontakterne vende NEDAD. Ved åbning 2 skal
kortkontakterne vende OPAD. Tving IKKE kortet ind.
Kontrollér retningen, hvis kortet ikke passer nemt ind i
åbningen.

D12290-1

3. Skub forsigtigt søkortet helt ind i åbningen. Kortet er sat
korrekt i, når du hører et klik.

D12292-1

4. For at forhindre vandindtrængen og følgeskader er det
vigtigt, at du lukker kort lågen forsvarligt.

Fjernelse af et hukommelseskort eller
søkortskort
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Skub kort ud.

Der vises en meddelelse, som beder dig om at vælge den
hukommelsesenhed, du ønsker at skubbe ud.

3. Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.

4. Åbn lågen til hukommelseskortet forrest til højre på displayet.
5. Tryk kortets kant mod enhed, indtil der høres et klik.

Kortet udløses fra kortåbningsmekanismen, som vist i det
følgende diagram:
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D12291-1

6. Brug fingrene til at trække kortet ud af kortåbningen ved
hjælp af kortets kant.

7. For at forhindre vandindtrængen og følgeskader er det
vigtigt, at du lukker kort lågen forsvarligt.

Bemærk: Du kan også slukke for multifunktionsdisplayet og
følge trin 4 til 7 herover.

8.4 Sådan gemmes brugerdata og
brugerindstillinger
Du kan gemme dine waypoints, ruter, trackspor og
brugerindstillinger på et hukommelseskort. Waypoints, ruter
og trackspor gemmes som gpx-datafiler. Filformatet gpx er et
dataformat, der er uafhængigt af enheden, og som gør det nemt
at udveksle data mellem dit display og andre GPS-enheder /
software, som understøtter filformatet gpx.

Datatype Beskrivelse Noter

Waypoints
(brugerdata)

Hver waypoint-gruppe
kan gemmes separat

Ruter (brugerdata) Hver rute kan gemmes
separat

Trackspor (brugerdata) Hvert trackspor kan
gemmes separat

Brugerindstillinger Gemmer dine indstill-
inger i konfigurations-
menuerne i en enkelt
arkivfil.

Der kan kun gemmes
én arkivfil med
brugerindstillinger
pr. hukommelseskort.

Bemærk: Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer
dine brugerindstillinger og -data på et hukommelseskort.

Bemærk: Gem IKKE brugerdata eller indstillinger på et
søkortskort, der indeholder kartografi.

Sådan gemmes alle brugerdata på et
hukommelseskort
Du kan gemme alle brugerdata i en enkelt arkivfil.
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at der er sat et hukommelseskort (IKKE et

søkortskort) i en kortåbning.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Gem data på kort.
5. Vælg Gem alt.

Tastaturet på skærmen vises.
6. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det filnavn, du

ønsker at gemme filen som.
7. Vælg GEM.

Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises en
meddelelse, som beder dig om at vælge den åbning, du
ønsker at gemme dataene på. Hvis dit display kun har 1
kortindgang, vises der ingen meddelelse.

8. Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

9. Vælg OK.

Sådan gemmer du waypoints på et
hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at der er sat et hukommelseskort (IKKE et

søkortskort) i en kortåbning.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Gem data på kort.
5. Vælg Gem waypoints på kort.

Listen med grupper af waypoints vises.
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6. Vælg den eller de grupper, du ønsker at gemme, eller vælg
Vælg alt.

7. Vælg Gem.
Tastaturet på skærmen vises.

8. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det filnavn, du
ønsker at gemme filen som.

9. Vælg GEM.
Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises en
meddelelse, som beder dig om at vælge den åbning, du
ønsker at gemme dataene på. Hvis dit display kun har 1
kortindgang, vises der ingen meddelelse.

10.Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

11. Vælg OK.

Sådan gemmer du ruter på et
hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at der er sat et hukommelseskort (IKKE et

søkortskort) i en kortåbning.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Gem data på kort.
5. Vælg Gem ruter på kort.

Listen over ruter vises.

6. Vælg den eller de ruter, du ønsker at gemme, eller vælg
Vælg alt.

7. Vælg Gem.
Tastaturet på skærmen vises.

8. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det filnavn, du
ønsker at gemme filen som.

9. Vælg GEM.
Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises en
meddelelse, som beder dig om at vælge den åbning, du
ønsker at gemme dataene på. Hvis dit display kun har 1
kortindgang, vises der ingen meddelelse.

10.Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

11. Vælg OK.

Sådan gemmer du trackspor på et
hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at der er sat et hukommelseskort (IKKE et

søkortskort) i en kortåbning.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Gem data på kort.
5. Vælg Gem trackspor på kort.

Listen med trackspor vises.

6. Vælg den eller de trackspor, du ønsker at gemme, eller vælg
Vælg alt.

7. Vælg Gem.
Tastaturet på skærmen vises.

8. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det filnavn, du
ønsker at gemme filen som.

9. Vælg GEM.
Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises en
meddelelse, som beder dig om at vælge den åbning, du
ønsker at gemme dataene på. Hvis dit display kun har 1
kortindgang, vises der ingen meddelelse.

10.Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

11. Vælg OK.

Import af waypoints, ruter eller trackspor fra
et hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at du har et hukommelseskort, der indeholder

brugerdataene i gpx-format, i et af kortåbningerne.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Hent data fra kort.

Fil-browseren åbnes.

5. Browse til den fil, du ønsker at importere, og markér den.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

6. Vælg OK.

Bemærk: Når der importeres ruter og trackspor, skjules de
som standard. For at få vist de importerede ruter og trackspor
henvises der til afsnittet Sådan viser og skjuler du ruter og
trackspor.
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Sådan slettes filer med brugerdata fra et
hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at du har hukommelseskortet, der indeholder

dataene, i en af kortåbningerne.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Slet data fra kort.

Fil-browseren åbnes.

5. Browse til den fil, du ønsker at slette, og markér den.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

6. Vælg Ja.

Sletning af waypoints, ruter og trackspor fra
systemet
Bemærk: Den følgende procedure sletter permanent udvalgte
eller ALLE waypoints, ruter eller trackspor, der er lagret på
displayet. Sørg for at du har sikkerhedskopieret data, du vil
beholde, på et hukommelseskort, INDEN du fortsætter.

Ved visning af startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Importer/Eksporter.
3. Vælg Slet data fra system.
4. Vælg Slet waypoints fra system, Slet ruter fra system

eller Slet track-spor fra system, som relevant.
5. Vælg de specifikke datapunkter, du ønsker at slette, eller

vælg Slet alt.
Der vises en meddelelse, som beder dig om at bekræfte.

6. Vælg Ja for at bekræfte sletningen eller Nej for at annullere
handlingen.

Sådan sikkerhedskopieres brugerindstill-
inger til et hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at der er sat et hukommelseskort (IKKE et

søkortskort) i en af kortåbningerne.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Backup indstillinger.

Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises
en meddelelse, som beder dig om at vælge den
hukommelsesenhed, du ønsker at gemme indstillingerne
på. Hvis dit display kun har 1 kortindgang, vises der ingen
meddelelse.

5. Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

6. Vælg OK.

Sådan gendannes brugerindstillinger fra et
hukommelseskort
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Sørg for, at du har hukommelseskortet, der indeholder

brugerdataene, i et af kortåbningerne.
2. Vælg Mine data.

3. Vælg Importer/Eksporter.
4. Vælg Gendan indstillinger.

Hvis dit display har mere end én kortindgang, vises
en meddelelse, som beder dig om at vælge den
hukommelsesenhed, du ønsker at hente indstillinger fra. Hvis
dit display kun har 1 kortindgang, vises der ingen meddelelse.

5. Vælg SD1 for et hukommelseskort i den øverste kortåbning
eller SD2 for et hukommelseskort i den nederste kortåbning.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

6. Vælg OK.

Gem og gendan punkter
Tabellen herunder viser datapunkter og indstillinger, som vil blive
gemt og gendannet fra et hukommelseskort på dit multifunktions
display.

Startskærmbillede og systemindstillinger

Applikation Indstilling

Startskærmbillede Standardsidekonfiguration

Systemindstillinger Positionstilstand

Tekststørrelse

Fælles lysstyrke

Lysstyrkegruppe

TD Opsætning

Simulator

Pejlingstilstand

MOB datatype

Misvisningskilde

Manuel Misvisning

Sprog

Datoformat

Tidsformat

Lokaltid-forskydning

Distanceenheder

Distance-underenheder

Fartenheder

Dybdeenheder

Temperaturenheder

Trykenheder

Volumenenheder

Kontrolfunktioner til autopiloten

DSC-besked

SeaTalk alarmer

Systemindstillinger
— integration

Videresend NMEA kurs

GPS-positionskilde

Kurskilde

Dybdekilde

Fartkilde

Multidatakilder
(MDS)

Vindkilde

Datalinje indhold (celle 1 til 6)

Kompas-linje

Datalinje
opsætning

Statusikon

GPS-status GPS-skærm
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Alarmer
Applikation Indstilling

Alarmer Ankeralarm

Timer

Vækkeur

Temperaturalarm

Ankomstalarm

Kursafvigelsesalarm

Kollisionsalarm

Vagtzonefølsomhed

Fiskealarm

Dybdegrænse for fiskealarm

Dybdealarm for lavvande

Dybdealarm for dybt vand

Alarm for farligt AIS mål

Søkort-applikation — Kartografi-indstillinger
Applikation Indstilling

Kartografi Datalag celle 1 til / fra

Datalag celle 1 indhold

Datalag celle 2 til / fra

Datalag celle 2 indhold

Menu for søkortsobjekt

Søkort-display

Søkort Koordinatnet

2D-skyggelægning

Lokalområde lag

Søkorttekst

Søkortgrænser

Spotdybder

Sikkerheds konturer

Dybde konturer

Dybvands Farve

Skjul klipper

Nav. mærker

Nav. mærkesymboler

Lyssektorer

Rutesystemer

Restriktionsområder

Maritime funktioner

Landfunktioner

Forretningsservice

Panorama Foto

Veje

Yderligere vrag

Luftfoto lag

Farvet havbund områder

Bådikon

Størrelse af fartøj

Radarapplikation

Applikation Indstilling

Vælg scannerRadar

Afstandsringe

AIS-lag

Applikation Indstilling

Viste måltyper

AIS-sikkerhedsbeskeder

Buddy tracksporing

AIS-lag

Tavs tilstand

Dataapplikation

Applikation Indstilling

Datasider og indhold

Datasiderækkefølge

Farvetema

Drejeknapfarve

Antal motorer

Data

Maksimum omdrejningstællerskala

Fiske-ekkolod applikation

Applikation Indstilling

Fiske-ekkolod Konfigurér forudindstillede frekvenser

Vejrapplikation

Applikation Indstilling

Vind symbolVejr

Vagtboks Advarsler

Bådoplysninger

Applikation Indstilling

Brændstof økonomi enheder

Tærskel for lavt brændstof

Brændstofalarm til/fra

Båd

Samlet brændstof kapacitet
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8.5 Skærmbilleder
Du kan tage et skærmbillede af det, der vises på skærmen.
Skærmbilleder gemmes på et MicroSD-kort i formatet .bmp
(bitmap). Den gemte billede kan ses fra enhver enhed, der kan
vise bitmap- billeder.

Sådan tager du et skærmbillede
Du kan tage et skærmbillede ved at følge nedenstående trin.
1. Isæt et MicroSD kort med passende ledig plads i

kort-læseren.
2. Tryk på knappen Tænd/sluk.

Genvejssiden vises:
3. Vælg Kamera-ikonet.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
4. Vælg Ok.

Skærmbilledet gemmes nu på MicroSD-kortet.

Tip Hvis dit multifunktions display har en Tilbage-knap, kan du
også tage et skærmbillede ved at trykke på knappen Tilbage og
holde den nede, indtil bekræftelses meddelelsen vises.

Sådan vælger du SD-kortindgangen for
skærmbilleder
Hvis dit multifunktions display har 2 kortlæser indgange, skal du
vælge hvilken kort indgang, skærmbilledet skal gemmes på.
Fra startskærmbilledet.
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.
3. Vælg Skærmdump Fil:.
4. Vælg enten MicroSD 1 eller MicroSD 2.

Sådan får du vist et skærmbillede på
multifunktions displayet
Du kan se billeder på multifunktions displayet.
1. Isæt et MicroSD-kort, der indeholder skærmbilledet eller

billedet, i MicroSD-kortindgangen på dit multifunktions
display.

2. Vælg Mine data på startskærmbilledet.
3. Vælg Billeder og videoer.

Filbrowser-dialogen vises.
4. Brug filbrowseren til at finde filen på MicroSD-kortet.
5. Vælg den fil, du ønsker at få vist.

Filen åbnes nu.
6. Vælg Tilbage eller Luk for at lukke billedet.

8.6 Nulstilling af systemet
Du kan gendanne systemets fabriksindstillinger om nødvendigt.
Der er to nulstillingsfunktioner der begge har indvirkning på det
display du bruger, OG netværkstilsluttede display.

• Nulstilling af indstillinger.

• Nulstilling af indstillinger og data.

Nulstilling af indstillinger
Med denne funktion gendannes fabriksindstillingerne i
konfigurationsmenuerne, sidesæt og datalinjen. Den har INGEN
indvirkning på dine navigationspunkter, ruter eller spordata.

Nulstilling af indstillinger og data
Med denne funktion gendannes ovennævnte fabriksindstillinger
og ALL navigationspunkter, ruter og spordata slettes.

Nulstilling af systemindstillinger
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligehold.
3. Vælg System Indstilling Nulstilling.

Der vises en meddelelse, som beder dig om at bekræfte
handlingen.

4. Vælg Ja for at fortsætte med nulstillingen eller Nej for at
annullere.

Nulstilling af systemindstillinger og data
Bemærk: Når du nulstiller indstillinger og data, slettes
ALLE waypoints, ruter og trackspor fra systemet. Sørg
for at du har sikkerhedskopieret data du vil beholde, på et
hukommelseskort INDEN du nulstiller indstillinger og data.

Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligeholdelse.
3. Vælg Systemindstillinger og datanulstilling.

Der vises en meddelelse, som beder dig om at bekræfte
handlingen.

4. Vælg Ja for at fortsætte med nulstillingen af indstillinger og
data eller Nej for at annullere.
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Kapitel 9: Dokument viser applikation

Kapitlets indhold
• 9.1 Overblik over dokumentviser på side 106
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9.1 Overblik over dokumentviser
Dit multifunktions display indeholder en pdf-dokumentviser.
Dokument-viseren er tilgængelig fra startskærmbilledet og
bruges til at få vist og søge i pdf-dokumenter (som f.eks.
produkthåndbøger).

D12755-1

1

2

3

1 Åbner browseren til SD-kort filer.

2 Åbner brugerhåndbogen, der er lagret på
multifunktions displayet.

3 Åbner den relevante information om licens aftalen.

Bemærk: Dokumentviseren understøtter ikke dokumenter,
der er understøttet af en adgangskode, eller dokumenter,
der indeholder sikkerhedscertifikater. Du får vist en
fejlmeddelelse, hvis du forsøger at åbne sådanne dokumenter.

D12597-1

1

7

3 42

5

6

1 Aktuelt sidetal (side x af y)

2 Søgelinje (vises kun, når du søger i et dokument).

Bemærk: Knapperne Forrige, Næste og
Annuller vises kun på produkter kun med touch.
De fysiske knapper bruges til produkter uden
touch og Hybridtouch produkter.

3 Aktuel pdf's filnavn

4 Menu for dokumentviser

5 Rullelinje

6 Zoom-knapper på skærmen (kun berøringsskærme)

7 pdf-dokument indhold

Der kan vælges følgende indstillinger fra menuen for
dokumentviseren.
• Åbn fil — Gør det muligt at browse til et pdf-dokument, der
skal åbnes.

• Gå til side: — Gør det muligt for dig at springe hen til et
bestemt sidetal.

• Find — Gør det muligt at søge i dokumentet efter bestemte
ord.

• Tilpas til højde—Ændrer skalaen på det åbne dokument, så
det passer til applikations vinduets højde.

• Tilpas til bredde—Ændrer skalaen på det åbne dokument,
så det passer til applikations vinduets bredde.

• Luk fil — Lukker det åbne dokument.

Åbning af brugerhåndbogen
Brugerhåndbogen til produktet er lagret i den interne
hukommelse.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Dok Viser.
2. Vælg Brugerhåndbog.

Brugerhåndbogen til produktet er åbnet.

Bemærk: Brugerhåndbogen kan også åbnes ved at vælge
ikonet Brugerhåndbog fra startskærmbilledet.

Sådan åbner du et pdf-dokument
Du kan åbne pdf-dokumenter, der er lagret på et SD-kort, ved at
følge nedenstående trin.

Bemærk: Når du gemmer pdf-dokumenter på SD-kort, bør du
sikre, at du ikke overskriver vigtige data.

1. Gem det påkrævede pdf-dokument på SD-kort.
2. Sæt SD-kortet ind i SD-kortåbningen i det multifunktions

display, du ønsker at se dokumentet på.
3. Vælg Menu.
4. Vælg Åbn fil.

Filbrowser-dialogen vises.
5. Gå hen til det sted på SD-kortet, hvor du gemte dokumentet.
6. Vælg det dokument, du ønsker at få vist.

Dokumentet åbnes nu.
7. Hvis meddelelsen "Kan ikke åbne fil" vises, bør du vælge

Ok for at bekræfte og derefter prøve at åbne dokumentet
igen eller kontrollere, at pdf-filen ikke er ødelagt, eller
om den indeholder sikkerhed, som ikke understøttes af
dokumentviser-applikationen.

Bemærk: Det kan tage et stykke tid at åbne pdf-dokumenter
af en større filstørrelse.

Sådan lukker du et åbent dokument
Hver forekomst af dok viseren er separat. Det dokument, der
blev åbnet sidst, åbnes automatisk næste gang du vælger
den forekomst af Dok viseren, med mindre den lukkes i
menu-indstillingen Luk fil.
Med et åbent dokument
1. Vælg Menu.
2. Vælg Luk fil.

Dokumentet er lukket, og Dok viserens hovedside vises.

Gennemse et åbent dokument
På displays med berøringsskærm kan du gennemse
pdf-dokumenter som angivet herunder.
Med et åbent pdf-dokument:

• Bevæg fingeren op for at rulle dokumentet ned.

• Bevæg fingeren ned for at rulle dokumentet op.

Når dokumentet har en bredde, som er større end
applikationens vindue, skal du bevæge fingeren til venstre
eller højre for at panorere på dokumentets bredde.
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Bemærk: Du kan også bruge rullelinjerne til at navigere
gennem dokumentet.

Gennemse et åbent dokument
På HybridTouch og ikke-touch display kan du gennemse
pdf-dokumenter ved at følge nedenstående trin.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Flyt joysticket Op eller Ned for at gå op eller ned gennem

dokumentet.
2. Flyt joysticket til Venstre eller Højre for at panorere til

venstre og højre.

Ændring af zoom-faktoren
På touchskærm display kan du ændre zoom-faktoren af det
åbne dokument ved at følge nedenstående trin.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Vælg ikonet Zoom ind på skærmen for at zoome ind, eller
2. Vælg ikonet Zoom ud på skærmen for at zoome ud.

Ændring af zoom-faktoren
På HybridTouch og ikke-berøringsskærme (med undtagelse af
e7 og e7D) kan du ændre zoom-faktoren af det åbne dokument
ved at følge nedenstående trin.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Brug Skaler ud knappen til at zoome ud, eller
2. Brug Skaler ind knappen til at zoome ind.

Bemærk: Nye a Series og e7 / e7D multifunktions display har
ikke Skaler ind og Skaler ud knap.

Bemærk: På et Nyt c Series display er det kun drejeknappen,
der kan bruges til at ændre zoom-faktoren.

Sådan vælger du en side
Du kan springe frem til den side, du ønsker at få vist, ved at
indtaste sidetallet.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Gå til side:.

Det numeriske tastatur vises.
3. Indtast sidetallet for den side, du ønsker at få vist.
4. Vælg Ok for at få vist siden.

Brug af hyperlinks i dokumenter
Du kan bruge interne hyperlinks i dokumenter på
berøringsskærme.
Gør følgende, mens du har et pdf-dokument åbent på en side,
som indeholder et hyperlink:
1. Tryk kortvarigt på hyperlinket.

Du kommer hen til hyperlink-siden.

Bemærk: Hyperlinks i dokumenter kan ikke aktiveres på et
Nyt c Series display.

Sådan søger du efter tekst
Følg trinnene herunder for at bruge søgefunktionen for at lede
efter tekst på displays kun med touch.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Find.

Tastaturet på skærmen vises.
3. Indtast det nøgleord, du ønsker at finde.

4. Vælg GEM.
Dokumentviseren går ind i søgetilstand og:

• Du ser muligvis et ‘Søge’-ikon, mens alle forekomster
findes.

• Søge-værktøjslinjen vises.

• Den første forekomst af nøgleordet fremhæves.

5. Vælg Næste for at finde den næste forekomst af nøgleordet,
eller

6. Vælg Forrige for at vende tilbage til den seneste forekomst
af nøgleordet.

7. Du kan når som helst vælge Annuller for at lukke
søge-værktøjslinjen og vende tilbage til den normale visning.

Sådan søger du efter tekst
På HybridTouch og ikke-touch display kan du bruge
søge-funktionen til at søge efter tekst i et åbent pdf-dokument
ved at følge nedenstående trin.
Med et åbent pdf-dokument:
1. Tryk på knappen Menu .
2. Vælg Find.

Tastaturet på skærmen vises.
3. Indtast det nøgleord, du ønsker at finde.
4. Vælg GEM.

Dokumentviseren går ind i søgetilstand og:

• Du ser muligvis et ‘Søge’-ikon, mens alle forekomster
findes.

• Søge-værktøjslinjen vises.

• Den første forekomst af nøgleordet fremhæves.

5. Flyt joysticket ned for at gå hen til den næste forekomst af
nøgleordet, eller

6. Flyt joysticket og for at gå hen til den forrige forekomst af
nøgleordet.

7. Du kan når som helst trykke på Tilbage-knappen for at lukke
søge-værktøjslinjen og vende tilbage til den normale visning.

Nøgleord ikke fundet
Dokumentviseren giver dig besked, hvis det søgte nøgleord ikke
findes i dokumentet.
Hvis nøgleordet ikke findes, viser værktøjslinjen et udråbstegn,
og der vises en pop-up meddelelse på skærmen.

Hvis du vælger Ny søgning, føres du tilbage til tastaturet på
skærmen, så du kan prøve et andet nøgleord. Hvis du vælger
Annuller, lukkes værktøjslinjen, og den almindelige betjening
genoptages.
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Kapitel 10: Kontrolfunktioner til autopiloten

Kapitlets indhold
• 10.1 Kontrolfunktioner til autopiloten på side 110

• 10.2 Pilot Bjælke på side 112

• 10.3 Opsætning af pilot på side 113

• 10.4 Pilot indstillinger på side 113

• 10.5 Autopilotens statussymboler på side 118

• 10.6 Autopilotalarmer på side 118
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10.1 Kontrolfunktioner til autopiloten
Du kan styre autopiloten med multifunktions displayet. Hvis
der er oprettet forbindelse til en Evolution autopilot, bliver
pilot-indstillingerne også tilgængelige.

Bemærk: Hvis du vil vide mere om, hvordan du slutter dit
multifunktions display til et Raymarine-autopilotsystem, skal
du kigge i dokumentationen til autopiloten.

Når funktionen Autopilot Kontrol er slået til, kan du bruge
multifunktions displayet til at:
• Sætte autopiloten i trackspor-tilstand (Gå til en bestemt
position eller følg en rute).

• Sætte autopiloten i auto-tilstand (Blive på den aktuelle kurs).
• Justere den aktuelle låste kurs.
• Slå autopiloten fra.
• Slå alarmen ved ankomst til waypoint fra.
• Justere autopilot indstillinger (kun Evolution autopiloter)

Bemærk: I et system, der ikke indeholder et særligt pilot
kontrol display, kan data master multifunktions displayet ikke
slås fra eller sættes i PowerSave-tilstanden, mens autopiloten
er slået til.

Dialogboksen Pilot Kontrol vises i følgende situationer:
• Når der trykkes på en fysisk Pilot knap.
• Når der vælges Pilot Kontrolfunktioner fra genvejs siden.
• Når du vælger Menu > Naviger > Goto Waypoint , Goto
Cursor eller Følg rute i søkort applikationen.

• Når du vælger Goto Waypoint eller Goto Cursor ved hjælp
af kontekstmenuen.

• Når du placerer cursoren over en aktiv rute eller et waypoint
på søkortet og vælger Stop Goto, Stop Følg eller Fremryk
Waypoint fra kontekstmenuen.

• Når du følger en rute eller skal til et waypoint eller en
cursorposition og vælger Menu > Naviger > Stop Goto, Stop
Følg eller Fremryk Waypoint.

• Når du ankommer til et waypoint.

Bemærk:
Når du ankommer til et waypoint, bliver titellinjen i
dialogboksen rød for at angive ankomst til waypointet.

Dialogboksen Pilot Kontrol (standby)
Nedenstående eksempel viser mulighederne i dialogboksen
Pilot Kontrol, når dialogboksen Pilot Kontrol åbnes fra menuen,
eller vha. den særlige Pilot-knap.

Når der vælges Auto, aktiveres autopiloten og opretholder den
aktuelle kurs.

Dialogboksen Pilot Kontrol (Auto)
Nedenstående eksempel viser mulighederne i dialogboksen
Pilot Kontrol, når Auto (låst kurs) er blevet aktiveret.
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En-
hed Beskrivelse

1 Pilot Status — Aktuel pilot tilstand.

2 Venstre pil — Reducerer låst kurs vinkel.

3 Rorbjælke — Angiver rorets position.

4 STANDBY — Deaktiverer autopiloten og vender tilbage til normal
styring af fartøj.

5 Aktuel låst kurs.

6 Trackspor — Aktiverer autopiloten i Tracksportilstand og styrer
automatisk dit fartøj til et waypoint eller på en rute, som er planlagt
på din kortplotter.

7 Højre pil — Øger låst kurs vinkel.

8 Luk — Lukker dialogboksen for Pilot Kontrol.

Dialogboks for Pilot Kontrol (Starter navigation)
Nedenstående eksempel viser mulighederne i dialogboksen
Pilot Kontrol, når der er valgt Goto Cursor, Goto Waypoint
eller Følg rute.
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En-
hed Beskrivelse

1 Pilot Status — Aktuel pilot tilstand.

2 Aktuel kurs.

3 Ingen (Standby) — Deaktiverer autopiloten og vender tilbage til
normal styring af fartøj.

4 Rorbjælke — Angiver rorets position.

5 Drejevinkel — Drejevinklen vises kun for SeaTalkng autopiloter.
Angiver vendingens retning og skarphed.

6 Ja (Tracksejlads) — Aktiverer autopiloten i Tracksportilstand og
styrer automatisk dit fartøj til et waypoint eller på en rute, som er
planlagt på din kortplotter.

7 Afstand til næste waypoint (DTW) og Pejling til næste waypoint
(BTW).

8 Næste waypoint navn.

9 Luk — Lukker dialogboksen for Pilot Kontrol.

Dialogboksen Pilot Kontrol (Trackspor)
Nedenstående eksempel viser mulighederne i dialogboksen
Pilot Kontrol, når trackspor-tilstanden er aktiveret.
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Aktivering af kontrolfunktioner til autopiloten
Aktivering af autopilot kontrol funktionen — SeaTalk og SPX
SeaTalkng autopiloter
Følg nedenstående trin for at aktivere kontrollen af din SeaTalk
eller SPX SeaTalkng autopilot vha. dit multifunktions display.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Autopilot Kontrol, således at Til er markeret.

Når der vælges Autopilot Kontrol, skiftes kontrollen mellem
Til og Fra.

I et system, der indeholder flere display, aktiveres pilot kontrollen
samtidigt på alle display.

Aktivering af autopilot kontrol funktionen — Evolution
autopiloter
Følg nedenstående trin for at aktivere kontrollen af din Evolution
autopilot vha. dit multifunktions display.
Fra startskærmbilledet.
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Eksterne Enheder.
4. Vælg Pilot opsætning.
5. Vælg Pilot Kontrol, således at Til er markeret.

Når der vælges Pilot Kontrol, slås Autopilot kontrollen Til og
Fra.

Sådan slår du autopiloten fra

FORSIGTIG: Sådan slår du
autopiloten fra
På indbyggede multifunktions display, der ikke har
en pilot-knap, kan autopiloten deaktiveres ved at
holde power-knappen nede i en nødsituation.

Sådan deaktiverer du autopiloten ved hjælp af
power-knappen
På indbyggede multifunktions display, der ikke har en pilot-knap,
kan autopiloten deaktiveres vha. power-knappen, når den er
aktiveret. Dette er nyttigt i nødsituationer, især på display, der
kun har touch-betjening, hvis berøringsskærmen pludselig ikke
reagerer pga. dårlige vejrforhold, som f.eks. regn.
Gør følgende mens autopiloten er aktiveret:
1. Tryk på Power-knappen og hold den nede.

Advarslen ‘Stiller pilot på STANDBY’ vises, og der udsendes
en lydalarm.

2. Bliv ved med at holde Power-knappen nede, og piloten stilles
i standby-tilstand, når dialogboksen for pilot-kontrol vises.

Deaktivering af autopiloten ved hjælp af genvejssiden
Du kan deaktivere autopiloten fra genvejssiden.
Gør følgende mens autopiloten er aktiveret:
1. Tryk på knappen POWER og slip den.
2. Vælg Standby.

Pop-up bekræftelsen for ændring af pilotstatus vises.
3. Vælg Ja for at deaktivere autopiloten.
Autopiloten deaktiveres (skifter til standby), og dialogboksen
Pilot Kontrol vises.

Sådan deaktiverer du autopiloten ved hjælp af
pilot-knappen
På multifunktions display med en særlig pilot knap, eller når
du bruger et fjerntastatur, kan du deaktivere autopiloten med
Pilot-knappen.
Gør følgende mens autopiloten er aktiveret:
1. Tryk på knappen Pilot.
Autopiloten deaktiveres (skifter til standby), og dialogboksen
Pilot Kontrol vises.

Sådan deaktiveres autopiloten fra søkort-applikationen
På alle typer multifunktions display kan autopiloten deaktiveres
fra søkort-applikationens menu.
Når autopiloten er slået til, skal du gøre følgende i søkort
applikationen:
1. Vælg Menu > Naviger > Stop Goto eller Stop Følg.

Dialogboksen Pilot Kontrol vises.
2. Vælg STANDBY.

Pop-up bekræftelsen for ændring af pilotstatus vises.
3. Vælg Ja for at deaktivere autopiloten.
Autopiloten slås fra (går i standby).

Sådan deaktiveres autopiloten fra startskærmbilledet
På display med berøringsskærm kan autopiloten deaktiveres
fra startskærmbilledet.

Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Standby.

Pop-up bekræftelsen for ændring af pilotstatus vises.
2. Vælg Ja for at deaktivere autopiloten.
Autopiloten slås fra (går i standby).

Deaktiver autopiloten fra pilotbjælken
Autopiloten kan deaktiveres fra pilotbjælken.

Gør følgende, mens pilotbjælken vises.
1. Vælg Standby.
Se 10.2 Pilot Bjælke for yderligere oplysninger om pilotbjælken.

Sådan slår du autopiloten til

Sådan aktiverer du autopiloten ved hjælp af
pilot-knappen
På multifunktions display med en særlig pilot knap, eller når
du bruger et fjerntastatur, kan du aktivere autopiloten med
Pilot-knappen.
Gør følgende mens autopiloten er deaktiveret:
1. Tryk på knappen Pilot.

Dialogboksen Pilot Kontrol vises.
2. Vælg Auto.

Autopiloten aktiveres og opretholder den aktuelle kurs.

Bemærk: Du kan også automatisk slå autopiloten til ved at
trykke på Pilot-knappen og holde den nede.

Sådan aktiveres autopiloten fra søkort-applikationens
menuen
Du kan stille autopiloten i trackspor-tilstand vha. applikations
menuen.
Gør følgende i søkort applikationen:
1. Vælg Menu > Naviger > Goto Cursor, Goto Waypoint eller

Følg rute, som relevant.
Dialogboksen Pilot Kontrol vises.

2. Vælg Ja (Trackspor).
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Aktivering af autopiloten ved hjælp af kontekstmenuen
Du kan stille autopiloten i trackspor-tilstand vha. kontekst
menuen.
Fra søkort kontekstmenuen.
1. Vælg en af følgende muligheder fra søkort kontekstmenuen:

• Goto waypoint

• Goto Cursor

• Følg Rute

• Følg herfra

• Følg Rute baglæns

Dialogboksen Pilot Kontrol vises.
2. Vælg Ja (Trackspor).

Manuel visning af dialogboksen for
pilotkontrol
Du kan også åbne dialogboksen for pilotkontrol når som helst fra
startskærmbilledet eller søkort applikationen.
1. Fra startskærmbilledet:

i. Vælg Opsætning.
ii. Vælg Pilot Kontrol.

2. Fra søkort applikationen:
i. Vælg Menu.
ii. Vælg Naviger.
iii. Vælg Pilot Kontrol.

10.2 Pilot Bjælke
Pilot Bjælken indeholder information om autopilotens status.
På display med berøringsskærm kan du deaktivere autopiloten
vha. Pilot Bjælken.
Pilot Bjælke — Trackspor-tilstand

Pilot Bjælke — Auto-tilstand

Pilot Bjælken vises, når autopilot-kontrollen aktiveres, Pilot
Bjælken slås til, og autopiloten aktiveres.
Når autopiloten deaktiveres, skjules Pilot Bjælken.
I et system med flere display kan Pilot Bjælken deaktiveres eller
aktiveres på hvert enkelt display.

Aktivering af pilot bjælken
Når der oprettes forbindelse til en SeaTalk eller SeaTalkng SPX
autopilot, kan pilot bjælken aktiveres ved at følge nedenstående
trin.
Gør følgende fra startskærmbilledet, mens autopilot
kontrolfunktionerne er aktiveret:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.
3. Vælg Pilot Kontrol Bjælke, således at Vis er markeret.

Når du vælger Pilot Kontrol Bjælke, skifter Pilot bjælken
mellem Vis og Skjul.

4. Slå autopiloten til.
Pilotbjælken vises nu i bunden af skærmen i alle applikationer,
mens autopiloten er slået til.

Bemærk: Når der oprettes forbindelse til en Evolution
autopilot, aktiveres Pilot-bjælken fra siden til opsætning af
pilot.
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10.3 Opsætning af pilot
Når der oprettes forbindelse til en Evolution autopilot, bliver
siden til opsætning af pilot tilgængelig.
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1 Tilbage — Gå tilbage til den forrige menu.

2 Pilot Status — Aktuel pilot tilstand.

3 Luk — Lukker siden til opsætning af pilot og viser
startskærmbilledet.

4 Pilot Kontrol — Slår autopilot-kontrollen via multifunktions
displayet til og fra.

5 Pilot Bjælke — Slår pilotbjælken til og fra.

6 Pilot indstillinger— Viser tilgængelige pilot indstillinger, der kan
konfigureres på multifunktions displayet.

Bemærk: Menuen Pilot indstillinger er kun tilgængelig på
data master multifunktions displayet.

7 Fritid — Stiller autopiloten i tilstanden Fritid. Tilstanden Fritid er
velegnet til lange ture, hvor det ikke er kritisk at have en stram
kurs-kontrol.

8 Præstation— Stiller autopiloten i tilstanden Præstation. Tilstanden
Præstation giver stram kurskontrol.

9 Cruise — Stiller autopiloten i Cruise-tilstand. I Cruise-tilstanden
holdes kursen godt uden at overanstrenge autopiloten.

10 Rorbjælke — Angiver rorets position.

Sådan åbner du siden til opsætning af pilot.
Når der oprettes forbindelse til en Evolution autopilot, kan du
åbne siden til opsætning af piloten ved at følge nedenstående
trin.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Eksterne Enheder.
4. Vælg Pilot opsætning.

10.4 Pilot indstillinger
Pilot indstillinger er tilgængelige på et data master multifunktions
display, når det er udstyret med en Evolution autopilot.
Med Pilot indstillinger kan du opsætte og klargøre en Evolution
autopilot med et multifunktions display.
Pilot indstillingerne indeholder følgende muligheder:
• Båd indstillinger
• Drev indstillinger
• Sejl båd indstillinger
• Klargøring

Indledende opsætning og klargøring

Båd indstillinger
Båd indstillingerne er udformet således, at de giver optimal
styrefunktion for typiske både.
Det er vigtigt at udføre valget af skrog-typen som en del af
den indledende opsætning, da den udgør en meget vigtig
del af autopilot kalibrerings processen. Du kan også åbne
indstillingerne når som helst ved at vælge Pilot indstillinger >
Båd indstillinger fra siden til opsætning af pilot.
Båd indstilling indeholder følgende muligheder:
• Båd skrog type
• Drev type
• Kompas forskydning
• Kalibrering lås

Valg af skrog-type
Indstillingerne for skrog-type er udformet således, at de giver
optimal styrefunktion for typiske både.
Det er vigtigt at udføre valget af skrog-typen som en del af
den indledende opsætning, da den udgør en meget vigtig del
af klargørings processen. Du kan også åbne indstillingerne
når som helst med piloten i Standby fra siden til opsætning af
piloten ved at vælge: Pilot indstillinger > Båd indstillinger >
Båd skrog type.
Som tommelfingerregel bør du vælge den indstilling, der passer
bedst til din båd-type og styre-egenskaber. Du har følgende
muligheder:
• Sejl.
• Sejl (langsom drejning).
• Sejl Katamaran.
• Motorbåd
• Motorbåd (langsom drejning).
• Motorbåd (hurtig drejning).
Det er vigtigt at være opmærksom på, at styrekraften (og
dermed drejehastigheden) varierer betydeligt afhængigt af
kombinationen af bådtype, styresystem og motortype. De
tilgængelige skrog-type indstillinger er derfor kun vejledende.
Det kan være en idé at eksperimentere med de forskellige
skrog-type indstillinger, da det kan være muligt at forbedre din
båds styrefunktion ved at vælge en anden bådtype.
Når du vælger en passende båd-type, bør der lægges vægt på
sikker og pålidelig styre-reaktion.

Vigtigt: Hvis du ændrer båd-typen efter du har afsluttet
kajside guiden, nulstilles alle indstillinger for klargøring til
standard indstillingerne, og du skal udføre kajside guiden igen.

Valg af en skrog-type
Du får adgang til skrog-typen gennem siden til opsætning af pilot.
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Båd indstillinger.
3. Vælg Båd skrog type.
4. Vælg den indstilling, der minder mest om din bådtype.

Det nye valg anvendes.
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Vælg en motortype.
Du kan vælge motor-typen i kajside guiden og under menuen
Båd indstillinger: Pilot opsætning > Pilot indstillinger >
Bådtype > Drev type.
Gør følgende, mens menuen Motor-type vises:
1. Vælg din drev type på listen.

Bemærk: De tilgængelige drev typer afhænger af
ACU-typen. Hvis din motortype ikke er anført kontaktes din
Raymarine-forhandler for råd.

2. Vælg OK for at gemme din indstilling og vise næste
opsætningsside.

Bemærk: Du kan til enhver tid annullere kajside guiden ved
at vælge STANDBY.

Kursjustering
Autopilot kursen kan justeres til skibets kompas vha. indstillingen
til kompas-forskydning.

Bemærk: For at udføre denne procedure skal du bruge en
netværksforbundet enhed, som f.eks. et instrument, pilot
kontrol display eller multifunktions display, for at få den
aktuelle autopilot kurs vist på skærmen.
Mange faktorer kan forårsage en forskel mellem kurs og
beholden kurs (COG). Du skal justere kursen, så den svarer til
bådens styrekompas (eller en kendt transitpejling).

150o

155o
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1 2
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1. Sæt din båd på en kendt kurs, og kontrollér styrekompasset.
2. Kontrollér autopilot kursen på dit multifunktions display.
3. Vælg Pilot indstillinger fra siden til opsætning af pilot.
4. Vælg Båd indstillinger.
5. Vælg Kompas forskydning.
6. Justér kompas forskydningen, så autopilot kursen svarer til

styrekompassets kurs.

Hvis styrekompassets kurs f.eks. var 155°, og autopilot
kursen var 150°, ville anvendelsen af en kompas forskydning
på 5° betyde, at styrekompas og autopilot kursen er justeret.

Kompas forskydningen ændres om nødvendigt automatisk, når
proceduren for justering af kompasset til GPS udføres.

Drev indstillinger
Drev-indstillingerne er beregnet til at give optimal
motorpræstation.
Det er nødvendigt at kontrollere og om nødvendigt justere
motorindstillingerne, så de passer til din motor-opsætning.
Motor-indstillinger indeholder de følgende indstillinger:

• *Dæmpning af ror.

• Auto drej.

• Servo styring

• Vend rorreference.

• Rorjustering.

• Rorgrænse.

• Styretid.

Bemærk: *Indstillingen til dæmpning af ror bør ikke justeres,
før man har søgt rådgivning hos Raymarine's tekniske
support.

Sådan indstiller du den automatiske drejevinkel
Du kan angive den vinkel, ved hvilken båden drejer, når
den udfører en automatisk drejning vha. et tilsluttet pilot
kontroldisplay.
Gør følgende fra siden til opsætning af pilot:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Drev indstillinger.
3. Vælg Auto drej.
4. Justér indstillingen af auto drej til den ønskede værdi.
5. Vælg Tilbage eller Ok for at bekræfte indstillingen.

Servostyring
Hvis der er sluttet et joystick eller et p70R pilot kontrol display
til din autopilot, kan du vælge dets betjeningsindstilling. Der er
detaljerede oplysninger i den dokumentation, der fulgte med dit
joystick eller dit p70R.
Der er følgende betjeningsindstillinger:

• Fra — Joystick-kontrollen er slukket.

• Proportionel— Proportionel indstilling anvender ror i forhold
til joystickets bevægelse — jo mere joysticket skubbes over,
des større er det anvendte ror.

• Bang-Bang— Bang-bang-indstillinger anvender kontinuerligt
ror i joystick-bevægelsens retning for at forbedre kontrollen.
Rorbevægelsens hastighed ændres med joystickets vinkel.
Skub joysticket hårdt over for maksimal hastighed. Hvis du
stiller joysticket tilbage i midterpositionen, bevarer roret dets
aktuelle position.

Sådan vender du rorreference fasen om
På både, som er udstyret med en rorreference transducer, hvor
rorbjælken bevæges i den forkerte retning, kan du rette dette
ved at vende rorreference fasen om.

Bemærk: Denne procedure er ikke nødvendig for både uden
en ror reference transducer.

Gør følgende fra siden til opsætning af pilot:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Drev indstillinger.
3. Vælg Vend rorreference.

Når der vælges Vend rorreference, skiftes der mellem Til
og Fra.

Sådan indstiller du dybde-forskydningen
På både, der er udstyret med en rorreference transducer, kan
du indstille en forskydning for rorets midterposition, hvis det er
nødvendigt.

Bemærk: Denne procedure er ikke nødvendig for både uden
en ror reference transducer.

Bemærk: Med henblik på at udføre denne procedure er det
bedst, hvis man har en netværksforbundet enhed, såsom
et instrument, et pilot kontroldisplay eller et multifunktions
display, der kan vise den aktuelle rorposition på skærmen,
mens denne justering foretages.

1. Brug rattet til at centrere roret.
2. Vælg Pilot indstillinger fra siden til opsætning af pilot.
3. Vælg Drev indstillinger.
4. Vælg Rorjustering.
5. Juster ror forskydnings værdien, indtil rorbjælken viser roret i

midterpositionen.

Rorjusteringen er begrænset til ± 9°. Hvis den nødvendige
justering for at centrere rorbjælke-positionen går ud over
disse grænser, er det nødvendigt at justere rorreference
sensoren fysisk.
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Sådan indstiller du ror-grænserne
Ror-grænserne skal indstilles på både, der er udstyret med
en rorreference transducer. Ror-grænsen bruges til at indstille
ror-kontrollen. Ror-grænserne skal indstilles til lige inden for de
mekaniske stopklodser for at forhindre en unødvendig belastning
af styresystemet.

Bemærk: Denne procedure er ikke nødvendig for både uden
en ror reference transducer.

Bemærk: Med henblik på at udføre denne procedure er det
bedst, hvis man har en netværksforbundet enhed, såsom et
instrument, et pilotkontrolhoved eller et multifunktions display,
der kan vise den aktuelle rorposition på skærmen, mens
denne justering foretages.

Grænserne bør indstilles til ca. 5° under den maksimale
rorvinkel.
1. Drej roret helt til bagbord, og notér vinklen på rorbjælken.
2. Drej roret helt til styrbord, og notér vinklen på rorbjælken.
3. Vælg Pilot indstillinger fra siden til opsætning af pilot.
4. Vælg Drev indstillinger.
5. Vælg Ror grænse.
6. Justér rorgrænsen, så den er 5° under den laveste vinkel,

der blev noteret i trin 1 og 2 herover.
7. Vælg Tilbage eller OK for at bekræfte indstillingerne.

Indstilling af styretid
Når tiden fra side til side er blevet fastsat, kan den indstilles ved
at følge nedenstående trin.
Gør følgende fra siden til opsætning af pilot:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Drev indstillinger.
3. Vælg Styretid.
4. Indtast din styretid i sekunder.

Sejl båd indstillinger
Når der er valgt sejlbåd som båd type, er menuen Sejl båd
indstillinger tilgængelig.
Sejl båd indstillinger består af følgende indstillinger:

• Vindtrim følsomhed — Vindtrim følsomhed kontrollerer,
hvor hurtigt autopilot-systemet reagerer på ændringer i
vindretningen. En højere indstilling for vindtrim vil resultere i
et system, som reagerer hurtigere på vindskift.

• Forhindring af bomninger — Med funktionen til forhindring
af bomninger slået til vil autopiloten forhindre båden i at dreje
væk fra vinden. Med funktionen til forhindring af bomninger
slået fra kan du udføre Auto stagvending gennem eller væk
fra vinden. Funktionen til forhindring af bomning påvirker ikke
AutoDrej.

• Vindtrim — Denne indstilling afgør, om båden styrer efter
Relativ eller Sand vind i Vindfane tilstand.

Klargøring
Du kan klargøre en Evolution autopilot vha. menuen Pilot
indstillinger på dit multifunktions display. Alle opsætnings og
klargørings procedurer skal udføres, inden du bruger autopiloten.
Klargøringen af autopilot systemet består af følgende
procedurer:

• Valg af skrog-type.

• Valg af motortype.

• Rortjek

• Motortjek

Forudsætninger for klargørelse
Før klargørelse af dit system for første gang skal du tjekke, at
følgende procedure er udført korrekt:

• Installation af autopilotsystem udført i overensstemmelse med
installationsvejledningen.

• SeaTalkng-nætværk installeret i overensstemmelse med
SeaTalkng Referencemanual.

• Hvor de findes, er GPS-installation og forbindelser udført i
overensstemmelse med GPS-installationsvejledningen.

Sørg også for, at teknikeren, der står for klargørelsen, er
bekendt med installationen og autopilotsystemets komponenter,
herunder:

• Bådtype

• Information om bådens styresystem.

• Hvad autopiloten skal bruges til.

• Systemlayout: komponenter og forbindelser (du bør have et
skema over bådens autopilotsystem).

Valg af skrog-type
Indstillingerne for skrog-type er udformet således, at de giver
optimal styrefunktion for typiske både.
Det er vigtigt at udføre valget af skrog-typen som en del af
den indledende opsætning, da den udgør en meget vigtig del
af klargørings processen. Du kan også åbne indstillingerne
når som helst med piloten i Standby fra siden til opsætning af
piloten ved at vælge: Pilot indstillinger > Båd indstillinger >
Båd skrog type.
Som tommelfingerregel bør du vælge den indstilling, der passer
bedst til din båd-type og styre-egenskaber. Du har følgende
muligheder:

• Sejl.

• Sejl (langsom drejning).

• Sejl Katamaran.

• Motorbåd

• Motorbåd (langsom drejning).

• Motorbåd (hurtig drejning).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at styrekraften (og
dermed drejehastigheden) varierer betydeligt afhængigt af
kombinationen af bådtype, styresystem og motortype. De
tilgængelige skrog-type indstillinger er derfor kun vejledende.
Det kan være en idé at eksperimentere med de forskellige
skrog-type indstillinger, da det kan være muligt at forbedre din
båds styrefunktion ved at vælge en anden bådtype.
Når du vælger en passende båd-type, bør der lægges vægt på
sikker og pålidelig styre-reaktion.

Vigtigt: Hvis du ændrer båd-typen efter du har afsluttet
kajside guiden, nulstilles alle indstillinger for klargøring til
standard indstillingerne, og du skal udføre kajside guiden igen.

Valg af en skrog-type
Du får adgang til skrog-typen gennem siden til opsætning af pilot.
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Båd indstillinger.
3. Vælg Båd skrog type.
4. Vælg den indstilling, der minder mest om din bådtype.

Det nye valg anvendes.

Sådan udfører du kajside guiden
Kajside guiden skal udføres, inden Evolution autopilot systemet
kan bruges for første gang. Kajside guiden fører dig gennem de
påkrævede trin for klargøring.
Kajside guiden indeholder forskellige trin, afhængigt af om du
har en ror reference transducer monteret på din båd:
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Følgende kajside guide-procedurer
gælder kun for både uden en ror
reference transducer:

• Valg af motortype.

• Rorgrænse-indstilling.

• Indstilling af tiden fra side til
side (Raymarine anbefaler, at
denne information specificeres,
når kajside guiden og
rormotor-kontrollen er blevet
udført, vha. menuindstillingen
Styretid).

• Rormotor-kontrol.

Følgende kajside guide-procedurer
gælder kun for både med en ror
reference transducer:

• Valg af motortype.

• Juster ror (rorjustering).

• Rorgrænse-indstilling.

• Rormotor-kontrol.

Sørg for, at piloten er i standby-tilstanden for at få adgang
til guiden, og gør derefter følgende fra siden til opsætning af
piloten:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Klargøring.
3. Vælg Kajside guide.

Vælg en motortype.
Du kan vælge motor-typen i kajside guiden og under menuen
Båd indstillinger: Pilot opsætning > Pilot indstillinger >
Bådtype > Drev type.
Gør følgende, mens menuen Motor-type vises:
1. Vælg din drev type på listen.

Bemærk: De tilgængelige drev typer afhænger af
ACU-typen. Hvis din motortype ikke er anført kontaktes din
Raymarine-forhandler for råd.

2. Vælg OK for at gemme din indstilling og vise næste
opsætningsside.

Bemærk: Du kan til enhver tid annullere kajside guiden ved
at vælge STANDBY.

Sådan kontrollerer du rorets justering
Denne procedure etablerer rorets grænser for bag- og styrbord
for systemer, der anvender en ror reference transducer.
Ror kontrollen er en del af kajside guiden.

Følgende procedure gælder kun
for både med en ror reference
transducer.

1. Centrer roret og vælg OK.
2. På anmodning drejes roret hårdt mod bagbord, og der

vælges OK.
3. På anmodning drejes roret hårdt mod styrbord, og der

vælges OK.
4. På anmodning centreres roret, og der vælges OK.

Bemærk: Du kan til enhver tid annullere kajside guiden ved
at vælge STANDBY.

Rorgrænse-indstilling
Som en del af kajside guiden opsætter systemet ror-grænserne.
• For både med en rorreference transducer —Rorgrænsen
fastsættes med denne procedure. Rorgrænsen vises med
en bekræftelse af, at rorgrænsen er blevet opdateret. Denne
værdi kan om nødvendigt ændres.

• For både uden en rorreference transducer— Der vises en
standard på 30 grader, som om nødvendigt kan ændres.

Tid fra side til side
Indstillingen af tid fra side til side kan angives som en del af
kajside guiden.

Følgende information gælder kun
for både uden en ror reference
transducer.

• Hvis du allerede kender tiden fra side til side for din
båds styresystem: Indtast denne tid under kajside guide
proceduren.

• Hvis du IKKE kender tiden fra side til side for din båds
styresystem: Spring dette trin over under kajside guiden ved
at vælge GEM, og udfør kajside guide proceduren. Når guiden
er færdig, skal du beregne og justere tiden fra side til side.

Kontrol af rormotoren
Som en del af kajside guiden kontrollerer systemet
motor-forbindelsen. Når kontrollen er gennemført uden
problemer, vil en besked forekomme, som spørger, om det er
sikkert, at systemet overtager roret.
Under denne proces flytter autopiloten roret. Sørg for, at det er
sikkert at fortsætte, før der vælges OK.
Når kajside guiden er aktiveret, og motorkontrol-siden vises,
gøres følgende:
1. Centrer og slip ror.
2. Slå alle rorets motorkoblinger fra.
3. Vælg FORTSÆT.
4. Undersøg, om det er sikkert at fortsætte, før der vælges OK.

På både med en rorreference transducer bevæger
autopiloten nu automatisk roret til bagbord og derefter
styrbord.

5. På både uden en rorreference transducer vil du blive
anmodet om at bekræfte, at roret bevæges bagbord, ved
at vælge JA eller NEJ.

6. Vælg OK, hvis det er sikkert at bevæge roret i den modsatte
retning.

7. Du vil blive bedt om at bekræfte, at roret bevægede sig
styrbord, ved at vælge JA eller NEJ.

8. Kajside guiden er nu udført, vælg FORTSÆT.

Bemærk: Hvis du bekræftede med svaret “NEJ” til, at
roret bevægede sig både bagbord og styrbord, afsluttes
guiden. Det er muligt, at styresystemet ikke bevægede roret
i nogen retning, og det vil være nødvendigt at kontrollere
styresystemet, inden du udfører kajside guide processen igen.

Bemærk: Hvis roret bevæger sig til modsatte retning end den
ventede, skal du muligvis vende ror reference enhedens fase.
Dette kan gøres ved at gå ind under: Pilot opsætning > Pilot
indstillinger > Drev indstillinger > Vend rorreference.
Du kan til enhver tid annullere kajside guiden ved at trykke på
STANDBY.

Advarsel: Rortjek
Hvis ingen rorreferencetransducer er monteret,
SKAL du sikre dig, at styremekanismen hindres i at
påvirke stopklodserne.

Sådan justerer du tiden fra side til side
På både uden ror reference transducer er det vigtigt at
indstille grænserne for tiden fra side til side korrekt for at sikre
autopilotens nøjagtige funktion. Tiden fra side til side er den tid
det tager for bådens styresystem at styre roret fra fuld bagbord
til fuld styrbord.
Inden du forsøger følgende procedure, skal du sørge for at læse
og forstå advarslen om ror kontrol i dette dokument.
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Følgende information gælder kun
for både uden en ror reference
transducer.

1. Mens autopiloten står i ‘Standby’, skal du dreje roret til fuld
bagbord.

2. Sæt autopiloten i tilstanden ‘Auto’.
3. Brug et stopur, start timeren, og gå straks i gang med

følgende:
4. Drej 180 grader fra din nuværende kurs.
5. Når roret har nået ror grænsen, der blev specificeret som en

del af kajside guiden, skal du standse timeren.
6. Tag den målte tid og gang den med 2 for at beregne tiden fra

side til side.
7. Åbn nu menuen Styretid for at angive denne tid fra side til

side.

Indstilling af styretid
Når tiden fra side til side er blevet fastsat, kan den indstilles ved
at følge nedenstående trin.
Gør følgende fra siden til opsætning af pilot:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Drev indstillinger.
3. Vælg Styretid.
4. Indtast din styretid i sekunder.

Kompas linearisering
Når EV-enheden installeres og startes for første gang på
Evolution autopilot-systemer, skal dens indbyggede kompas
kompensere for lokale magnetiske misvisninger og jordens
magnetfelt. Dette opnås vha. en automatisk proces kaldet
linearisering, som er den vigtig del af autopilotens installations,
klargørings og opsætnings proces.

Linearisering
I Evolution systemer udføres lineariserings processen
automatisk af EV-enheden som en baggrunds opgave, når
bådens hastighed er på mellem 3 og 15 knob, og det er ikke
nødvendigt, at brugeren foretager nogen handling, men der
kræves dog en drejning på mindst 270 grader. Processen
sker under den første tur med autopilot-systemet og tager som
regel højst 30 minutter, men dette varierer alt efter bådens
egenskaber, EV-enhedens installationsmiljø og niveauerne af
magnetisk interferens på det tidspunkt, hvor processen udføres.
Kilder med betydelig magnetisk inteferens kan forlænge den
nødvendige tid til at udføre lineariserings processen. Eksempler
på disse kilder er:
• Søfarts pontoner.
• Både med metalskrog.
• Undersøiske kabler.

Bemærk: Du kan fremskynde lineariserings processen ved
at foretage en drejning på 360 grader (ved en hastighed på 3
– 15 knob). Du kan også når som helst starte lineariserings
processen ved at vælge menu-punktet Genstart kompas.

Brug indikatoren til kursafvigelse
Det kan være praktisk at bruge indikatoren til kursafvigelse på
pilot kontrol displayet under denne proces, især hvis EV-enheden
er blevet installeret et sted på båden, hvor niveauerne af
magnetisk interferens er for høje til, at EV-enheden kan foretage
en korrekt kompensation. Hvis dette er tilfældet, viser afvigelses
displayet en værdi på 25 grader eller derover. I så fald anbefaler
Raymarine kraftigt, at EV-enheden flyttes og geninstalleres et
sted, hvor der er en lavere magnetisk interferens. Hvis der vises
“- -” som afvigelsesværdi, betyder dette, at lineariseringen endnu
ikke er blevet afsluttet med succes.

Kontrollér kompassets kursdata
Som en del af autopilot systemets klargørings proces anbefaler
Raymarine kraftigt, at du kontrollerer kompassets kurs værdi,
der vises på dit autopilot kontrol display eller dit multifunktions

display, i henhold til en velkendt kurs kilde for adskillige kurser.
Dette hjælper med at afgøre, om EV-enheden har afsluttet dens
lineariserings proces.

Bemærk: Når lineariserings processen er afsluttet, er det
muligt, at kurs værdien er blevet forskudt en smule på mellem
2 og 3 grader. Dette er normalt, hvis installations pladsen
er begrænset, og EV-enheden ikke kan tilpasses korrekt til
bådens langsgående akse. I så fald er det muligt at justere
kompas forskydnings værdien manuelt vha. pilot kontrol
displayet eller multifunktions displayet samt justere kursen til
en nøjagtig værdi.

Bemærk: Stol IKKE på kursens nøjagtighed, indtil du er
tilfreds med kompas lineariseringen, og justeringen er udført.

System overvågning og tilpasning
For at sikre en optimal ydeevne efter udførelsen af den
indledende lineariserings proces, fortsætter EV med at overvåge
og tilpasse kompas lineariseringen, så den passer til de aktuelle
omgivelser.
Hvis betingelserne for linearisering er mindre end ideelle,
afbrydes den automatisk lineariserings proces midlertidigt,
indtil betingelserne forbedres igen. Følgende betingelser kan
resultere i, at lineariserings processen afbrydes midlertidigt:

• Bådens hastighed er under 3 knob.

• Bådens hastighed er over 15 knob.

• Drejehastigheden er for langsom.

• Der er betydelig ekstern magnetisk interferens.

Kompas Lås
Når du er tilfreds med kompassets nøjagtighed, kan du låse
indstillingen for at forhindre, at autopilot-systemet udfører
yderligere automatisk linearisering fremover.
Denne funktion er især nyttig for både i miljøer, der
jævnligt udsættes for stærke magnetiske forstyrrelser (f.eks.
vindmølleparker ud for kysten eller meget travle floder). I disse
situationer kan det være en god idé at bruge kompassets
låsefunktion til at deaktivere den kontinuerlige lineariserings
proces, da den magnetiske interferens kan opbygge en kursfejl
med tiden.

Bemærk: Kompas-låsen kan når som helst udløses, så
den kontinuerlige kompas linearisering genstarter. Dette er
især nyttigt, hvis man planlægger en lang rejse. Jordens
magnetfelt ændrer sig betydeligt fra det ene geografiske punkt
til det andet, og kompasset kan kontinuerligt kompensere for
ændringerne og dermed sørge for, at du bevarer nøjagtige
kursdata gennem rejsen.

Tilpasning af kompas til GPS
Du kan tilpasse autopilot kompasset til din COG-pejling.
Kompasset skal tilpasses, mens der pejles ind i strømningen
eller i stille vand.
Gør følgende fra siden til opsætning af pilot:
1. Vælg Pilot indstillinger.
2. Vælg Klargøring.
3. Vælg Tilpasning af kompas til GPS.
4. Styr din båd ved en fast kurs og vælg derefter Start.
5. Sørg for, at båden sejler tilstrækkeligt hurtigt. Hvis du sejler

for langsomt, vises der en ‘Sejl hurtigere’ meddelelse.
6. Hvis tilpasningen er vellykket, skal du vælge OK for at

afslutte proceduren.
Om nødvendigt korrigerer denne procedure automatisk
kompassets forskydnings værdi, som kan åbnes fra menuen
Båd indstillinger.

Bemærk: Hvis tilpasningen mislykkes, betyder det, at der
er en afvigelse på over 10° mellem din COG pejling og pilot
sensoren. I så fald skal pilot sensorens position kontrolleres.
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10.5 Autopilotens statussymboler
Autopilotens status angives på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

Autopiloten er på standby.

Autopiloten er i sportilstand.

Autopiloten er i automatisk tilstand.

Der blev ikke registreret nogen autopilot.

Autopilot-alarmen er aktiveret.

Undvigelsestilstanden er aktiveret.

Fisketilstanden er aktiveret.

Kalibrering af autopilot.

Servostyring er aktiveret.

Vindfløjtilstanden er aktiveret.

10.6 Autopilotalarmer
Autopilotfunktionen har en række alarmer, der kan advare dig i
situationer, hvor du er nødt til at gribe ind.
Autopilotalarmer vises på multifunktionsdisplayet, uanset om der
er aktiv navigation på systemet eller ej. Hvis autopilotkontrollen
er slået til, og autopiloten aktiverer en alarm, lyder der en alarm
fra multifunktionsdisplayet (medmindre alarmtonen er blevet
slået fra). Dialogboksen Pilot Kontrol vises sammen med en
ny alarmmeddelelse. Desuden vises autopilotstatusikonet med
rødt, indtil alarmen er stoppet.

Sådan stopper du lydsignalet fra alarmer i
autopiloten
1. Vælg Afvis.

Lydsignalet stopper, og autopiloten fortsætter på samme
låste kurs i automatisk tilstand.

2. Vælg Auto.
Lydsignalet stopper, og autopiloten fortsætter på samme
låste kurs i automatisk tilstand.

3. Vælg Trackspor.
Lydsignalet stopper, og autopiloten følger trackspor til det
næste waypoint.

Sådan stopper du lydsignalet fra alarmer i
autopiloten og slår autopiloten fra
1. Vælg STANDBY.
Lydsignalet stopper, og autopiloten slås fra og går på standby.
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Kapitel 11: Alarmer og Mand over bord funktioner

Kapitlets indhold
• 11.1 Brug af MOB-funktionerne (mand over bord) på side 120

• 11.2 Alarmer på side 121
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11.1 Brug af MOB-funktionerne (mand
over bord)

Mand over bord
Hvis en person eller et objekt falder i vandet, kan du markere
positionen med MOB-funktionen (mand over bord), hvor fartøjet
befandt sig, da MOB-funktionen blev aktiveret.
Du kan til bruge MOB-funktionen til enhver tid, uanset hvilken
applikation der er åben. MOB kan indstilles til tilstanden Bestik
eller Position. Tilstanden Bestik vil tage hensyn til påvirkningerne
af vind og tidevand. Dette giver normalt en mere nøjagtig kurs.
Positionstilstand tager ikke hensyn til disse faktorer.
Hvis du vil se MOB-positionen, skal dit multifunktionsdisplay
have et GPS-fikspunkt. Hvis du tager bestik, skal der også være
tilgængelige retnings- og hastighedsdata.
Når MOB er aktiveret:

• Der udsendes en akustisk MOB-alarm.

• Der vises en MOB-alarmdialogboks.

• Systemet sender MOB-alarmer til andet Raymarine-udstyr.

• Den aktive søkort applikation ændres til 2D med få
detaljer og en indledende rækkevidde på 15 m (50 fod).
Bevægelsestilstanden indstilles til Automatisk Skala.

• Den aktive radarapplikationsrækkevidde ændres til 230 m
(760 fod).

• Alle funktionerne Goto og Følg deaktiveres i alle applikationer.
Navigation til ethvert aktivt waypoint standses, og enhver
eksisterende navigationsfunktion annulleres.

• Hvis der er tilgængelige pejlings- og hastighedsoplysninger,
placeres der et MOB waypoint ved den aktuelle fartøjsposition
i hvilken som helst applikation, der kan vise waypoints og
fartøjsposition.

• MOB-data vises i datalinjen og erstatter de eksisterende data.

• MOB-data vises på startskærmbilledet og erstatter
statusikonerne.

• Efterhånden som fartøjet bevæger sig væk fra MOB-punktet,
vises der en prikket linje mellem MOB-punktet og fartøjet.

Når MOB-alarmen annulleres:

• MOB-data fjernes fra de relevante applikationer.

• Søkort applikationens bevægelsesindstilling nulstilles.

• Søkortet centreres på fartøjet og hældning / rotation indstilles
til standard.

• GOTO- og rutefunktionerne gendannes.

• Datalinjetilstanden nulstilles.

• Der sendes et MOB-signal i normal tilstand til evt. instrument
på SeaTalk.

Aktivering af mand over bord-alarmen (MOB)
På multifunktions display med fysiske knapper, eller når du
bruger et fjerntastatur, kan du bruge WPT (MOB) knappen til at
aktivere MOB-alarmen
1. Tryk på knappenWPT / MOB og hold den nede i 3 sekunder.

Aktivering af mand over bord-alarmen
(MOB)—Display, der kun har touch-betjening
På et display, der kun har touch-betjening, kan du bruge
WPT-ikonet (MOB) på skærmen til at aktivere MOB-alarmen
1. Tryk på WPT / MOB ikonet på skærmen, og hold det inde

i 3 sekunder.

Sådan standser du MOB-alarmen.
MOB-alarmen kan standses ved at følge trinnene herunder.
Mens en MOB-alarm er aktiv:

1. Vælg Ok på MOB-alarmdialogboksen.
Alarmen standses, men er stadigvæk aktiv.

Annullering af mand over bord-alarmen
(MOB)—Display, der kun har touch-betjening
Følg nedenstående trin for at annullere en MOB-alarm
og genoptage den normale drift på display, der kun har
touch-betjening:
1. Tryk på WPT / MOB ikonet på skærmen, og hold det inde

i 4 sekunder.
MOB-alarmen annulleres, og den normale drift genoptages.

Annullering af mand over bord-alarmen
(MOB)
På et multifunktions display med fysiske knapper, eller når
du bruger et fjerntastatur, kan du annullere MOB-alarmen og
genoptage den normale betjening ved at følge nedenstående
trin:
1. Tryk på knappenWPT / MOB og hold den nede i 4 sekunder.

MOB-alarmen annulleres, og den normale drift genoptages.
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11.2 Alarmer
Alarmer er til for at advare dig om farlige situationer og andre farer.
Du kan indstille alarmer til at advare dig om bestemte forhold,
f.eks. kollisionsfarer og temperaturgrænser.
Alarmer kan udløses af systemfunktioner og eksternt udstyr, der
er sluttet til multifunktionsdisplayet.
Når en alarm udløses, vises der en advarselsmeddelelse på
multifunktionsdisplayet og andre netværksforbundne display. I
meddelelsen står der, hvorfor alarmen gik.
Du kan konfigurere visse alarmers opførsel ved at vælge
indstillingen Rediger i meddelelsen eller ved hjælp af menuen
Alarmer, der åbnes fra startskærmbilledet gennem ikonet
Opsætning.

Dæmpning/annullering af alarmer
Sådan dæmpes/annulleres en aktiv alarm:
1. Vælg Ok på alarmdialogboksen.

Bemærk: Når de er dæmpede, kan visse alarmer forblive
aktive.
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Alarmmenu
Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

MOB Data Type Angiver, om der vises Position- eller Bestik (DR)-data. Hvis båden og
MOB-funktionen er påvirket af samme tidevands- og vindeffekter, får
du normalt en mere præcis kurs med bestik.

• Bestik

• Position (default)

Vækkeur Når denne funktion er slået (Til), ringer vækkeuret på det tidspunkt,
du angiver under Alarm Ur Tid.

Vækkeur

• Fra (default)

• Til

Alarm Ur Tid

• 00:00 (default)

• 00:01 til 24:00

Anker Afdrift Når denne alarm er slået (Til), udløses anker afdrift-alarmen, hvis
båden bevæger sig længere væk fra forankringspositionen, end den
distance, du har angivet under indstillingen af Anker Afdrift Skala.

Anker Afdrift

• Fra (default)

• Til

Anker Afdrift Skala

• 0,01 — 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)

Nedtællingsur Når denne funktion er slået (Til) tælles der ned fra det tidsinterval,
som du angiver under Timer Periode, og der udløses en alarm, når
nedtællingen er slut.

Nedtællingsur

• Fra (default)

• Til

Timer Periode

• 00 t 00 m (default)

• 00 t 01 m til 99 t 59 m

AIS Mål Når denne funktion er slået Til, aktiveres alarmen for farlige
målobjekter. Denne mulighed er kun tilgængelig, når en AIS-enhed er
detekteret. Få detajlerede oplysninger i AIS-sektionen.

Farlige målobjekter

• Til (default)

• Fra

Motor-alarmer Når de står på Til, vises advarsels-alarmer fra tilsluttede motor-styrings
systemer på multifunktions displayet.

Motor-alarmer

• On (Til) (default)

• Fra

Fiske-ekkolod, Dybde Hvis denne mulighed er slået Til, udløses der en alarm, så snart
dybden overstiger værdien angivet under dette punkt. Denne
mulighed er kun tilgængelig, når der detekteres et fiske-ekkolods
modul.

Bemærk: Fiske-ekkolod dybdealarmens grænse kan ikke
indstilles til en værdi, der er mindre end lavvandegrænsen.

Fishfinder, Dybde

• Fra (default)

• Til

Dybdegrænse

• 2 ft (or equivalent units) to the maximum of the
transducer range

Fiske-ekkolod, lavtvand Hvis denne mulighed er slået Til, udløses der en alarm, så snart
dybden falder ned under værdien angivet under dette punkt. Denne
mulighed er kun tilgængelig, når der detekteres et fiske-ekkolods
modul.

Bemærk: Fiske-ekkolod dybdealarmens grænse kan ikke
indstilles til en værdi, der er større end lavvandegrænsen.

Fiske-ekkolod, lavtvand

• Fra (default)

• Til

Lavtvandsgrænse

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Fisk Hvis fiskealarmen og alarmen for fiskedybdegrænsen er slået Til,
udløses der en advarselslyd, hvis et eller flere af målobjekterne
overskrider følsomhedsniveauet og ligger mellem de grænser, du
har angivet under Lavtvandsgrænse for fiskeri og Dybdegrænse for
fiskeri. Følgende punkter kan vælges i undermenuen:

• Fisk — Slår fiskealarm Til og Fra.

• Fiskefølsomhed — Hvis fiskealarmen er slået til, udløses der
en alarm, når mængden af fisk når det niveau, du angiver i
følsomhedsindstillingen.

• Fiskedybdegrænser— Slår dybdegrænser Til og Fra.

• Lavtvandsgrænse for fiskeri— Angiver den nedre dybdegrænse
for fiskealarmen.

Fisk

• Fra (default)

• Til

Fiskefølsomhed

• 1 til 10

Fiskedybdegrænser

• Til

• Fra (default)

Lavtvandsgrænse for fiskeri
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Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

• Dybdegrænse for fiskeri — Angiver den øvre dybdegrænse for
fiskealarmen.

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Dybdegrænse for fiskeri

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Styring af brændstof I brændstofstyringens alarm-muligheder kan du slå alarmen for
advarsel om lavt brændstof til eller fra og angive det brændstofniveau,
hvor alarmen udløses.

Lavt brændstof

• Til

• Fra (default)

Brændstofniveau

• 0 til 99999

Vagtzone Med vagtzonefunktionen udløses der en alarm, hvis et målobjekt
kommer inden for den angivne zone. Du kan justere alarmens
følsomhed. Sørg for, at følsomheden ikke indstilles for lavt - ellers
registreres nogle målobjekter muligvis ikke, og i så fald udløses
alarmen ikke.

Vagtzone følsomhed

• 1% til 100%

Kursafvigelse Når funktionen er slået Til under aktiv navigation, udløses der en
alarm, når båden afviger mere fra sporet end den værdi, du har
angivet under indstillingen af Kursafvigelse XTE.

Kursafvigelses Alarm

• Fra (default)

• Til

Kursafvigelse XTE

• 0,01 til 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)

Vandtemperatur Når denne funktion er slået Til, udløses der en alarm, når
vandtemperaturen er lig med eller mindre end den grænse, du
har angivet for Laveste temperaturgrænse, eller lig med eller
større end den grænse, du har angivet for indstillingen af Øverste
temperaturgrænse.

Vandtemperatur

• Fra (default)

• Til

Laveste temperaturgrænse

• 60 grader fahrenheit (eller tilsvarende enheder)

• –09,9 til +99,7 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheder)

Øverste temperaturgrænse

• 75 grader fahrenheit (eller tilsvarende enheder)

• –09,7 til +99,9 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheder)

Ankomst til waypoint Når du ankommer til et waypoint, udløses der en alarm. Med denne
indstilling kan du angive distancen fra det waypoint, hvor alarmen skal
udløses. Denne indstilling bruger de måleenheder, du har angivet for
distance i menuen Måleenhed Opsætning.

0,01 til 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)

Adgang til alarmmenuen
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Alarmer.

Alarmmenuen vises.
3. Vælg en alarmkategori.

Alarmer og Mand over bord funktioner 123



124 a Series / c Series / e Series



Kapitel 12: Integration af DSC VHF-radio

Kapitlets indhold
• 12.1 Integration af DSC VHF-radio på side 126

• 12.2 Aktivering af DSC VHF-radiointegration på side 126
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12.1 Integration af DSC VHF-radio
Du kan slutte en DSC VHF-radio til multifunktionsdisplayet og få
vist nødsignaler og GPS-positionsdata fra andre både.
Hvis du slutter en DSC VHF-radio til multifunktionsdisplayet, kan
du bruge følgende funktioner:

• Nødsignaler — når din DSC VHF-radio modtager en
DSC-meddelelse eller -alarm fra en anden DSC VHF-radio,
vises bådens identifikationsnummer (MMSI), GPS-position og
tidspunktet, som nødsignalet blev sendt på. Når nødsignalet
vises, kan du bruge knapperne til at: rydde meddelelsen,
anbringe et waypoint på søkortet på den modtagne
GPS-position eller sætte kursen mod GPS-positionen (Goto
Skib) for fartøjet i nød.

• Positionsdata — med knappen "Indhent position" på DSC
VHF-radioen kan du udveksle GPS-positionsdata med andre
både med en DSC VHF-radio.

Hvis du har brug for hjælp til at installere eller betjene DSC
VHF-radioen, skal du kigge i håndbogen, der fulgte med radioen.
Billedet nedenfor viser et eksempel på en meddelelse om
havsnød vist på multifunktionsdisplayet:

12.2 Aktivering af DSC VHF-
radiointegration
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg indstillingen DSC Alarmer, således at der vises Til.
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Kapitel 13: Styring af brændstof

Kapitlets indhold
• 13.1 Overblik over brændstofstyring på side 128
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13.1 Overblik over brændstofstyring
Brændstofstyringen giver et estimat for det resterende brændstof
samt distancen og tiden, der kan sejles, inden tankene er tomme.
For at beregne disse værdier skal du konfigurere den samlede
brændstofkapacitet, der er tilgængelig for motorerne, og logge
hver gang du påfylder brændstof. Med brændstofstyringen kan
du også indstille en alarm til advarsel om lavt brændstof, som
udsendes, når fartøjets estimerede brændstof falder til under
en bestemt værdi.
Siden for brændstofstyring giver aktuelle beregnede estimater
og kontroller for at kunne bruge funktionen for brændstofstyring.

D12569-1
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Enhed Funktion Beskrivelse

1 Tilbage Tilbage til menuen for
systemopsætning — Kun Ny
e Series (For Ny c Series skal
Tilbage-knappen anvendes).

2 Estimeret resterende
brændstof (%)

Grafisk gengivelse af procent
resterende brændstof, der er
tilbage i tanken(e).

3 Alle tanke fulde Nulstiller resterende brændstof til
kapacitet af fuld tank.

4 Tænd/sluk Tænd og sluk for brændstofstyring.

5 Luk Tilbage til startskærmbilledet —
Kun Nye e Series (For Ny c Series
skal Home-knappen anvendes).

6 Estimeret resterende
brændstof (vol)

Volumen af resterende brændstof i
brændstofstanken(e).

7 Nulstil (Brændstof
anvendt denne sæson.)

Nulstil det brændstof, som er
anvendt denne sæson.

8 Nulstil (Brændstof
anvendt denne tur.)

Nulstil det brændstof, som er
anvendt denne tur.

9 Tilføj delvis påfyldning Specificer påfyldning efter volumen

10 Opsætning Specificer indstillinger for
brændstofstyring.

For at bruge brændstofstyringen skal du:

• Tilslutte en kompatibel motor-grænseflade til hver motor, du
ønsker at overvåge (for at levere data for brændstof-flowrate
til netværket).

• Indtaste den samlede brændstofkapacitet for fartøjets
brændstoftanke.

• Tænde for funktionen til brændstofstyring.

• Fylde brændstoftankene helt op.

• Vælge ‘Alle tanke fulde’.

• Logge hver efterfølgende påfyldning af brændstof, uanset om
den er delvis eller fuld.

Bemærk:
Brændstofstyring estimerer mængden af brændstof om bord,
baseret på brugerloggen hver gang du fylder op, den samlede
brændstofkapacitet og hvor meget brændstof, der forbrændes
af motoren/motorerne. Enhver forkert indtastning kan påvirke
det estimerede brændstofforbrug og kapaciteten drastisk,
hvilket kan resultere i mangel på brændstof. Dette system er
ikke en erstatning for andre typer brændstof beregnere.
Samlet brændstof om bord er et estimat og vil være unøjagtigt,
hvis der ikke indtastes påfyldninger af brændstof, eller der
bruges brændstof af andre kilder (f.eks. generatorer osv.).
Estimeret distance og tid til tom baseres på beregningen
af resterende brændstof, og værdier inkluderer ikke
påvirkningerne af vind/tidevand.
Du bør ikke være afhængig af funktionen til beregning
af brændstofstyring ved nøjagtig rejseplanlægning eller i
nødstilfælde og farlige situationer.

Aktivering af brændstofstyringen
Følg nedenstående trin for at slå styringen af brændstof til og fra.
Fra startskærmbilledet.
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Styring af brændstof.
3. Vælg Tænd.

Brændstofstyringens ansvarsfraskrivelse vises.
4. Vælg GODKEND for at godkende ansvarsfraskrivelsen og

begynde at bruge brændstofstyringen.
Meddelelsen om initialisering af brændstofstyring vises.

5. Vælg OK.
Brændstofstyringen starter den næste gang, der trykkes på
ikonet Alle tanke fulde.

Deaktivering af brændstofstyringen
Fra siden for brændstofstyring:
1. Vælg Sluk.

Meddelelsen om deaktivering af brændstofstyring vises.
2. Vælg Ja for at slukke for brændstofstyringen.

Sådan konfigurerer du brændstofstyring
Følg trinnene herunder for at konfigurere de påkrævede
indstillinger for brændstofstyringen.
Mens siden for brændstofstyring vises:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Samlet brændstof kapacitet.

Det numeriske tastatur vises.
3. Indtast din båds samlede brændstof kapacitet.
4. Vælg Ok.
5. Vælg Økonomienheder.

Der vises en liste med tilgængelige muligheder:
• Distance pr. Volumen
• Volumen pr. Distance
• Liter pr. 100km

6. Vælg de ønskede økonomienheder.
7. Vælg Brændstof beregninger for at vælge den ønskede

metode til beregning.
Du kan vælge følgende indstillinger:
• Anvendt brændstof (PGN127497)
• Brændstof strømningshastighed

Bemærk: Hvis Anvendt brændstof (PGN127497) ikke
er tilgængelig i dit netværk, skal du bruge indstillingen
Brændstof strømningshastighed. Når der er valgt Brændstof
strømningshastighed, skal dit multifunktions display forblive
tændt, mens motorerne kører, så det er muligt at foretage
brændstof beregningen.

8. Vælg Tilbage for at vende tilbage til siden Styring af
brændstof.
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Logning af brændstof
Du skal sikre, at alle påfyldninger af brændstof registreres med
brændstofstyringen.
Fra siden for brændstofstyring:
1. Ved påfyldning af tankene til fuld vælges Alle tanke fulde.

Det estimerede tilbageværende brændstof nulstilles til
værdien af dine brændstofstankes kapacitet.

2. Når tanken kun fyldes delvist, skal du notere volumenet af det
påfyldte brændstof og derefter vælge Tilføj delvis fyldning.

3. Indtast den værdi, der blev noteret tidligere, som vil blive
føjet til tallet for dit aktuelle resterende brændstof.

Bemærk: Det anbefales, at du udfører en ‘Alle tanke
fulde’ påfyldning så regelmæssigt som muligt, da delvise
påfyldninger vil give en højere kumulativ unøjagtighed i de
givne udregninger.

Sådan indstilles alarmen for lavt brændstof
Med brændstofstyringen kan du også indstille en alarm til
advarsel om lavt brændstof, som udsendes, når den er aktiveret,
og fartøjets estimerede brændstof falder til under en bestemt
værdi.
Når brændstofstyringen er slået til og sat korrekt op:
1. Fra startskærmbilledet skal du vælge Opsæt.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg Styring af brændstof.

Indstillingerne for alarmen for lavt brændstof vises.
4. Vælg Lavt brændstof, således at Til er markeret.

Når du vælger Lavt brændstof, slås alarmen for lavt
brændstof Til eller Fra.

5. Vælg Brændstofsniveau.
Brændstofsniveauets numeriske justerings kontrol vises.

6. Justér brændstofsniveauet til den ønskede værdi.
Alarmen for lavt brændstof udsendes, når det resterende
brændstof i tanken falder til den angivne værdi.

Bemærk: Alarmen for lavt brændstof er som standard slået
fra.

Sådan nulstiller du målinger af anvendt
brændstof
Du kan nulstille værdien af det brændstof, du har anvendt denne
sæson, eller brændstof anvendt på denne tur, ved hjælp af
nedenstående trin.
Fra siden for brændstofstyring:
1. Vælg Nulstil ved brændstof anvendt denne sæson, eller
2. Vælg Nulstil ved brændstof anvendt denne tur.
Værdien nulstilles, når du har valgt Nulstil.

Bemærk: Når sæsonen nulstilles, bliver turværdien
automatisk nulstillet.

Afstandsringe for brændstof
Afstandsringen for brændstof giver en estimeret afstand, der
kan nås med det estimerede tilbageværende brændstof, der
er om bord.

Afstandsringen for brændstof kan vises grafisk i
søkort-applikationen og indikerer en estimeret afstand, der kan
nås med:

• Det aktuelle brændstofforbrug.

• Det estimerede resterende brændstof om bord.

• Bevarelse af kursen i en lige linje.

• Opretholdelse af aktuel hastighed.

Bemærk:
Afstandsringen for brændstof er en estimeret afstand, der kan
nås ved det aktuelle brændstofforbrug med det brændstof,
der er om bord, og på grundlag af en række eksterne faktorer,
som enten kan forlænge eller forkorte den forventede afstand.
Den estimerede afstand er baseret på data, der modtages
fra eksterne enheder til brændstofstyring, eller gennem
brændstofstyringssystemet. Den tager ikke hensyn til
vejrforhold, som f.eks. tidevand, strømninger, havtilstand,
vind osv.
Du bør ikke være afhængig af funktionen til afstandsringe for
brændstof ved nøjagtig rejseplanlægning eller i nødstilfælde
og farlige situationer.

Aktivering af skala ring for brændstof
Fra søkort-applikationen, i 2D-visning:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Brændstof Rækkevidde Ringe, så der er valgt Til.

Meddelelsen om brændstof skala ring vises.
5. Vælg OK for at aktivere skala ringe for brændstof.
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Kapitel 14: AIS-funktion

Kapitlets indhold
• 14.1 Overblik over AIS på side 132

• 14.2 AIS-forudsætninger på side 133

• 14.3 AIS-kontekstmenu på side 133

• 14.4 Aktivering af AIS på side 134

• 14.5 Visning af AIS-vektorer på side 134

• 14.6 AIS-statussymboler på side 135

• 14.7 AIS i diskret tilstand på side 135

• 14.8 AIS-målobjekt Symboler på side 136

• 14.9 Sådan får du vist detaljerede oplysninger om AIS-målobjekter på side 137

• 14.10 Visning af alle AIS-mål på side 137

• 14.11 Brug af AIS til at undgå kollisioner på side 138

• 14.12 Mål-indstillinger på side 139

• 14.13 AIS-alarmer på side 140

• 14.14 Buddy tracksporing på side 140
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14.1 Overblik over AIS
Med AIS-funktionen kan du modtage oplysninger, der udsendes
af andre både og tilføje disse både som målobjekter i søkort-
og radarapplikationen.
Når der er sluttet en AIS-enhed (valgfrit) til systemet, kan du:
• Få vist andre både med en AIS-enhed som målobjekter.
• Få vist oplysninger om målobjekternes sejlrute hvis disse
rundsendes - oplysningerne omfatter bl.a. position, kurs,
hastighed og drejehastighed.

• Vælge mellem grundlæggende og detaljerede oplysninger for
hver båd - herunder oplysninger der er vigtige mht. sikkerhed.

• Konfigurere en sikkerhedszone omkring din båd.
• Få vist AIS-alarmer og sikkerhedsrelaterede meddelelser.
• Føj AIS-udstyrede venner og jævnlige kontakter til en
“Buddy-liste”

AIS-oplysninger vises som et ekstra lag i søkort- og
radarapplikationerne. Yderligere data vises i en dialogboks,
f.eks.:

097°T
11.6kt
1.237nm
00h04m33s

1 32 4 6 75

D12220-1

Punkt Beskrivelse

1 Farlige målobjekter (blinker).

2 Sikkerhedszone (angives med
distance og / eller tid).

3 AIS-målfartøj.

4 Kurs.

5 Drejeretning.

6 COG-/SOG-vektor.

7 Vigtige sikkerhedsdata.

Både med AIS i nærheden vises i søkort- eller radarapplikationen
som trekantede målobjekter. Der kan vises op til 100 målobjekter.
Når bådens status ændres, ændres målobjektets symbol
derefter.
Der kan vises vektorer for hvert målobjekt. Vektorerne angiver
bådens sejlretning og hvor langt den sejler inden for et bestemt
tidsinterval (COG- / SOG-vektor). Målobjekter, der vises
med deres vektorer, kaldes "aktive målobjekter" og skaleres i
forhold til bådens størrelse. Jo større båden er, desto større
er målobjektet. Du kan enten få vist alle målobjekter eller blot
de farlige.

Sådan fungerer AIS
AIS bruger digitale radiosignaler til at rundsende oplysninger
i realtid mellem både og stationer på land vha. dedikerede
VHF-radiofrekvenser. Oplysningerne bruges til at identificere og
spore både i nærheden og automatisk give brugeren hurtige og
præcise data til at undgå kollisioner. AIS-funktionerne fungerer
som udvidelse til radarapplikationen, da AIS kan fungere på
radarens blinde punkter og registrere mindre både, der er
udstyret med AIS.

Bemærk: Det er muligvis ikke påkrævet, at både skal være
udstyret med AIS-udstyr. Derfor må du ikke antage, at ALLE
både i nærheden vises på multifunktionsdisplayet. Du bør
fortsat udvide almen forsigtighed og dømmekraft. AIS er ment
som en udvidelse af radarfunktionen, IKKE en erstatning.

AIS-simulatortilstand
Raymarine anbefaler at du bruger simulatorfunktionen til at
blive fortrolig med AIS-funktionerne. Når simulatorfunktionen er
aktiveret (Startskærm > Opsætning > System Indstillinger
> Simulator), vises der 20 AIS-målobjekter inden for en
radius på 25 sømil. Målobjekterne vises med de pågældende
statussymboler for AIS-målobjekter og bevæger rundt på
skærmbilledet, som om der var tale om ægte målobjekter.

Bemærk: Indkommende sikkerhedsmeddelelser vises IKKE
mens simulatoren er aktiveret.
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14.2 AIS-forudsætninger
Der skal være sluttet passende AIS-hardware til
multifunktionsdisplayet, for at du kan bruge AIS-funktionaliteten.
Du skal bruge følgende for at kunne bruge AIS:

• En AIS-modtager eller en AIS-transceiver (en enhed, der både
sender og modtager).

• En VHF-antenne.

• En GPS-modtager til at modtage positionsdata.

• AIS-laget skal være aktiveret i søkort- eller radarapplikationen,
alt efter hvilken der bruges.

Bemærk: Med en modtager kan du modtage data om andre
både i området, men de andre både kan ikke "se" dig. En
transceiver afsender og modtager AIS-data og kan derfor
bruges til at modtage data om andre både. Samtidig kan
andre både med AIS modtage oplysninger om din båd.
Oplysningerne kan f.eks. omfatte position, kurs, hastighed
og drejehastighed.

Når AIS-enheden er sluttet til multifunktionsdisplayet, angives
enhedens status med et AIS-ikon i statuslinjen.
Du kan slutte en AIS-enhed til multifunktionsdisplayet med
NMEA0183 eller SeaTalkng, alt efter AIS-enheden. Hvis du
tilslutter AIS-enheden vha. NMEA0183, skal du angive 38.400
baud-indstillingen (Startskærm > Opsætning > System
Indstillinger > NMEA Opsætning) for den NMEA-indgangsport,
der bruges til kommunikation med AIS-transceiveren eller
-modtageren.

14.3 AIS-kontekstmenu
AIS-funktionen indeholder en kontekstmenu med
AIS-måloplysninger og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder de følgende AIS-måloplysninger:

• MMSI

• CPA

• TCPA

• COG (kurs over grund)

• SOG (fart over grund)

Kontekstmenuen indeholder også de følgende menupunkter:

• AIS Vektor — Slå målvektorer Til og Fra.

• AIS Data— Slå måloplysningerne på skærmen Til og Fra.

• Vis alle data

• Tilføj Buddy — Føj mål til buddymappen.

• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.
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14.4 Aktivering af AIS

Sådan aktiverer du AIS i søkort applikationen
Følg trinnene herunder for at aktivere AIS laget i søkort
applikationen.
Dit system skal indeholde en AIS-modtager eller transceiver for
at aktivere AIS laget. AIS laget er ikke tilgængeligt i 3D-visning.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg AIS:, således at Til er markeret.

Når der vælges AIS: AIS skifter mellem Til og Fra.
For AIS information henvises der til Kapitel 14 AIS-funktion.

Sådan aktiverer du AIS i radarapplikationen
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Vis AIS mål.
4. Vælg den relevante indstilling fra listen.

Fra menuen Vis AIS mål kan du slå Alle AIS-mål til, kun
Farlige AIS-mål eller slå AIS-mål Fra.

14.5 Visning af AIS-vektorer
Du skal have adgang til de rette data, inden du kan få vist
AIS-vektorer.
Et målobjekt regnes som aktivt, når følgende data vises:

• En COG/SOG-vektor der angiver den forventede distance,
som målobjektet flytter sig inden for et bestemt tidsrum.

• En kurs og en indikator for venderetningen.

Aktivering og deaktivering af AIS-vektorer
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg et AIS-mål.

AIS-målkontekstmenuen vises.
2. Vælg AIS Vektor.

Når der vælges AIS Vektor, skiftes der mellem Til og Fra.

Bemærk: Der gælder samme vektor- og sikkerhedszoneind-
stillinger for MARPA- og AIS-målobjekter.

134 a Series / c Series / e Series



14.6 AIS-statussymboler
AIS-statussen angives med et symbol på datalinjen.

Symbol Beskrivelse

AIS-enheden er tændt og fungerer.

AIS kan ikke bruges i øjeblikket.

AIS-enheden er slukket eller ikke tilsluttet.

AIS-enheden er i diskret tilstand.

AIS-enheden er i diskret tilstand med aktive
alarmer.

AIS-enheden er tilsluttet og tændt, men der
er aktive alarmer.

AIS-enheden er tilsluttet og tændt, men
alarmfunktionen for farlige og forsvundne
objekter er deaktiveret.

14.7 AIS i diskret tilstand
Når AIS-enheden er i diskret tilstand, er AIS-transmission
deaktiveret
Tilstanden bruges til at deaktivere transmissioner fra
AIS-udstyret. Det kan være nyttigt, hvis du ikke vil sende bådens
AIS-data til andre AIS-modtagere, men stadig vil modtage data
fra andre både.

Bemærk: Det er ikke alt AIS-udstyr der understøtter diskret
tilstand. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen
til din AIS-enhed.

Aktivering og deaktivering af AIS stille
tilstand i søkort applikationen
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg AIS muligheder eller *Radar & AIS muligheder.
3. **Vælg Mål.
4. Vælg Opsætning af AIS-enhed.
5. Vælg Stille tilstand.

Når der vælges Stille tilstand, slås AIS stille tilstand Til og Fra.

Bemærk:
*Når Radar lag også er slået til, bliver menu-navnet Radar &
AIS muligheder.
** Trin 3 er kun nødvendigt, når Radar lag er slået til.

Aktivering og deaktivering af AIS stille
tilstand i radarapplikationen
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Opsætning af AIS-enhed.
4. Vælg Stille tilstand.

Når der vælges AIS stille tilstand, slås den stille tilstand Til
og Fra.
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14.8 AIS-målobjekt Symboler
Der vises en række forskellige symboler på multifunktionsdis-
playet for at angive forskellige typer AIS-målobjekter.

Målobjektets type Beskrivelse Symbol

Transmitterende
målobjekt

Målobjekt bevæger sig
eller ligger for anker
(Målobjekt er ikke
aktiveret, farligt eller
mistet).

Aktiveret målobjekt Målobjektet er aktiveret
— dvs. der vises
en AIS-vektor.
Vektorlinjen (valgfri)
viser den forventede
distance, der sejles
inden for et bestemt
tidsrum.

Markeret målobjekt Målobjektet er
markeret med
markøren. Der kan
vises detaljerede data.

Farligt målobjekt Målobjekter, der er
inden for den valgte
afstand (CPA) eller
tidsangivelse (TCPA).
Alarmen om farligt
målobjekt lyder, hvis
den er aktiveret.
Målobjektet er rødt
og blinker.

Uvist målobjekt Den beregnede CPA- /
TCPA-værdi er uvis.

Tabt målobjekt Vises, når signalet fra
et farligt målobjekt ikke
er blevet modtaget
i 20 sekunder.
Målobjektets seneste
forventede position
vises. Alarmen
lyder såfremt den er
aktiveret. Målobjektet
blinker.

Buddy-målobjekt Målobjektet er
tidligere blevet føjet
til Buddy-listen

Aid To Navigation
(AToN) målobjekt
(ægte)

AtoN-målobjektet er i
position.

Aid To Navigation
(AToN) målobjekt
(ægte)

AtoN-målobjektet er
UDE af position.

Aid To Navigation
(AToN) målobjekt
(virtuelt)

AtoN-målobjektet er i
position.

Aid To Navigation
(AToN) målobjekt
(virtuelt)

AtoN-målobjektet er
UDE af position.

Målobjekt, der angiver
basestation på land

Målobjekt, der angiver
basestationen på land
er ONLINE.

Search and rescue
transpondere (SARTS)
målobjekt

SARTS-målobjekt

Målobjektets type Beskrivelse Symbol

Search and rescue
redningsfly (SARS)
målobjekt

SARS-målobjekt

Militær og
retshåndhævelse
målobjekt

Vises kun, når
tilsluttet godkendt
STEDS-EAIS AIS
hardware.
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14.9 Sådan får du vist detaljerede
oplysninger om AIS-målobjekter
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg et AIS-mål.

AIS-målkontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis AIS Data.

AIS Data
Tabellen herunder viser de AIS-måloplysninger, der vil blive vist
på multifunktionsdisplayet, hvis de er tilgængelige:

• Type

• Status

• Destination

• Senest set

• ETA

• MMSI

• Kaldenavn

• IMO-nr.

• Længde

• Bredde

• Dybgang

• Kurs

• ROT

• Position

• COG (kurs over grund)

• SOG (fart over grund)

• CPA

• TCPA

Bemærk: Tilgængelige data afhænger af hvilken information,
der sendes fra målobjektet, samt den type AIS-enhed, der
er sluttet til dit system.

14.10 Visning af alle AIS-mål
• Fra søkort-applikationen, hvor kun AIS lag er aktiveret, skal
du gå til: Menu > AIS muligheder > Mål > Vis AIS liste

• Fra søkort applikationen, når Radar lag også er aktiveret,
skal du gå til: Menu > Radar & AIS muligheder > Mål > Vis
mållister > Vis AIS liste.

• Fra radar-applikationen skal du gå til: Menu > Mål > Vis
mållister > Vis AIS liste.

1. Markér et AIS-mål på listen.
Når et AIS-mål er markeret, vises følgende detaljer på listen:

• MMSI

• Rækkevidde

• Pejling

• Buddy

• Type

Denne liste kan filtreres til kun at vise buddyer eller alle mål.
Hvis de er tilgængelige, vises følgende data også for det
markerede mål:

• SOG (fart over grund)

• COG (kurs over grund)

• ROT

• Position

• Kurs

2. For at få vist fulde AIS-måloplysninger skal du vælge et mål
på listen og derefter vælge Vis Fuld Emnemål Data.
Dialogboksen med information om AIS-mål åbnes og viser
alle tilgængelige data om det valgte mål.
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14.11 Brug af AIS til at undgå
kollisioner
Du kan bruge AIS-funktionerne sikkerhedszone og
sikkerhedsmeddelelse til at undgå kollisioner med andre både
og objekter.

Sikkerhedszoner
En sikkerhedszone er en ring med din båd som centrum - hvis
et målobjekt er inden for ringen, betegnes det som farligt. Den
vises som en rød ring i radar- eller søkort applikationen.
AIS-sikkerhedszonen bruger samme kriterier som MARPA, og et
målobjekt anses som farligt, hvis det kommer inden for en vis
afstand til båden (CPA - closest point of approach) inden for et
bestemt tidsinterval (TCPA - time to closest point of approach).
CPA og TCPA beregnes vha. COG/SOG og positionen fra
AIS-målobjektet.
Når systemet registrerer et farligt AIS-målobjekt, sker der
følgende:

• Målobjektets symbol bliver rødt og begynder at blinke.

• Dialogboksen for farealarmen vises (denne kan evt.
deaktiveres).

• Farealarmen udsendes (denne kan evt. deaktiveres).

Bemærk: Når AIS-enheden er tilsluttet og fungerer,
undersøger systemet, om der er farlige målobjekter inden
for sikkerhedszonen, og der udløses en alarm, hvis
alarmfunktionen er aktiveret. Alarmfunktionen vedr. farlige
målobjekter er aktiveret, uanset om du har valgt at få vist
AIS-målobjekter eller ej, eller sikkerhedszoneringen.

Sikkerhedsmeddelelser
Når funktionen AIS Sikkerhedsbeskeder er slået til, vises
indkommende sikkerhedsmeddelelser fra både, kyst- og
mobilposter i nærheden i en dialogboks. Meddelelsen indeholder
afsenderens position angivet i breddegrader og længdegrader,
hvis oplysningerne kendes. Du har mulighed for at:

• Fjerne meddelelsen (Ok).

• Plotte et waypoint på søkortet / radarbilledet for at angive
afsenderens position (Placer waypoint).

• Gå til det afsendende fartøjs position (Goto waypoint).

Bemærk: Du vil IKKE modtage sikkerhedsmeddelelser i
simulatortilstanden (Startskærm > Opsætning > System
Indstillinger > Simulator).

Sådan vises sikkerhedszone ringen i
søkort-applikationen
Følg anvisningerne herunder for at få vist sikkerhedszone ringen:
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Sikkerhedszone Ring, således at Vis er markeret.

Når sikkerhedszone ringen vælges, skifter zone ringen
mellem at blive skjult og vist.

Sådan vises sikkerhedszone ringen i
radar-applikationen
Følg anvisningerne herunder for at få vist sikkerhedszone ringen:
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Sikkerhedszone Ring, således at Vis er markeret.

Når sikkerhedszone ringen vælges, skifter zone ringen
mellem at blive skjult og vist.

Sådan aktiverer og deaktiverer du
AIS-sikkerhedsmeddelelser i søkort
applikationen
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg AIS muligheder eller *Radar & AIS muligheder.
3. **Vælg Mål.
4. Vælg Opsætning af AIS-enhed.
5. Vælg Sikkerhedsmeddelelser.

Når der vælges Sikkerhedsmeddelelser, skifter
sikkerhedsmeddelelserne mellem Til og Fra.

Bemærk:
*Når Radar lag også er slået til, bliver menu-navnet Radar &
AIS muligheder.
** Trin 3 er kun nødvendigt, når Radar lag er slået til.

Sådan aktiverer og deaktiverer
du AIS-sikkerhedsmeddelelser i
radarapplikationen
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Opsætning af AIS-enhed.
4. Vælg Sikkerhedsmeddelelser.

Når der vælges Sikkerhedsmeddelelser, skifter
sikkerhedsmeddelelserne mellem Til og Fra.

Sådan får du vist AIS-oplysninger der er
vigtige mht. sikkerheden
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg AIS-målet.

AIS-målkontekstmenuen vises.
2. Vælg AIS Data, således at Til er markeret.

Når der vælges AIS Data, skifter AIS-dataene mellem Til og
Fra.

De meget vigtige sikkerhedsrelaterede AIS-data vil nu blive vist
ved siden af målet i applikationen.
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14.12 Mål-indstillinger
Mål-indstillings menuen for søkort applikationen og radar applikationen vises herunder.

Parameter Beskrivelse Indstillinger

Vektorlængde Vektorlinjernes viste længde afhænger af den distance,
et AIS-mål bevæger sig i den tidsperiode, du angiver
for denne indstilling.

• 0,5 min.

• 1 min.

• 3 min.

• 6 min.

• 12 min.

• 30 min.

• 60 min.

Målhistorik Målenes tidligere position vil blive plottet som et målikon
med en lysere skygge end det reelle mål i den angivne
tid.

• Fra (default)

• 0,5 min.

• 1 min.

• 3 min.

• 6 min.
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14.13 AIS-alarmer
AIS-funktionerne genererer en række alarmer om farlige eller
forsvundne målobjekter.
Ud over alarmen om farlige målobjekter udsender systemet
også en alarm, når et farligt målobjekt forsvinder, dvs. når dets
signal ikke er blevet opfanget i 20 sekunder.
AIS-modtageren viser alarmmeddelelser på multifunktionsdis-
playet og udsender lydsignaler, når der af en eller anden grund
udløses en alarm.

Lokale AIS-alarmer
Når den tilsluttede AIS-enhed genererer en alarm, vises der en
alarmmeddelelse på multifunktions displayet og alarmens status
angives på statuslinjen.

Log over aktive AIS-alarmer
På loggen over aktive alarmer vises statussen for hver lokal
alarm. Du kan åbne loggen på følgende måde:

• fra søkort-applikationen, når kun AIS-lag er aktiveret, ved at
gå til: Menu > AIS muligheder > Opsætning af AIS > AIS
alarm log

• fra søkort-applikationen, når Radar lag også er aktiveret,
ved at gå til: Menu > Radar & AIS muligheder > Mål >
Opsætning af AIS > AIS alarm log

• fra Radar-applikationen ved at gå tilMenu > Mål > Opsætning
af AIS > AIS alarm log.

Registrering af AIS-alarmer
Gør følgende i søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg Ok på alarmdialogboksen.

Bemærk: En AIS-alarm er aktiv, indtil den registreres på
multifunktionsdisplayet.

14.14 Buddy tracksporing
Med funktionen til buddy tracksporing kan du føje venner med
AIS-udstyr til "Buddy-listen" på multifunktionsdisplayet. Så
snart en båd på Buddy-listen kommer inden for din AIS-enheds
dækningsradius, vises det med bådikonet.

1

2

3

4

D12221-1

Punkt Beskrivelse

1 Buddy-ikon

2 Ikon, der angiver et farligt målobjekt

3 Ikon for eget fartøj

4 Normalt AIS-ikon

Sådan fungerer det
Når AIS-laget er aktiveret i søkort- eller radarapplikationen, vises
AIS-målobjekter på displayet. Du kan føje ethvert AIS-målobjekt
til Buddy-listen med et MMSI-nummer og evt. et navn. Når
funktionen til buddy tracksporing derefter er aktiveret på dit
multifunktionsdisplay, og en af bådene på Buddy-listen med et
MMSI-nummer er inden for din AIS-modtagers dækningsradius,
vises der et AIS Buddy-ikon. Du kan føje op til 100 både til
Buddy-listen.

Forudsætninger
Du skal have følgende for at kunne bruge funktionen til Buddy
tracksporing:
• Det antages, at displayet allerede er tilsluttet en passende
AIS-enhed.

• Det er kun både med transmitterende AIS-udstyr, der kan
registreres.

Aktivering og deaktivering af buddy
tracksporing i søkort applikationen
Gør følgende i søkort applikationen, mens AIS lag er aktiveret:
1. Vælg Menu.
2. Vælg AIS muligheder eller *Radar & AIS muligheder.
3. Vælg Mål.
4. Vælg Vis buddies.

Når der vælges Vis buddies, slås funktionen til tracksporing
af buddies skiftevis Til og Fra.

Bemærk:
*Når Radar lag også er slået til, bliver menu-navnet Radar &
AIS muligheder.

Aktivering og deaktivering af buddy
tracksporing i radarapplikationen
Gør følgende i radarapplikationen, mens AIS er aktiveret:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Vis buddies.

Når der vælges Vis buddies, slås funktionen til tracksporing
af buddies skiftevis Til og Fra.

Sådan føjes en båd til buddy-listen
Gør følgende i søkort- eller radarapplikationen:
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1. Vælg AIS-målet.
AIS-målkontekstmenuen vises.

2. Vælg Tilføj Buddy.
i. Vælg Ja for at indtaste et navn til buddy-fartøjet
ii. Vælg Nej for at gemme fartøjet på din buddy-liste uden

at indtaste et navn til buddy-fartøjet.
Fartøjet vil nu blive føjet til din buddy-mappe.

Sådan tilføjes der en AIS buddy fra AIS
mål-listen
AIS mål listen kan åbnes fra:
• søkort-applikationen, hvor kun AIS-lag er aktiveret: Menu >
AIS muligheder > Mål > Vis AIS liste.

• søkort-applikationen, hvor Radar og AIS-lag er aktiveret:
Menu > Radar & AIS muligheder > Mål > Vis mållister >
Vis AIS liste.

• Radar-applikationen: Menu > Mål > Vis mållister > Vis AIS
liste.

Fra AIS listen:
1. Vælg et AIS-mål.
2. Vælg Tilføj Buddy.

i. Vælg Ja for at indtaste et navn til buddy-fartøjet
ii. Vælg Nej for at gemme fartøjet på din buddy-liste uden

at indtaste et navn til buddy-fartøjet.
Fartøjet vil nu blive føjet til din buddy-mappe.

Redigering af buddy-oplysninger
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg AIS buddy-målet.

AIS-buddylkontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis Buddy Data.
3. Vælg den buddy, du ønsker at redigere.

Dialogboksen for buddy-indstillinger vises.
4. For at ændre MMSI-nummeret skal du vælge Rediger

Buddy MMSI eller.
MMSI-nummeret skal være på 9 cifre.

5. Vælg Rediger Buddy Navn for at ændre buddy-navnet.
Du kan f.eks. angive navnet på båden eller din ven, der ejer
båden

6. Indtast de nye oplysinger, og vælg GEM.
Du vil vende tilbage til buddy-listen.

Sådan slettes en buddy
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg AIS buddy-målet.

AIS-buddykontekstmenuen vises.
2. Vælg Fjern Buddy.
3. Vælg Ja for at bekræfte.

Din buddy er nu fjernet fra listen.
Du kan også åbne buddy-listen på følgende måde:
• søkort-applikationen, hvor kun AIS-lag er aktiveret: Menu >
AIS muligheder > AIS muligheder > > Mål > Vis buddy-liste.

• søkort-applikationen, hvor Radar og AIS-lag er aktiveret:
Menu > Radar & AIS muligheder > Mål > Vis mållister >
Vis buddy-liste.

• Radar-applikationen: Menu > Mål > Vis mållister > Vis
buddy-liste.

Sådan får du vist flere buddy-oplysninger
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg AIS buddy-målet.

AIS-buddylkontekstmenuen vises.
2. Vælg Buddy Data, således at Til er markeret.

Når der vælges Buddy Data, skifter dataene mellem Til og
Fra.

Buddy MMSI og navnet vil nu blive vist ved siden af buddy-ikonet.
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Kapitel 15: Waypoints, ruter og trackspor

Kapitlets indhold
• 15.1 Overblik over waypoints på side 144

• 15.2 Ruter på side 151

• 15.3 Trackspor på side 154

• 15.4 Importer og eksporter på side 155

• 15.5 Kapacitet til navigationspunkter, ruter og spor på side 156
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15.1 Overblik over waypoints
Waypoints er positionsmarkører, der bruges med henblik på
navigation. Dit multifunktions display kan oprette waypoints,
som derefter kan vælges til aktiv navigation.
Der findes en række funktioner til at plotte, navigere og håndtere
waypoints. Du får adgang til disse gennem Waypoints-menuen
og Waypoint-kontekstmenuen. Waypoints repræsenteres på
skærmen med waypoint-symboler, der kan tilpasses. Waypoints
kan oprettes, flyttes, slettes, eksporteres til hukommelseskort
eller importeres fra et hukommelseskort.

Eksempler på waypoints
Waypoints i søkort applikationen
I søkort applikationen vises både aktive og inaktive waypoints.
Et aktivt waypoint er det, du navigerer til.

D11761-3

1 2

3

Enhed Beskrivelse

1 Inaktivt waypoint

2 Aktivt waypoint

3 Alternative symboler til waypoints

Waypoint-symbolet er som standard et rødt ‘X’. Der kan om
ønsket bruges alternative symboler.

Waypoints i radarapplikationen
I radarapplikationen vises både aktive og inaktive waypoints. Et
aktivt waypoint er det, du navigerer til.

D11759-3

21

3

1. Inaktivt waypoint

2. Aktivt waypoint

3. Alternative symboler til waypoints

Waypoint-symbolet er som standard et rødt ‘X’. Der kan om
ønsket bruges alternative symboler.

Waypoints i fiske-ekkoloddet
Waypoints i fiske-ekkoloddet vises med en lodret linje med
mærkaten WPT.

Waypoint (MOB) knap / ikon
Afhængigt af typen af multifunktions display er der enten en
Waypoint (MOB) knap eller et ikon på skærmen.

WPT knap • c Series

• e Series

• RMK-9 tastatur

WPT-ikoner • a Series

• gS Series

I hele denne vejledning henviser termen: VælgWPT til et tryk på
den fysiskeWPT knap eller et tryk påWPT ikonet på skærmen.

Kontekstmenuen for waypoints
Når du anbringer cursoren over et område i søkort- eller
radarapplikationen, vises en kontekstmenu, som viser
cursorernes positionsdata og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder de følgende positionsdata til
waypointet i forhold til dit fartøj:

• Breddegrad

• Længdegrad

• Rækkevidde

• Pejling

Følgende menupunkter er tilgængelige for inaktive waypoints:

• Goto waypoint

• Følg herfra (kun tilgængelig, når waypoint er en del af en
rute.)

• Rediger waypoint

• Slet waypoint

• Fjern waypoint (kun tilgængelig, når waypoint er en del af
en rute.)

• Flyt waypoint

• Udmåling

• Byg rute

• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)
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• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Følgende menupunkter er tilgængelige for aktive waypoints:
• Stop Goto
• Genstart XTE
• Videre til næste waypoint
• Udmåling
• Byg rute
• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

Plotning af navigationspunkter

Plotning af et waypoint
Du kan plotte et waypoint på et multifunktions display med touch
ved at følge nedenstående trin.

D11763-2

Fra søkort-, radar- eller fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg den ønskede placering på skærmen, og hold den nede.

Kontekstmenuen vises.
2. Vælg Placer Waypoint.

Dialogboksen til lagring af waypointet vises.

3. Vælg Symbolfeltet for at ændre det symbol, der skal bruges
til at vise waypointet på søkort eller radar-applikationen.

4. Vælg Navnefeltet for at ændre waypointets navn.
5. Vælg Gruppefeltet for at ændre den gruppe, waypointet

tildeles til.
6. Vælg OK for at bekræfte de detaljerede oplysninger om

waypointet.

Bemærk: Hvis brugeren ikke foretager nogen handling i
dialogen til lagring af waypoint i ca. 5 sekunder, gemmes
waypointet med standardindstillingerne, og dialogen lukkes
automatisk.

Plotning af et waypoint
Fra søkort-, radar- eller fiske-ekkolod applikationen:
1. Placér cursoren på den ønskede position.
2. Tryk på knappen WPT.

Kontekstmenuen vises.
3. Vælg Placer Waypoint.

Dialogboksen til lagring af waypointet vises.

4. Vælg Symbolfeltet for at ændre det symbol, der skal bruges
til at vise waypointet på søkort eller radar-applikationen.

5. Vælg Navnefeltet for at ændre waypointets navn.
6. Vælg Gruppefeltet for at ændre den gruppe, waypointet

tildeles til.
7. Vælg OK for at bekræfte de detaljerede oplysninger om

waypointet.

Bemærk: Hvis brugeren ikke foretager nogen handling i
dialogen til lagring af waypoint i ca. 5 sekunder, gemmes
waypointet med standardindstillingerne, og dialogen lukkes
automatisk.

Sådan plotter du et waypoint på bådens position
Et waypoint på bådens position indeholder både
positionsoplysninger og oplysninger om temperaturen og den
målte dybde (hvis du har sluttet de pågældende sensorer til
systemet).
Fra søkort-, radar- eller fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg WPT.

Waypointmenuen vises.
2. Vælg WPT igen, eller vælg Placer waypoint ved Skib fra

menuen.
Dialogboksen til lagring af waypointet vises.

3. Vælg Symbolfeltet for at ændre det symbol, der skal bruges
til at vise waypointet på søkort eller radar-applikationen.

4. Vælg Navnefeltet for at ændre waypointets navn.
5. Vælg Gruppefeltet for at ændre den gruppe, waypointet

tildeles til.
6. Vælg OK for at bekræfte de detaljerede oplysninger om

waypointet.

Bemærk: Hvis brugeren ikke foretager nogen handling i
dialogen til lagring af waypoint i ca. 5 sekunder, gemmes
waypointet med standardindstillingerne, og dialogen lukkes
automatisk.
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Sådan plotter du et waypoint på et kendt sted
Du kan placere et waypoint ved en specifik position ved hjælp af
bredde- / længdegrader:
1. Vælg WPT.
2. Vælg Placer Waypoint ved brd/lngd.

Dialogboksen med waypoint-detaljer vises.

3. Vælg feltet Position.
4. Angiv bredde- og længdegraden.
5. Vælg GEM.
6. Du kan også redigere waypointets symbol, navn og gruppe

ved at vælge de relevante felter.
7. Vælg Luk eller Tilbage for at lukke dialogboksen.

Grupper med waypoints
Waypoints opdeles i grupper. Som standard anbringes alle
waypoints i gruppen “USORTEREDE”.
Der kan oprettes nye waypoint-grupper, og hvert waypoint
kan anbringes i en waypoint-gruppe. Du kan f.eks. oprette
en waypoint-gruppe med navnet “Fiskeri” og placere alle dine
waypoints, hvor du fangede fisk, i denne gruppe.
Waypoint-grupper kan styres fra listen over Waypoint-grupper.

7 8 9

5

1 2 3 4

6

D13010-1

1. Sorter efter: — Waypoint-grupper kan sorteres efter navn
eller efter dato ved at markere feltet Sorter efter:.

2. Usorterede — Nye waypoints føjes som standard til
waypoint-gruppen USORTEREDE. Når gruppen vælges,
vises der en liste over alle waypoints, som ikke er blevet
anbragt i en specifik gruppe.

3. Søg— Du kan søge efter waypoints ved hjælp af nøgleord
ved at vælge Søg.

4. Importer/Eksporter — Waypoints kan eksporteres
til eller importeres fra et microSD-kort ved at vælge
Importer/Eksporter. Se 8.4 Sådan gemmes brugerdata og
brugerindstillinger for detaljerede oplysninger.

5. Alle waypoints — Hvis du vælger ALLE WAYPOINTS,
vises der en liste over alle de waypoints, der er gemt på
dit system.

6. Waypoint grupper— Alle waypoint-grupper vises på listen.

7. Ny gruppe — Der kan tilføjes en ny waypoint-gruppe ved
at vælge Ny gruppe.

8. Nyt waypoint — Der kan tilføjes nye waypoints manuelt
ved at vælge Nyt waypoint.

9. Vis/skjul— Du kan vælge hvilke waypoint-grupper, der skal
vises, og hvilke grupper, der skal skjules, ved at vælge den
relevante gruppe på listen og derefter vælge Vis/skjul.

Når der vælges en waypoint-gruppe fra listen, vises der en
liste over alle waypoints i denne gruppe. Der findes yderligere
funktioner, som kan bruges til at hjælpe dig med at styre dine
waypoints.

D13013-1

5 6 7 8

4

1 2 3

1. Sorter efter: — Sorter waypoints efter Navn, Skala, Symbol
eller Dato.

2. Søg— Søg efter waypoints ved hjælp af nøgleord.
3. Eksporter — Eksporterer den viste waypoint-gruppe til et

hukommelseskort.
4. Waypoint gruppe— Dette er den valgte waypoint-gruppe.
5. Omdøb gruppe— Omdøb den aktuelle gruppe.
6. Slet wpts — Slet alle waypoints i gruppen.
7. Flyt wpts — Flyt alle waypoints i gruppen.
8. Tildel symbol — Tildel et nyt symbol til alle waypoints i

gruppen.

Sådan får du vist listen med grupper af waypoints
Fra hvilken som helst applikation:
1. Vælg WPT.
2. Vælg Waypoints.

Listen med grupper af waypoints vises.

Sådan oprettes en ny gruppe med waypoints
Gør følgende, mens listen over grupper med waypoints vises:
1. Vælg Ny gruppe.

Tastaturet på skærmen vises.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det påkrævede

navn for den nye gruppe.
3. vælg GEM .

Sådan omdøber du en gruppe med waypoints
Gør følgende, mens listen over grupper med waypoints vises:
1. Vælg den gruppe, du vil omdøbe.

Gruppe-oplysningerne vises.
2. Vælg Omdøb gruppe.

Tastaturet på skærmen vises.
3. Brug tastaturet på skærmen til at ændre gruppens navn,

som ønsket.
4. Vælg GEM.

Sådan tildeles der et nyt symbol til en waypoint-gruppe
Du kan tildele et nyt waypoint-symbol til alle waypoints i en
gruppe.
Fra Waypoint gruppelisten:
1. Vælg den gruppe, du ønsker at tildele et nyt waypoint-symbol:

Der vises en liste over gruppe-detaljer for alle waypoints i
den valgte gruppe.

2. Vælg Tildel symbol.
Der vises en liste over alle tilgængelige symboler.
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3. Vælg det symbol, du ønsker at bruge til alle waypoints i den
valgte gruppe.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

4. Vælg Ja for at anvende de nye symboler med waypointene,
eller vælg Nej for at annullere.

Sådan flytter du et waypoint til en anden gruppe
Gør følgende, mens listen over grupper med waypoints vises:
1. Vælg ALLE WAYPOINTS.

Der vises en liste over de waypoints, der p.t. findes i dit
system.

2. Vælg det waypoint, du vil flytte.
Siden med waypoint-detaljer vises.

3. Vælg feltet Gruppe
Der vises en liste over alle grupper.

4. Vælg den Gruppe, du vil flytte waypointet til, eller
5. Vælg Lav Ny Gruppe for at flytte waypointet til en ny gruppe.
Waypointet flyttes nu til den valgte gruppe.

Sådan flytter du alle waypoints i en gruppe til en anden
gruppe
Du kan flytte alle waypoints i en gruppe til en anden gruppe.
Gør følgende, mens listen over grupper med waypoints vises:
1. Vælg gruppen, der indeholder de waypoints, du ønsker at

flytte.
2. Vælg Flyt wpts.

Der vises en liste over alle grupper.
3. Vælg den gruppe fra listen, du ønsker at flytte waypointene til.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
4. Vælg Ja for at flytte waypointene eller Nej for at annullere.
Waypointene er nu blevet flyttet til den nye gruppe.

Sådan sletter du alle waypoints i en gruppe
Du kan slette alle waypoints i en valgt gruppe.
Gør følgende, mens listen over grupper med waypoints vises:
1. Vælg gruppen, der indeholder de waypoints, du ønsker at

slette.
Der vises en liste for alle waypoints i den valgte gruppe.

2. VælgSlet wpts.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3. Vælg Ja for at slette alle waypoints i gruppen, eller Nej for
at annullere.

Alle waypoints i den valgte gruppe slettes fra systemet, og
gruppen er nu tom.

Sådan sletter du en gruppe med waypoints
Inden du kan slette en waypoint-gruppe, skal du flytte eller slette
alle waypoints, der er knyttet til denne gruppe.

Gør følgende, mens waypoint-gruppen vises:
1. Vælg den waypoint-gruppe, du vil slette.
2. Vælg Slet gruppe.

Gruppen slettes fra systemet.

Oplysninger om waypoints
Når du opretter et waypoint, tilknytter systemet oplysninger om
den valgte position. Du kan se og redigere oplysningerne om
alle oprettede og gemte waypoints.

Følgende oplysninger tilknyttes eller indhentes for hvert
waypoint:
• Symbol (waypointet tildeles standardsymbolet, eller du kan
vælge et andet.)

• Navn (waypointet tildeles standardnavnet, eller du kan vælge
et andet.)

• Position (waypointets bredde- og længdegrad.)
• Pejling og Rækkevidde (pejling og rækkevidde fra båd.)
• Temperatur (forudsætter en passende sensor - gælder kun
for waypoints, der er oprettet på bådens position.)

• Dybde (forudsætter en passende sensor - gælder kun for
waypoints, der er oprettet på bådens position.)

• Dato og klokkeslæt
• Kommentar (du kan tilføje din egen kommentar om
waypointet.)

Fra siden med waypoint-information kan du også udføre
følgende handlinger:
• Goto (Start aktiv navigation til waypointet.)
• Vis på søkort (Vis waypointets placering på søkort
applikationen.)

• Slet (Slet waypointet på listen over waypoints.)

Sådan får du vist listen med waypoints
Fra hvilken som helst applikation:
1. Vælg WPT.
2. Vælg Waypoint liste.

Listen med waypoints vises.

Bemærk: Du kan også få adgang til waypoint-listen direkte
fra startskærmbilledet ved at vælge WPT eller ved at gå til
menuen Mine data og vælge Waypointliste.

Sådan redigerer du detaljerne om et waypoint
Gør følgende på listen over waypoints:
1. Vælg det waypoint, du vil redigere.

Siden med waypoint-information vises.
2. Vælg det felt, du vil redigere.
3. Indtast ændringerne på tastaturet, og gem ændringerne med

knappen GEM.

Sådan redigerer du et waypoint ved hjælp af kontekst
menuen
Mens applikations siden vises:
1. Vælg waypoint-symbolet på skærmen.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Rediger Waypoint.

Dialogboksen til at redigere waypointet vises.
3. Vælg det felt, du vil redigere.
4. Indtast ændringerne på tastaturet, og gem ændringerne med

knappen GEM.
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Flytning af navigationspunkter
Sådan flytter du et waypoint ved hjælp af kontekst menuen
Mens applikations siden vises:
1. Vælg waypoint-symbolet på skærmen.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Flyt Waypoint.
3. Vælg en ny position til waypointet.

Sådan flytter du et waypoint ved at indtaste nye koordinater
Gør følgende på listen over waypoints:
1. Vælg Alle waypoints.
2. Vælg det relevante waypoint.

Siden med waypoint-information vises.
3. Vælg feltet Position.
4. Indtast ændringerne på tastaturet, og gem ændringerne med

knappen GEM.

Sådan sletter du navigationspunkter
Sådan sletter du et waypoint ved hjælp af kontekst menuen
Mens applikations siden vises:
1. Vælg waypoint-symbolet på skærmen.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Slet waypoint.

Meddelelsen om slettelse af waypoint vises.
3. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere.

Sådan sletter du et waypoint vha. listen over waypoints
Gør følgende på listen over waypoints:
1. Vælg Alle waypoints.
2. Vælg det waypoint, du vil slette.

Siden med waypoint-information vises.
3. Vælg Slet.

Meddelelsen om slettelse af waypoint vises.
4. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere.

Sådan sletter du alle waypoints
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Importer/Eksporter.
3. Vælg Slet data fra system.
4. Vælg Slet waypoints fra system.

Der vises en liste over alle waypoint-grupper.

5. Vælg Slet alt.
Meddelelsen om bekræftelse af sletning vises.

6. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere.

Waypoint-søgning
Funktionen til søgning efter waypoints giver mulighed for at søge
efter waypoints i dit system.
Søgefunktionen er tilgængelig, når der vælges Søg fra
Waypoint-listen.
Der kan søges efter waypoints ud fra:

• Navn eller nøgleord

• Symbol

• Område

Fra søgeresultaterne kan du slette alle waypointene
på søgelisten, flytte dem til en eksisterende eller ny
waypoint-gruppe eller tildele alle waypointene det samme
waypoint-symbol.

Sådan søger du efter waypoints ud fra navn eller nøgleord.
Der kan søges efter waypoints ud fra navn eller nøgleord.
Fra Waypoint-listen:
1. Vælg Søg.

Søgesiden vises.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste navnet eller

nøgleordet for waypointet.
3. Vælg Søg.

Søgeresultaterne vises.

4. Vælg Slet waypoint for at slette listen over waypoints i dit
system, eller

5. Vælg Flyt waypoint for at flytte waypointene til en ny eller
eksisterende gruppe, eller

6. Vælg Tildel symbol for at tildele et nyt symbol til alle
waypointene på listen over søgeresultater.

Du kan også vælge et waypoint på listen for at få vist dets
detaljerede oplysninger, eller - hvis det åbnes fra søkort
applikationen - indstille en "goto" eller vise waypointet i
søkort-applikationen.

Sådan søger du efter waypoint ud fra symbolet
Der kan søges efter waypoints ud fra waypoint-symbolet.
Fra Waypoint-listen:
1. Vælg Søg.

Søgesiden vises.
2. Vælg Symbol.

Listen med waypoint-symboler vises.
3. Vælg det symbol, der er tildelt de(t) waypoint(s), du ønsker

at søge efter.
Der vises en liste over alle waypoints, som bruger det valgte
symbol.
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4. Vælg Slet waypoint for at slette listen over waypoints i dit
system, eller

5. Vælg Flyt waypoint for at flytte waypointene til en ny eller
eksisterende gruppe, eller

6. Vælg Tildel symbol for at tildele et nyt symbol til alle
waypointene på listen over søgeresultater.

Du kan også vælge et waypoint på listen for at få vist dets
detaljerede oplysninger, eller - hvis det åbnes fra søkort
applikationen - indstille en "goto" eller vise waypointet i
søkort-applikationen.

Sådan søger du efter waypoint ud fra området
Der kan søges efter waypoints ved at vælge et område i søkort
applikationen.
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Waypoints.

Listen med waypointgrupper vises.
4. Vælg Søg.

Søgesiden vises.
5. Vælg Område.

Søkort applikationen vises, mens menuen til områdesøgning
er åben.

6. Vælg stedet for det første af søgeområdets hjørnepunkter.
7. Vælg stedet for søgeområdets modsatte hjørne.

Der tegnes et felt på skærmen, som dækker det valgte
område.

Hvis feltet tegnes det forkerte sted, kan du tegne et nyt
område ved at vælge 2 nye hjørnepunkter.

8. Vælg Søg i menuen.
Der vises en liste over alle waypoints i det valgte område.

9. Vælg Slet waypoint for at slette listen over waypoints i dit
system, eller

10.Vælg Flyt waypoint for at flytte waypointene til en ny eller
eksisterende gruppe, eller

11. Vælg Tildel symbol for at tildele et nyt symbol til alle
waypointene på listen over søgeresultater.

Du kan også vælge et waypoint på listen for at få vist dets
detaljerede oplysninger, indstille en "goto" eller vise waypointet
i søkort-applikationen.

Symboler til waypoints
Der findes en række waypoint-symboler, som kan bruges til at
repræsentere forskellige typer waypoints.

Sort kryds Rødt kryds

Sort cirkel Rød cirkel

Sort firkant Rød firkant

Sort trekant Rød trekant

Blåt kryds Grønt kryds

Blå cirkel Grøn cirkel

Blå firkant Grøn firkant

Blå trekant Grøn trekant

Anker Skibsvrag

Bøje Brændstof
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Toiletter Restaurant

Rampe Forsigtig

Grønt
kapsejladsmærke
mod uret

Grønt kapsejladsmærke
med uret

Gult
kapsejladsmærke
mod uret

Gult kapsejladsmærke
med uret

Rødt
kapsejladsmærke
mod uret

Rødt kapsejladsmærke
med uret

Markør Begrænsning

Bundmærke Topmærke

Rutestart Ruteslut

Dykker i vandet Dykker i vandet 2

Boreplatform Udfyldt cirkel

FAD (enhed til
tiltrækning af fisk)

Betonbrokker

Tang Østers

Grøn kegleformet Grøn drueformet

Rød kegleformet Rød drueformet

Gul kegleformet Gul drueformet

Fiskefælde Krat

Foretrukne mærker Pæl

Klippeafsats Fisk

Fisk 1 stjerne Fisk 2 stjerne

Fisk 3 stjerne Fiskestime

Hummer Lille fisk

Klipper Rev

Privat rev Offentligt rev

Delfin Haj

Næbfisk (billfish) Tank

Revkugle Sejlbåd

Sportsfisker Trawler

Svømmer Martini

Træ Tårn

Bakke eller spids Bro

Fly Bil

Kranie Diamant T

Kvarte diamanter Fyldt trekant

Sådan viser og skjuler du grupper af
waypoints
Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg WPT.
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2. Vælg Vis WPTS på: Søkort, eller Vis WPTS på: Radar
afhængigt af den applikation, du har åben.
Listen med viste/skjulte waypointgrupper vises.

I eksemplet herover vises Dagtrip-gruppen ikke i søkorts
applikationen.

3. Vælg Sorter efter for at skifte mellem Grupper og Symboler.
Der vises en liste over symboler eller grupper.

4. Vælg den Gruppe eller det Symbol på listen, som du ønsker
at vise eller skjule.

Hvis der vises Vis på listen, bliver gruppen eller symbolerne
vist, og hvis der vises Skjul på listen, bliver grupperne eller
symbolerne ikke vist i applikationen.

5. Gentag trin 4 for hver gruppe- eller symboltype, du vil vise
eller skjule.

6. Du kan alternativt for at vise eller skjule alle waypoints vælge
Vis alle eller Skjul, så alle waypoints skjules eller vises.

Du kan også få adgang til listen over waypoints og symboler
fra applikations menuen:

• Søkorts applikation: Menu > Mine data > Waypoints.

• Radarapplikation: Menu > Præsentation > Vælg WPT’er
til visning.

15.2 Ruter
En rute er en række waypoints, der typisk tjener som hjælp til
sejlplanlægning og navigation.
En rute vises på displayet som en række waypoints forbundet
med en linje.
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Rutefunktioner
Der er en række funktioner til at bygge, administrere og navigere
med ruter.
Du kan gøre følgende med rutefunktionerne:
• Bygge og gemme en rute til senere (den gemmes på listen
med ruter).

• Navigere med (følge) ruter.
• Administrere og redigere gemte ruter.
• Lav en rute fra et gemt spor.
Du kan få adgang til funktionerne til ruter fra søkort applikationen:
• ved at vælge en eksisterende rute.
• ved at bruge indstillingen Opbyg rute i søkort
kontekst-menuen.

• ved at bruge søkort applikations menuen: Menu > Naviger >
Følg rute eller Opbyg rute.

Bemærk: Du kan også få adgang til rutelisten ved at vælge
Mine data og derefter Ruter.

Opbygning af ruter
En rute kan bestå af en kombination af:
• Nye waypoints
• eksisterende waypoints
• et eksisterende trackspor
Når der tilføjes et waypoint, tildeles det et indeksnummer, der
betegner dets position på ruten, og tegnes ind på søkortet med
det valgte symbol. Du bør være opmærksom på følgende:
• Når en rute opbygges, er den ikke automatisk aktiv, og den
har derfor ingen indvirkning på den igangværende navigation.

• Du kan ikke gemme en ny rute, hvis et af waypointene på
den er aktive i øjeblikket.

Opbygge en rute.
Du kan lave en rute på en berøringsskærm multifunktions
display ved at følge nedenstående trin.

D11762-1

Fra søkort applikationen:
1. Vælg en placering på skærmen, og hold den nede.

Søkortkontekstmenuen vises.
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2. Vælg Byg rute.
Menuen til ruteopbygning vises.

3. Vælg en placering på skærmen, der skal være
startpositionen.

4. Vælg relevante steder, hvor de efterfølgende waypoints skal
placeres i rækkefølge.
Ruten gemmes og vises, efterhånden som hvert waypoint
placeres.

5. Når den er færdig, skal du vælge Afslut opbygning.
Meddelelsen om afslutning af ruteopbygning vises.

6. Vælg Følg for at følge ruten øjeblikkeligt, eller
7. Vælg Rediger for at ændre rutenavnet eller ændre

rutefarven, eller
8. Vælg Afslut for at gemme ruten og vende tilbage til søkort

applikationen.

Bemærk: Hvis du anbringer et waypoint på et forkert sted,
kan du vælge Fortryd Waypoint fra rutemenuen.

Opbygge en rute.
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Naviger.
3. Vælg Byg rute.

Menuen til ruteopbygning vises.
4. Vælg Placer Wpt.
5. Brug dit joystick til at vælge en placering på skærmen.
6. Tryk på knappen Ok for at placere det første waypoint i ruten.
7. Brug dit joystick og knappen Ok til at placere efterfølgende

waypoints.
Ruten gemmes og vises, efterhånden som hvert waypoint
placeres.

8. Når din rute er færdig, skal du vælge Afslut opbygning.
Meddelelsen om afslutning af ruteopbygning vises.

9. Vælg Følg for at følge ruten øjeblikkeligt, eller
10.Vælg Rediger for at ændre rutenavnet eller ændre

rutefarven, eller
11. Vælg Afslut for at gemme ruten og vende tilbage til søkort

applikationen.

Bemærk: Hvis du anbringer et waypoint på et forkert sted,
kan du vælge Fortryd Waypoint.

Sådan laver du en rute vha. listen med waypoints.
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Naviger.
3. Vælg Byg rute.

Menuen til ruteopbygning vises.
4. Vælg Brug WPT Liste.

Listen med waypoints vises.
5. Vælg det ønskede waypoint.

Du føres tilbage til menuen til opbygning af ruter.
6. Føj efterfølgende waypoints til ruten.

Ruten gemmes og vises, efterhånden som hvert waypoint
placeres.

7. Når din rute er færdig, skal du vælge Afslut opbygning.
Meddelelsen om afslutning af ruteopbygning vises.

8. Vælg Følg for at følge ruten øjeblikkeligt, eller
9. Vælg Rediger for at ændre rutenavnet eller ændre

rutefarven, eller
10.Vælg Afslut for at gemme ruten og vende tilbage til søkort

applikationen.

Bemærk: Hvis du vælger et forkert waypoint, kan du vælge
Fortryd Waypoint fra rutemenuen.

Justering af søkort skala under opbygningen af en rute
Fra menuen til ruteopbygning:

1. Brug ikonerne Skaler ind og Skaler ud til at skalere ind og
ud af søkortet.

Justering af søkort skalaen under opbygningen af en
rute
Fra menuen til ruteopbygning:
1. Brug knapperne Skaler ind og Skaler ud til at skalere ind

og ud af søkortet.

Sådan laver du en rute ud fra et spor
Du kan lave en rute ud fra et optaget spor.
Når et spor konverteres, laver systemet den nærmeste rute,
der følger tracksporet med færrest mulige waypoints. Hvert
oprettet waypoint gemmes med dybde- og temperaturdata (hvis
sådanne haves) for positionen.
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Bemærk: Hvis der sker et brud på sporet, er det kun den
sidste del af sporet, der konverteres til en rute.

Sådan laver du en rute ud fra et spor
Fra tracksporlisten:
• adgang fra startskærmbilledet: Mine Data > Trackspor
• adgang fra søkort applikationen: Menu > Mine Data >
Trackspor

1. Vælg det trackspor, du ønsker at omdanne til en rute.
Dialogboksen for tracksporindstillinger vises.

2. Vælg Opret rute fra track.
Når du er færdig, vises rutens maksimale afvigelse fra det
gemte spor i en dialogboks, og den nye rute føjes til listen
med ruter. Nu kan den vises, redigeres, slettes osv. på
samme måde som systemets andre ruter.

3. Vælg Ok for at bekræfte.
4. Vælg Rediger for at ændre den oprettede rutes navn og

linjefarve.

Sådan laver du en rute ud fra et spor på søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg det ønskede trackspor.

Trackspor kontekst menuen vises.
2. Vælg Opret rute fra track.

Når du er færdig, vises rutens maksimale afvigelse fra det
gemte spor i en meddelelse, og den nye rute føjes til listen
med ruter. Nu kan den vises, redigeres, slettes osv. på
samme måde som systemets andre ruter.

3. Vælg Ok for at bekræfte.
4. Vælg Rediger for at ændre den oprettede rutes navn og

linjefarve.

Gennemse og redigering af en rute
Ruter har en række tilknyttede egenskaber. Du kan gennemse
og redigere disse.
Du kan:
• Vise eller skjule en rute i søkort applikationen.
• Gennemse en rutes detaljer.
• Ændre navnet eller farven på en rute.
• Tilføje, flytte og fjerne waypoints fra en rute.
• Ændre bredden af en rutelinje.
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Bemærk: Du kan redigere aktive ruter, på nær det aktive
waypoint. Hvis du er ved at redigere et waypoint, når det
bliver aktivt, annulleres redigeringen. Waypointet bliver på
sin oprindelige position.

Sådan viser og skjuler du ruter og trackspor
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Ruter eller Trackspor.
4. Vælg Vis/skjul.
5. Vælg ruten eller tracksporet for at skifte mellem Vis og Skjul.

Sådan vælger du en rute at kontrollere eller redigere
1. Vælg en rute på en af følgende måder:

• Fra søkorts applikationen skal du vælge en rute på
skærmen for at få vist rute-kontekstmenuen.

• Fra søkorts applikationen skal du vælge: Menu > Mine
data > Ruter og vælge den ønskede rute fra listen.

• På startskærmbilledet skal du vælge: Mine data > Ruter
og vælge den ønskede rute på listen.

Sådan føjes et waypoint til en rute på skærmbilledet med
søkortet.
Fra søkort applikationen:
1. Vælg den passende del af ruten.

Rute kontekstmenuen vises.
2. Vælg Indsæt Waypoint.
3. Vælg positionen til det nye waypoint.

Rutebenet strækkes til at omfatte det nye waypoint.

Sådan fjerner du et waypoint fra en rute
Fra søkort applikationen:
1. Vælg det waypoint, du vil slette.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Fjern waypoint.

Dialogboksen for fjernelse af waypoint vises.
3. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.
Waypointet fjernes fra ruten men er stadigvæk tilgængeligt.

Sådan flyttes et waypoint inden for en rute
Fra søkort applikationen:
1. Placér markøren på det waypoint, du vil flytte.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Flyt Waypoint.
3. Vælg den nye position til waypointet.

Sletning af ruter
Sådan sletter du en vist rute
Fra søkort applikationen:
1. Vælg ruten.

Rutekontekstmenuen vises.
2. Vælg Slet Rute.

Meddelelsen om sletning af rute vises.
3. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.

Sletning af en rute ved hjælp af rutelisten
Fra søkort applikationens menu eller startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Ruter.

Listen over ruter vises.
3. Vælg den rute, du vil slette.
4. Vælg Slet Rute.

Dialogboksen for sletning af ruter vises.
5. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.

Bemærk: Du kan slette alle ruter, undtagen den du følger
lige nu. Når du sletter en rute, slettes alle waypoints, der er
knyttet til ruten.

Sletning af alle ruter
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Importer/Eksporter.
3. Vælg Slet data fra system.
4. Vælg Slet ruter fra system.

Dialogboksen for sletning af ruter fra systemet vises.
5. Vælg Slet alt.

Meddelelsen om bekræftelse af sletning vises.
6. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.

Rutekontekstmenu
Når du anbringer cursoren over en rute i søkort applikationen,
vises en kontekstmenu, som viser rutebenet, der er markeret af
cursoren, og menupunkterne.

Kontekstmenuen indeholder følgende menupunkter:

• Følg Rute

• Følg Rute baglæns

• Skjul rute

• Indsæt Waypoint

• Rediger Rute

• Slet rute

• Tilføj ruteben

• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

Når du følger en rute, ændres indstillingen af kontekstmenuen til:

• Stop Følg

• Genstart XTE

• Videre til næste waypoint

• Indsæt Waypoint

• Rediger Rute

• Slet rute — Deaktiveret

• Tilføj ruteben

• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.
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15.3 Trackspor
Et trackspor er en linje på skærmbilledet, der angiver den rute,
du har sejlet. Sporet består af en række punkter, der laves
automatisk. Du kan gemme sporet, så du senere kan se, hvor
du har været
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Du kan bruge trackspor til at gøre følgende:
• Kontrollere, hvor du har været.
• Oprette en rute fra et trackspor.

Sådan laver du et trackspor
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Naviger.
2. Vælg Start trackspor.

Meddelelsen om start af trackspor vises.
3. Vælg Ok.

Nu gemmes sejlturen automatisk som et spor.

Bemærk: Hvis strømmen afbrydes, mens et spor gemmes
eller positionen mistes, indsættes der et mellemrum i sporet.

Bemærk: Der vises en advarsel, hvis det maksimale
antal sporingspunkter nås. Sporet bliver fortsat gemt, men
de tidligere gemte sporingspunkter bliver overskrevet fra
begyndelsen.

4. For at afslutte dit trackspor, skal du vælge Stop Track fra
menuen Naviger: Menu > Naviger > Stop Trackspor.
Meddelelsen om standset trackspor vises.

5. Vælg Gem, Slet eller Annuller.
• Gem — Denne funktion gemmer tracksporet og åbner
dialogboksen for egenskaber for tracksporredigering,
hvor du kan navngive tracksporet og vælge en farve for
tracksporlinjen.

• Slet — Denne funktion sletter tracksporet.
• Annuller— Denne funktion standser tracksporhandlingen.

Trackspor Interval
Tracksporintervallet angiver tidsintervallet eller distancen mellem
punkterne på et trackspor.
Ved at justere intervallet mellem trackspor-punkter og vælge
intervaltypen (dvs. distance eller tid) kan du sørge for at få mest
mulig gavn af displayets hukommelse.
Indstillingerne er tilgængelige fra opsætningen af trackspor.
• Gem Trackspor Hvert — bruges til at vælge intervaltypen
(automatisk / tid / distance).

• Trackspor Interval — bruges til at vælge intervallet (f.eks.
15 minutter).

Når du f.eks. laver et trackspor på en længere sejltur, kan du
hurtigt komme til at fylde hele hukommelsen, hvis intervallet
vælges automatisk. I sådanne tilfælde vil det være en bedre idé
at vælge en større værdi under Trackspor Interval.

Sådan vælges intervallet til oprettelse af trackspor
Fra menuen Mine Data i søkort-applikationen eller på
startskærmbilledet:
1. Vælg Trackspor.
2. Vælg Opsætning af Trackspor.
3. Vælg Registrér Trackspor efter: og den ønskede indstilling:

• Auto— Tracksporintervallet indstilles automatisk (Auto
minimerer trackpunkter, mens den opretholder korrelation
mellem tracksporet og den reelle vej, der følges).

• Tid— tracksporpunkterne plottes med jævne mellemrum
efter tid.

• Distance— tracksporpunkterne plottes med jævne
mellemrum efter distance.

4. Tryk på Trackspor Interval, og vælg en indstilling:
• Tidsenheder (hvis du valgte "Registrér Trackspor efter"
som tid ovenfor).

• Distance-enheder (hvis du valgte "Registrér Trackspor
efter" som distance ovenfor).

• Ikke tilgængelig — der er ingen tilgængelige
tracksporintervaller, hvis “Registrér Trackspor efter” er
indstillet til auto).

Gennemse og redigering af et trackspor
Du kan gennemse og redigere forskellige aspekter af gemte
trackspor.
Du kan:
• Slette et trackspor.
• Oprette en rute fra et trackspor.
• Vise eller skjule et trackspor på søkortet (kan kun gøres i
søkort applikationen).

• Ændre navnet på et trackspor.
• Ændre farven på et trackspor.

Sådan viser og skjuler du ruter og trackspor
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mine data.
3. Vælg Ruter eller Trackspor.
4. Vælg Vis/skjul.
5. Vælg ruten eller tracksporet for at skifte mellem Vis og Skjul.

Sådan vælger du et trakcspor eller redigerer det
1. Vælg et spor på en af følgende måder:

• Fra søkorts applikationen skal du vælge et trackspor på
skærmen for at få vist trackspor-kontekstmenuen.

• Fra søkort applikationen skal du åbne følgende menu:
Menu > Mine data > Trackspor og vælge det ønskede
trackspor.

• På startskærmbilledet skal du vælge: Mine data >
Trackspor og vælge det ønskede trackspor.

Du kan derefter gennemse eller redigere dit track med de viste
funktioner.

Omdøbning af et trackspor
Du kan ændre navnet på et gemt trackspor.
Mens listen med trackspor vises.
1. Vælg det trackspor, du vil redigere.

Siden med tracksporindstillinger vises.
2. Vælg Rediger navn.

Tastaturet på skærmen vises.
3. Brug tastaturet på skærmen til at ændre navnet på

tracksporet.
4. Vælg GEM, når det er udført.
Du kan også redigere detaljer for trackspor ved at vælge
Rediger trackspor i trackspor-kontekstmenuen.

Ændring af farven på et trackspor
Du kan ændre farven på et gemt trackspor.
Mens listen med trackspor vises.
1. Vælg det trackspor, du vil redigere.

Siden med tracksporindstillinger vises.
2. Vælg Rediger farve.

Der vises en liste over farver.
3. Vælg den farve, du ønsker at bruge.
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Du kan også redigere detaljer for trackspor ved at vælge
Rediger trackspor i trackspor-kontekstmenuen.

Sletning af track-spor
Sådan sletter du et trackspor
Fra menuen Mine data:
1. Vælg Trackspor.

Listen med trackspor vises.
2. Vælg det trackspor, du vil slette.
3. Vælg Slet Trackspor.

Meddelelsen om slettelse af trackspor vises.
4. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.

Sletning af alle trackspor
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Mine data.
2. Vælg Importer/Eksporter.
3. Vælg Slet data fra system.
4. Vælg Slet Trackspor fra system.

Listen med trackspor vises.
5. Vælg Slet alt.

Meddelelsen om bekræftelse af sletning vises.
6. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere handlingen.

Trackspor-kontekstmenu
Når du vælger et trackspor i søkort applikationen, vises en
kontekstmenu, som viser tracksporlængden, antallet af punkter
og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder følgende menupunkter:
• Stop Goto (kan kun vælges under aktiv navigation.)
• Slet Trackspor
• Skjul Trackspor
• Opbyg Rute fra
• Omdøb
• Rediger farve
• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

Når du opretter et trackspor, ændres indstillingen af
kontekstmenuen til:
• Stop Goto (kan kun vælges under aktiv navigation.)
• Stop Trackspor
• Slet rute — Deaktiveret
• Opbyg Rute fra
• Omdøb
• Rediger farve
• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar overlay er slået
til.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

15.4 Importer og eksporter
Waypoints, ruter og trackspor kan importeres og eksporteres
vha. et hukommelseskort.
For detaljerede oplysninger om import og eksport af waypoints,
ruter og trackspor henvises der til: 8.4 Sådan gemmes
brugerdata og brugerindstillinger.
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15.5 Kapacitet til navigationspunkter,
ruter og spor
Displayet kan gemme følgende antal navigationspunkter, ruter
og spor

Waypoints • 3000 waypoints

• 100 waypointgrupper, hver gruppe kan indeholde op til
3000 waypoints

Ruter • 150 ruter, hver rute kan indeholde op til 200 waypoints

Trackspor • 15 trackspor, hvert trackspor kan indeholde op til 10.000
point
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16.1 Overblik over søkort
applikationen
I søkort applikationen vises funktioner til ruteplanlægning og
navigation. I søkort applikationen er der forudindlæst grundkort
på verdensplan. Kompatible elektroniske søkort kan bruges til at
udvide informationen og detaljerne vedrørende dine omgivelser
og søkort objekter. Afhængigt af kartografi-typen kan søkort
applikationen indstilles til at blive vist i 2D eller 3D.

Du kan f.eks. bruge søkort applikationen til at:
• Overvåge bådens position og kurs.
• Danne dig et overblik over dine omgivelser.
• Måle afstand og kurs.
• Navigere vha. waypoints.
• Planlægge og navigere vha. ruter.
• Holde styr på og gemme kursen.
• Se oplysninger om kortlagte objekter.
• Holde øje med stillestående og bevægelige objekter vha.
radar.

• Holde øje med både med AIS i nærheden vha. AIS-lag.
• Holde øje med amerikanske og canadisk vejrudsigter vha.
NOWRad-laget.

• Få vist luftfoto vha. luftlaget.

Bemærk: Hvis du vil have nøjagtige 3D-detaljer, skal du
bruge digitale søkort med 3D-kartografioplysninger om de
bestemte geografiske områder.

Søkort applikationen kan tilpasses. Du kan:
• Ændre hvordan søkortet tegnes i forhold til båden
og sejlretningen (kortets retningsindstilling og
bevægelsesindstilling).

• Administrere og redigere indtastede søkortdata.
• Ændre detaljeniveauet af det, der vises.

Kortdatum
Indstillinge af kortdatum påvirker nøjagtigheden af de
oplysninger om bådens position, der vises i søkort applikationen.
For at din GPS-modtager og multifunktionsdisplayet kan svare
nøjagtigt til dine trykte søkort, skal de anvende samme datum.
Multifunktionsdisplayets standarddatum er WGS1984.
Hvis dine trykte søkort ikke bruger samme datum, kan
du ændre multifunktionsdisplayets datum ved hjælp
af systempræferencesiden. Du kan få adgang til
systempræferencesiden fra startskærmbilledet: Opsætning >
System Indstillinger > Systempræferencer > System Datum.
Når du ændrer multifunktionsdisplayets datum,
flyttes gitterlinjerne på søkortet derefter, og længde-
/breddegradsangivelserne for objekterne på søkortet ændres.
Hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, vil multifunktionsdisplayet
forsøge at konfigurere den efter det nye datum som følger:
• Hvis dit multifunktionsdisplay har en indbygget GPS-modtager,
synkroniseres den automatisk, når du ændrer datummet.

• Hvis du har tilsluttet en GPS-modtager fra Raymarine vha.
SeaTalk eller SeaTalkng, synkroniseres den automatisk, når du
ændrer multifunktionsdisplayets datum.

• Hvis du har en GPS-modtager fra Raymarine med NMEA0183
eller en GPS-modtager fra en tredjepart, skal du tilpasse den
selv.

Det kan være muligt at synkronisere en NMEA0183
GPS-modtager med multifunktionsdisplayet. Fra
startskærmbilledet skal du gå til Opsætning > System
Indstillinger > Opsætning af GPS > Se satellitstatus.
Hvis datumversionen vises, kan den muligvis ændres. Fra
startskærmbilledet skal du gå til Opsætning > System
Indstillinger > Datakilder > GPS Datum.

Bemærk: Raymarine anbefaler, at du kontrollerer bådens
viste position i søkort applikationen i forhold til den
faktiske afstand til et kendt objekt på søkortet. En typisk
GPS-modtager har en nøjagtighed på 5-15 m.

Søkort kontekstmenu
Søkort kontekstmenuen giver positionsdata til cursorerne og
genveje til menu-indstillinger.

Metoden til at vælge et søkortobjekt vha. et display med
berøringsskærm afhænger af indstillingen af Kontekst Menu i
søkortets menu Opsætning, som kan indstilles til Touch eller
Hold.
Kontekstmenuen indeholder de følgende positionsdata til
cursorpositionen i forhold til dit fartøj:

• Breddegrad

• Længdegrad

• Rækkevidde

• Pejling

Følgende menupunkter er tilgængelige:

• Goto Cursor / Stop Goto / Stop Følg
• Placer Waypoint
• Foto
• Tidevandsstation (kun tilgængelig, hvis der er valgt en
tidevandsstation.)

• Nuværende station (kun tilgængelig, hvis der er valgt en
nuværende station.)

• Pilotbog (kun tilgængelig i visse havne.)

• Animer (kun tilgængelig, hvis der er valgt en tidevandsstation
eller nuværende station.)

• Søkort Objekter
• Find nærmeste
• Udmåling
• Byg rute
• Lås Emnemål (kan kun vælges, hvis Radar lag er slået til.)

• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
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i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

Valg af kontekstmenu indstillinger
På berøringsskærm multifunktions display kan du vælge,
hvordan kontekstmenuer for søkort objekter åbnes.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.
3. Vælg Søkort kontekst Menu for at skifte mellem Touch

eller Hold.

• Hold — kræver, at du berører et søkortobjekt og holder
det nede for at åbne kontekstmenuen.

• Touch — kræver, at du berører et søkortobjekt for at åbne
kontekstmenuen.

16.2 Overblik over elektronisk søkort
Dit multifunktions display indeholder grundkort på verdensplan.
Du kan få vist yderligere kartografiske oplysninger med
elektroniske søkort.
Niveauet af de viste kartografiske detaljer varierer for forskellige
søkort-typer, geografiske positioner og søkort-skalaer.
Den anvendte søkort-skala angives med skalaindikatoren
på skærmen, og den viste værdi er den afstand, linjen
repræsenterer på skærmen.
Du kan når som helst tage søkortskort ud og ind. Søkortskærmen
tegnes automatisk igen, når systemet registrerer, at der er blevet
isat eller udtaget et kompatibelt søkortskort.
Når der bruges en side med dobbelt visning, kan der vises
forskellige typer kartografier samtidigt.

FORSIGTIG: Korrekt behandling af
søkorts- og hukommelseskort
For at undgå uoprettelig skade på og/eller tab af
data fra søkorts- og hukommelseskortet skal du:

• Gem IKKE data eller filer på et kort, der
indeholder kartografi, da søkortene muligvis
overskrives.

• Sørg for, at søkortskortet placeres med den
rigtige side opad. Forsøg IKKE at tvinge et
søkortskort på plads.

• Brug IKKE et metalinstrument såsom en
skruetrækker eller tang til at fjerne et søkorts-
eller hukommelseskort.

LightHouse
CHARTS

LightHouse kort
Med introduktionen af LightHouse II softwaren understøtter
Raymarine multifunktions display nu brugen af Raymarines nye
LightHouse kort.
LightHouse kort stammer fra vektor- og rasterbaserede kort
og giver Raymarine mulighed for at tilbyde nye korttyper og
områder fra hele verden.
Se Raymarines website: for de seneste oplysninger om
tilgængelige LightHouse kort.

Rasterkort

Rasterkort er en nøjagtig kopi / scanning af et eksisterende
papirkort. Alle oplysninger indlejres direkte på kortet. Når der
zoomes ind og ud af rasterkort, ser alt større eller mindre ud på
skærmen, også teksten. Når kortapplikationens retning ændres,
roteres alt på kortet, herunder teksten. Da rasterkort er et
scannet billede, er filstørrelsen som regel større sammenlignet
med den tilsvarende vektor.
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Vektor-søkort

Vektor-søkort skabes af en computer og består af en række
punkter og linjer, der udgør søkortet. Søkort-objekter og lag
på vektor-søkort kan slås til og fra, og søkort-objekter kan
vælges for at få yderligere oplysninger. Når der zoomes ind og
ud af vektor-søkort, ser geografiske egenskaber større eller
mindre ud på skærmen. Tekst og søkort-objekter bevarer dog
den samme størrelse, uanset skala. Når søkort-applikationens
retning ændres, roteres geografiske egenskaber, men tekst
og søkort-objekter bliver fortsat vist i den rigtige retning. Da
vektor-søkort er et genereret, og ikke et scannet billede, er
filstørrelsen som regel mindre sammenlignet med det tilsvarende
raster.

Sådan downloader du LightHouseTM søkort
LightHouseTM søkort kan downloades gennem Raymarines
website.

Vigtigt: Du skal læse og acceptere licensaftalen for
slutbrugere (EULA) af LightHouseTM søkort, inden du
downloader og bruger LightHouseTM søkort.

1. Gå ind på siden med LightHouse søkort på Raymarines
website: http://www.raymarine.dk/lighthousecharts/.

2. Vælg enten Raster- eller vektor-kortene.
Siden med søkorts regioner vises.

3. Vælg din region.
Download-siden for søkorts regioner vises.

4. Klik på ‘Vis brugerbetingelserne’.
5. Sørg for, at du læser og forstår licensaftalen for slutbrugere

(EULA) FULDSTÆNDIGT.

Du bør kun fortsætte til næste trin, hvis du accepterer
betingelserne i EULA'en.

6. Indtast dine oplysninger i de relevante felter.
7. Markér afkydsningsfeltet for ‘Jeg har læst og accepterer

brugerbetingelserne for LightHouse søkort.
8. Klik på Download søkort.

Downloadningen burde starte automatisk. Der angives et
link, hvis downloadningen ikke går i gang.

Bemærk:

• På grund af filstørrelsen kan downloadningen tage et stykke
tid.

• Download-tiderne varierer alt efter forbindelsens hastighed.

• Da filerne er store, anbefales det, at du bruger en
download-manager / accelerator, som kan øge hastigheden
af din download-tid og sikre, at hvis downloadningen
mislykkes, kan downloadningen genoptages i stedet for at
downloade hele filen igen.

9. Vent på, at downloadningen afsluttes.
Den downloadede fil kan nu pakkes ud på hukommelseskortet
og bruges med dit multifunktions display.
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Sådan pakker du filer ud på et hukommelseskort
Den downloadede fil med LightHouse søkort skal pakkes ud på
hukommelseskortet og bruges med dit multifunktions display.

Bemærk: Anvisningerne herunder er kun vejledende.
Afhængigt af din pc's operativsystem og den anvendte
software til arkivering (zip) kan de nødvendige trin variere en
smule fra de angivne. Hvis du er i tvivl, bør du se hjælpefilerne
til dit operativsystem og/eller softwaren til arkivering.

For at udpakke søkort med en filstørrelse på over 4 GB er
det nødvendigt at installere software til arkivering (zip) fra en
tredjepart, som f.eks. 7zip: http://www.7–zip.org/.
Sørg for, at du har et hukommelseskort med tilstrækkelig plads
til de søkort, du ønsker at downloade. Filstørrelsen vises på
download-siden for hver søkort-region.
For at opnå den bedste ydeevne anbefales det at bruge
hukommelseskort af klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).
1. Find den downloadede fil.

Filen er blevet gemt i den valgte mappe eller i din normale
download-mappe.

2. Højreklik på filen og vælg Pak ud her i zip-mulighederne.

3. Når alle filerne er blevet pakket ud, skal du vælge
søkort-filerne.

4. Højreklik og vælg Send til > Flytbar disk

Søkort-filerne bliver nu kopieret over på dit hukommelseskort.

5. Se efter, om filerne er blevet placeret korrekt på dit
hukommelseskort, ved at undersøge dets indhold i din
filbrowser.

6. Fjern hukommelseskortet sikkert fra kortlæseren i din pc.
7. Indsæt dit hukommelseskort i kortlæseren på dit

multifunktions display.
8. Start søkort applikationen på din multifunktions skærm.
9. Vælg det nye søkort fra menuen Kort Valg: Menu >

Præsentation > Kort Valg.
Skærmbilledet med Kort Valg tegnes igen for at vise den
nyvalgte korttype.

Navionics søkort
Multifunktions displayet er kompatibelt med Navionics-kartografi.
Følgende typer Navionics-kartografi er tilgængelige for dit
multifunktions display:

• Klar til at navigere

• Silver

• Gold

• Gold+

• Platinum

• Platinum+

• Fish'N Chip

• Hotmaps

Du kan læse mere om udvalget at søkort fra Navionics på
www.navionics.com og www.navionics.it.

Bemærk: På Raymarines websted (www.raymarine.dk) kan
du se den nyeste liste over understøttet kartografi.

Navionics mobil marine app
Du kan synkronisere data trådløst mellem dit multifunktions
display (MFD) og en mobil enhed, hvorpå Navionics mobil
marine app kører.
Synkroniseringen downloader Navionics Freshest Data fra din
mobile enhed til din MFD og uploader fiske-ekkolods log fra
din MFD til din mobile enhed. Waypoints og ruter kan også
synkroniseres mellem din mobile enhed og MFD.

D12166-3
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1 Navionics servere

2 Download Navionics Freshest Data til mobil enhed
(internet-forbindelse kræves)

3 Mobil enhed med Navionics mobil app

4 Download Navionics Freshest Data til MFD (Wi-Fi forbindelse
til MFD kræves)

5 MFD

6 * Upload fiske-ekkolod log og lokalområde-redigeringer til
mobil enhed (Wi-Fi forbindelse til MFD kræves)

7 ** Upload fiske-ekkolod log og lokalområde-redigeringer
anonymt til Navionics servere (internet-forbindelse kræves)

Bemærk:
* For at deltage i Navionics fiske-ekkolod søkort skal
fiske-ekkolod logging være aktiveret på din MFD.
Fiske-ekkolod log kan slås til i søkort applikations menuen:
Menu > Dybde og kontur > Fiske-ekkolod logs.
** Fiske-ekkolod loggene skal uploades anonymt til Navionics
servere.

For at bruge denne funktion skal du først:

1. Downloade og installere Navionics Mobil Marine app, der er
tilgængeligt fra den relevante app-butik.

2. Abonnere på Navionics Freshest Data.

3. Downloade Freshest Data til din mobile enhed.

4. Aktivere Wi-Fi i Systemindstillinger på MFD'en.

5. Aktivere Wi-Fi på din mobile enhed.

6. Vælge MFD Wi-Fi forbindelsen på listen over tilgængelige
Wi-Fi-netværk på din mobile enhed.

Navionics Freshest Data
Navionics tilbyder et 12 måneders abonnement på deres
Freshest Data service, som inkluderer opdateringer af nautiske
søkort, fiske-ekkolods søkort og lag til redigering af lokalområdet.
Nautiske søkort — Navionics 2D-søkort.
Fiske-ekkolods søkort — HD søkorts-lag med dybdemåling,
der oprettes ved at kombinere flere datakilder, herunder
fiske-ekkolods log, der leveres af brugere af Navionics
fællesskabet.
Redigering af lokalområdet — Redigeringer foretaget af
Navionics-brugere.
Du kan hente Freshest Data ved at indsætte dit Navionics
søkortskort i din pc og gå ind på Navionics website
www.navionics.com. Klik derefter på Downloads & Updates
(Download og opdateringer).

16.3 Navigationsfunktioner
Søkort applikationen har en række indbyggede funktioner, der
gør det lettere at navigere til et bestemt sted.
Navigationsmulighederne findes i menuen Naviger: Menu >
Naviger
• Pilot Kontrolfunktioner — Bruges til at åbne dialogboksen
Pilot Kontrolfunktioner, når Autopilot Kontrol er aktiveret.

• Goto Cursor — Markørens position vælges som aktiv
destination.

• Goto Waypoint — Der vises en række funktioner til at
navigere til et gemt waypoint

• Stop Goto— Stopper Goto Cursor eller Goto Waypoint.

• Stop Følg— Holder op med at følge den aktuelle rute.

• Genstart XTE — Genstarter Cross Track-fejl.

• Fremryk waypoint— Springer frem til det næste waypoint på
ruten, når du følger en rute.

• Følg rute— Der vises en række funktioner til at navigere vha.
en gemt rute

• Start trackspor / Stop trackspor— Initierer et trackspor på
skærmen til at plotte din kurs, efterhånden som du avancerer,
eller standser et trackspor, der er ved at blive skabt.

• Opbyg rute— Giver muligheder for at lave en rute.

Se Kapitel 15 Waypoints, ruter og trackspor for detaljerede
oplysninger om oprettelse af waypoints, ruter og trackspor.

Navigation
Sådan navigerer du til et waypoint på skærmbilledet

D11753-2

Fra søkort- eller radarapplikationen:
1. Vælg waypointet.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Goto Waypoint.

Bemærk: Når der er valgt et aktivt waypoint, kan du vælge
indstillingen Stop Goto fra waypoint-kontekstmenuen når
som helst for at annullere handlingen.

Sådan navigerer du til et waypoint ved hjælp af listen over
waypointgrupper
Fra søkort applikationen:
1. Vælg WPT.

Waypointmenuen vises.
2. Vælg Waypoints.

Listen med waypointgrupper vises.
3. Find det relevante waypoint på gruppelisten.
4. Vælg waypointet.

Dialogboksen for waypointindstillinger vises.
5. Vælg Goto.

Sådan navigerer du til en position på søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg den ønskede placering på skærmen.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Goto Cursor.
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Sådan navigerer du til markørens position på søkortet med
menuen

D11764-2

Fra søkort applikationen:
1. Hold markøren over den ønskede destination på søkortet.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Naviger.
4. Vælg Goto Cursor.

Annullering af navigation til et waypoint
1. Vælg hvilken som helst position hvor som helst på skærmen.

Waypoint-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Stop Goto.
3. Gå alternativt i søkort applikationen ind under: Menu >

Naviger > Stop Goto.

Bemærk: Når navigationen ikke er aktiv længere, vises
waypointet igen som normalt, og den stiplede linje mellem
båden og waypointet fjernes.

Når du ankommer til et waypoint
Når fartøjet nærmer sig et waypoint, advarer ankomstalarmen
dig derom.
1. Tryk på Ok på alarmmeddelelsen om ankomst til waypointet
Når alarmen er registreret, vælges det næste waypoint, og
billedet opdateres for at fremhæve næste del af ruten.

Bemærk: Du kan angive, ved hvilken indsejlingsafstand
(radius), alarmen skal gå, ved hjælp af menuen Alarmer
fra startskærmbilledet: Opsætning > Alarmer >
Waypoint-ankomst.

Cross track fejl (XTE)
Cross track fejl (XTE) er en distance, der angiver afvigelsen fra
den planlagte kurs eller det planlagte waypoint.

D11765-2

XTE

Hvis du afviger fra kursen, kan du styre direkte mod
destinationen ved at nulstille XTE.

Nulstilling af Cross track fejl (XTE - Cross Track Error)
Gør følgende, mens du følger en rute i søkort applikationen:
1. Vælg ruten.

Rutekontekstmenuen vises.
2. Vælg Genstart XTE.
Hvis du nulstiller XTE, resulterer det i en ny kurs fra bådens
aktuelle position til det valgte waypoint. Det har ingen indflydelse
på den gemte rute.

D12295-1

Du kan også nulstille XTE fra waypointmenuen: Menu >
Naviger > Genstart XTE.

Navigation langs en rute
Du kan følge enhver rute gemt på displayet. Når du følger en
rute, sejler du mellem waypoints i rækkefølge. Du kan også
bruge funktionerne til at følge ruter sammen med en kompatibel
autopilot, så der automatisk navigeres langs den valgte rute.
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Du kan følge en rute på flere måder:

• Ved at vælge en gemt rute på listen over ruter.

• Fra et waypoint eller en del af en rute.

Du kan også følge en rute i omvendt rækkefølge.

Sådan følger du en gemt rute
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Naviger.
3. Vælg Følg rute.

Listen over ruter vises.
4. Vælg den rute, du vil følge.
5. Vælg Følg rute eller
6. Vælg Følg Rute baglæns for at følge ruten i omvendt

rækkefølge.

Annullering af rutenavigation
Fra søkort applikationen:
1. Vælg ruten.

Rutekontekstmenuen vises.
2. Vælg Stop Følg.

Sådan springer du til rutens næste waypoint
Du kan til enhver tid springe fra det aktuelle waypoint til det
næste på ruten.
Gør følgende, mens du følger en rute i søkort applikationen:
1. Vælg ruten.

Rute kontekst menuen vises.
2. Vælg Fremryk waypoint.

Bemærk: Hvis den aktuelle destination er det sidste waypoint,
springes der tilbage til rutens første waypoint.
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16.4 Skalering og panorering af søkort

Zoome ind og ud
Tabellen herunder viser de tilgængelige skala-kontrolfunktioner
for hver type display.

Drejeregulator • c Series

• e Series

• RMK-9 tastatur

Knapperne Zoom ind
og Zoom ud

• c Series

• e Series (ekskl. e7
og e7D

• RMK-9 tastatur

Skærmikonerne Zoom
ind og Zoom ud

• a Series

• e Series

• gS Series

Bemærk:
Kontrolfunktioner
på skærmen på
e Series og gS
kan aktiveres og
deaktiveres fra
startskærmen:
Tilpas > Display
Præferencer >
Skala kontrol

�

�

�

�
����

Multi-Touch bevægelse
— Pinch to zoom

• a Series

• gS Series

Panorering af søkortet
Du kan panorere søkort-området på en berøringsskærm
multifunktions display ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i søkort applikationen:
1. Stryg fingeren over skærmen fra højre til venstre for at

panorere til højre.
2. Stryg fingeren over skærmen fra venstre til højre for at

panorere til venstre.
3. Stryg fingeren over skærmen fra oven til neden for at

panorere op.
4. Stryg fingeren over skærmen fra neden til oven for at

panorere ned.

Panorering af søkortet
Du kan panorere søkort-området på en ikke-berøringsskærm
multifunktions display ved at følge nedenstående trin.
Fra søkort applikationen:
1. Flyt joysticket i den retning, du ønsker at panorere.

16.5 Valg af søkort
Du kan vælge den kartografi-type, du ønsker at bruge, i søkort
applikationen. Søkort valget gælder for det aktive søkort.
De nødvendige kartografi søkortskort skal være indsat i dit
multifunktions display for at få vist forskellige kartografi-typer.

Sådan vælger du en kartografi-type
Du kan vælge den kartografi-type, du ønsker at få vist, i søkort
applikationen.
Sørg for, at du har indsat det søkortskort, der indeholder den
kartografi-type, du ønsker at vise.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Kort Valg.

Der vises en liste med tilgængelig kartografi.
3. Vælg den kartografi-type, du ønsker at få vist

Søkort vinduet tegnes igen for at vise den valgte
kartografi-type.
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16.6 Bådens position på billedet af
søkortet
Din aktuelle position vises på skærmbilledet med et bådsymbol.
Bådsymbolerne vises kun, når der er tilgængelige kurs- eller
COG-data.
Bådsymbolet varierer alt efter de valgte indstillinger og
tilgængeligheden af kursdata.

Motorbåd Symbolet for motorbåde
anvendes, når der vælges
en motorbåd som bådtype
under den indledende
opsætningsguide.

Sejlbåd Symbolet for sejlbåde anvendes,
når der vælges en sejlbåd som
bådtype under den indledende
opsætningsguide.

Lille båd Symbolet for små både
anvendes, når der under
Bådstørrelse vælges Lille.

Sort prik Der vises en sort prik, når
kurs- og COG-data ikke er
tilgængelige.

Bådpositions data kan også vises i databjælken.

Sådan finder du din båd
Fartøj-ikonet kan flyttes hen på midten af skærmen ved at følge
nedenstående trin.

1. Vælg ikonet Find Skib: placeret på den venstre side
af skærmen.

Sådan finder du din båd
Fartøj-ikonet kan flyttes hen på midten af skærmen ved at følge
nedenstående trin.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Find skib.

16.7 Orientering for søkortet
Orienteringen for søkortet dækker over forholdet mellem
søkortet og sejlretningen.
Sammen med bevægelsesindstillingen bruges den til at styre
forholdet mellem båden og søkortet og, hvordan de vises på
displayet.
Den valgte indstilling gælder for det viste søkort og bibeholdes
ved opstart.
Du kan vælge følgende indstillinger:

Nord-Op

D12300-1

N

Med denne indstilling vises søkortet med den magnetiske opad.
Når kursen ændres, drejes bådsymbolet derefter. Dette er
standardindstillingen.

Styr OP

D12298-1

Med denne indstilling vises søkortet med bådens pejling opad.
Når kursen ændres, vender bådsymbolet fortsat opad, og
søkortet drejes.

Bemærk: Søkortet opdateres kun, hvis kursen ændres med
mindst 10 grader - på den måde undgås det, at søkortet
roterer for meget ved mindre ændringer.

Bemærk: Denne indstilling kan ikke vælges, når
bevægelsesindstillingen er Sand.

Kurs Op

D12299-1

Med denne indstilling stabiliseres billedet af søkortet og vises
med den aktuelle kurs opad. Når kursen ændres, drejes
bådsymbolet derefter. Hvis du lægger en ny kurs, ændres
billedet sådan, at den nye kurs igen vender opad. Referencen
til denne indstilling afhænger af oplysningerne på tidspunktet.
Systemet prioriterer oplysningerne således:
1. Pejling fra startpunkt til destination, dvs. den planlagte kurs.
2. Låst kurs fra en autopilot.
3. Pejling til et waypoint.
4. Øjeblikkelig kurs.
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Hvis der ikke kan modtages data om pejling i denne indstilling,
vises der en advarselsmeddelelse, og søkortet bruger 0° kurs i
relativ bevægelse.

Sådan vælges søkortets retningsindstilling
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg Søkort Orientering.
4. Vælg muligheden Stævn OP, Nord Op eller Kurs Op, som

relevant.
Når du har valgt en indstilling, opdateres skærmen for at
gengive den nye retning.

16.8 Søkortets bevægelsesindstilling
Bevægelsesindstillingen angiver forholdet mellem søkortet og
båden.
Når bevægelsesindstillingen er aktiv, opdateres søkortet
i takt med, at båden bevæger sig. Der er følgende
bevægelsesindstillinger:

• Relativ bevægelse (default)

• Sand bevægelse

• Auto Range.

Bemærk: Når søkortet vises i 3D, kan du kun vælge Relativ
Bevægelse som bevægelse.

Den aktuelle bevægelsestilstand gælder for den aktive del af
søkortsapplikationen.
Når du panorerer på søkortet, er bevægelsesindstillingen ikke
længere aktiv. Du kan se dette på statuslinjen, idet der er
parentes rundt om bevægelsesindstillingen — f.eks. (Relativ
bevægelse). Når du panorerer søkortet, kan du se et andet
område af søkortet, mens du navigerer. Du kan gendanne
bevægelsestilstanden og få vist båden på skærmbilledet igen
ved at vælge ikonet Find skib eller ved at vælge Find skib
fra menuen. Hvis du manuelt ændrer søkortets skala eller
panorerer ind på søkortet i indstillingen Auto Skala, deaktiveres
bevægelsesindstillingen også midlertidigt. Standardindstillingen
er relativ bevægelse, hvor båd-ikonet er placeret midt på
skærmen. Den valgte indstilling gendannes, når du tænder for
systemet næste gang.

Båd positioner (kun relativ bevægelse)

Position Eksempel

Center

Delvis
forskydning

Fuld
forskydning

Når du har valgt bevægelsesindstillingen Relativ bevægelse, er
bådens position på skærmbilledet fast, og billedet af søkortet
bevæges i forhold til båden. Du kan bruge menuindstillingerne
under Menu > Præsentation > Visning & Bevægelse > Båd
position: til at afgøre, om båden skal være i vinduets center,
eller om den forskydes. Hvis du ændrer positionen til Delvis
forskydning eller Fuld forskydning, øges visningen foran din båd.
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Sand bevægelse

D12304-1

Når bevægelsestilstanden Sand bevægelse vælges, låses
billedet af søkortet fast, og båden bevæger sig i forhold til
landmasserne på skærmbilledet. Når båden nærmer sig kanten
af skærmbilledet, opdateres billedet af søkortet automatisk, så
du kan se området forude.

Bemærk: Der kan ikke vælges Sand bevægelse, når
retningen er indstillet til Stævn OP.

Automatisk Skala

D12305-1

Med indstillingen Automatisk Skala vælges der automatisk den
størst mulige skala på søkortet, hvorved båden og det aktive
waypoint kan vises på samme tid. Du kan ikke vælge Automatisk
Skala, hvis synkronisering af radar og søkortet er aktiveret.

Sådan vælger du en bevægelsesindstilling
Følg trinnene herunder for at ændre bevægelsesindstillingen.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg Bevægelsestilstand:.
4. Vælg muligheden Sand bevægelse, Relativ bevægelse eller

Automatisk Skala, som relevant.
Når du har valgt en indstilling, opdateres skærmen for at gengive
den nye tilstand.

Sådan ændrer du båd-ikonets position
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg Båd Position.
4. Vælg Center, Delvis forskydning eller Fuld forskydning,

som ønsket.

16.9 Søkortvisninger
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan søkort
applikationen indstilles til at blive vist i enten 2D eller 3D.

Valg af søkort-visninger i 2D og 3D
Du kan skifte mellem 2D og 3D visninger i søkort applikationen,
hvis dette understøttes af din kartografi.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg Søkortvisning for at vælge 2D eller 3D.

2D-søkortvisning
I 2D-søkortvisning kan du se en række oplysninger, der gør det
lettere for dig at navigere.

D12306-3
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Punkt Beskrivelse

1 Rækkevidde — horisontal søkortskalaindikator (vises i
udvalgte systemenheder).

2 Waypoint — inaktiv.

3 Retningsangivelse — angiver retningsindstillingen på
søkortet (nord opad, forstavn opad eller kurs opad).

4 Bådsymbol— angiver din aktuelle position.

5 Navigations begyndelseslinje — viser en fast linje fra
startpunktet til slut-waypointet under navigation. Startpunktet
kan være bådens oprindelige position, XTE-nulstillings punktet
eller punktet, hvor det oprindelige rute ben startede.

6 Bevægelsesindstilling — angiver den valgte
bevægelsesindstilling (Relativ, Sand eller Auto-område).

7 Korttype — angiver den valgte søkorttype - til fiskeri eller
navigation.

8 Find skib ikon — bruges til at finde og centrere dit fartøj på
søkortet.

9 Båd positions linje — viser en stiplet linje under navigation
fra bådens aktuelle position til mål waypointet.

10 Markør— bruges til at vælge søkort-objekter og bevæge dig
rundt på søkortkort-området.

11 Mål waypoint — aktuelt mål waypoint.

12 Datafelter — bruges til at vise data såsom dybde på
søkort-skærmen.

13 AIS-målobjekt — en båd der udsender AIS-oplysninger
(valgfrit).

14 Zoom ud — vælg ikon til at zoome ud (kun display med
berøringsskærm).
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Punkt Beskrivelse

15 Zoom ind — vælg ikon til at zoome ind (kun display med
berøringsskærm).

16 Kartografiske objekter— niveauet af kartografiske objekter
afgøres af kartografi-typen.

3D-søkortvisning
I 3D-visning kan du se en række oplysninger, der gør det lettere
for dig at navigere.

000°T
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32 84 7

1413
D12307-2

Enhed Beskrivelse

1 Rækkevidde — horisontal søkortskalaindikator (vises i
udvalgte systemenheder).

2 Dybdemåling— tilnærmet dybde under båden (valgfrit).

3 Waypoint — valgfrit.

4 Midtpunkt — det hvide kors angiver midtpunktet på
søkortudsnittet ved vandoverfladen (valgfrit).

5 Orienteringsangivelse— angiver retning på søkortet.

6 Kartografiske objekter — I menuen Kartografi
Opsætning kan du vælge, hvilke objekter, der skal vises.

7 Rotation— angiver forskellen mellem søkortets retning
og bådens retning samt bådens hældningsvinkel i ægte
grader.

8 Pil mod nord – 3D-angivelse af det magnetiske
nordpunkt i forhold til søkortets retning. Pilen mod nord
hælder også for at angive hældningsvinklen.

9 Korttype — angiver den valgte søkorttype - til fiskeri
eller navigation.

10 Find skib ikon— bruges til at finde og centrere dit fartøj
på søkortet.

11 Bådsymbol— angiver bådens aktuelle position.

12 Data lag — bruges til at vise data såsom dybde på
søkort-skærmen.

13 Skaler ud— brug ikon til at skalere ud (kun display med
berøringsskærm).

14 Skaler ind — brug ikon til at skalere ind (kun display
med berøringsskærm).

Ændring af 3D-søkortvisningen
Fra søkort applikationen:
1. Når søkortet er i 3D-tilstand, skal du gå til menuen for

justering af synsvinkel: Menu > Juster synsvinkel.
2. Vælg Juster: således, at Hældning og Roter er markeret.
3. Sådan justeres hældningen:

i. Display uden touch-betjening eller HybridTouch display —
Bevæg joysticket op eller ned for at justere hældningen

ii. HybridTouch eller display, der kun har touch-betjening —
Stryg fingeren op eller ned langs skærmen for at justere
hældningen.

D11755-1

4. Sådan justeres rotationen:
i. Display uden touch-betjening eller HybridTouch display

— Bevæg joysticket til venstre eller til højre for at
justere rotationen

ii. HybridTouch display eller display, der kun har
touch-betjening — Stryg fingeren til venstre eller højre for
at justere rotationen.

D
11756-1

3D-visningsmuligheder
De følgende muligheder er tilgængelige med søkort
applikationen i 3D-visning:

• Center for Udlæsning— Slår trådkors til og fra på midten af
skærmen ved havoverflade.

• Overdrivelse— Overdrivelse får objekterne på søkortet til at
blive strakt lodret, så det er lettere at se deres form og position.

• Transducerkegle — Slår en transducerkegle til og fra og
indikerer dermed en fiske-ekkolod transducers dækning.

• Dybdemåling— Slår en dybdemåling til og fra ved din båds
position.

Aktivering af midtpunkt
Følg trinnene herunder i 3D-visning for at aktivere midtpunkts
krydset ved havets overflade.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg 3D Visningsmuligheder.
4. Vælg Center for Udlæsning, således at Til er markeret.

Når der vælges Center for Udlæsning, slås krydset til og fra.

Justering af detaljeforstørrelsen i 3D
Gør følgende på 3D-søkortvisningen.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg 3D Visningsmuligheder.
4. Vælg Overdrivelse:.

Den numeriske justerings kontrol for overdrivelse vises.
5. Justér den numeriske justerings kontrol til den ønskede

indstilling, mellem 1,0 og 20,0
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6. Vælg Ok eller Tilbage for at bekræfte indstillingen og lukke
den numeriske justerings kontrol.

Aktivering af transducerkegle
Følg trinnene herunder i 3D-visning for at aktivere
transducerkeglen, som indikerer din fiske-ekkolod transducers
dækning.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg 3D Visningsmuligheder.
4. Vælg Transducerkegle, således at Til er markeret.

Når der vælges Transducerkegle, slås funktionen til og fra.

Aktivering af dybdeskala
Følg trinnene herunder for at aktivere en dybdeindikator ved
dit fartøjs position i 3D-visning:
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Visning & Bevægelse.
3. Vælg 3D Visningsmuligheder.
4. Vælg Dybdeskala:, således at Til er markeret.

Når dybdeskalaen vælges, slås dybdeindikatoren til og fra.

16.10 Søkort-display
Menu-indstillingen Søkort-display afgør det detaljerede niveau,
der vises på skærmen.
Menu-indstillingen Søkort-display er kun tilgængelig, når der
bruges vektorbaseret kartografi.
Indstillingerne for Søkort-display vises herunder.

Simpel

Detaljeret

Ekstra detaljeret

Det detaljerede niveau, der vises på skærmen, påvirkes også af
indstillingen af Søkort detalje for kartografien. Se Søkortdetaljer
for oplysninger.

Sådan ændres søkortets viste detaljer
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Søkortdetaljer.

Du kan vælge følgende indstillinger:

• Simpel

• Detaljeret

• Ekstra detaljeret

3. Vælg den ønskede indstilling.
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16.11 Lag
Du kan bruge diverse lag til at få vist søkortet på andre måder og
med forskellige oplysninger. Lagene forudsætter digitale søkort
med understøttelse af de pågældende funktioner, og der kræves
muligvis yderligere udstyr og abonnementstjenester.
Du kan få vist følgende data oven på et 2D-søkortet og derved
få flere oplysninger. Du kan vælge mellem følgende lag:
• * AIS— Få vist og spor AIS-mål. Dette lag er ikke tilgængeligt
i 3D-visning.

• * Radar — Radaren vises over søkortet. Dette lag er ikke
tilgængeligt i 3D-visning.

• ** Luftfoto— Kortet belægges med luftfoto / satellitbilleder.
• ** Luftlag: — Bestemmer luftlagets dækning.
• * NOWRad — Vejrdata fra NowRad-radaren vises over
søkortet. Dette lag er ikke tilgængeligt i 3D-visning.

• Datafelter — Vælg, om datafelter skal vises på skærmen,
og hvilke data, der skal vises.

• Søkort Koordinatnet — Bestemmer, om gitterlinjer for
længde- og breddegrader vises på søkortet.

• ** 2D-skyggelægning— Bestemmer, om terrænskyggelægn-
ing vises i 2D-visning.

• ** Redigering af lokalområdet — Bestemmer, om
lokalområdelaget er aktiveret eller deaktiveret.

• ** Søkort Tekst — Bestemmer om der bliver vist tekst på
søkortet (stednavne osv.).

• Kortets grænser — Bestemmer om der vises en linje til at
angive søkortets grænser.

• Afstandsringe— Bruges til at få vist afstandsringe i
søkort-applikationen. Dette lag er ikke tilgængeligt i
3D-visning.

• Sikkerhedszone Ring— Vis sikkerhedszone ring. Dette lag
er ikke tilgængeligt i 3D-visning.

• Brændstof Skala ring — Vis afstandsring for brændstof.
Dette lag er ikke tilgængeligt i 3D-visning.

• Båd størrelse — Bestemmer størrelsen af båd-ikonet på
skærmen.

• Waypoint navn — Bestemmer, om waypoint-navnene vises
ved siden af waypoints.

• Rute Bredde — Bestemmer bredden af rutelinjerne på
skærmen.

• Trackspor Bredde — Bestemmer bredden af
trackspor-linjerne på skærmen.

Bemærk:
* Yderligere hardware påkrævet.
** Hvis det understøttes af din kartografi-type.

Sådan aktiverer du AIS i søkort applikationen
Følg trinnene herunder for at aktivere AIS laget i søkort
applikationen.
Dit system skal indeholde en AIS-modtager eller transceiver for
at aktivere AIS laget. AIS laget er ikke tilgængeligt i 3D-visning.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg AIS:, således at Til er markeret.

Når der vælges AIS: AIS skifter mellem Til og Fra.
For AIS information henvises der til Kapitel 14 AIS-funktion.

Radar lag
Du kan overlægge radar- og MARPA-funktioner i søkort
applikationen, så du kan spore målobjekter eller få lettere ved at
skelne mellem faste objekter og andre fartøjer.
Du kan udvide din brug af søkortet ved at kombinere det med
følgende radarfunktioner:
• MARPA.

• Radarlag (så du kan skelne mellem faste objekter og andre
fartøjer).

Bemærk: For at kunne bruge funktionen Radar lag
skal du bruge en ekstern kilde til magnetisk kurs (f.eks.
fluxgate-kompas). Du kan ikke bruge COG-data til radar lag.

Sådan får du vist MARPA-mål på søkortet
MARPA-funktionen (Mini Automatic Radar Plotting Aid) bruges
til at spore målobjekter og til risikoanalyse. Når MARPA-mål
spores, vises de i søkort-applikationen, uanset om Radar lag er
slået til. Der er adgang til tilknyttede MARPA-funktioner vha.
søkort menuen.

Brug af radarlag til at skelne mellem faste objekter og
objekter i bevægelse
Du kan få vist radarbilledet oven på søkortet, så du bedre
kan skelne mellem faste objekter og andre fartøjer. Du opnår
et bedre resultat ved at aktivere synkronisering af radarens
rækkevidde og søkortets skala.

Sådan aktiverer du radarvisning på søkortet
Gør følgende, mens radaren er tændt og transmitterer, og
søkortet vises i 2D:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Radar.

Skyder linjen for radar lag gennemsigtighed viser den
aktuelle gennemsigtighedsprocent.

5. Justér skyder linjen til den ønskede gennemsigtighed, eller
6. Vælg Fra for at slå radar lag fra.

Adgang til radarstyring på søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Radar muligheder eller Radar & AIS muligheder.

Bemærk: Evt. ændringer, der foretages til radarmulighederne
fra søkort applikationen, vil blive anvendt på
radarapplikationen.

Synkronisering af søkortskala og radarens rækkevidde
Du kan synkronisere radarens rækkevidde med søkortskalaen i
alle radarvinduer.
Der gælder følgende, når synkronisering er aktiveret:
• Radarens rækkevidde i alle radarvinduer tilpasses søkortets
skala.

• Der står "Sync" i det øverste, venstre hjørne af søkortvinduet.
• Hvis du ændrer radarens rækkevidde i et af radarvinduerne,
vil skalaen i alle synkroniserede søkortvinduer blive tilpasset
derefter.

• Hvis du ændrer skalaen på et synkroniseret søkort, vil
dækningsområdet for alle radarvinduer blive tilpasset derefter.

Sådan synkroniseres søkortets og radarens rækkevidde
Gør følgende, mens søkortet vises i 2D:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Visning & Bevægelse
4. Vælg Søkortsynkronisering.
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5. Vælg Radar.

Bemærk: Synkronisering af radarens rækkevidde er ikke
mulig, når søkortets bevægelsesindstilling er Automatisk
Skala.

Luftfoto overlay
Dine digitale søkort indeholder muligvis luftfoto.

Luftfoto dækker det farbare farvand op til 5 kilometer inden for
kystlinjen. Opløsningen afhænger af, hvor stort et område det
digitale søkort dækker.

Aktivering af luftfoto lag
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Luftfoto.

Skyder linjen for luftfoto gennemsigtighed viser den aktuelle
gennemsigtighedsprocent.

5. Justér skyder linjen til den ønskede gennemsigtighed, eller
6. Vælg Fra for at slå luftfoto lag fra.

Sådan angiver du dataene til laget med luftfoto
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Luftfoto overlay:.

Der vises en liste over lag-muligheder.
4. Vælg enten På land, På land og lavvande eller På land og

til havs.
Kort displayet tegnes igen og viser valget af det nye lag.

NOWRad-overlayet
Hvis du har sluttet en passende vejrmodtager til
multifunktionsdisplayet, kan du få vist NOWRad-vejroplysninger
på billedet af søkortet.
NOWRad-overlayet viser NOWRad-vejroplysninger og
-rapporter i søkort applikationen. Du kan justere overlayets
intensitet, sådan at du kan se flest mulige oplysninger både på
søkortet og om vejret.

Bemærk: NOWRad-overlayet kan kun bruges i Nordamerika
og de omkringliggende kystområder.

Sådan får du vist NOWRad-vejrlaget på søkortet
Gør følgende, mens søkortet vises i 2D:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg NOWRad.

Skyder linjen for NOWRad gennemsigtighed viser den
aktuelle gennemsigtighedsprocent.

5. Justér skyder linjen til den ønskede gennemsigtighed, eller
6. Vælg Fra for at slå NOWRad lag fra.

Sådan får du vist vejrudsigter fra søkort applikationen.
Gør følgende, mens søkortet vises i 2D:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vejrudsigter.
3. Vælg Rapporter ved for at skifte mellem vejrudsigter fra

stedet Skib eller stedet Cursor.
4. Vælg enten Tropiske meddelelser, Maritime advarsler,

Vejrudsigter for Marine Zone eller Vagtboks Advarsler.

Datafelter
Datafelter kan vises i applikations vinduet.
Datafelterne kan slås til og fra, og de viste data kan tilpasses.

Sådan tilpasser du datafelterne i søkort-applikationen
Følg nedenstående trin for at slå datafelter til og fra og for at
vælge data, der skal vises.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Datafelter.
4. Vælg Datafelt 1 > Til.
5. Vælg Datafelt 2 > Til.
6. Vælg indstillingen Vælg data for det relevante datafelt.
7. Vælg den kategori, der reflekterer den datatype, du ønsker

at få vist i datafeltet. F.eks. dybdedata.
8. Vælg datapunktet.

De valgte data vises på skærmen i det relevante datafelt.
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Søkort Koordinatnet
Du kan indsætte et koordinatnet i søkort applikationen.
Søkort Koordinatnettet repræsenterer bredde- og
længdegraderne.

Søkort Koordinatnettet er som standard slået fra.

Sådan slås søkorts koordinatnettet til og fra
Søkorts koordinatnettet kan slås til og fra ved at følge
nedenstående trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Søkort Koordinatnettet:, således at Til markeres, for

at slå søkort koordinatnettet til, eller
4. Vælg Søkort Koordinatnettet:, således at Fra markeres, for

at slå søkort koordinatnettet fra.

2D-skyggelægning
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan du slå land- og
hav-konturerne til og fra.
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1. 2D-skyggelægning til.

2. 2D-skyggelægning fra.

Som standard er 2D-skyggelægning slået til.

Sådan slås 2D-skyggelægning til og fra
2D-skyggelægning kan slås til og fra ved at følge nedenstående
trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg 2D-skyggelægning:, således at Til markeres, for at

slå skyggelægningen til, eller
4. Vælg 2D-skyggelægning:, således at Fra markeres, for at

slå skyggelægningen fra.

Lokalområde lag
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan du få vist
brugeroprettet indhold (UGC) på søkort applikationen.
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1. Lokalområde-funktion til.
2. Lokalområde-funktion fra.
Du kan se, om din Navionics kartografi understøtter download
af lokalområde-redigeringer på Navionics' hjemmeside: , hvor
der er oplysninger og anvisninger til download af opdateringerne
til dit søkortskort.

Sådan slås redigeringerne af lokalområdet til og fra
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan laget med
brugeroprettet indhold (UGC) slås til og fra ved hjælp af
nedenstående trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Redigering af lokalområdet:, således at Til markeres

for at vise UGC, eller
4. Vælg Redigering af lokalområdet:, således at Fra markeres

for at slå UGC fra.

Søkorttekst
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan søkort-tekst,
som f.eks. stednavne og advarsler osv., slås til og fra.
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1. Søkorttekst til.
2. Søkorttekst fra.
Standard-indstillingen for Søkorttekst er Til.

Sådan slås søkorts teksten til og fra
Søkorts teksten kan slås til og fra ved at følge nedenstående trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Søkorttekst:, således at Til markeres, for at slå

søkortteksten til, eller
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4. Vælg Søkorttekst:, således at Fra markeres, for at slå
søkortteksten fra.

Søkortgrænser
Søkorts grænselinjer kan vises på skærmen. Disse linjer angiver
grænsen af den aktuelt anvendte kartografi.
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1. Søkortsgrænser slået til.

2. Søkortsgrænser slået fra.

Som standard er søkorts grænselinjerne slået til.

Sådan slås søkorts grænselinjerne til og fra
Søkorts grænselinjerne kan slås til og fra ved at følge
nedenstående trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Søkortgrænser:, således at Til markeres for at vise

grænselinjer, eller
4. Vælg Søkortgrænser:, således at Fra markeres for at slå

grænselinjer fra.

Afstandsringe
Mellemrummet mellem afstandsringene giver en fast afstand på
skærmen, så du hurtigt kan bedømme distancen til bestemte
punkter.

Din båd er altid i centrum af ringene, og deres størrelse
varierer efter den valgte kort-afstand. Hver ring er mærket med
afstanden til din båd.
Som standard er afstandsringene slået fra. Afstandsringe vises
ikke i 3D-visning.

Sådan slås afstandsringe til og fra
Afstandsringene kan slås til og fra ved at følge nedenstående
trin.
Med søkort-applikationen i 2D-visning:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.

4. Vælg Skala Ringe:, således at Til markeres for at vise Skala
Ringe, eller

5. Vælg Skala Ringe:, således at Fra markeres for at slå Skala
Ringene fra.

Sikkerhedszone ring
Søkort applikationen kan vise og konfigurere en MARPA / AIS
sikkerhedszone ring.

Sikkerhedszone ringen deler dens konfiguration med radar
applikationens sikkerhedszone ring, men kan dog vises
uafhængigt af sikkerhedszone ringen i radar applikationen.
Hvis et MARPA eller AIS mål når sikkerhedszone ringen inden
for den valgte tid til sikkerhedszone, udsendes der en alarm.

Sådan vises sikkerhedszone ringen i søkort-applikationen
Følg anvisningerne herunder for at få vist sikkerhedszone ringen:
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Sikkerhedszone Ring, således at Vis er markeret.

Når sikkerhedszone ringen vælges, skifter zone ringen
mellem at blive skjult og vist.

Opsætning af Sikkerhedszone Ring
Du kan justere Sikkerhedszone Ringens radius, tiden
til Sikkerhedszonen og vælge, om AIS-mål udløser
Sikkerhedszonens alarm, i menuen til opsætning af
Sikkerhedszone Ring.
Du åbner menuen for opsætning af Sikkerhedszone Ring på
følgende måde:

• Fra radar applikationen: Menu > Zoner > Opsæt sikkerheds
Zone

• Fra søkort-applikationen, hvor kun AIS lag er aktiveret: Menu
> AIS muligheder > Sikkerheds zone > Sikkerheds Zone
Opsætning.

• Fra søkort-applikationen, hvor kun Radar lag er aktiveret:
Menu > Radar muligheder > Sikkerheds zone > Sikkerheds
Zone Opsætning.

• Fra søkort-applikationen, hvor AIS og Radar lag er aktiveret:
Menu > Radar & AIS muligheder > Sikkerheds zone >
Sikkerheds Zone Opsætning

Fra menuen Sikkerheds Zone Opsætning:
1. Vælg Radius af sikkerhedszone.

i. Vælg den påkrævede radius for sikkerhedszonen.
2. Vælg Tid til sikkerhedszone.

i. Vælg den påkrævede tidsperiode.
3. Vælg AIS Alarm, således at Til er markeret.

Når der vælges en AIS Alarm, skifter alarmen for farligt mål
mellem Til og Fra.
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Afstandsringe for brændstof
Afstandsringen for brændstof giver en estimeret afstand, der
kan nås med det estimerede tilbageværende brændstof, der
er om bord.

Afstandsringen for brændstof kan vises grafisk i
søkort-applikationen og indikerer en estimeret afstand, der kan
nås med:

• Det aktuelle brændstofforbrug.

• Det estimerede resterende brændstof om bord.

• Bevarelse af kursen i en lige linje.

• Opretholdelse af aktuel hastighed.

Bemærk:
Afstandsringen for brændstof er en estimeret afstand, der kan
nås ved det aktuelle brændstofforbrug med det brændstof,
der er om bord, og på grundlag af en række eksterne faktorer,
som enten kan forlænge eller forkorte den forventede afstand.
Den estimerede afstand er baseret på data, der modtages
fra eksterne enheder til brændstofstyring, eller gennem
brændstofstyringssystemet. Den tager ikke hensyn til
vejrforhold, som f.eks. tidevand, strømninger, havtilstand,
vind osv.
Du bør ikke være afhængig af funktionen til afstandsringe for
brændstof ved nøjagtig rejseplanlægning eller i nødstilfælde
og farlige situationer.

Aktivering af skala ring for brændstof
Fra søkort-applikationen, i 2D-visning:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Brændstof Rækkevidde Ringe, så der er valgt Til.

Meddelelsen om brændstof skala ring vises.
5. Vælg OK for at aktivere skala ringe for brændstof.

Deaktivering af skala ring for brændstof
Fra søkort-applikationen, i 2D-visning:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Lag.
4. Vælg Brændstof skala ring, så der er valgt Fra.

Sådan ændres bådsymbolets størrelse
Bådsymbolets størrelse kan ændres ved at følge nedenstående
trin.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.

2. Vælg Lag.
3. Vælg Båd størrelse:, således at der vælges Stor for at vise

de store bådsymboler, eller
4. Vælg Båd størrelse:, således at der vælges Lille for at vise

det lille bådsymbol.

Sådan får du vist navne på waypoints
Navne på waypoints kan vises ved siden af deres respektive
waypoint-symboler.

Fra søkort applikations menuen.
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Waypoint Navn:, således at der vælges Vis for at få

vist waypoint-navnene, eller
4. Vælg Waypoint Navn:, således at der vælges Skjul for at

skjule waypoint-navnene.

Bredde af rute og trackspor
Bredden af ruter og trackspor-linjer kan ændres.

Indstill-
ing Rute Trackspor

Tynd

Normal

Tyk

Sådan ændrer du bredden af rute- eller trackspor-linjer
Bredden af den linje, der udgør ruter og trackspor, kan ændres
ved at følge nedenstående trin.
Fra søkort applikations menuen.
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg enten Rutebredde eller Trackspor Bredde, som

ønsket.
4. Vælg den ønskede bredde på listen.
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16.12 Søkortvektorer
Vektorerne på søkortet er tilgængelige for kursen, COG,
vindretningen og tidevandsretningen. Søkorts vektorer er kun
tilgængelige i 2D-visning.
Der kan vises en række vektorgrafikker i søkort applikationen,
når søkortet vises i 2D. De følgende vektorer kan aktiveres eller
deaktiveres uafhængigt:

D13007-1

2 3

1

4

Punkt Beskrivelser

1 Vindpil— vindretningen vises med en gul linje med en pilespids,
der peger ind mod båden i vindens retning. Pilens bredde
angiver vindstyrken.

2 Strømningspil — strømningen vises med en blå linje med en
pilespids, der peger væk fra båden i strømningens retning.
Pilens bredde angiver strømningens styrke.

3 HDG-vektor — bådens kurs vises med en rød linje. Der vises
en pilespids, medmindre vektorlænden er indstillet til uendelig.

4. COG-vektor — bådens faktiske kurs vises med en grøn linje.
Der vises en dobbelt pilespids, medmindre vektorlænden er
indstillet til uendelig.

Bemærk: Hvis SOG- eller kursdata ikke er til rådighed, kan
der ikke vises vektorer.

Vektorlængde
HDG- og COG-vektorlinjernes længde kan indstilles til den
distance, som båden tilbagelægger inden for det tidsinterval,
du angiver ved din aktuelle hastighed, eller de kan indstilles til
uendelig.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du
søkort-vektorer
Du kan aktivere og deaktivere de tilgængelige kort-vektorer ved
at følge nedenstående trin.
Gør følgende, mens søkortet vises i 2D:
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Vektorer.
3. Vælg det relevante menupunkt for at slå Kurs Vektor, COG

Vektor, Tidevands Pil eller Vind Pil Til eller Fra, som
relevant.

Indstilling af vektorlængde og -bredde
Du kan specificere længden og bredden af kurs- og
COG-vektorerne ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende, mens søkortet vises i 2D.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Vektorer.
3. Vælg Vektorlængde.

Der vises en liste over tider.
4. Vælg en tidsindstilling, eller vælg Uendelig.
5. Vælg Vektorbredde.

Der vises en liste over bredder.
6. Vælg enten Tynd, Normal eller Bred.

16.13 Kartografi-objekter

Søkortdetaljer
Her kan du angive, hvor mange detaljer der skal vises i søkort
applikationen.

Lav

Høj

Hvis du vælger indstillingen Lav under Søkortdetaljer,
deaktiveres følgende objekter og lag:

• Redigering af lokalområdet

• Søkort Tekst

• Søkort Grænser

• Lys sektorer

• Rutesystemer

• Restriktionsområder

• Marine Funktioner

• Land Funktioner

• Veje

• Yderligere Vrag

• Farvet havbund områder

• Dybdekonturer

Sådan ændres detaljeniveauet på søkortet
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Objekter.
3. Vælg Søkortdetaljer for at skifte mellem Høj eller Lav, som

relevant.
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Kartografi-objekter
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan kartografi-objekter slås til og fra enkeltvist. Tabellen herunder viser en liste
over disse objekter.
Du får adgang til Objekt-menuen gennem: Menu > Præsentation > Objekter.

Bemærk: Objekt-menuen er kun tilgængelig, når den anvendte kartografi understøtter disse funktioner.

Objekt (Menupunkt) Beskrivelse Indstillinger

Vis klipper Bestemmer ved hvilken dybde, klipper skal vises i søkort
applikationen.

• 0–6 ft / 0–2 m / 0–1 fa

• 0–18 ft / 0–5 m / 0–3 fa

• 0–30 ft / 0–10 m/ 0–5 fa

• 0–50 ft / 0–15 m / 0–8 fa

• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa

• Alle (default)

Nav. Mærker Bestemmer om der vises navigationsmærker på søkortet:

• Fra — navigationsmærker vises IKKE.

• Til — navigationsmærker vises.

• Fra

• Til (default)

Nav. mærkesymboler Angiver, hvilke navigationsmærkesymboler der skal
bruges - internationale eller amerikanske. Disse symboler
svarer til dem på trykte søkort.

• International (default)

• US

Lyssektorer Bestemmer, om lysvinklen for faste sømærker angives
eller ej.

• Fra — lysvinklen vises IKKE.

• Til — lysvinklen vises.

• Fra

• Til (default)

Rutesystemer Bestemmer, om rutedata vises eller ej.

• Fra — rutedata vises IKKE.

• TIL — rutedata vises.

• Fra

• Til (default)

Restriktionsområder Bestemmer om advarselsdata vises eller ej.

• Fra — advarselsdata vises IKKE.

• Til — advarselsdata vises.

• FRA

• TIL (default)

Maritime funktioner Når dette menupunkt er slået Til, vises følgende
vandbaserede kartografiske oplysninger:

• Kabler.

• Havbundspunkters type.

• Tidevandsposter.

• Strømposter.

• Havneoplysninger.

• Fra

• Til (default)

Landfunktioner Når dette menupunkt er sat til Til, vises landbaserede
kartografiske oplysninger.

• Fra

• Til (default)

Forretnings Servicer Når dette menupunkt er sat til Til, angives forretninger på
søkortet med symboler.

• Fra

• Til (default)

Panoramisk Foto Bestemmer, om der skal vises panoramabilleder af
landmærker såsom havne og lystbådehavne.

• Fra

• Til (default)

Veje Bestemmer, om større kystveje vises på søkortet:

• Fra — kystveje vises IKKE.

• Til — kystveje vises.

• Fra

• Til (default)

Yderligere Vrag Bestemmer, om der vises udvidede oplysninger om nye
vrag.

• Fra

• Til (default)

Farvet havbund områder Viser havbunden i flere detaljer. Det gælder kun i de
områder, hvor der kan vises flere detaljer.

• Fra (default)

• Til
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16.14 Oplysninger om objekter
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan du se
detaljerede oplysninger om specifikke kartografi-objekter.

Alt efter hvilken kartografi-type du bruger, kan du se nogle af
eller alle de følgende ekstra oplysninger:

• Oplysninger om kartografiske objekter på søkortet, herunder
kildedata om bygninger, linjer, åbne søområder osv.

• Oplysninger om havne, deres faciliteter og forretninger.

• Oplysninger om pilotbøger (svarer til hvad du vil kunne se i en
søfartsårbog). Der er oplysninger om havne i nogle lodsbøger.

• Panoramabilleder af havne og lystbådehavne. Hvis der er et
billede af en havn, vises der et kamerasymbol på søkortet.

Du kan også søge efter bestemte søkortobjekter i nærheden
ved hjælp af indstillingen Find nærmeste. Der kan søges efter
følgende objekt:

• Havn (Søg efter navn — kun Navionics kort.

• Waypoints
• Havne — kun Navionics kort.

• Tidevand station — kun Navionics kort.

• Nuværende station — kun Navionics kort.

• Forhindringer
• Vrag
• Havneservice
• Forretningstjenester — kun Navionics kort.

• Facilitet til små både — kun LightHouse kort.

• Havnefacilitet — kun LightHouse kort

Du kan få adgang til denne information ved hjælp af
indstillingerne Søkort Objekter eller Find nærmeste fra
søkort-kontekstmenuen:

• Vælg et søkortobjekt på skærmen, og vælg Søkort Objekter
fra søkort-kontekstmenuen for at se information om det valgte
objekt.

• Vælg Find nærmeste fra søkort-kontekstmenuen for at søge
efter objekter i nærheden.

Sådan får du vist oplysninger om objekter
på søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg et objekt.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Søkort Objekter.

Dialogboksen Søkort Objekter vises.
3. Når de tilgængelige indstillinger vælges, vises der detaljerede

oplysninger om dette punkt.
4. Når positionen vælges i dialogboksen, lukkes

informationsdialogboksen, og cursoren placeres over
objektet.

Sådan søger du efter det nærmeste objekt
eller den nærmeste service på søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg en placering på skærmen.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Find nærmeste.

Der vises en liste med søkort objekt typer på søkortet.
3. Vælg søkortobjekt eller service på listen.

Der vises en liste med forekomster af det valgte søkortobjekt
eller den valgte service.

4. Vælg den ting, du ønsker at finde.
Cursoren vil igen blive placeret over det valgte objekt, eller
der vil blive vist en liste over forekomster.

Sådan søger du efter en havn vha. et navn
Fra søkort applikationen:
1. Vælg en placering på skærmen.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Find nærmeste.

Der vises en liste med objekttyper på søkortet.
3. Vælg Havn (søg efter navn) fra listen.

Tastaturet på skærmen vises.
4. Brug tastaturet til at indtaste navnet på havnen.
5. Vælg GEM.

Søgeresultaterne vises.
6. Vælg positionen i forhold til en post på listen for at

genpositionere cursoren over denne position.

Sådan får du vist oplysninger om pilotbøger
Når der vises et havnesymbol for en havn, der har en pilotbog,
kan du gøre følgende i søkort applikationen:
1. Vælg havnesymbolet.

Søkortkontekstmenuen vises.
2. Vælg Pilotbog.
3. Vælg det relevante kapitel.

Sådan får du vist panoramabilleder
Når der vises et kamerasymbol, kan du få vist et billede ved at
gøre følgende i søkort applikationen:
1. Vælg kamerasymbolet.

Søkortkontekstmenuen vises.
2. Vælg Foto.

Fotoet vises på skærmen.

Bemærk: Ikke alle typer kartografi kan vise panoramiske
fotos.

Aktuelle oplysninger
Animation af strøm information
Dit digitale søkort understøtter muligvis animation af
tidevandsinformation fra tidevandsstationer.

D11748-3

Det er muligt at se animeret tidevandsstrøm information i søkort
applikationen, når der vises et diamantformet symbol med
påskriften "C":

Dette symbol angiver placeringen af en tidevandsstation, og at der
kan vises animerede tidevand på positionen.
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Når du vælger et tidevands symbol, frembringes søkort kontekst
menuen, som giver muligheden Animer.
Når du trykker på Animer, vises animationsmenuen, og de
diamantformede tidevandssymboler erstattes med tidevandspile,
der angiver strømretning og styrke:

Strøm animation.

• Pilene angiver strømretningen.
• Pilens længde angiver gennemstrømningshastigheden.
• Pilenes længde angiver strømningshastigheden:
– Rød: tiltagende strømningshastighed.
– Blå: aftagende strømningshastighed.

Animationen kan vises kontinuerligt eller i et tidsinterval, som
du angiver. Du kan også angive animationens dato og starte
eller genstarte animationen når som helst inden for en 24-timers
periode. Hvis systemet ikke har en gyldig dato- og tidsindstilling,
vil middag på systemets standarddato blive valgt.

Bemærk: Det er ikke alle digitale søkort, der understøtter
animerede strømningsoplysninger. Se Navionics websted:
www.navionics.com for at være sikker på, at funktionerne er
tilgængelige på dit valgte kartografi niveau.

Sådan får du vist en animation af strømoplysningerne
Fra søkort applikationen:
1. Vælg det diamantformede strømikon.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Animer.

Animationsmenuen vises, og strømikonerne erstattes med
strømpile

Sådan styres animationerne
Gør følgende i søkort applikationen, mens der vises en
animation:
1. Start eller stop animationen ved at vælge Animer: for at

skifte mellem Afspil og Pause.
2. Få vist enkelte trin i animationen ved at vælge Gå tilbage

eller Gå frem.
3. Du kan indstille inddelingen af animationen i trin ved at sætte

animationen på pause og vælge Indstil tidsinterval.
4. Du kan indstille animationsdatoen ved at vælge Indstil dato,

og brug derefter tastaturet på skærmen til at indtaste den
påkrævede dato.

5. Du kan indstille animationsdatoen til den aktuelle dato ved at
vælge I dag.

6. Du kan indstille gårsdagens dato til animationen ved at
vælge Forrige dag.

7. Du kan vælge morgendagens dato til animationen ved at
vælge Næste dag.

Strømgrafer
Strømgrafer giver et grafisk billede af strømaktivitet.

D12309-1
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1. Tilbage — Bruges til at vende tilbage til den forrige menu
eller visning.

2. Solopgangsindikator— Angiver, hvornår solen står op.
3. Solnedgangsindikator— Angiver, hvornår solen går ned.
4. Afslut — Lukker dialogboksen.
5. Mørkeindikator—Den gråskraverede del af grafen angiver,

hvornår mørket bryder frem.
6. Strømningsretning— Angiver strømretningen (i forhold til

nord).
7. Ebbe/Flod — Viser en liste med tidevand ved ebbe,

stillestående og flod.
8. Dato-navigation — Brug ikonerne til at gå til den næste

eller forrige dag.
9. Tid — Grafens vandrette akse indikerer tid, i

overensstemmelse med det tidsformat, der er angivet i
indstillingen Opsætning af enheder.

10. Strømningshastighed — Grafens lodrette akse
indikerer hastighed, i overensstemmelse med de
hastighedspræferencer, der er angivet i indstillingen
Opsætning af enheder

Bemærk: Dataene i strømgraferne er kun ment som
information og må IKKE anvendes som erstatning for
ansvarlig navigation. Det er kun officielle søkort og
efterretninger for søfarende, der indeholder alle de
nødvendige oplysninger til sikker navigation. Hav altid en
permanent udkigspost.

Sådan får du vist detaljer om strømninger
Fra søkort applikationen:

1. Vælg det C diamantformede strømikon.
Søkort kontekstmenuen vises.

2. Vælg Nuværende station.
Grafen vises for den valgte station.

Oplysninger om flodbølger
Animation af tidevands information
Dit digitale søkort understøtter muligvis animation af
tidevandsoplysninger fra tidevandsstationer.
Det er muligt at se animerede tidevandsinformation i søkort
applikationen, når der vises et diamantformet symbol med
påskriften "T":

Dette symbol angiver tidevandsposter, og at der kan vises
tidevandsinformation på positionen.

Når du vælger et tidevandspostsymbol, vises søkort-
kontekstmenuen, som giver muligheden Animer.
Når du trykker på Animer, vises animationsmenuen, og
de diamantformede symboler erstattes med en dynamisk
tidevandslinje, der angiver den forventede højde på tidevand på
den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt:

Animation af tidevand.

• Tidevands højde angives med en måler. Måleren er
inddelt i 8 segmenter efter den absolutte minimums- og
maksimumsværdi på den pågældende dag.

• Farven på pilene på tidevandsmåleren angiver ændringer i
tidevandets højde:
– Rød: Tidevandshøjde er tiltagende.
– Blå: Tidevandshøjde er aftagende.

Animationen kan vises kontinuerligt eller i et tidsinterval, som
du angiver. Du kan også angive animationens dato og starte
eller genstarte animationen når som helst inden for en 24-timers
periode. Hvis systemet ikke har en gyldig dato- og tidsindstilling,
vil middag på systemets standarddato blive valgt.

Bemærk: Det er ikke alle digitale søkort, der understøtter
animerede tidevands information. Se Navionics websted:
www.navionics.com for at være sikker på, at funktionerne er
tilgængelige på dit valgte kartografi niveau.
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Sådan du vist en animation af tidevandsoplysningerne
Fra søkort applikationen:
1. Vælg det diamantformede tidevandsikon.

Søkort kontekstmenuen vises.
2. Vælg Animer.

Animationsmenuen vises, og tidevandsikonet erstattes med
en dynamisk tidevandslinje.

Sådan styres animationerne
Gør følgende i søkort applikationen, mens der vises en
animation:
1. Start eller stop animationen ved at vælge Animer: for at

skifte mellem Afspil og Pause.
2. Få vist enkelte trin i animationen ved at vælge Gå tilbage

eller Gå frem.
3. Du kan indstille inddelingen af animationen i trin ved at sætte

animationen på pause og vælge Indstil tidsinterval.
4. Du kan indstille animationsdatoen ved at vælge Indstil dato,

og brug derefter tastaturet på skærmen til at indtaste den
påkrævede dato.

5. Du kan indstille animationsdatoen til den aktuelle dato ved at
vælge I dag.

6. Du kan indstille gårsdagens dato til animationen ved at
vælge Forrige dag.

7. Du kan vælge morgendagens dato til animationen ved at
vælge Næste dag.

Tidevandsgraf
Tidevandsgrafer giver et grafisk billede af tidevandsaktivitet.
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1. Tilbage — bruges til at vende tilbage til den forrige menu
eller visning.

2. Solopgangsindikator— angiver, hvornår solen står op.

3. Solnedgangsindikator— angiver, hvornår solen går ned.

4. Afslut — lukker dialogboksen.

5. Mørkeindikator— den gråskraverede del af grafen angiver,
hvornår mørket bryder frem.

6. Lav- / Højvande — angiver hvornår, der er lav- eller
højvande.

7. Datonavigation — Brug ikonerne til at gå til den næste
eller forrige dag.

8. Tid — Grafens vandrette akse indikerer tid, i
overensstemmelse med det tidsformat, der er angivet i
System Indstillinger.

9. Dybde — Grafens lodrette akse indikerer tidevandsdybde.
Enhederne for dybdemålingen er baseret på de enheder,
der er angivet i menuen Startskærm > Brugerdefinér >
Opsætning af enheder > Dybde Enheder.

Bemærk: Dataene i tidevandsgraferne er kun ment som
information og må IKKE anvendes som erstatning for ansvarlig
navigation. Det er kun officielle søkort og efterretninger for
søfarende, der indeholder alle de nødvendige oplysninger til
sikker navigation. Hav altid en permanent udkigspost.

Sådan får du detaljer om tidevand
Fra søkort applikationen:

1. Vælg det T diamantformede tidevandsikon.
Søkort kontekstmenuen vises.

2. Vælg Tidevandsstation.
Grafen vises for den valgte station.
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16.15 Indstilling af dybde og kontur
Hvis det understøttes af din kartografi-type, findes der følgende dybde- og konturindstillinger.

Bemærk: De tilgængelige menupunkter afhænger af din kartografi-type. Dybde-indstillingerne afhænger af de anvendte
måleenheder i dit system.

Menupunkt Kartografi-type Beskrivelse Indstillinger

Vis lodninger LightHouse
vektorkort og
Navionics

Bruges til at vælge den dybde, som
dybdelodningerne vises ved.

• Ingen

• 0–30 ft / 0–10 m / 0–5 fa

• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa

• 0–180 ft / 0–50 m / 0–30 fa

• 0–500 ft / 0–150 m / 0–83 fa

• Alle (default)

Vis konturer Navionics Bruges til at vælge, om konturerne skal
vises eller ej.

• Fra

• 0–6 ft / 0–2 m / 0–1 fa

• 0–18 ft / 0–5 m / 0–3 fa

• 0–30 ft / 0–10 m / 0–5 fa

• 0–50 ft / 0–15 m / 0–8 fa

• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa

• Alle (default)

Lavvande konturer LightHouse kort Bruges til at vælge den dybde, som
lavvande konturen skal vises ved.
Lavvande konturen kan ikke indstilles til
en værdi, der er større end sikkerheds-
eller dybdekonturen.

• Fra

• 6 ft / 2 m / 1 fa

• 12 ft / 3 m / 2 fa (default)

• 18 ft / 5 m / 3 fa

• 20 ft / 6 m / 4 fa

• 30 ft / 10 m / 5 fa

• 50 ft / 15 m / 8 fa

• 60 ft / 20 m / 10 fa

Sikkerheds konturer LightHouse kort Bruges til at vælge den dybde, som
sikkerheds konturen skal vises ved.
Sikkerheds konturen kan ikke indstilles
til en værdi, der er mindre end lavvande
konturen eller større end dybdekonturen.

• Fra

• 6 ft / 2 m / 1 fa

• 12 ft / 3 m / 2 fa

• 18 ft / 5 m / 3 fa

• 20 ft / 6 m / 4 fa

• 30 ft / 10 m / 5 fa (default)

• 50 ft / 15 m / 8 fa

• 60 ft / 20 m / 10 fa

Dybde konturer LightHouse
vektorkort og
Navionics

Bruges til at vælge den dybde, som
dybdekonturen skal vises ved.
Dybdekonturen kan ikke indstilles til en
værdi, der er mindre end lavvande- eller
sikkerheds konturen.

• Fra

• 6 ft / 2 m / 1 fa

• 12 ft / 3 m / 2 fa

• 18 ft / 5 m / 3 fa

• 20 ft / 6 m / 4 fa

• 30 ft / 10 m / 5 fa

• 50 ft / 15 m / 8 fa (default)

• 60 ft / 20 m / 10 fa

Dybvand Farver Navionics Bruges til at vælge farven af dybt vand. • Hvid (default)

• Blå

Fiske-ekkolods log Navionics Giver mulighed for at logge dybde-
og positionsdata på dit Navionics
søkortskort. Disse data sendes
til Navionics for at forbedre
kontur-detaljerne af fiske-ekkolods
søkort på dit multifunktions display. Se
Navionics website www.navionics.com
for anvisninger til, hvordan du uploader
dine fiske-ekkolods log.

• Til

• Fra
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Dybde-lodninger og konturer
Hvis det understøttes af din kartografi-type, kan der bruges
dybde-lodninger og konturer i søkort-applikationen for at give
besked om vanddybden.
Når der bruges vektor-baseret kartografi, kan du justere den
dybde, som konturerne og lodningerne vises ved på skærmen.

D13009-1
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1. Lavvande konturer

2. Sikkerheds konturer

3. Dybde konturer

Menuen Dybde & Konturer åbnes fra: Menu > Præsentation
> Dybde & Konturer.

Søkort applikation 181



16.16 Indstillinger for Mine data
Menuen Mine Data giver adgang til dine brugerdata.
Indstillingerne findes under menuen Mine data: Menu > Mine
data.

• Waypoints — Vis waypoint-gruppelisten.

• Ruter — Vis rutelisten.

• Trackspor — Vis trackspor-listen.

Se Kapitel 15 Waypoint, ruter og trackspor for yderligere
oplysninger.

16.17 Synkronisering af flere søkort
Du kan synkronisere oplysningerne om pejling, distance og
position på tværs af flere søkortbilleder og netværksforbundne
display.
Følgende gælder, når synkronisering af søkort er aktiveret:

• Der står “CHRT Sync” på titellinjen i søkort applikationen.

• Hvis pejling, distance eller position ændres på ét søkort,
opdateres søkortet i alle de andre forekomster af samme
søkort.

Bemærk: Når 2D- og 3D-billeder af søkort synkroniseres, er
bevægelsesindstillingen automatisk Relativ Bevægels.

Sådan synkroniserer du flere forekomster af
søkortet
Fra søkort applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Søkortsynkronisering.
4. Vælg Søkort på listen.

Der placeres et mærke ved siden af den valgte mulighed.
5. Gentag de ovenstående trin for hvert søkort, og om

nødvendigt på hver multifunktionsskærm, du ønsker at
synkronisere søkortsvisningen for.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere til et andet søkort, hvis
radarsynkroniseringen er tændt.
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16.18 Måling af distancer og pejlinger
Du kan bruge oplysningerne på datalinjen og i kontekstmenuen
sammen med målefunktionen til at måle distancer i søkort
applikationen.
Du kan undersøge distancen og pejlingen:

• fra dit fartøj til cursorens position

• mellem to punkter på søkortet.

Måling fra fartøjets position til markøren
Fra søkort applikationen:
1. Vælg den position på skærmen, hvortil du vil måle afstanden

eller pejlingen fra dit fartøj.
Søkortkontekstmenuen vises.

2. Vælg Udmåling.
Følgende vil ske:

• Udmålingsmenuen vil blive vist.

• Der vil blive tegnet en linje fra markørens position til midten
af skærmen.

• Markørens placering vil blive flyttet ved midten af skærmen.

• Pejlingen og afstanden vil blive vist ved siden af den nye
markørposition.

3. Fra udmålingsmenuen skal du vælge Fra, således at der
vælges Skib.
Lineallinjen tegnes igen fra markørpositionen til dit fartøj.

4. Du kan nu justere linealpositionen ved at flytte markøren til
den ønskede position.

5. Hvis du ønsker at få vist linealen, når du har lukket
udmålingsmenuen, skal du vælge Lineal:, således at Til er
markeret.
Når du vælger linealen, slås linealen Til og Fra.

6. Vælg Tilbage eller Ok for at lukke udmålingsmenuen og
forlade den aktuelle måling på skærmen.

Sådan måler du fra punkt til punkt
Fra søkort applikationen:
1. Vælg den position på skærmen, hvortil du vil måle afstanden

eller pejlingen fra dit fartøj.
Søkortkontekstmenuen vises.

2. Vælg Udmåling.
Følgende vil ske:

• Udmålingsmenuen vil blive vist.

• Der vil blive tegnet en linje fra markørens position til midten
af skærmen.

• Markørens placering vil blive flyttet ved midten af skærmen.

• Pejlingen og afstanden vil blive vist ved siden af den nye
markørposition.

3. Vælg Fra, således at Cursor bliver valgt.
Når der vælges Mål fra, skiftes der mellem Skib og Cursor.

4. Du kan nu justere slutpunktet ved at flytte markøren til den
ønskede position.

5. Du kan også vælge Byt retning for linealen, således at
pejlingen bliver pejlingen fra slut- til startpunktet.

6. Hvis du ønsker at få vist linealen, når du har lukket
udmålingsmenuen, skal du vælge Lineal, således at Til er
markeret.
Når du vælger at vise linealen, slås linealen Til og Fra.

7. Vælg Tilbage eller Ok for at afslutte udmålingsmenuen og
forlade den aktuelle måling på skærmen.

Sådan flytter du rundt på linealen
Du kan flytte rundt på linealen ved at følge nedenstående trin.
1. Vælg den aktuelle lineal.

Lineal-kontekstmenuen vises.

2. Vælg Udmåling.
Nu kan du flytte rundt på linealen som ønsket.
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Kapitel 17: Fiske-ekkolod applikation

Kapitlets indhold
• 17.1 Sådan fungerer fiskefinderen på side 186

• 17.2 Fiske-ekkolods teknologier på side 186

• 17.3 Raymarine fiske-ekkolod moduler. på side 188

• 17.4 Overblik over fiskefinderen på side 188

• 17.5 Understøttelse af flere fiske-ekkolods moduler på side 189

• 17.6 Tilpassede kanaler på side 191

• 17.7 Sonarbilledet på side 192

• 17.8 Skala på side 193

• 17.9 Fiske-ekkoloddets rullende billede på side 194

• 17.10 Visningsindstillinger for fiskefinderen på side 194

• 17.11 Indstillinger i præsentations menuen på side 196

• 17.12 Dybde og distance på side 197

• 17.13 Waypoints i fiske-ekkolod applikationen på side 197

• 17.14 Følsomhed Indstillinger på side 198

• 17.15 Alarmer fra fiske-ekkoloddet på side 201

• 17.16 Justering af frekvens på side 202

• 17.17 Indstillinger for menuen til opsætning af ekkolod på side 203

• 17.18 Indstillinger for opsætning af transducer på side 204

• 17.19 Nulstilling af ekkolodet på side 205
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17.1 Sådan fungerer fiskefinderen
Fiskefinderen bruger et fiske-ekkolods modul og en passende
fiske-ekkolods transducer. Fiske-ekkolods modulet "oversætter"
signalerne fra transduceren og opbygger et detaljeret
undervandsbillede. Der er flere tilgængelige fiske-ekkolod
teknologier, som alle er baseret på de samme principper.
Fiske-ekkolod transduceren udsender lydbølger ned i vandet
og måler, hvor lang tid der går, inden lydbølgen når bunden og
kommer tilbage. Ekkoerne påvirkes af havbundens opbygning
og andre objekter på vejen mod bunden - f.eks. koralrev,
skibsvrag, enkelte fisk og stimer. Fiske-ekkolod modulet fortolker
disse signaler og opbygger en detaljeret undersøisk visning,
som vises i fiske-ekkolod applikationen.
Fiske-ekkolods applikationen bruger farver og skygger til at
angive ekkoernes styrke. Med disse oplysninger kan du danne
dig et overblik over havbunden, størrelsen på fisk og andre
objekter i vandet - f.eks. vragstumper og luftbobler

Bemærk: Nogle transducere har flere sensorer til at måle
vandtemperaturen og/eller hastigheden.

17.2 Fiske-ekkolods teknologier

Traditionel fiske-ekkolods teknologi
Traditionelle ekkolod bruger en enkelt bærefrekvens eller en
bærebølge til fiske ekkolodet ping signal. Fiske-ekkoloddet
fungerer ved at måle den tid, det tager for ping ekkoet at vende
tilbage til transduceren, for at fastslå måldybden.

D12600-2

CHIRP-teknologi
CHIRP fiske-ekkolod bruger et swept frekvens 'CHIRP'
signal, som kan skelne mellem flere tætliggende mål, hvilket
gør ekkolodet i stand til at vise flere mål i stedet for store
sammensatte mål, som du ville se med brug af et traditionelt
ikke-CHIRP fiske-ekkolod.
Fordele ved CHIRP omfatter forbedringer til målopløsninger,
bunddetektion, selv gennem fødefisk stimer og termokliner, og
detektionsfølsomhed.

D12601-2

Overblik over CHIRP fiske-ekkolod
Fiske-ekkoloddet "oversætter" signalerne fra transduceren
og opbygger et detaljeret undervandsbillede. Transduceren
udsender lydbølger ned i vandet og måler, hvor lang tid der
går, inden lydbølgen når bunden og kommer tilbage. Ekkoerne
påvirkes af havbundens opbygning og andre objekter på vejen
mod bunden - f.eks. koralrev, skibsvrag, enkelte fisk og stimer.
Fiske-ekkoloddet danner en 25° konisk stråle, der dækker
vandsøjlen lige nede under skibet.
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Konisk stråle

D12784-2

Fiske-ekkoloddet er effektivt ved et hastigheds interval. På
dybere vand optimeres CHIRP båndbredden automatisk, så
bund-låsen forbedres og det bliver nemmere at detektere
objekter i bevægelse (f.eks. fisk) i den bredere vandsøjle.
Eksempel på CHIRP fiske-ekkolods skærm

Overblik over CHIRP DownVisionTM
DownVisionTM skaber en vidvinkel stråle, der går fra side til side,
og en tynd stråle, der går fra for til agter. DownVisionTM strålen
dækker vandsøjlen lige neden under fartøjet og på fartøjets
sider.

DownVisionTM stråle

D12777-2

DownVisionTM er effektiv ved lavere hastigheder. På dybere
vand optimeres CHIRP båndbredden automatisk, så bund-låsen
forbedres og det bliver nemmere at detektere objekter i
bevægelse (f.eks. fisk) i den bredere vandsøjle.
Den brede, fine stråle viser tydeligere målobjekter. Brugen af
CHIRP-behandling og en højere drifts frekvens giver et mere
detaljeret billede, der gør det nemmere at identificere strukturer
på bunden, hvor der kan være fisk omkring.

Eksempel på CHIRP DownVisionTM skærm
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17.3 Raymarine fiske-ekkolod moduler.
Du kan se detaljerede oplysninger om Raymarines
fiske-ekkolods moduler herunder.
Dybden, der vises herunder for DownVisionTM fiske-ekkolods
moduler, er en typisk opnåelig dybde, afhængigt af den tilsluttede
transducer, under optimale vandforhold. Dybden, der vises for
traditionelle og CHIRP fiske-ekkolods moduler, er de maksimalt
opnåelige dybder, afhængigt af den tilsluttede transducer, under
optimale vandforhold.

2500 m (8,202 ft.)

3000 m (9,843 ft.)

2000 m (6,562 ft.) 

1500 m (4,921 ft.)

1000 m (3,281 ft.)

800 m (2,625 ft.)

500 m (1,640 ft.)

190 m (623 ft.)

90 m (295 ft.)90 m (295 ft.))ftt )t.)90 m (295 ft.)90 m (295 ft.)90 m (295 ft.)

Traditional (600 W)

DownVision

Traditional (1 kW)

CHIRP (1 kW)

Fiske-ekkolods modul Teknologi / Beskrivelse

CP450C CHIRP eksternt

CP100 DownVisionTM eksternt

Dragonfly DownVisionTM internt

a68 / a78 DownVisionTM internt

CP300 Traditionelt eksternt

a67 / a77 Traditionelt internt

c97 / c127 Traditionelt internt

e7D / e97 / e127 Traditionelt internt

DSM25 / DSM30 / DSM300 Ældre eksternt

17.4 Overblik over fiskefinderen
Fiske-ekkolods applikationen hjælper med at fortolke det, der
befinder sig under vandet omkring din båd.
Der er følgende funktioner i fiskefinderen:

• Kanalvalg (Aktivt fiske-ekkolods modul og frekvens).

• *Visningsindstillinger (Zoom, A-Scope eller Bundlås).

• Automatisk eller manuel skalakontrol.

• Følsomheds indstillinger for at hjælpe med at optimere og
simplificere det viste billede.

• Mulighed for at justere hastigheden af det rullende billede og
stoppe det midlertidigt.

• Brug af navigationspunkter til at markere en position.

• Måling af dybder og distancer til målobjekter.

• Alarmer fra fiskefinderen (for fisk, dybde og vandtemperatur).

Bemærk: * De tilgængelige visningstilstande afhænger af
den fiske-ekkolods kanal / det modul, der vises.

Skærmbilledet i fiske-ekkoloddet
Fiske-ekkolods applikationen viser et billede, der ruller fra højre
til venstre over skærmbilledet med vandet under din båd. Hver
fiske-ekkolod applikations rude kan konfigureres uafhængigt for
at fise et forskelligt fiske-ekkolods modul / frekvens.
Eksempel på CHIRP skærm

Eksempel på DownVisionTM skærm

Der vises følgende i fiske-ekkoloddet:

• Havbunden og objekter på havbunden, f.eks. koralrev,
skibsvrag osv.

• Billeder af målobjekter, der kan være fisk.

• En statuslinje, der angiver det aktuelle fiske-ekkolods modul
og den anvendte kanal.

• Havbundens dybde.

• * Kontrolfunktioner på skærmen.

Bemærk: * Kontrolfunktioner på skærmen er kun tilgængelig
på multifunktions display med en berøringsskærm og
afhænger af fiske-ekkolod modulet og den kanal, der vises.
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Fiske-ekkolod applikations ruder
Alle ruder, der viser et eksempel af fiske-ekkolods applikationen,
er uafhængige, og evt. ændringer af kanalvalget eller
display-tilstanden gemmes automatisk mod denne applikations
rude.
Der kan opsættes flere sider på startskærmen, som kan bruges til
at vise forskellige kombinationer af kanal- og visningstilstanden.

Fiske-ekkolod kontekstmenu
Fiske-ekkolod applikationens kontekstmenu viser data og
genveje til menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder dataene til cursorens position:

• Dybde

• Skala

Kontekstmenuen indeholder også de følgende menupunkter:

• Placer Waypoint

• Placer Mærke

• * Flyt markør

• * Slet markør

Bemærk: * Kan kun vælges, hvis der er blevet placeret en
markør.

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

17.5 Understøttelse af flere
fiske-ekkolods moduler
Dit multifunktions display understøtter flere aktive fiske-ekkolods
moduler på det samme netværk.
Du kan vælge hvilken fiske-ekkolods kanal, du vil have vist på
skærmen. Der kan kun vises 1 kanal ad gangen i en enkelt
fiske-ekkolod applikations rude. Der kan vises flere kanaler
samtidigt vha. tilpassede splitskærm sider. Der kan alternativt
opsættes flere tilpassede sider med henblik på individuelle krav.

Kanal Beskrivelse Fiske-ekkolods modul

Auto Vælger automatisk den
bedste frekvens for
bund-sporing

CP300, CP450C, display af
fiske-ekkolods varianten

50 kHz / 83
kHz

Godt til dybere vand og en
bred fiske-ekkolod stråle

CP300, CP450C, display af
fiske-ekkolods varianten

100 kHz Gode detaljer ved de fleste
dybder, med en moderat
bred fiske-ekkolod stråle

CP450C

160 kHz Giver gode detaljer ved
lavvande

CP450C

200 kHz Giver de bedste detaljer ved
lavvande

CP300, display af
fiske-ekkolods varianten

Lav CHIRP God mål-separation ved
dybt vand

CP450C

Medium
CHIRP

God all round ydelse, med
fantastisk mål-separation

CP450C

Høj CHIRP Bedst for tydelig
mål-separation i lavvande
og bund-detaljer

CP450C

DownVi-
sionTM

Give foto-lignende billeder
af objekter på havbunden

CP100, DownVisionTM
variant af multifunktions
skærm

Fiske-
ekkolod (200
kHz CHIRP)

Søger fødefisk og rovfisk
med bred fiske-ekkolod
stråle

CP100, DownVisionTM
variant af multifunktions
skærm

Bemærk:

1. De tilgængelige kanaler afhænger af fiske-ekkolod
modulet og dets tilsluttede transducer.

2. DownVisionTM fiske-ekkolod moduler indeholder både en
DownVisionTM kanal og en traditionel fiske-ekkolod kanal.

Sådan vælger du fiske-ekkolod kanalen
Følg trinnene herunder for at vælge den kanal, du ønsker at
få vist.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Kanal.

Siden til kanalvalg vises.
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3. Vælg fanen for det fiske-ekkolods modul, du ønsker at bruge.
Der vises en liste over tilgængelige kanaler for det valgte
fiske-ekkolod modul.

4. Vælg en kanal fra listen.
Siden til valg af kanalen lukkes, og fiske-ekkolods applikationen
viser nu den valgte kanal.

Sådan får du vist flere fiske-ekkolods kanaler
Der kan vises op til 4 fiske-ekkolods kanaler på samme tid ved
at oprette en brugertilpasset splitskærm-side, der indeholder
flere tilfælde af fiske-ekkolods applikationen.

Vigtigt: Din ping rate reduceres muligvis, hvis du får vist
forskellige kanaler fra det samme fiske-ekkolods modul på
samme tid.

1. Opret en ny splitskærm-side med forskellige tilfælde af
fiske-ekkolods applikationen.

Se afsnittet Sådan redigeres en eksisterende side på
startskærmbilledet for at finde ud af, hvordan du opretter en
side.

2. Åbn den nyoprettede side.

3. Vælg knappen Ok på en af fiske-ekkolods ruderne.
4. Vælg den kanal, du ønsker at få vist, i den valgte rude.

Se afsnittet Valg af fiske-ekkolods kanalen for detaljerede
oplysninger om valg af en fiske-ekkolods kanal.

5. Gentag trin 3 og 4 for hver rude på splitskærm-siden.

Dybdedata-kilde
Hvis der er flere kilder til dybdedata i et system, og
dybdedata-kilden står som Automatisk, vil systemet automatisk
vælge den optimale kilde for dybdedata.
Systemet indstiller datakilden til dybde i overensstemmelse med
prioritets tabellen herunder.

1. CP450C SeaTalkhs

2. CP300 SeaTalkhs

3. DSM300 SeaTalkhs

4. DSM30 SeaTalkhs

5. Traditionel fiske-
ekkolods variant af
multifunktions skærme

SeaTalkhs / intern

6. DownVisionTM variant
af multifunktions
skærm

SeaTalkhs / intern

7. CP100 SeaTalkhs

8. Instrument /
multifunktions skærm

SeaTalkng

9. Instrument SeaTalk

10. Instrument /
multifunktions skærm

NMEA 0183

Hvis der er flere fiske-ekkolods moduler af den samme type på
et SeaTalkhs netværk, vil enheden med det højeste serienummer
blive valgt som foretrukket datakilde. For SeaTalkng og NMEA
0183 netværk vælges enheden med den højeste CAN-adresse.
Hvis den foretrukne dybdedata-kilde bliver utilgængelig, vælger
systemet automatisk datakilden med den næsthøjeste prioritet.
Se afsnittet Datakildemenu for detaljerede oplysninger om valg
af foretrukne datakilder.

Vigtigt: Dybdeforskydningen skal indstilles for alle installerede
transducere for at sikre, at der vises overensstemmende og
nøjagtige data. Se afsnittet Dybdeforskydning for detaljerede
oplysninger.
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17.6 Tilpassede kanaler
Der kan oprettes tilpassede kanaler fra hvert fiske-ekkolod
moduls standard-kanaler, bortset fra automatiske kanaler. Dette
gør det muligt at tilpasse visse indstillinger og gemme dem
som en separat kanal. Disse kanaler kan derefter tildeles til
individuelle fiske-ekkolod applikations ruder. Der kan oprettes op
til 10 tilpassede kanaler for hvert tilsluttet fiske-ekkolods modul.
Når de ændres, gemmes følgende indstillinger i den viste kanal:

• Følsomhed Indstillinger

• Skala indstillinger

• Justering af frekvens — Der kan kun gemmes 2
frekvens-indstillinger pr. kombineret transducer /
fiske-ekkolods modul.

Bemærk: Når der udføres en Nulstilling af ekkolod, slettes
alle tilpassede kanaler for det aktuelle fiske-ekkolods modul.

Sådan opretter du en tilpasset kanal
Følg trinnene herunder for at oprette en tilpasset kanal.
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Kanal.

Siden til kanalvalg vises.
2. Vælg fanen for det fiske-ekkolods modul, du ønsker at

oprette en tilpasset kanal for.
3. Vælg ikonet for Kanal muligheder ved siden af den kanal,

du ønsker at bruge, eller
4. brug kontrolfunktionerne uden touch til at vælge kanalen,

og tryk derefter på Ok-knappen og hold den nede, indtil
skærmbilledet med indstillingerne vises.

5. Vælg Kopiér kanal.
Tastaturet på skærmen vises.

6. Indtast det navn, du ønsker at give din nye kanal.
7. Vælg GEM.

Den nye kanal er nu tilgængelig på kanallisten for det
relevante fiske-ekkolods modul.

8. Vælg den nye kanal for at vise den i ruden for fiske-ekkolods
applikationen.
Ændringer af indstillingerne for følsomhed, skala og
frekvensindstilling gemmes automatisk til den viste kanal.

Du kan nu tildele den nye kanal til en fiske-ekkolods
applikationsrude.

Omdøbning af tilpassede kanaler
Mens siden til kanalvalg bliver vist:
1. Vælg fanen for det fiske-ekkolods modul, der indeholder den

kanal, du ønsker at omdøbe.
2. Vælg ikonet Kanal muligheder ved siden af den tilpassede

kanal.
Siden med de brugertilpassede kanal muligheder vises

3. Vælg Omdøb.
Tastaturet på skærmen vises.

4. Indtast et nyt navn til kanalen.
5. Vælg GEM.

Sletning af tilpassede kanaler
Mens siden til kanalvalg bliver vist:
1. Vælg fanen for det fiske-ekkolods modul, der indeholder den

kanal, du ønsker at slette.
2. Vælg ikonet Kanal muligheder ved siden af den tilpassede

kanal.
3. Vælg Slet.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
4. Vælg Ja.
Den tilpassede kanal er nu blevet slettet i dit system.
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17.7 Sonarbilledet

Sådan får du et overblik over havbunden
med fiske-ekkolod
Det er vigtigt at vide, hvordan du korrekt aflæser afbildningen af
havbunden på skærmen.
Havbunden afgiver som regel et kraftigt ekko.
På følgende billeder kan du se, hvordan forskellige forhold på
havbunden afbildes på billedet på skærmen:

D
68

55
-3

 

1

2

3

Enhed Beskrivelse

1 En hård bund (sand) frembringer en tynd linje.

2 En blød bund (mudder eller søgræs) frembringer en bred
linje.

3 En stenet eller ujævn bund eller et skibsvrag frembringer
et ujævnt billede med toppe og render.

Mørke lag er tegn på et kraftigt ekko, mens de lysere områder
er tegn på svagere ekkoer. Det kan betyde, at det øverste lag
er blødt, og at lydbølgerne derfor kan fortsætte til et mere solidt
lag nedenunder.
Det kan også ske, at lydbølgerne rammer havbunden, reflekteres
af båden og rammer havbunden igen. Dette kan ske, hvis der er
lavvande, eller bunden er hård.

Faktorer, der har indflydelse på
sonarmålingerne
Målingernes kvalitet og præcision kan påvirkes af forskellige
faktorer, heriblandt bådens hastighed, dybden, objekternes
størrelse, baggrundsstøj og transducerens frekvens.

Bådens hastighed
Målobjektets form ændres i takt med din hastighed. Ved lavere
hastighed, vises der fladere og mere vandrette målobjekter. Ved
højere hastighed, ser målobjekterne en smule tykkere og buede
ud, og ved meget høj hastighed vises de som to lodrette linjer.

Målobjektets dybde
Jo tættere målobjektet er på overfladen, desto større er
afbildningen af det.

Vanddybde
Jo længere der er til bunden, desto svagere er signalet, og ved
store dybder kan det resultere i et mere tomt billede af bunden.

Målobjektets størrelse
Jo større målobjektet er, desto større er afbildningen på
fiske-ekkoloddets billede. Den viste størrelse på fisk afhænger
også af fiskens svømmeblære - ikke bare fiskens samlede
størrelse. Svømmeblæren er større hos nogle fisketyper end
andre.

Støj / baggrundsstøj
Fiske-ekkoloddets billede kan måske blive forstyrret af ekkoer
fra vragstykker, der flyder på eller under vandoverfladen,
luftbobler og endda pga. fartøjets bevægelse. Dette fænomen

kaldes ‘Støj’ eller ‘Uorden’ og styres gennem indstillingerne af
følsomhed. Systemet kan automatisk justere visse indstillinger
efter dybden og vandforholdene. Du kan om nødvendigt også
justere indstillingerne manuelt.

Transducerens frekvens
Det samme målobjekt vil se forskelligt ud, når der bruges
forskellige transducerfrekvenser. Jo lavere frekvens, desto
bredere er afbildningen.

Gendannelse af mistet bund
Hvis havbunden mistes, skal du følge trinnene herunder for at
gendanne bunddybden.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Sørg for, at dit fartøj befinder sig i klart, uforstyrret vand.
2. Hvis området er indstillet til Manuel, skal du justere området

til den kendte, kortlagte dybde af din placering, eller
3. Hvis området er indstillet til Auto skal du skifte området til

Manuel og justere området til den kendte, kortlagte dybde af
dn placering.

4. Når bunden er fundet igen, kan du skifte skala-tilstanden
tilbage til Auto.
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17.8 Skala
Med denne funktion kan du angive den målingsdybde, der skal
vises i fiske-ekkolod applikationen. I Automatisk Skala justerer
fiske-ekkoloddet automatisk skalaen for at sikre, at vandsøjlen
og bunden altid vises. I Manuel Skala kan du justere den skala,
der vises på skærmen, som ønsket.
Nedenstående tabel viser eksempler på Skala-funktionen, der
anvendes med forskellige fiske-ekkolods typer.

Traditionelle og CHIRP
kanaler DownVisionTM kanal

Automatisk
Skala

Manuel
Skala

Ændring af dybdeintervallet
Du kan vælge enten:

• Automatisk justering, hvor der automatisk vises det mindst
mulige interval.

• Manuel justering af dybdeintervallet, op til den maksimale
dybde, der tillades af fiske-ekkolods applikationen.

Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Skala.
2. Vælg Skala for at skifte mellem Auto og Man.
3. Når den manuelle tilstand er valgt, kan du justere

dybdeskalaen, der vises på skærmen.

Bemærk: Mens menuen Skala vises, kan du ikke bruge
drejeknappen til at zoome ind og ud. For at bruge
drejeknappen til at zoome ind og ud skal du først lukke
menuen Skala.

Zoom ind og ud
Metoden til at zoome ind og ud af fiske-ekkolod applikationen
varierer alt efter af den anvendte type multifunktions display.
Tabellen herunder viser de tilgængelige skala-kontrolfunktioner
for hver type display.

Betjening
Multifunktions
display

Drejeregulator • c Series

• e Series

• RMK-9 tastatur

Knapperne Zoom ind
og Zoom ud

• c Series

• e Series (ekskl. e7
og e7D

• RMK-9 tastatur

Før skærmen Op eller
Ned

• a Series

• e Series

• gS Series

Skala Skift
Skala Skift-funktionen gør det muligt at få vist et bestemt område
af vandsøjlen på skærmen.
I nedenstående eksempel vises de øverste 20 fod af vandsøjlen
ikke.

Sådan bruger du forskydning af område
Standardindstillingerne justerer billedet, sådan at bunden vises
i nederste halvdel. Du kan vælge at forskyde billedet inden for
det aktuelle område.
Fra applikations menuen, hvor Skala er indstillet til Manuel:
1. Vælg Skala.
2. Vælg Skala Skift.

Dialogen for Skala Skift vises.
3. Justér indstillingen til den ønskede værdi.

Du vil se, hvordan skalaen ændres på skærmen, mens du
justerer indstillingen.

4. Vælg Tilbage eller tryk på knappen Ok for at bekræfte
indstillingen og lukke dialogen for skala skift.
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17.9 Fiske-ekkoloddets rullende
billede
Billedet i fiske-ekkoloddet ruller fra højre mod venstre. Du kan
pause rulningen eller justere rullehastigheden, hvis du f.eks. vil
have lettere ved at anbringe waypoints eller VRM'er på displayet.

Rullehastighed
Du kan indstille, hvor hurtigt billedet i fiske-ekkoloddet skal
rulle. Ved højere hastighed vises der flere detaljer. Det kan
være nyttigt, når du leder efter fisk. Hvis du vælger en lavere
hastighed, bliver oplysningerne på displayet i længere tid.

Sætte billedet på pause
Du kan pause billedet i fiske-ekkoloddet, så det ikke ruller.
Når du standser billedet, ruller det ikke længere, men
dybdeangivelsen opdateres fortsat.

Justering af rulle-hastigheden
Rullehastigheden er som standard 100 %, og den kan justeres
ved at følge nedenstående trin.
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Rullehastighed.

Den numeriske justerings kontrol for rullehastighed vises.
3. Justér rullehastigheden til den ønskede indstilling.

Der er følgende justerings forøgelser:

• 10 % forøgelser for værdier mellem 10 % og 100 %

• 10 % forøgelser for værdier mellem 100 % og 500 %

4. Vælg Tilbage eller Ok for at bekræfte og lukke den
numeriske justerings kontrol.

Sådan sættes skærmen på pause
Fiske-ekkolods applikationen kan sættes på pause.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Rul, således at Pause er markeret.

Hvis der vælges Rul igen, genoptages rulningen.

17.10 Visningsindstillinger for
fiskefinderen

Sådan vælger du en visningsindstilling til
fiske-ekkoloddet
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Vælg tilstand:.
4. Vælg en visningsindstilling:

• Ingen
• Zoom
• * A-Scope
• * Bundlås

Bemærk: * Ikke tilgængelig på DownVisionTM kanalen på
DownVisionTM fiske-ekkolods moduler.

Zoomtilstand i fiske-ekkoloddet
Ved at bruge zoomfunktionen kan du forstørre en del af billedet i
fiske-ekkoloddet, så du kan se flere detaljer.
Med zoomfunktionen kan du:
• Erstatte det almindelige billede i fiske-ekkoloddet med
et zoombillede eller få vist zoombilledet ved siden af det
almindelige billede.

• Vælge en af de faste zoomindstillinger eller justere
zoomfaktoren manuelt.

• Vælge en anden del af billedet at zoome ind på.
Når dybdeintervallet øges, bliver området i zoombilledet også
større.

Zoomopdeling
Når du bruger zoomfunktionen, kan du få opdelt skærmen,
sådan at zoombilledet og det almindelige billede vises side
om side (ZOOM SPLIT). På det almindelige billede kan du se,
hvilken del der zoomes ind på (angivet med en kasse).

Sådan opdeles skærmbilledet i zoomtilstand
Fra fiske-ekkolod applikationen med tilstanden zoom valgt:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Zoom, således at Split er markeret.

Når der vælges Zoom, skiftes der mellem Split og Fuld.

Justering af zoomfaktoren for fiske-ekkolod
Når visningsindstillingen står på Zoom, kan du vælge en
zoomfaktor eller justere den manuelt.
Fra fiske-ekkolod applikationen, når visningsindstillingen står
på Zoom.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Zoom Faktor.
4. Vælg en forudindstillet Zoom Faktor (x2, x3, x4) eller vælg

Manuel
Når du har foretaget et valg, kommer du tilbage til menuen
Display Tilstand.
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5. Hvis der vælges Manuel, skal du vælge Manuel Zoom
Dialogen for manuel numerisk justering af zoom-faktor vises.

6. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
7. Vælg Tilbage, eller brug Ok-knappen til at bekræfte

indstillingen.

Justering af zoomområdets placering i fiske-ekkolod
Når zoomvisnings indstillingen er valgt, anbringes et
zoomområde automatisk sådan, at bunddetaljerne vises på
skærmens nederste halvdel. Du kan flytte zoomområdet, hvis
du har brug for at se et andet område.
Fra fiske-ekkolod applikationen med tilstanden Zoom valgt:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Zoom position, således at Man er markeret.

Hvis menuen for zoomposition vælges, skiftes der mellem
Man og Auto.

4. Vælg Manuel zoom pos:.
Zoompositionens numeriske justerings kontrol vises.

5. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
6. Vælg Tilbage eller Ok for at lukke menuen.

Funktionen A-Scope i fiske-ekkoloddet
Med A-Scope kan du få vist et live-billede (frem for et tidligere
billede) af havbunden og fiskene lige under båden.
På standardbilledet i fiske-ekkoloddet kan du se en oversigt over
tidligere ekkoer. Ved at bruge funktionen A-Scope kan du få vist
et live-billede af havbunden og fiskene lige under transduceren.
I bunden af vinduet kan du se, hvor bredt et område af bunden,
der dækkes med A-Scope. Med A-Scope får du et mere præcist
billede af målobjektets styrke - og et der er lettere at tyde.
Der er tre tilstande af A-Scope:

Indstilling 1 Indstilling 2 Indstilling 3

A-scope-billedet
centreres i vinduet.

Den venstre side af
Indstilling 1-billedet er
udvidet, så der gives
et mere detaljeret
overblik.

A-scope-billedet
vender udad,
efterhånden som
signalbredden øges
med dybden.

De tal, der vises i bunden ved A-Scope-tilstand, angiver den
omtrentlige diameter (i valgte dybdeenheder) for den koniske
stråles dækning af bunden.

Valg af tilstanden A-Scope
Fra fiske-ekkolod applikationen med tilstanden A-Scope valgt:

1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Vælg tilstand:.
4. Vælg A-Scope.
5. Vælg A-Scope: for at få vist listen over A-Scope tilstande.
6. Vælg den ønskede tilstand.

Bundlås
Visningstilstanden Bundlås anvender et filter, som fladgør
billedet af bunden, så det er lettere at se objekter på og lige
over den. Denne funktion er især nyttig, når du vil finde fisk, der
opholder sig tæt ved bunden.
Ved at justere området til billedet med låst bund kan du se flere
detaljer ved havbunden. Du kan også flytte billedet rundt på
displayet; fra bunden af vinduet (0%) til midten af vinduet (50%)
vha. kontrolfunktionen Bundlås skift.

Justering af området og positionen af funktionen Lås bund
Fra fiske-ekkolod applikationen med bundlås visningstilstand
valgt:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Display Tilstand.
3. Vælg Bundlås for at skifte mellem Fuld skærm og Split

skærm
4. Vælg B-lås Skala.

Når bundlås-skalaen vælges, vises dialogen med numerisk
justering af B-lås Skala.

5. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
6. Vælg Tilbage, eller brug Ok-knappen til at bekræfte

indstillingen.
7. Vælg B-lås Skift til at omplacere billedet på skærmen.

Når bundlås-skiftet vælges, vises dialogen med numerisk
justering af B-lås Skift.

8. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
9. Vælg Tilbage, eller brug Ok-knappen til at bekræfte

indstillingen.
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17.11 Indstillinger i præsentations
menuen
Med menuen Præsentation får du adgang til en række
funktioner, som giver flere detaljer på displayet.
Nedenstående tabel angiver de tilgængelige indstillinger i
Præsentation.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

*Emne Dybde ID Bruges til at vælge, om
dybden på de registr-
erede målobjekter skal
vises. Antallet af viste
målobjekter afhænger
af følsomhedsindstillin-
gen for Fiskealarm.

• Til

• Fra

Dybdelinjer Bruges til vælge, om
de vandrette linjer til
at angive dybden skal
vises.

• Til

• Fra

*Hvid linje Når indstillingen for
dette punkt er slået
Til, vises der en hvid
linje langs havbunden.
På den måde er det
lettere at se objekter,
der befinder sig tæt på
havbunden.

• Til

• Fra

*Bund Fyld Når indstillingen for
dette punkt er slået Til,
bruges der en fyldfarve
til havbunden.

• Til

• Fra

Farvepalet Du kan vælge
forskellige
farvepaletter
til forskellige
anvendelsesforhold
- eller hvis du bare
trænger til en anden
farve.

Traditionelle / CHIRP
fiske-ekkolods
kanaler

• Klassisk blå

• Klassisk sort

• Klassisk hvid

• Solskin

• Gråskala

• Omvendt gråskala

• Kobber

• Nattesyn

DownVisionTM
kanaler

• Kobber

• Inv. Kobber

• Skifergrå

• Inv. Skifergrå

Rullehastighed Bruges til at angive
rullehastigheden
på billedet i
fiske-ekkoloddet.

• 10% — 500%

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Gain
kontrolfunktioner

Bruges til at
kontrollere, om
følsomheds
indstillingerne vises
på skærmen eller ej.

• Vis (default)

• Skjul

Opsætning af
datafelter

Med denne funktion
kan du opsætte og
vise/skjule 2 datafelter
i skærmens nederste
venstre hjørne:

• Datafelt 1

• Vælg data

• Datafelt 2

• Vælg data

Datafelt 1

• Til

• Fra

Vælg data
Bruges til at vælge en
datatype efter kategori.
Datafelt 2

• Til

• Fra

Vælg data
Bruges til at vælge en
datatype efter kategori.

Bemærk:

• * Ikke tilgængelig på DownVisionTM kanaler.
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17.12 Dybde og distance
I fiske-ekkolod applikationen er der en række funktioner til at
bedømme dybder og distancer. Disse funktioner er angivet
detaljeret herunder:

D12222-5
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Beskrivelse

1 Dybdemåling — aktuel bund-dybde.

2 Dybde på målobjekt-id — dybden på fundne målobjekter
vises. Antallet af fundne målobjekter afhænger af fiskealarmens
følsomhedsindstilling; jo større følsomhed, desto flere mærkede
målobjekter.

3 Dybdelinjer — vandrette stiplede linjer, tegnes med jævne
mellemrum og angiver dybden fra overfladen.

4 Vandret VRM — angiver målobjektets dybde.

5 Lodret VRM — angiver afstanden bag båden.

6 Cursordybde — dette er cursorpositionens dybde.
Cursor-afstand—dette er afstanden fra din båd til cursorpositionen.

7 Dybdemarkører — disse tal angiver dybde.

Sådan måler du dybder og distancer med
VRM
Du kan bruge en Variable Range Marker (VRM) til bestemme
dybden på et objekt og distancen bag båden. Markørerne består
af en vandret (dybde) og lodret (distance) linje. De er hver især
mærket med den pågældende måling.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu
2. Vælg Rul, således at Pause er markeret (dette kan gøre det

nemmere at placere markøren).
Når der vælges Rul, skifter rulningen mellem Pause og
Genoptag.

3. Vælg det sted, hvor du ønsker at placere markøren.
4. Åbn fiske-ekkolod kontekst menu.
5. Vælg Placer markør.

Når den er placeret, kan du flytte markøren ved at vælge Flyt
markør fra fiske-ekkolod kontekstmenuen.

Bemærk: VRM'en er kun tilgængelig i Bundlås-tilstanden, når
der er valgt Split skærm som visnings indstilling.

17.13 Waypoints i fiske-ekkolod
applikationen
Ved at anbringe et waypoint i fiske-ekkolod applikationen kan du
markere et godt fiskested, som du kan vende tilbage til senere.
Når du har anbragt et waypoint, vises detaljerne om det på
listen med waypoints, og der vises en lodret linje på skærmen,
som angiver waypoint-symbolet. Derefter kan du navigere til
waypointene fra søkort applikationen.

Placering af et waypoint i fiske-ekkolod
applikationen
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg den ønskede position, og hold den nede.

Fiske-ekkolod-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Placer Waypoint.

Sådan plotter du et waypoint med
WPT-knappen eller ikon
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg WPT.

Waypointmenuen vises.
2. Mens waypointmenuen er åben:

• Vælg WPT igen for at placere et waypoint ved dit fartøjs
position, eller

• Vælg: Placer Waypoint ved skibsposition, Placer Waypoint
ved cursor eller Placer Waypoint ved brd/lngd, som
relevant.

Sådan plotter du et waypoint ved hjælp af
kontekst menuen
Du kan plotte et waypoint i fiske-ekkolod applikationen ved hjælp
af kontekst menuen.
Fra fiske-ekkolod kontekst menuen:
1. Vælg Placer Waypoint.

Waypointet plottes ved cursorens placering, og den nye
waypoint-dialogboks vises.

2. Vælg Ok for at acceptere standard waypoint detaljerne, eller
3. Vælg et felt for at redigere det nye waypoints detaljer.
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17.14 Følsomhed Indstillinger
Med menuen Følsomhed Indstillinger får du adgang til
indstillinger og funktioner, som forbedrer det viste billede. I de
fleste situationer burde standard-værdierne være passende.
Tabellen herunder viser de tilgængelige følsomheds indstillinger
for hver type fiske-ekkolods modul.

DownVi-
sionTM

CHIRP
eksternt

Tradi-
tionelt ek-
sternt

Tradi-
tionelt in-
ternt

Ældre
eksternt

Forstær-
kning Ja Ja Ja Ja Ja

Auto for-
stærkn-
ingstil-
stande

Nej Nej Nej Ja Ja

Farvefo-
rstærkn-
ing

Nej Ja Ja Ja Ja

Kontrast Ja Nej Nej Nej Nej

TVG Nej Ja Ja Ja Ja

Automa-
tiske
TVG til-
stande

Nej Ja Ja Nej Nej

Støjfilter Ja Nej Nej Nej Nej

Farveg-
rænse Ja Ja Ja Ja Ja

Strømtil-
stand Nej Ja Ja Ja Ja

Bemærk: * Automatiske TVG-tilstande slås fra, når TVG står
på manuel.

Forstærkning
Forstærkningsindstillingerne har indflydelse på, hvordan
fiske-ekkolod modulet håndterer baggrundsstøj. Du kan
forbedre fiske-ekkolod billedet ved at justere forstærkningen,
men i de fleste tilfælde får du de bedste resultater ved at lade
forstærkningen blive justeret automatisk.
Forstærknings kontrollen bestemmer den styrke, over hvilken
ekkoerne vises på skærmen.

20% manuel
forstærkning

Automatisk
forstærkning

80% manuel
forstærkning

Auto
Hvis du vælger Auto, justerer fiske-ekkolod modulet automatisk
forstærkningen efter forholdene.
Når den sluttes til et ældre fiske-ekkolods modul eller et
traditionelt internt fiske-ekkolods modul, er der 3 tilgængelige
tilstande for automatisk forstærkning:
• Cruising (Lav)
• Trolling (Mellem)
• Fiskeri (Hurtig)
.

Manuel
Du kan også justere forstærkningen manuelt mellem 0% og
100%. Der bør vælges en indstilling, der er høj nok til, at du
kan se fisk og detaljer på havbunden, uden at der er for meget
baggrundsstøj. Kraftig forstærkning er sædvanligvis bedst på
dybt og/eller klart vand, mens lav forstærkning er bedst på lavt
og/eller uklart vand.
De nye værdier gælder også, når du slukker for displayet.

Kontrolfunktioner til forstærkning på skærmen
Skærme med kun touch og HybridTouch multifunktions skærme
har kontrolfunktioner på skærmen.
Når du vælger forstærknings kontrol på skærmen, vises
forstærknings indstillingerne:

Når den sluttes til et ældre fiske-ekkolods modul eller et
traditionelt internt fiske-ekkolods modul, har den automatiske
forstærkning 3 tilstande.

Når den sluttes til eksterne CHIRP, eksterne traditionelle eller
DownVisionTM fiske-ekkolods moduler, er det ikke nødvendigt
med forstærkningstilstande.

I manuel tilstand vises skyde linje kontrollen.

Aktivering og deaktivering af forstærknings kontrol
på skærmen
Du kan aktivere og deaktivere forstærknings kontrolfunktionerne
på skærmen ved at følge nedenstående trin.
På berøringsskærm multifunktions displayet, mens den
relevante applikation vises.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærkning kontrol.

Når du vælger kontrolfunktionerne til forstærkning, bliver
kontrolenhederne på skærmen skiftevis vist og skjult.

Bemærk: Når kontrolfunktionerne til forstærkning
på skærmen skjules, får du adgang til forstærknings
indstillingerne direkte fra applikations menuen: Menu > Gain.

Manuel justering af forstærkning ved hjælp af
kontrolfunktionerne på skærmen
1. Vælg Forstærkning kontrolfunktionen på skærmen på den

venstre side af fiske-ekkolod applikationen.
2. Vælg feltet Auto for at skifte mellem Auto og Manuel gain.
3. Når Auto er fravalgt, skal du vælge Skyde og holde den

nede, og flytte til Venstre for at mindske værdien eller til
Højre for at øge værdien.

Indstilling af automatisk forstærkningstilstand med
kontrolfunktionerne på skærmen
1. Vælg Forstærkning kontrolfunktionen på skærmen på den

venstre side af fiske-ekkolod applikationen.
2. Markér feltet Auto, så der vises et mærke i feltet.
3. Vælg den ønskede Auto Forstærkning.

Justering af fiske-ekkolod gain ved hjælp af menuen
Der er adgang til fiske-ekkolod gain-indstillingen fra fiske-ekkolod
menuen.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
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1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg Gain.

Dialogen for justering af gain vises
4. Justér gain-kontrollen til den ønskede indstilling, eller
5. Vælg Auto.

Der vises et flueben i feltet Auto for at vise, at automatisk
gain er aktiveret.

Sådan indstiller du automatisk forstærknings tilstand vha.
menuen
Når du bruger et ældre fiske-ekkolods modul eller et traditionelt
internt fiske-ekkolods modul, er der 3 tilgængelige tilstande
for automatisk forstærkning. Den automatiske forstærknings
tilstand kan indstilles ved at følge nedenstående trin.
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Følsomhed Indstillinger.
2. Vælg Auto forstærkningstilstand.
3. Vælg den ønskede automatiske forstærkningstilstand:

Farveforstærkning
Traditionelle CHIRP og ældre fiske-ekkolods kanaler bruger
forskellige farver til at afgøre styrken af et ekko. Du kan justere
farveforstærkningen manuelt mellem 0 % og 100 % eller indstille
den til automatisk.

20 % manuel
farveforstærkning

Automatisk
farveforstærkning

80 % manuel
farveforstærkning

Værdien under dette punkt angiver den nedre grænse for farven
til stærkeste ekko. Alle ekkoer med en højere signalstyrke end
denne værdi, vises med den stærkeste farve. Alle ekkoer med
en lavere signalstyrke fordelen jævnt blandt de resterende farver.
• Hvis du vælger en lav værdi, afsættes der et bredt
signalspektrum til den svageste farve og et smalt
signalspektrum til de andre farver.

• Hvis du vælger en høj værdi, afsættes der et bredt
signalspektrum til den stærkeste farve og et smalt
signalspektrum til de andre farver.

Sådan justerer du farveforstærkningen
Følg nedenstående trin for at justere farveforstærkningen på
ældre og traditionelle samt CHIRP fiske-ekkolods kanaler.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg Farve Niveau.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for farveforstærkning vises.
4. Justér kontrollen til den ønskede værdi.
5. Vælg Tilbage for at bekræfte indstillingen og lukke skyder

linjen, eller
6. Vælg Auto for at aktivere automatisk farveforstærkning.

Kontrast
DownVisionTM bruger sort-hvide skygger til at afgøre styrken af
et ekko. Du kan justere kontrasten manuelt mellem 0 % og 100
% eller indstille den til automatisk.

20% manuel kontrast Automatisk kontrast 90% manuel kontrast

Værdien under dette punkt angiver den nedre grænse for
skyggen til stærkeste ekko. Alle ekkoer med en højere
signalstyrke end denne værdi vises med den lyseste skygge.
Alle ekkoer med en lavere signalstyrke fordeles jævnt blandt
de resterende skygger.

• Hvis du vælger en lav værdi, afsættes der et bredt
signalspektrum til den mørkeste skygge og et smalt
signalspektrum til de andre skygger.

• Hvis du vælger en høj værdi, afsættes der et bredt
signalspektrum til den lyseste skygge og et smalt
signalspektrum til de andre skygger.

Justere kontrasten
Følg nedenstående trin for at justere kontrast-indstillingen.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg Kontrast.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for kontrast vises.
4. Justér kontrollen til den ønskede værdi.
5. Vælg Tilbage for at bekræfte indstillingen og lukke skyder

linjen, eller
6. Vælg Auto for at aktivere automatisk kontrast.

Time Varied Gain (TVG)
Indstillingen af Time Varied Gain (TVG) styrer den mængde
dæmpning, der anvendes i vandsøjlen, hvilket giver en balance
mellem lavvands ekkoer (hvor ekkoerne er stærke) og dybtvands
ekkoer (hvor ekkoerne er svage). På denne måde resulterer
mål af den samme størrelse i ekkoer af den samme størrelse,
uanset måldybden. TVG-indstillingen kan indstilles manuelt fra
0% til 100% eller indstilles til automatisk.

D13057-1
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• En højere TVG-indstilling giver svagere mål / mindre støj på
skærmen.

• En lavere TVG-indstilling giver stærkere mål / mere støj på
skærmen.

Bemærk: TVG-værdier mellem 0% og 30% repræsenterer
kontrol i top out-tilstand, og værdier mellem 31% og 100%
repræsenterer TVG-kontrol.

31% TVG 100% TVG Auto TVG

Bemærk: TVG har ingen virkning i simulator-tilstand, men top
out-tilstand (0% til 30%) har dog.

Top out funktion
Top out funktionen er et digitalt filter, der kombineres med
TVG-kontrollen. Top out funktions filteret reducerer støj fra den
øverste del af fiske-ekkolods strålen.
Top out funktion er aktiv, når TVG-værdierne er mellem 0 %
og 30 %. TVG-værdier mellem 31 % og 100 % repræsenterer
reel TVG-kontrol.

0 % TVG 30 % TVG
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Sådan indstilles TVG til Automatisk
TVG-indstillingen kan indstilles til automatisk ved at følge
nedenstående trin.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg TVG.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for TVG vises.
4. Vælg Auto, så der sættes et mærke i feltet for automatisk.

Automatisk TVG funktion
Når TVG står på automatisk, er der 3 automatiske TVG
funktioner, som er tilgængelige, afhængigt af det anvendte
fiske-ekkolods modul.
Der er følgende automatiske TVG funktioner, som er
tilgængelige:
• Lav
• Middel
• Høj
Automatiske TVG funktioner er kun tilgængelige på ældre
fiske-ekkolods moduler og traditionelle interne fiske-ekkolods
moduler.

Sådan indstilles der en automatisk TVG-tilstand
Følg trinnene herunder for at vælge en automatisk TVG-tilstand.
Fra fiske-ekkolod applikationen, mens TVG står på Auto:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg Auto TVG.
4. Vælg den ønskede indstilling: Lav, Middel eller Høj.

Manuel justering af TVG
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Følsomhed Indstillinger.
2. Vælg TVG.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for TVG vises.
3. Justér skyder linjens kontrolfunktion til den ønskede

indstilling.

Værdier mellem 31 % og 100 % repræsenterer TVG-kontrol.
4. Vælg Tilbage eller OK for at lukke skyder linjens

kontrolfunktion.

TVG kontrolfunktioner på skærmen
Skærme med kun touch og HybridTouch multifunktions skærme
har TVG kontrolfunktioner på skærmen.

Når du vælger TVG kontrol på skærmen, vises TVG
indstillingerne.
Når den sluttes til eksterne CHIRP ekkolods moduler (ekskl.
DownVisionTM) og eksterne traditionelle fiske-ekkolods moduler
(ekskl. ældre), har den automatiske TVG 3 tilstande.

I manuel tilstand vises skyde linje kontrollen.

Aktivering og deaktivering af forstærknings kontrol
på skærmen
Du kan aktivere og deaktivere forstærknings kontrolfunktionerne
på skærmen ved at følge nedenstående trin.
På berøringsskærm multifunktions displayet, mens den
relevante applikation vises.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærkning kontrol.

Når du vælger kontrolfunktionerne til forstærkning, bliver
kontrolenhederne på skærmen skiftevis vist og skjult.

Bemærk: Når kontrolfunktionerne til forstærkning
på skærmen skjules, får du adgang til forstærknings
indstillingerne direkte fra applikations menuen: Menu > Gain.

Manuel justering af TVG ved hjælp af kontrolfunktion-
erne på skærmen
Skærme med kun touch og HybridTouch multifunktions skærme
har TVG kontrolfunktioner på skærmen.
1. Vælg TVG kontrolfunktionen på skærmen på den venstre

side af fiske-ekkolod applikationen.
2. Vælg feltet Auto for at skifte mellem Auto og Manuel TVG.
3. Justér indstillingen til den ønskede værdi.

Indstilling af automatisk TVG med kontrolfunktionerne
på skærmen
Skærme med kun touch og HybridTouch multifunktions skærme
har TVG kontrolfunktioner på skærmen.
1. Vælg TVG kontrolfunktionen på skærmen på den venstre

side af fiske-ekkolod applikationen.
2. Vælg feltet Auto for at vælge tilstanden Automatisk TVG.
3. Når den sluttes til eksterne CHIRP ekkolods moduler (ekskl.

DownVisionTM) og eksterne traditionelle fiske-ekkolods
moduler (ekskl. ældre), kan du vælge en automatisk
TVG-tilstand.

Støjfilter
Støjfilteret er tilgængeligt på DownVisionTM fiske-ekkolods
moduler. Med støjfilteret reduceres mængden af uorden, der
vises på skærmen, idet forstærkningen varieres i vandsøjlen.
Støjfilteret kan angives til automatisk eller justeres manuelt:

• Automatisk— I Auto-tilstanden er støjfilteret indstillet til 20%.

• Manuel — Du kan justere støjfilteret manuelt mellem 0% og
100%.

– En lav værdi mindsker den dybde, hvor filteret anvendes.

– En høj værdi øger den dybde, hvor filteret anvendes.

De nye værdier gælder også, når du slukker for displayet.

Justering af støjfilteret
Følg trinnene herunder for at justere støjfilteret.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Følsomhed Indstillinger.
3. Vælg Støjfilter.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for støjfilter vises.
4. Juster støjfilteret til den ønskede værdi, eller
5. Markér afkrydsningsfeltet Auto for at skifte til tilstanden Auto.

Bemærk: Støjfilteret kan også justeres ved at vælge Støj
Filter -kontrollen på skærmen.
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Farvegrænse
Farvegrænsen afgør den signalstyrke, hvorunder der ikke vises
målobjekter. Traditionelle og CHIRP fiske-ekkolodder bruger
forskellige farver til at afgøre signalstyrker, mens DownVisionTM
bruger sort-hvid skyggelægning.
Indstillingen af farvegrænsen er en global indstilling.
Når farvegrænse-værdien ændres, deler alle ruder med
fiske-ekkolods applikationen på alle multifunktions skærme i
netværket den samme farvegrænse-værdi.

Farvegrænse
Traditionelle / CHIRP
kanaler DownVisionTM kanal

100 % (default)

50 %

Ved en lav indstilling er det kun målobjekterne med de stærkeste
farver eller lyseste skygger, der vises.

Sådan justerer du farvegrænsen
Farvegrænsen har en standardværdi på 100 %. Du kan justere
denne indstilling, så der vises mindre farver/skygger.
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Følsomhed Indstillinger.
2. Vælg Farvegrænse.
3. Justér farvegrænsen til den ønskede værdi.
4. Vælg Ok for at bekræfte indstilling og lukke den numeriske

justerings kontrol.

Strømtilstand
Strømtilstanden angiver transducerens styrke. Strømtilstanden
kan stilles på automatisk eller justeres manuelt mellem 0 %
og 100 %. Strømtilstanden er kun tilgængelig på CHIRP,
traditionelle og ældre fiske-ekkolods moduler.

• Auto— Dette er standardindstillingen. Når du har valgt Auto,
justerer fiske-ekkolods modulet automatisk den optimale
indstilling efter den aktuelle dybde, hastighed og signalstyrke
(bunden).

• Manuel — Du kan justere strømniveauet i trin på 1 %. Det
er sædvanligvis bedst at bruge en lav styrkeindstilling, når
vandet er mindre end 2,4 m dybt og en høj styrkeindstilling,
når vandet er dybere end 3,7 m.

Sådan justeres transducerens styrkeindstilling
Fra fiske-ekkolod applikations menuen:
1. Vælg Følsomhed Indstillinger.
2. Vælg Strømtilstand.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for strømtilstand vises.
3. Justér skyder linjen til den ønskede indstilling, eller
4. Vælg Auto for at indstille den automatiske strømtilstand.

17.15 Alarmer fra fiske-ekkoloddet
Følgende fiske-ekkolod alarmer kan indstilles, når der er en
tilgængelig dybde-data kilde.

• Fisk — alarmen lyder, når et målobjekt stemmer overens
med den angivne følsomhed og er inden for dybdegrænsen
(i fald den er slået til).

• Fiske-ekkolod, Dybde— alarmen lyder, når det detekteres,
at dybden er større end dybdegrænsen.

• Fiske-ekkolod, Lavtvand — alarmen lyder, når det
detekteres, at dybden er mindre end lavtvandsgrænsen.

Opsætning af fiskealarmer
Fra alarmmenuen startskærmbillede > Opsætning > Alarmer:
1. Vælg Fisk.

Fiskealarmmenuen vises.
2. Vælg Fisk, således at Til er markeret.
3. Vælg Fiskefølsomhed.

Den numeriske justerings kontrol for fiske følsomhed vises.
4. Justér fiske følsomheden til den ønskede værdi.

Jo højere fiskealarmens følsomhed er, desto flere
dybdemålinger vises der for målobjekterne.

5. Vælg Fiskedybdegrænser, således at Til er markeret.
Grænserne for lavvands- og dybdefiskeri vil blive aktiveret i
menuen.

6. Vælg Lavtvandsgrænse for fiskeri.
Den numeriske justerings kontrol for lavtvandsgrænse for
fiskeri vises.

7. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
8. Vælg Ok for at bekræfte den nye værdi og lukke den

numeriske justerings kontrol.
9. Vælg Dybdegrænse for fiskeri.

Den numeriske justerings kontrol for dybdegrænse for fiskeri
vises.

10.Justér indstillingen til den ønskede værdi.
11. Vælg Ok for at bekræfte den nye værdi og lukke den

numeriske justerings kontrol.

Indstilling af dybdealarm til fiske-ekkoloddet
Fra alarmmenuen startskærmbillede > Opsætning > Alarmer:
1. Vælg Fishfinder, Dybde.
2. Vælg Dybde, således at Til er markeret.

Når der vælges Dybde, skiftes der mellem Til og Fra.
3. Vælg Dybdegrænse.

Den numeriske justerings kontrol for dybdegrænse vises.
4. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
5. Vælg Ok for at bekræfte den nye værdi og lukke den

numeriske justerings kontrol.

Bemærk: Dybdegrænsen kan ikke indstilles til en værdi, der
er mindre end lavvandegrænsen.

Indstilling af lavtvandsalarm til
fiske-ekkoloddet
Fra alarmmenuen startskærmbillede > Opsætning > Alarmer:
1. Vælg Fiske-ekkolod, lavtvand.
2. Vælg Lavt vand, således at Til er markeret.

Når der vælges Lavt vand, skiftes der mellem Til og Fra.
3. Vælg Lavtvandsgrænse.

Den numeriske justerings kontrol for lavtvandsgrænse vises.
4. Justér indstillingen til den ønskede værdi.
5. Vælg Ok for at bekræfte den nye værdi og lukke den

numeriske justerings kontrol.

Bemærk: Lavtvandsgrænsen kan ikke indstilles til en værdi,
der er større end dybdegrænsen.
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17.16 Justering af frekvens
Frekvensen afhænger af fiske-ekkolods modulet og den
anvendte transducer. Når der bruges et ikke-CHIRP
fiske-ekkolods modul eller et CHIRP fiske-ekkolods modul, der
anvendes i ikke-CHIRP tilstand, kan transducerens frekvens
finjusteres manuelt.
Fordelene ved at kunne justere frekvensen omfatter:

• Optimering for bestemte fiskearter og vejrforhold.

• Undgå interferens fra andre fiske-ekkolodder, der bruges i
nærheden (ved den samme frekvens).

• Brug af bred eller smal stråle på en bestemt transducer.

Justering af frekvens på traditionelle og ældre modeller
Følgende frekvenstyper er tilgængelige på ældre og traditionelle
fiske-ekkolods moduler:

• Auto— Når det betjenes automatisk, er det ikke nødvendigt
at foretage en finjustering, da systemet automatisk indstiller
frekvensen, så den passer til din transducers driftsforhold.

• Lavere frekvenser — (f.eks. 50 kHz) — Giver en bred
fiske-ekkolod stråle og når dybt ned i vandet. Lavere
frekvenser giver et billede med en lavere opløsning, der ikke
er særlig egnet til at finde små fisk. Brug lavere frekvenser,
hvis du har brug for at få et bredt overblik over vandet under
båden, eller der er meget langt til bunden.

• Mellemhøje frekvenser — (f.eks. 90 kHz) — Giver
gode detaljer ved de fleste dybder, med en moderat bred
fiske-ekkolod stråle.

• Højere frekvenser — (f.eks. 200 kHz) — Giver en smal
bredde og et billede med høj opløsning. Højere frekvenser er
velegnede på lavere vand (op til ca. 300 m) og ved højere fart.

Grafen herunder afbilder finjustering af frekvensen i et traditionelt
eller ældre fiske-ekkolod (fra –50% til +50%).
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Justering af CHIRP frekvens
Listen herunder giver detaljer om de tilgængelige frekvenstyper,
når du bruger et CHIRP fiske-ekkolods modul.

• Auto— Når det betjenes automatisk, er det ikke nødvendigt
at foretage en finjustering, da systemet automatisk indstiller
frekvensen, så den passer til din transducers driftsforhold.

• Lav frekvenser — ikke-CHIRP tilstand (f.eks. 50 kHz) —
Giver en bred fiske-ekkolod stråle og når dybt ned i vandet.
Lavere frekvenser giver et billede med en lavere opløsning,
der ikke er særlig egnet til at finde små fisk. Brug lavere
frekvenser, hvis du har brug for at få et bredt overblik over
vandet under båden, eller der er meget langt til bunden.

• Mellemhøj frekvens — ikke-CHIRP tilstand (f.eks. 90 kHz)
— Giver gode detaljer ved de fleste dybder, med en moderat
bred fiske-ekkolod stråle.

• Høj frekvens— ikke-CHIRP tilstand (f.eks. 160 kHz) — Giver
en smal bredde og et billede med høj opløsning. Højere
frekvenser er velegnede på lavere vand (op til ca. 300 m)
og ved højere fart.

• Lav Chirp — CHIRP-tilstand (f.eks. 42 til 65 kHz) —
Det er ikke nødvendigt at foretage finjustering, da CHIRP

fiske-ekkolod modulet rydder transducerens tilgængelige
frekvens i hvert ping.

• Mellemhøj Chirp — CHIRP-tilstand (f.eks. 85 til 135 kHz)
— Det er ikke nødvendigt at foretage finjustering, da CHIRP
fiske-ekkolod modulet rydder transducerens tilgængelige
frekvens i hvert ping.

• Høj Chirp — CHIRP-tilstand (f.eks. 130 til 210 kHz) —
Det er ikke nødvendigt at foretage finjustering, da CHIRP
fiske-ekkolod modulet rydder transducerens tilgængelige
frekvens i hvert ping.

Når CHIRP fiske-ekkolod modulet står i ikke-CHIRP tilstand, kan
frekvensen finjusteres for at justere den frekvens, transduceren
sender ved.
Grafen herunder afbilder finjustering af frekvensen i et CHIRP
bredbånds fiske-ekkolod (fra –50% til +50%).
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Finjustering af fiske-ekkolods frekvensen
Når det sluttes til et traditionelt eller ældre fiske-ekkolods modul,
eller når et CHIRP ekkolods modul betjenes i ikke-CHIRP
tilstand, kan sendefrekvensen finjusteres.
Fra fiske-ekkolod applikationen:
1. Kontrollér, at den kanalfrekvens, du ønsker at finjustere,

vises i den aktive fiske-ekkolods rude.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Opsætning.
4. Vælg Ekkolod Opsætning.
5. Vælg Tunings frekvens.

Frekvens justerings kontrollen vises.
6. Justér frekvensen, indtil der opnås optimale resultater.
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17.17 Indstillinger for menuen til opsætning af ekkolod
Dette afsnit indeholder de tilgængelige indstillinger i menuen til opsætning af ekkolod: (Menu > Opsætning > Opsætning
af ekkolod).

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Ping Rate Hyper Ping er en indstilling, der kun er tilgængelig på
traditionelle og ældre fiske-ekkolods moduler, og som bruges
ved lavvande (dybde-interval indstillet til 6 meter eller
derunder). Ved dybder på over 6 meter omdannes ping raten
til normal, indtil dybdeforholdene passer.
Når displayet er indstillet til Hyper, giver det et nøjagtigt,
uforvrænget billede af bunden ved hastigheder på op til 40 kt.

• Normal (default)

• Hyper

Grænse for ping rate Bruges til at begrænse hastigheden; det kan være nyttigt at
begrænse ping rate-grænsen efter de lokale forhold. F.eks.
kan ping-hastigheden være for høj, hvis havbunden er hård,
og vandet er lavt.

Bemærk: Ping rate-grænsen deaktiveres, hvis Ping
Rate er indstillet til Hyper.

• DownVisionTM og SideVisionTM fiske-ekkolod: 5
til 80 ping i sekundet.

• Ældre og traditionelle interne fiske-ekkolod: 5
til 50 ping i sekundet.

• CHIRP og traditionelle eksterne fiske-ekkolod:
5 til 30 ping i sekundet.

Aktivering af ping Fiske-ekkolods pingene kan slås fra. Det kan være nyttigt,
hvis du afprøver andet udstyr på båden, eller hvis der er
dykkere under båden. Funktionen bliver automatisk aktiveret,
når fiske-ekkolod modulet slukkes.

• Til

• Fra

Indstil frekvens Giver mulighed for manuel justering af ikke-CHIRP
kanalfrekvenser.

• –50 % til +50 %

Interferens Afvisning Fjerner kraftige udsving, der skyldes andre både med
fiske-ekkolod.

Bemærk: Interferens afvisning kan slås fra, hvis Ping
Rate står på Hyper.

• Auto

• Lav

• Middel

• Høj

• Fra

2. ekko-IR Justerer ping-hastigheden i små trin efter resultaterne fra det
andet ekko. På den måde øges billedets følsomhed.

Bemærk: 2. ekko-IR er slået fra, hvis Ping Rate står
på Hyper.

• Fra

• Lav

• Høj

Nulstilling af ekkolod Gendan fabriksindstillingerne for fiske-ekkolod modulet. Når
du bruger nulstillings funktionen, taber du muligvis kortvarigt
forbindelsen til fiske-ekkolod modulet - det er ganske
almindeligt.
Transducer-valget påvirkes ikke, når der udføres Nulstilling
af ekkolod.

• Ja

• Nej

Trip nulstilling Nulstiller fiske-ekkolodmodulets triptæller. • Ja

• Nej
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17.18 Indstillinger for opsætning af transducer
Menuen Opsætning af transducer bør bruges ved opsætning af dit multifunktionsdisplay for første gang eller ved installation af
en dybdetransducer.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Transducer Vælg den korrekte transducertype blandt de viste.
Visse tranducere detekteres automatisk af systemet.

Tilgængelige muligheder afhænger af det
tilsluttede fiske-ekkolod modul.

Hastighedstransducer Vælg den korrekte hastighedstransducer blandt de viste.
Du kan ikke vælge noget her, hvis du bruger en transducer,
der kombinerer dybde og hastighed eller dybde, hastighed
og temperatur.

Tilgængelige muligheder afhænger af det
tilsluttede fiske-ekkolod modul.

Dybdeforskydning Forskydningen angiver transducerens dybde for:

• Vandoverflade = 0,0 ft og derover.

• Køl = 0,1 ft og derunder.

• –9,8 til +9,8 fod — eller tilsvarende enheder

Fart Offset Forskydning i hastighedsmålingen. • 0 til 100 %

Temperaturforskydning Forskydningen af temperaturtransducerens værdi. • –9,9 til +9,9 °F — eller tilsvarende enheder
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17.19 Nulstilling af ekkolodet
Nulstillingsfunktionen genopretter enhedens fabriksindstillinger.

Bemærk: Når der udføres en fabriksnulstilling, fjernes
indstillingerne for kalibrering af hastighed, temperatur og
dybde.

1. Brug et kompatibelt Raymarine-multifunktionsdisplay til at gå
til fiske-ekkolod applikationssiden.

2. Vælg Menu i sidemenuen.
3. Vælg Opsætning.
4. Vælg Ekkolod Opsætning.
5. Vælg Nulstilling af ekkolod.
6. Vælg Ja for at bekræfte.
Fabriksindstillingerne for enheden gendannes.
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Kapitel 18: Radarapplikation

Kapitlets indhold
• 18.1 Oversigt over radar på side 208

• 18.2 Radarscannerens statussymboler på side 209

• 18.3 Oversigt over radarbilledet på side 210

• 18.4 Radarens rækkevidde og billedkvalitet på side 211

• 18.5 Tracksporing af mål på side 213

• 18.6 Distancer, afstand og pejling på side 216

• 18.7 Radarindstillinger og retning på side 218

• 18.8 Indstillinger i radar præsentations menu på side 220

• 18.9 Radar tuning: Gain-kontrolfunktioner på skærmen på side 223

• 18.10 Justeringer af HD og SuperHD radar på side 224

• 18.11 Justering af ikke-HD digitale radarantenner på side 226

• 18.12 To samtidige rækkeviddeindstillinger for radar på side 227

• 18.13 Scannerhastighed for radarscanner på side 228

• 18.14 Menuen Opsætning af radar på side 229

• 18.15 Nulstilling af radaren på side 231
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18.1 Oversigt over radar
Radarens data bruges som hjælp til at spore målobjekter og
måle distancer og pejlinger.
RADAR (Radio Detection And Ranging) bruges på havet til at
registrere objekter objekter (kaldet "målobjekter") på afstand.
Hvis de bevæger sig, kan deres hastighed desuden beregnes.
Radar fungerer ved, at der udsender radioimpulser, hvis
refleksioner (ekkoer) fra objekter i området registreres og vises
som målobjekter på displayet.
Du kan hurtigt blive bedre til at tyde radarbilledet ved at
sammenligne objekter på radarbilledet med synlige objekter så
ofte som muligt - f.eks. både, bøjer og strukturer på kyster. Du
bør øve dig i at navigere i havne- og kystområder mens det er
lyst, og vejret er klart.

HD- og SuperHD-radar
Multifunktionsdisplayet kan bruges med digitale radarscannere.
HD- og SuperHD-radarscannere giver dig en række fordele og
gør det lettere at se objekter rundt om båden.
HD- og SuperHD-radarscannere giver:

• Forbedret registrering af målobjekter.

• Billeder i farver.

• To samtidige rækkeviddeindstillinger.

• SuperHD-funktionalitet. Senderens styrke bliver mindst
fordoblet, og strålens bredde udvides med en lignende faktor.

Bemærk: Du skal tilslutte en SuperHD-radarscanner for at
kunne bruge SuperHD-funktionen.

Flere radarscannere
Multifunktionsdisplayet understøtter kun brugen af 1 radar på
netværket.
Når radarapplikationen åbnes, vises der en advarselsmed-
delelse, hvis der detekteres flere radarscannere. Yderligere
radarscannere skal fjernes fra netværket, inden radarapplikatio-
nen kan fungere.

Radarfunktioner
Afhængigt af den type Raymarine-radar, du har, vil der være
forskellige tilgængelige funktioner. Tabellen herunder viser hvilke
funktioner og indstillinger, der understøttes af hver radartype:

Funktion

Radome
ikke-HD-
radaran-
tenne

Radome
HD-radara-
ntenne

HD åben
antenne

SuperHD
åben
antenne

Farve-
forstærkning

Auto /
Manuel
(0-100%)

Auto /
Manuel
(0-100%)

Auto /
Manuel
(0-100%)

FTC Fra/Til
(0-100%)

Hav Havn / Kyst
/ Offshore
/ Manuel
(0-100%)

Auto /
Manuel
(0-100%)

Auto /
Manuel
(0-100%)

Auto /
Manuel
(0-100%)

Auto-
tilstand:
BøjeAuto-
tilstand:
Havn

Auto-
tilstand:
Åben hav

Auto-
tilstand:
Kyst

Funktion

Radome
ikke-HD-
radaran-
tenne

Radome
HD-radara-
ntenne

HD åben
antenne

SuperHD
åben
antenne

Auto-
tilstand:
Fugl

Power-
boost

Antenne-
boost

Interferen-
safvisning

Fra / Normal
/ Høj

Fra / Til Fra / Til Fra / Til

Målud-
videlse

Fra / Lav /
Høj

Fra / Til Fra / Til Fra / Til

MARPA-
målobjekter

10 25 25 25

Dual Range

Dual Range-
begræn-
sninger

N/A

Scanner-
hastighed

24 RPM 24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

Parkerings-
forskydning

0-360
grader

0-360
grader

An-
tennestør-
relse

4ft / 6ft 4ft / 6ft

Displaytim-
ing

0-153,6m 0-767m
(afhængigt
af
rækkevidde)

0-767m
(afhængigt
af
rækkevidde)

0-767m
(afhængigt
af
rækkevidde)

STC-
forudindstill-
ing

0-100%

Forudind-
stilling af
forstærkn-
ing

0-100

Tuningskor-
rektion

Bemærk: Funktioner, der ikke er angivet, understøttes af
Raymarine digitale, HD- og SuperHD-radarer.
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18.2 Radarscannerens statussymboler
Radarscannerens tilstand vises på datalinjen.

Symbol

Radar-
ens til-
stand Beskrivelse

Sender
(TX -
transmit)

Et roterende ikon som tegn på at
scanneren er tændt og udsender signaler.
Når tilstanden for SCANNER er TIL,
kan du aktivere scanneren ved at vælge
denne indstilling. Dette er den sædvanlige
betjeningstilstand.

Standby
(STBY)

Et stillestående ikon som tegn på, at
scanneren er tændt, men ikke udsender
signaler, og at antennen ikke roterer.
Scanneren udsender ikke signaler, og
radardata vises ikke på skærmbilledet.
Dette er en strømbesparende tilstand,
der bruges på tidspunkter, hvor der
ikke er behov for radar. Når du
aktiverer sendetilstanden igen, behøver
magnetronen ikke at varme op. Dette er
standardindstillingen.

Fra Scanneren kan slås fra, når der ikke er
brug for radar, men displayet bruges til
andre applikationer, f.eks. søkortet. Når
denne indstilling vælges, tæller systemet
ned. Mens nedtællingen er aktiv, kan du
ikke tænde for scanneren igen.

Tids-
bestemt
Sending

Scanneren skifter mellem
tændt/sendefunktion og standby.
Scanneren går på standby, når der ikke er
behov for konstant radardækning.

Sådan tænder og slukker du radarscanneren
Gør følgende i radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Power for at tænde og slukke for radaren.

Radaren vil altid blive tændt i standbytilstand.
3. Vælg Radar for at skifte mellem tilstandene Send og

Standby.

Brug af power-knappen til at skifte
betjeningstilstande.
Radarbetjeningstilstandene kan også indstilles ved hjælp af
power-knappens menu på multifunktionsskærmen.
1. Tryk på knappen Power og slip den.

Genvejsmenuen vises:

2. Vælg Tænd Radar for at tænde for radaren eller Sluk Radar
for at slukke for radaren.

3. Vælg Radar: Tx for at starte radar-transmissionen eller
Radar: Stdby for at standse radar-transmissionen.
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18.3 Oversigt over radarbilledet
Når radarscanneren er tilsluttet, og radaren udsender signaler,
vises der på radarbilledet en slags søkort over radarens
dækningsområde.

D12207-2

10 13 1411

1 3 5 6 7 982 4

1512

Nummer Beskrivelse

1 Rækkevidde

2 Kontrolfunktioner på skærmen (kun berøringsskærm
multifunktions display.)

3 Forstærkningstilstand

4 Bådens pejlingsmarkør (SHM - Ship's Heading Marker)

5 Retning

6 Vagtzone

7 Bevægelsesindstilling

8 Skala status

9 Mellemrum mellem afstandsringe

10 Datacelle overlay

11 Waypoint

12 Sikkerhedszone ring

13 Skaler ud (kun berøringsskærm multifunktions display.)

14 Skaler ind (kun berøringsskærm multifunktions display.)

15 Bådens position

Bemærk: Skala kontrolfunktioner på skærmen kan
aktiveres og deaktiveres fra startskærmen: Tilpas > Display
Præferencer > Skala kontrol

Radarapplikationen indeholder yderligere funktioner:
• Farvepaletter.
• Tilføjelse af AIS-overlay.
• MARPA-målobjekter.
• VRM/EBL-markører
Bådens position vises typisk midt i billedet og den umiddelbare
pejling angives med en lodret linje, kaldet bådens kursmarkør
(SHM).

Bemærk: Hvis cursoren placeres over SHM, vil SHM blive
fjernet midlertidigt for at hjælpe med at placere markører eller
læse mål osv.

Målobjekter på billedet kan være store, små, tydelige eller
utydelige alt efter målobjektets størrelse, retning og overflade.
Hvis du bruger en ikke-HD radome-scanner, vises de stærkeste
signaler med gult, mens de svagere signaler vises med to blålige
nuancer. Hvis du bruger en HD- eller SuperHD-radarscanner,
vises de stærkeste signaler med en af 256 forskellige farver,
så du bedre kan adskille målobjekterne. Vær opmærksom på,

at størrelsen på et målobjekt afhænger af mange faktorer, og
at størrelsesforholdet måske ikke er korrekt. Objekter, der er
tættere på, kan måske se ud til at have samme størrelse som
større objekter, der er langt væk.

Bemærk: Farverne herover henviser til standardfarvepaletten.

Når du har lært systemet at kende, kan du bedømme den
omtrentlige størrelse på forskellige objekter ud fra deres relative
størrelse og ekkoernes styrke.
Husk, at målobjekternes viste størrelse afhænger af:

• Den fysiske størrelse på det reflekterende objekt.

• Målobjektets konstruktionsmateriale. Metalliske overflader
reflekterer signaler bedre end ikke-metalliske overflader.

• Lodrette objekter såsom klipper reflekterer signaler bedre end
skrånende objekter som f.eks. sandbanker.

• Stejle kystlinjer med klippeskråninger kan opfanges af
radaren på længere afstand. Derfor kan det første tegn på
land fra radaren f.eks. være et bjerg, der ligger op til flere
kilometer væk fra kysten. Selv om kystlinjen muligvis er meget
nærmere, vises den måske ikke på radarbillede førend båden
er tættere på land.

• Nogle målobjekter, f.eks. bøjer og mindre fartøjer, kan være
svære at få øje på, da de ikke har en konsistent, reflekterende
overflade når de bliver båret omkring af bølgerne. Derfor kan
deres ekkoers styrke skifte meget, og de kan nogle gange
forsvinde helt.

• Bøjer og mindre fartøjer minder om hinanden, men fartøjer
kan typisk genkendes på deres bevægelse.

Bemærk: Der kræves en GPS-modtager og en hurtig
kurssensor for at kunne bruge MARPA-funktionen og for at
aktivere radarbilledet.

Radarkontekstmenu
Radarapplikationen indeholder en kontekstmenu, som giver
positionsdata og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder de følgende positionsdata til
cursorpositionen i forhold til dit fartøj:

• Breddegrad

• Længdegrad

• Rækkevidde

• Pejling

Kontekstmenuen indeholder også de følgende menupunkter:

• Lås Emnemål
• Placer VRM/EBL
• Placer Waypoint ved Cursor
• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.
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18.4 Radarens rækkevidde og
billedkvalitet

Radarens maksimale rækkevidde
Radarens rækkevidde er afhængig af forskellige faktorer, f.eks.
scannerens placeringshøjde og målobjektets højde.
Radarens maksimale rækkevidde begrænses egentlig bare af
sigtelinjen, så det afhænger af scannerens placeringshøjde og
målobjektet højde som illustreret nedenfor:

a 1 a 2

h H

D1643-4

Rmax

Rmax = 2.23 (     h   +    H   )

1
3

2

Punkt Beskrivelse

1 Radarudstyret fartøj.

2 Jordens runding.

3 Mål (klint).
a1 Antennes radarhorisont.
a2 Måls radarhorisont.

Rmax Maksimal radarrækkevidde i sømil.
Rmax = a1 + a2

h Radarantennens højde i meter.

H Målhøjde i meter.

I tabellen nedenfor kan du se den typiske maksimale rækkevidde
for forskellige antennehøjder og højder på målobjekter. Husk:
Selv om radarens horisont er større end den synlige horisont,
kan radaren kun registrere målobjekter, hvis målobjekterne er
høje nok til at rage over radarhorisonten.

Antennehøjde (meter)
Målobjektets højde
(meter)

Maksimal rækkevidde
(sømil)

3 3 7,7

3 10 10,9

5 3 8,8

5 10 12

Radarbilledets kvalitet
Der er flere faktorer, der kan påvirke kvaliteten på et radarbillede
- bl.a. ekkoer, støj (et stort antal objekter på havoverfladen) og
andre former for interferens.
Det er ikke alle ekkoer, der kommer fra gyldige målobjekter.
Falske eller manglende ekkoer kan stamme fra:

• Sidestråler.

• Indirekte ekkoer.

• Flere ekkoer.

• Blinde sektorer.

• Støj som følge af havet, regn eller sne.

• Interferens.

Med en smule øvelse kan du typisk opdage sådanne forhold
hurtigt og minimere effekten med radarens kontrolfunktioner.

Sidestråler
Energien fra de impulser, der ikke holder sig inden for den smalle
hovedstråle, danner mønstre af sidestråler. Sidestrålernes
effekt er størst, når afstanden til målobjekterne er relativt kort
(typisk under 3 sømil), og opstår oftest ved større objekter.
Ekkoer fra sidestråler kan enten danne buer på radarbilledet - lig
afstandsringene - eller en række ekkoer, der sammen danner
en brudt bue.

D1638-5

1

2 2

3

4
5

6

6

Punkt Beskrivelse

1 Hovedstråle

2 Sidestråler

3 Antenne

4 Bue

5 Ægte ekko

6 Sideekkoer

Indirekte ekkoer
Der er flere slags indirekte ekkoer eller ekkobilleder. De
kan nogle gange ligne ægte ekkoer, men de er generelt
uregelmæssige og uskarpe.

D1641-5

1

3

2

4

5

6

Punkt Beskrivelse

1 Falsk ekko

2 Ægte ekko

3 Passerende skib

4 Mast eller rør

5 Ægte ekko

6 Falsk ekko

Flere ekkoer
Flere ekkoer er ikke et almindeligt fænomen, men det kan opstå,
hvis der er et stort målobjekt med en bred, lodret overflade
relativt tæt på. Det udsendte signal reflekteres frem og tilbage
mellem objektet og din egen båd, så der opstår flere ekkoer, der
vises som objekter, der er længere væk end kilden til det ægte
ekko, men i samme retning.

D1642-4

1

2

Punkt Beskrivelse

1 Ægte ekko

2 Flere ekkoer
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Blinde sektorer
Hvis der f.eks. er rør eller master i nærheden af radarantennen,
kan de blokere radarstrålen og skabe radarskygger eller "blinde
sektorer". Hvis der er tale om et relativt smalt objekt, vil strålens
intensitet muligvis blot blive reduceret i den pågældende retning.
Hvis objektet er bredt, kan det dog forårsage et komplet tab af
signal og dermed et "skyggeområde" i den pågældende retning.
Der kan også være flere ekkoer, der udvides på den anden side
af objektet. Det er normalt muligt at minimere effekten fra blinde
sektorer ved at installere scanneren med omtanke.

Støj som følge af regn eller sne
Radaren opfanger ekkoer fra regn og sne. Retursignalerne fra
områder med uvejr og regnbyger består af massevis af små
ekkoer, der konstant ændrer størrelse, intensitet og position.
Sådanne retursignaler kan nogle gange være afbildet som store,
uklare områder alt efter, hvor kraftig nedbøren er. Billederne i
den nedenstående tabel viser, hvordan Regn kontrol kan fjerne
denne støj:

Støj fra
regn Fra

Støj fra
regn Til

"Støj" fra havet
Radarens retursignaler fra bølgerne omkring båden kan skabe
støj i centrum af radarbilledet, og det kan derfor være svært at
se de egentlige målobjekter. Denne slags "støj" vises typisk
i form af flere ekkoer på kort afstand - ekkoer der forsvinder
eller springer omkring på billedet. Hvis vejrforholdene er meget
dårlige, kan ekkoerne fra massevis af bølger skabe så meget
støj, at der næsten vises en solid skive på radarbilledet. Støj fra
havet kan dæmpes ved hjælp af indstillingerne for støj fra havet.
Billederne i den nedenstående tabel viser, hvordan indstillinger
for støj fra havet kan fjerne noget af denne støj:

"Støj"
fra havet
slået fra

"Støj" fra
havet i au-
tomatisk
indstilling

Interferens
Når der udsendes radarsignaler fra to eller flere både i
nærheden af hinanden, kan der opstå radarinterferens på begge
både. I så fald vises der som regel en spiral af små prikker
med udgangspunkt i billedets centrum Denne type interferens
er tydeligere ved længere afstande. Denne interferens kan
dæmpes ved hjælp af indstillingerne for afvisning af interferens
Billederne i den nedenstående tabel viser, hvordan indstillinger
for afvisning af interferens kan fjerne noget af denne interferens:

Interfer-
ens Afvis-
ning slået
fra

Interfer-
ens Afvis-
ning slået
til
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18.5 Tracksporing af mål
Funktionerne Vagtzone , VRM/EBL og MARPA vil hjælpe dig
med at spore mål og undgå kollisioner.
Hvis der er sluttet en radar til multifunktionsdisplayet, kan du:

• Bedømme afstanden til et målobjekt og dets pejling
(VRM/EBL).

• Indstille en alarm til at blive udløst, hvis et målobjekt kommer
inden for en bestemt zone (Vagtzone).

• Se detaljerede oplysninger om sporede målobjekter (MARPA).

• Se et målobjekts afstand og pejling.

Sådan indstiller du en vagt zone for radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Zoner.
3. Vælg Vagt Zone, således at Til er markeret.

Når der vælges Vagt Zone, bliver zonen slået Til og Fra.
4. Vælg Vagt Zone Opsætning.
5. Vælg Form: for at skifte mellem Sektor eller Cirkel.
6. Vælg Ydre: .

Den ydre numeriske justerings kontrol vises.
7. Justér vagtzonens yderste kant til den ønskede afstand.
8. Vælg Ok for at lukke den numeriske justerings kontrol.
9. Vælg Indre: .

Den indre numeriske justerings kontrol vises.
10.Justér vagtzonens inderste kant til den ønskede afstand.
11. Vælg Ok for at lukke den numeriske justerings kontrol.
12.Vælg Bredde: .

Den numeriske justerings kontrol for bredde vises.
13.Justér vagtzonens bredde i grader.
14.Vælg Ok for at lukke den numeriske justerings kontrol.
15.Vælg Pejling: .

Den numeriske justerings kontrol for pejling vises.
16.Justér vagtzonens pejling i grader bagbord eller grader

styrbord.
17.Vælg Ok for at lukke den numeriske justerings kontrol.

Bemærk: Vagtzonens bredde og pejling kan kun justeres, når
Form: er indstillet til Sektor.

Vagtzone kontekstmenu
Vagtzone funktionen indeholder en kontekstmenu, som giver
yderligere menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder følgende menupunkter:

• Lås Emnemål.
• Juster Zone
• Zone fra

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

Sådan justerer du vagtzonens følsomhed
Du kan justere tærsklen, ved hvilken alarmen udløses af et mål,
der trænger ind i vagtzonen.
Fra radar applikations menuen:
1. Vælg Zoner.
2. Vælg Følsomhed.

Den numeriske justerings kontrol for følsomhed vises.
3. Justér følsomheden til den ønskede værdi.
4. Vælg Ok eller Tilbage for at bekræfte indstillingen og lukke

den numeriske justerings kontrol.
Følsomhedsindstillingen for vagtzonen kan også åbnes gennem
menuen Alarmer : Hjemme Skærm > Opsætning > Alarmer
> Vagt Zone > Følsomhed.

Oversigt over MARPA
MARPA bruges til sporing af målobjekter og risikoanalyse i
radarapplikationen.
Hvis du har sluttet en nøjagtig kurssensor til multifunktions-
displayet, kan du bruge MARPA-funktionerne (Mini Automatic
Radar Plotting Aidfunctions) til sporing af målobjekter og
risikoanalyse. Med MARPA bliver det lettere at undgå kollisioner,
idet oplysningerne om sporede målobjekter beregnes, og der
hele tiden gives en nøjagtig og hurtig situationsvurdering.
Antallet af målobjekter, du kan spore på samme tid, afhænger af
radarscannerens model.
MARPA sporer registrerede målobjekter og beregner deres
hastighed og kurs.
Hvert sporet målobjekt kan vises som en grafisk afbildning,
der angiver det nærmeste punkt (CPA - Closest Point of
Approach), og tiden til nærmeste punkt (TCPA - Time to Closest
Point of Approach). Du kan også få vist de beregnede data
for målobjekterne på displayet. Hvert målobjekt analyseres
kontinuerligt, og der lyder en alarm, hvis et målobjekt udgør en
fare eller tabes af syne.
Displayet skal have nøjagtige data omkring bådens kurs og
hastighed, for at du kan bruge MARPA effektivt. Jo højere kvalitet
disse data har, desto bedre bliver resultaterne fra MARPA.
Det anbefales at du bruger en Raymarine SMART-kurssensor
eller en gyroskop-stabiliseret autopilot for at sikre bedst mulige
kursdata.
I tilstanden Sand Bevægelse kræves der SOG- og
COG-oplysninger, for at målobjekterne faktiske hastighed og
kurs kan vises.
I tilstanden Relativ Bevægelse kræves der oplysninger om kurs
og hastighed.

1 32 4

D12219-1

Punkt Beskrivelse

1 Sikkert målobjekt

2 Forsvundet målobjekt

3 Farligt målobjekt

4 Mål hentes
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Sikkerhedsbemærkninger
MARPA kan gøre det lettere at undgå kollisioner, når funktionen
bruges med omtanke. Det er dit ansvar at udvise almen
forsigtighed og navigationsmæssig dømmekraft.
Under visse forhold kan det være svært at registrere nogle
målobjekter. Disse forhold kan også være afgørende for, at et
målobjekt bliver registreret korrekt. Her er nogle af disse forhold:
• Målobjektets ekko er svagt. Målobjektet er meget tæt på land,
bøjer eller andre store objekter.

• Målobjektet eller din egen båd foretager pludselige manøvrer.
• Sejlforholdene er dårlige, og målobjektet forsvinder blandt en
masse andre eller i kraftige dønninger.

• Sejlforholdene er så dårlige, at stabiliteten påvirkes, og
bådens egne kursdata er ustabile.

• Unøjagtige kursdata.
Sådanne forhold kan have følgende symptomer:
• Der er problemer med at registrere målobjektet, og
MARPA-vektorerne er ustabile;

• Symbolet bevæger sig bort fra målobjektet, låses fast på et
andet målobjekt, eller skifter til et symbol, der angiver, at
målobjektet er forsvundet.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at genstarte
registreringen og sporingen af målobjektet, og det kan i værste
fald være umuligt at holde fast i målobjektet. I sådanne tilfælde
kan resultaterne muligvis forbedres vha. kursdata med bedre
kvalitet.

Sådan analyseres en MARPA-risiko
Hvert målobjekt overvåges for at bestemme, om det vil have en
bestemt afstand fra båden inden for et bestemt tidsinterval. I så
fald betegnes målobjektet som farligt, og der lyder en alarm og
vises en advarsel. Målobjektets symbol skifter og blinker for
at angive, at der er tale om et farligt målobjekt. Når alarmen
anerkendes, fjernes advarslen.
Hvis et målobjekt forsvinder, enten fordi MARPA-softwaren har
mistet kontakten, eller fordi det er uden for rækkevidde, lyder
der en alarm, og der vises en advarsel på displayet. Symbolet
skifter for at angive, at målobjektet er forsvundet. Du kan stoppe
alarmen og fjerne advarslen og symbolet ved at anerkende
alarmen.

Effektiv rækkevidde for MARPA-målobjekter
Det er kun muligt at registrere MARPA-målobjekter, der er op
til 12 sømil væk, men sporingen kan godt fortsætte ved større
afstande.
Hvis du vælger en mindre rækkevidde til radaren, kan
målobjekterne være uden for radarscannerens rækkevidde, og i
så fald forsvinder de. I sådanne tilfælde vises der en advarsel
om, at målobjektet er uden for skærmbilledet.

MARPA-kontekstmenu
MARPA-funktionen indeholder en kontekstmenu, som giver
positionsdata og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder de følgende måloplysninger:
• CPA
• TCPA
• COG (kurs over grund)
• SOG (fart over grund)
Kontekstmenuen indeholder også de følgende menupunkter:
• Slet Mål
• CPA-grafik

• MARPA Data
• Drej termisk kamera (kun tilgængeligt, når det termiske
kamera er tilsluttet og fungerer.)

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

Sådan konfigurerer du mål-indstillinger
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Mål-indstillinger.
4. Vælg Vektorlængde.
5. Vælg et tidsinterval.

Længden på vektorlinjerne bestemmes ud fra den distance,
som båden bevæger sig inden for den tidsperiode, du vælger
her.

6. Vælg Målhistorik.
7. Vælg et tidsinterval.

Målets tidligere position vil blive plottet på radarskærmen
som et målikon med en lysere skygge end det reelle mål.

Bemærk: MARPA- og AIS-funktioner deler indstillinger for
Sikkerheds Zone og Vektorlængde.

Opsætning af Sikkerhedszone Ring
Du kan justere Sikkerhedszone Ringens radius, tiden
til Sikkerhedszonen og vælge, om AIS-mål udløser
Sikkerhedszonens alarm, i menuen til opsætning af
Sikkerhedszone Ring.
Du åbner menuen for opsætning af Sikkerhedszone Ring på
følgende måde:
• Fra radar applikationen: Menu > Zoner > Opsæt sikkerheds
Zone

• Fra søkort-applikationen, hvor kun AIS lag er aktiveret: Menu
> AIS muligheder > Sikkerheds zone > Sikkerheds Zone
Opsætning.

• Fra søkort-applikationen, hvor kun Radar lag er aktiveret:
Menu > Radar muligheder > Sikkerheds zone > Sikkerheds
Zone Opsætning.

• Fra søkort-applikationen, hvor AIS og Radar lag er aktiveret:
Menu > Radar & AIS muligheder > Sikkerheds zone >
Sikkerheds Zone Opsætning

Fra menuen Sikkerheds Zone Opsætning:
1. Vælg Radius af sikkerhedszone.

i. Vælg den påkrævede radius for sikkerhedszonen.
2. Vælg Tid til sikkerhedszone.

i. Vælg den påkrævede tidsperiode.
3. Vælg AIS Alarm, således at Til er markeret.

Når der vælges en AIS Alarm, skifter alarmen for farligt mål
mellem Til og Fra.

Brug af MARPA

Sådan vælger du et MARPA-målobjekt at spore
Fra radarapplikationen:
1. Vælg det målobjekt, der skal hentes.

MARPA-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Lås Emnemål.
Symbolet, der angiver, at målet vælges, vises. Hvis målobjektet
kan ses i flere scanninger, låser radaren sig fast på det, og
symbolet ændres, så det angiver, at målobjektet er "sikkert".

Annullering af et MARPA-mål ved hjælp af MARPA-
kontekstmenuen
Fra radarapplikationen:
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1. Vælg det relevante mål.
MARPA-kontekstmenuen vises.

2. Vælg Slet Mål eller Slet alle Mål.

Annullering af et MARPA-mål ved hjælp af menuen
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Vis mållister.
4. Vælg Vis MARPA Liste.
5. Vælg det relevante MARPA-mål fra listen.
6. Vælg Slet Mål eller Slet alle Mål.

Oversigt over bådvektorer (CPA-grafik)
CPA-grafikken viser vektorerne for båden og et valgt målobjekt.
En vektor er en linje på skærmbilledet, der viser den forventede
kurs for din båd og det valgte målobjekt, hvis I begge holder
kursen. Vektorernes længde afhænger af bådenes hastigheder
og indstillingerne for vektorlængder i menuen MARPA
Opsætning.

0.556nm
00h30m09s

143°T
28.0kt

1 2

D9008-2

Punkt Beskrivelse

1 Målvektor

2 CPA-grafik

Sand bevægelse
Hvis bevægelsesindstillingen er Sand, forlænges vektorerne
for din båd og målobjektet til skæringspunktet. Det nærmeste
punkt vises med en linje på vektoren for din båd. Linjens
længde og retning angiver målobjektets afstand og pejling ved
det nærmeste punkt. Teksten angiver det nærmeste punkt og
tiden til nærmeste punkt. Teksten ud for symbolet til målobjektet
angiver den faktiske kurs og hastighed.

Relativ bevægelse
Når bevægelsesindstillingen Relativ er valgt, forlænges vektoren
for din båd ikke. CPA-linjen udgår fra din båd, mens målobjektets
vektorforlængelse vises som relativ, ikke ægte. Teksten ud for
målobjektet angiver kursen og hastigheden.

Visning af MARPA-måldata
1. Vælg målet.

MARPA-kontekstmenuen vises og giver de følgende data:

• Nærmeste punkt (CPA).

• Tid til nærmeste punkt (TCPA).

• COG (hvis tilgængelig).

• SOG (hvis tilgængelig).

2. For at få vist CPA-grafik skal du vælge CPA Grafik fra
kontekstmenuen:
i. Vælg Auto for at få vist CPA-grafikken, når målet vælges.
ii. Vælg Til for at få vist CPA-grafikken, mens målet spores.
iii. Vælg Fra for at skjule CPA-grafikken.

3. For at få vist oplysninger om kurs og pejling langs målet skal
du vælge MARPA Data, således at Vis er markeret.
i. Når der vælges MARPA Data, skiftes der mellem Vis og

Skjul.

Visning af fulde oplysninger om MARPA-målobjekter
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Mål.
3. Vælg Vis mållister.
4. Vælg Vis MARPA Liste.
5. Vælg det relevante mål.
6. Vælg Vis Fuld Emnemål Data.
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18.6 Distancer, afstand og pejling
Når du bruger radarapplikationen, kan du måle distancer,
afstande og pejlinger.
Funktionerne beskrives i nedenstående skema:

Funktioner

Distancer
mellem
punkter

Afstand fra
din båd Pejlinger

Afstandsringe Ja (tilnærmet
distance)

Ja (tilnærmet
afstand)

Nej

Markør Nej Ja Ja

Variable Range
Markers /
Electronic
Bearing Lines
(VRM/EBL)

Nej Ja Ja

Bevægelig
VRM/EBL

Ja Nej Ja

Måling vha. afstandsringene
Med afstandsringene kan du bedømme den omtrentlige distance
mellem punkter. Afstandsringe er koncentriske cirkler, der vises
på displayet med fast afstand mellem hinanden og med båden
i centrum. Antallet og mellemrummet mellem ringene ændres,
når du ændrer dækningsområdet.

Eksempler:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Rækkevidde — 1/4
sømil
Afstandsringe — 760
fod fra hinanden

Rækkevidde — 3/4
sømil
Afstandsringe — 1/4
sømil fra hinanden

Rækkevidde — 1 1/2
sømil
Afstandsringe — 1/4
sømil fra hinanden

Måling vha. markøren
Du kan måle pejlingen og afstanden mellem båden og et bestemt
punkt ved at flytte markøren hen til det pågældende punkt på
skærmbilledet og trykke på Ok, og radar kontekstmenuen vil
vise:

• Breddegrad

• Længdegrad

• Rækkevidde

• Pejling

D12217-2

1 2

Punkt Beskrivelse

1. Cursor

2. Pejling og afstand fra dit fartøj til
cursorpositionen

Du kan også få vist cursorpositionen i datalinjen ved at vælge
følgende fra startskærmbilledet: Brugerdefinér > Databjælke
opsætning > Rediger databjælke. Vælg derefter det datafelt,
hvor du ønsker at få vist cursorpositionen. Vælg Navigation >
Cursor Position.

Måling vha. VRM/EBL
Variable Range Markers (VRM)
En Variable Range Marker (VRM) er en cirkel med båden i
centrum og fastgjort i forhold til kursindstillingen. Når cirklen
justeres, så den passer med et målobjekt, måles afstanden fra
båden og vises i radar kontekstmenuen, når du vælger VRM
med cursoren.
Electronic Bearing Lines (EBL)
En Electronic Bearing Line (EBL) er en linje, der tegnes fra
båden til kanten af vinduet. Når linjen roteres, så den passer
med et målobjekt, måles pejlingen i forhold til båden og vises i
radar kontekstmenuen, når du vælger VRM med cursoren.
VRM/EBL kombineres, så både afstanden til og pejlingen på
det angivne målobjekt måles.

D8403-2

1 32

0.624nm
56°S

4

VRM/EBL

Punkt Beskrivelse

1 VRM

2 Målobjekt

3 EBL

4 Afstand og pejling

Måling vha. bevægelig VRM/EBL
Du kan køre VRM'en og EBL'en frit bevægelige og på den
måde måle afstanden og pejlingen mellem to vilkårlige punkter
på radarbilledet. Ved at gøre VRM'en og EBL'en bevægelige,
kan du flytte deres centrum væk fra båden. Dernæst kan du
ændre ændre VRM'ens radius for at måle afstanden mellem
de to punkter og EBL'en vinkel i forhold til oprindelsespunktet
for at få vist pejlingen.

2 3

VRM/EBL

0.471nm
55°P

1

D12218-1

Punkt Beskrivelse

1 Afstand og pejling

2 Målobjekt 1

3 Målobjekt 2
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VRM/EBL-kontekstmenu
VRM/EBL-funktionen indeholder en kontekstmenu, som giver
positionsdata og menupunkter.

Kontekstmenuen indeholder positionsdata for VRM/EBL i forhold
til dit fartøj:

• Rækkevidde

• Pejling

Kontekstmenuen indeholder også de følgende menupunkter:

• Flyd Center
• Justering
• VRM/EBL fra

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.

Sådan opretter du en VRM/EBL på
radarbilledet
For at oprette en VRM/EBL på et berøringsskærm multifunktions
display skal du følge nedenstående trin:
Fra radarapplikationen:
1. Vælg og hold nede på skærmen.

Radar-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Placer VRM/EBL.
3. Vælg den ønskede placering / det ønskede målobjekt.

VRM/EBL er nu indstillet på den valgte placering.

Sådan opretter du en VRM/EBL på
radarbilledet
Fra radarapplikationen:
1. Vælg et mål eller en placering på skærmen.
2. Tryk på knappen Ok.

Radar-kontekstmenuen vises.
3. Vælg Placer VRM/EBL.
4. Brug Joysticket til at justere VRM/EBL til den påkrævede

pejling og skala.
5. Tryk på knappen Ok for at gemme indstillingen.

Sådan opretter du en bevægelig VRM/EBL
på radarbilledet
For at bevæge en VRM/EBL på et berøringsskærm
multifunktions display skal du følge nedenstående trin:
Fra radarapplikationen med en VRM/EBL, der allerede er
oprettet:
1. Tryk på VRM'en/EBL'en, og hold den nede.

VRM/EBL kontekstmenuen vises.
2. Vælg Flyd Center.
3. Vælg den ønskede placering af midterpositionen.

VRM/EBL anbringes et nyt sted.

Sådan opretter du en bevægelig VRM/EBL
på radarbilledet
Fra radarapplikationen med en VRM/EBL, der allerede er
oprettet:
1. Hold markøren over VRM'en/EBL'en.
2. Tryk på knappen Ok.

Radar-kontekstmenuen vises.
3. Brug drejeknappen til at vælge Flyd Center.
4. Tryk på knappen Ok.
5. Brug joysticket til at flytte cirklens midtpunkt derhen, hvor

det skal være.
6. Tryk på OK for at bekræfte den nye position.

Sådan fastgør du en bevægelig VRM/EBL
på radarbilledet
For at igen at få vist en VRM/EBL midt på et berøringsskærm
multifunktions display skal du følge nedenstående trin:
Fra radarapplikationen:
1. Hold markøren over VRM'en/EBL'en.

Radar-kontekstmenuen vises.
2. Vælg Center.

Sådan fastgør du en bevægelig VRM/EBL
på radarbilledet
Fra radarapplikationen:
1. Hold markøren over VRM'en/EBL'en.
2. Tryk på knappen Ok.

VRM/EBL kontekstmenuen vises.
3. Vælg Center.

Brug af afstandsringene på radarbilledet
Du kan bruge afstandsringene til at bedømme afstanden mellem
to punkter på radarbilledet.
Med afstandsringene kan du bedømme den omtrentlige distance
mellem punkter. Afstandsringe er koncentriske cirkler, der vises
på displayet med fast afstand mellem hinanden og med båden
i centrum. Antallet og mellemrummet mellem ringene ændres,
når du ændrer dækningsområdet.

Eksempler:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Rækkevidde — 1/4
sømil
Afstandsringe — 760
fod fra hinanden

Rækkevidde — 3/4
sømil
Afstandsringe — 1/4
sømil fra hinanden

Rækkevidde — 1 1/2
sømil
Afstandsringe — 1/4
sømil fra hinanden

Sådan aktiverer eller deaktiverer du radarens afstandsringe
Fra radarapplikationen:
1. Vælg MENU.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Skala Ringe.

Når der vælges Skala Ringe, slås skalaringene Til og Fra.
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18.7 Radarindstillinger og retning

Indstillinger for radarens retning
Radaren kan have flere forskellige retningsindstillinger, der hver
især egner sig til forskellige navigationstyper.
Orienteringen for radaren dækker over forholdet mellem
radaren og sejlretningen. Du kan vælge mellem tre forskellige
retningsindstillinger:

• Stævn-Op

• Nord Op

• Kurs Op

Sammen med bevægelsesindstillingen bruges retningsindstillin-
gen til at styre forholdet mellem båden og radaren og hvordan de
vises på displayet. Når du ændrer radarens retningsindstilinger,
bibeholdes ændringerne, når du slukker displayet.

Stævn-Op
Dette er standardindstillingen i radarapplikationen.

N

N

1 2

D12208-1

Punkt Beskrivelse

1 Bådens kursmarkør (SHM) (angiver,
at bådens aktuelle kurs er opad).

2 Ved bådens kursændringer:

• SHM peger fast opad

• Radarbilledet roterer derefter

Nord Op
N N

1 2

D12209-1

Punkt Beskrivelse

1 Sand nordpol øverst.

2 Ved bådens kursændringer:

• Radarbilledet er fast (nord opad)

• SHM roterer derefter

Bemærk: Hvis der ikke kan modtages data om pejling i denne
indstilling, vises der en advarselsmeddelelse, Nord-Op vises i
parentes på statuslinjen, og søkortet bruger 0° pejling i relativ
bevægelse. Når der igen modtages data om pejling, vælges
indstillingen Nord-Op automatisk igen.

Bemærk: Denne indstilling kan ikke vælges, når
bevægelsesindstillingen er Sand.

Kurs Op
N N

1 2

D12210-1

Punkt Beskrivelse

1 Aktuel kurs opad.

2 Ved bådens kursændringer:

• Radarbilledet er fast

• SHM roterer derefter

Hvis du lægger en ny kurs, ændres billedet sådan, at den nye
kurs igen vender opad.
Referencen til denne indstilling afhænger af oplysningerne på
tidspunktet. Systemet prioriterer oplysningerne således:
1. Pejling fra startpunkt til destination, dvs. den planlagte kurs.
2. Låst pejling fra en autopilot.
3. Pejling til et waypoint.
4. Øjeblikkelig kurs (når der vælges kurs op).

Bemærk: Hvis der ikke kan modtages data om pejling i denne
indstilling, vises der en advarselsmeddelelse, K-Op vises i
parentes på statuslinjen, og søkortet bruger 0° pejling i relativ
bevægelse. Når der igen modtages data om pejling, vælges
indstillingen Kurs-Op automatisk igen.

Sådan vælges retningsindstillingen for radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Retnings- og bevægelsestilstand.
4. Vælg Orientering.
5. Vælg den ønskede orientering.

Overblik over bevægelsesindstillinger for
radaren
Bevægelsesindstillingen angiver forholdet mellem radaren og
båden. Der er to indstillinger:
• Relativ Bevægelse.
• Sand Bevægelse.
Den valgte bevægelsesindstilling vises på statuslinjen.
Standardindstillingen er Relativ bevægelse uden forskydning.

Relativ Bevægelse (RM) med eventuel forskydning af båden
Når bevægelsesindstillingen er Relativ, er bådens position på
skærmbilledet fast, og alle målobjekter bevæger sig i forhold til
båden. Du kan angive, om båden skal vises i billedets centrum,
med delvis forskydning eller fuld forskydning, så du bedre kan
se, hvad der ligger forude, som vist herunder:

Eksempler:

D12211-1 D12212-1 D12213-1

Center forskydning Delvis forskydning Fuld forskydning

Bevægelsesindstillingen er som udgangspunkt "Relativ" med
center forskydning.
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Sand bevægelse (TM)
Når bevægelsesindstillingen er Sand, bliver stillestående
radarobjekter på samme sted, og både i bevægelse (inklusive
din egen) flyttes rundt i forhold til hinanden og de faste
landmasser på skærmbilledet. Når båden nærmer sig kanten af
skærmbilledet, opdateres radarbilledet automatisk, så du kan
se området forude.

Bemærk: Hvis der pludselig ikke kan modtages data om kurs
og position, mens Sand Bevægelse er valgt, vises der en
advarsel, og indstillingen Sand Bevægelse vælges igen. Det
vil samtidig blive anført i parentes på statuslinjen - f.eks. (TM).

Bemærk: Sand Bevægelse kan ikke vælges, når retningen er
indstillet til Stævn-Op.

Sådan vælges bevægelsesindstillingen for radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Retnings- og bevægelsestilstand.
4. Vælg Bevægelsestilstand.

Når der vælges Bevægelsestilstand, skiftes der mellem Sand
og Relativ.

Sådan ændres radarens bådforskydning
Radarforskydning er kun tilgængelig i tilstanden Relativ
bevægelse.
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Retnings- og bevægelsestilstand.
4. Vælg Båd forskydning.
5. Vælg den ønskede forskydningsværdi.
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18.8 Indstillinger i radar præsentations menu
Funktion Beskrivelse Indstillinger

Dual Skala Med dette menupunkt kan du slå Dual range-tilstanden Til og Fra. • Til

• Fra

Dual Skala Kanal Med dette menupunkt kan du vælge lang eller kort kanal for dual range. • 1

• 2

Retnings- og bevægelsestil-
stand

Dette menupunkt indeholder en undermenu, som kan bruges til at justere
retnings- og bevægelsestilstanden.

• Retning

• Bevægelsestilstand

• Båd forskydning

Retning

• Stævn-Op

• Nord Op

• Kurs Op

Bevægelsestilstand

• Sand

• Relativ

Båd forskydning

• Center (default)

• Delvis forskydning

• Fuld forskydning

Vælg WPT’er til visning Med dette menupunkt åbnes dialogboksen Vis waypoints, hvor du kan vælge
hvilke waypoint-ikoner, der skal vises/skjules i radarapplikationen.

Vis waypoint

• Vis

• Skjul

Waypoint Navn Med dette menupunkt kan du få vist eller skjule waypoints navne i
radarapplikationen.

• Vis

• Skjul

Forbedre ekkoer Dette menupunkt indeholder en undermenu, som kan bruges til at justere
følgende indstillinger:

• Interferens Afvisning

• IR-niveau— kun tilgængeligt på ikke-HD digitale radar antenner.

• Udvidelse

• Udvidelsesniveau— kun tilgængeligt på ikke-HD digitale radar antenner.

• Efterslæb

• Efterslæbs Periode

Interferens Afvisning

• Til

• Fra

IR-niveau — kun tilgængeligt på
ikke-HD digitale radar antenner.

• Normal

• Høj

Udvidelse

• Til

• Fra

Udvidelsesniveau — kun tilgængeligt
på ikke-HD digitale radar antenner.

• Lav

• Høj

Efterslæb

• Til

• Fra

Efterslæbs Periode

• 10 sek

• 30 sek

• 1 min

• 5 min

• 10 min
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Funktion Beskrivelse Indstillinger

Farvepalet Med dette menupunkt kan du vælge en Farvepalet for radarapplikationen. • Fed

• Professionel 1

• Professionel 2

• Klassisk

• Nattesyn

Afstandsringe Med dette menupunkt kan du slå afstandsringene Til og Fra. • Til

• Fra

Sikkerhedszone ring Med dette punkt kan du få vist eller skjule sikkerhedszone ringen i
radarapplikationen.

• Vis

• Skjul

Gain kontrolfunktioner Med denne indstilling kan du vise eller skjule gain kontrolfunktionerne på
skærmen på multifunktions display med en berøringsskærm.

• Vis

• Skjul

Datafelter Dette menupunkt indeholder en undermenu, som gør det muligt at slå
information til og vise denne i dataceller, der er placeret nederst til venstre på
radarapplikationen (dataceller vil blive vist i alle radarvinduer).

• Datacelle 1

• Vælg datakategori

• Datacelle 2

• Vælg datacelle

Datacelle 1 & 2

• Til

• Fra

Vælg datacelle

• Liste over tilgængelige data efter
kategori

Funktioner til at udvide ekkoer
Sådan aktiverer du interferensafvisning for radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærk ekkoer.
4. Vælg Interferens Afvisning, således at Til er markeret.

Når der vælges interferensafvigelse, skifter funktionen
mellem Til og Fra.

5. Ved ikke-HD digitale radomer kan du også vælge et
interfensafvisningsniveau:
i. Vælg IR-niveau.

Når der vælges IR-niveau, skiftes der mellem Normal og
Høj.

Sådan aktiverer du radarudvidelse
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærk ekkoer.
4. Vælg Udvidelse, således at Til er markeret.

Når der vælges udvidelse, skifter funktionen mellem Til og
Fra.

5. Ved ikke-HD digitale radomer kan du også vælge et
interfensafvisningsniveau
i. Vælg Udvidelsesniveau.

Når der vælges Udvidelsesniveau, skiftes der mellem
Lav og Høj.

Radar spor
Med radar spor kan du se mål-historikken. Spor vises forskelligt,
afhængigt af om din radar er i tilstanden Sand Bevægelse eller
Relativ Bevægelse.

Tilstanden Relativ Bevægelse
I tilstanden Relativ Bevægelse vises spor for mål, der bevæger
sig i henhold til havet (Hav stabiliseret). Dette omfatter mål, som
er fastgjort til jorden, som f.eks. pæle.
Der vises ikke spor, hvis et mål bevæger sig med samme
hastighed og i samme retning som din båd.

Eksempel på tilstanden Relativ Bevægelse

D12744-1
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2
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1 Mål bevæger sig hurtigere og i samme retning som båd (Spor
vises mod din båds kurs).

2 Bådens kursmarkør

3 Mål bevæger sig i modsat retning af båd (Spor vises modsat
din båds kurs).

4 Mål bevæger sig ved ca. samme hastighed og i samme retning
som båd (Minimalt til intet spor).

5 Fast mål (Spor i modsat retning af din båds kurs).

Tilstanden Sand Bevægelse
I tilstanden Sand Bevægelse vises radar spor for mål, der
bevæger sig i henhold til jorden.
Der vises ikke spor for mål, som er fastgjort til jorden.
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Eksempel på tilstanden Sand Bevægelse
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1 Bådens kursmarkør

2 Mål bevæger sig mellem 0 kt og 1 kt (Minimalt til intet spor).

3 Mål bevæger sig i modsat retning af båd (Spor vises i modsat
retning af din båds kurs).

4 Mål bevæger sig i samme retning som båd (Spor vises mod
din båds kurs).

Bemærk: Du kan muligvis se en spor ‘ring’ omkring faste
mål pga. små fejl-faktorer, som f.eks. forsinket rotationstid.
Dette er normalt.

Sådan aktiverer du efterslæb for radaren
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærk ekkoer.
4. Vælg Efterslæb, således at Til er markeret.

Når der vælges efterslæb, skifter funktionen mellem Til og
Fra.

5. Vælg Efterslæbs Periode.
Der vises en liste over efterslæbs perioder:

• 10 sek

• 30 sek

• 1 min

• 5 min

• 10 min

6. Vælg den påkrævede tidsperiode.
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18.9 Radar tuning: Gain-
kontrolfunktioner på skærmen
Berøringsskærm multifunktions display giver til
kontrolfunktionerne på skærmen for gain, regn og
havstøj.

Gain kontrolfunktion

Regn kontrolfunktion

Hav kontrolfunktion

Bemærk: Der er adgang til kontrolfunktioner på
ikke-berøringsskærme gennem menupunkterne: Menu >
Regn og Menu > Juster Gain.

Aktivering og deaktivering af
forstærknings kontrol på skærmen
Du kan aktivere og deaktivere forstærknings kontrolfunktionerne
på skærmen ved at følge nedenstående trin.
På berøringsskærm multifunktions displayet, mens den
relevante applikation vises.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Forstærkning kontrol.

Når du vælger kontrolfunktionerne til forstærkning, bliver
kontrolenhederne på skærmen skiftevis vist og skjult.

Bemærk: Når kontrolfunktionerne til forstærkning
på skærmen skjules, får du adgang til forstærknings
indstillingerne direkte fra applikations menuen: Menu > Gain.

Brug af kontrolfunktionerne til
forstærkning på skærmen
For at justere indstillinger ved hjælp af kontrolfunktionerne på
skærmen skal du følge nedenstående trin.
På berøringsskærm multifunktions displayet, mens radar
applikationen vises:
1. Vælg enten ikonet for Gain, Regn eller Hav på skærmen.

Kontrolfunktionen af skyde linjen på skærmen vises.
2. Vælg feltet Auto (Gain og Hav) eller feltet Fra (Regn), så der

placeres et mærke i feltet for at skifte til automatisk kontrol
eller slå kontrollen fra, eller

3. Vælg feltet Auto (Gain og Hav) eller feltet Fra (Regn), så der
fjernes et mærke i feltet for at skifte til manuel kontrol.

4. Justér skyde linjen til den ønskede indstilling.
5. Skyde linjen forsvinder automatisk, eller du kan vælge ikonet

på skærmen igen for at lukke skyde linjen.
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18.10 Justeringer af HD og SuperHD radar
Du kan bruge forudindstillingerne og andre funktioner til at forøge radarbilledets kvalitet.
Følgende indstillinger er tilgængelige fra radarmenuen og
gælder for HD antenner samt HD- og SuperHD-scannere med
åben antenne:

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Forudindstilling Ved at vælge mellem de faste indstillinger
for radarforstærkning, kan du hurtigt tilpasse
radaren til de gældende forhold. Raymarine
anbefaler kraftigt, at du bruger disse faste
indstillinger for at opnå de bedste resultater.

• Bøje— en specialindstilling, der forbedrer registreringen af mindre objekter
som f.eks. fortøjningsbøjer. Den har en funktionel rækkevidde på op til
0,75 sømil.

• Havn— dette er standardindstillingen. Med denne indstilling tages der højde
for store mængder landjord, så mindre målobjekter (f.eks. bøjer) ikke tabes
af syne.

• Kystnær — der tages højde for mængden af bølger, der kan skabe støj
i kystområder, og radarbilledet justeres derefter.

• Åben hav— der tages automatisk højde for store mængder støj fra bølger.

• Fuglefunktion — en særlig indstilling, der gør det lettere at genkende
fugleflokke. Det kan især være nyttigt, når du leder efter et godt sted at fiske.

Bemærk: Fuglefunktion kræver en SuperHD åben antenne med
softwareversion 3.23 eller derover eller en HD-radarantenne.

Regn Radarscanneren registrerer ekkoer fra regn
og sne. Ekkoerne vises på skærmbilledet
som utallige små ekkoer, der konstant skifter
størrelse, intensitet og position. Ved at slå
funktionen Til, reduceres størstedelen af
effekten fra regnbyger, så det bliver lettere
at genkende andre objekter. Du kan indstille
funktionen mellem 0 og 100 %.

• Til— regnfunktionen aktiveres, og du kan indstille den mellem 0 og 100 %.

• Fra— regnfunktionen deaktiveres. Dette er standardindstillingen.

Juster forudindstilling Du kan manuelt justere hver af de
faste indstillinger mht. forstærkning,
farveforstærkning og havforstærkning.

• Forstærkning — du kan enten aktivere automatisk justering af
forstærkningen eller justere den manuelt mellem 0 og 100 %.

• Farveforstærkning— bruges til at justere de viste målobjekters intensitet
(farve), men har ikke nogen indvirkning på antallet af viste målobjekter.
Hvis du øger farveforstærkningen, bliver flere målobjekter vist med samme
farve - derved kan du muligvis lettere bedømme, om et objekt er et faktisk
målobjekt eller blot baggrundsstøj. Ved at reducere farveforstærkningen kan
du muligvis se flere detaljer og registrere objekterne bedre.

• Hav — ekkoerne fra bølgerne omkring båden kan skabe støj i centrum af
radarbilledet, og det kan derfor være svært at se de egentlige målobjekter.
Ved at justere denne indstilling, reduceres støj op til 5 sømil (afhængigt af
vejrforholdene og mængden af bølger) fra båden.

• SuperHD Controls — gælder kun for SuperHD-scannere:

– Antenne Boost: bruges til at zoome den effektive antennestørrelse. Ved
nul svarer den effektive størrelse til antennens faktiske størrelse. Ved 95
% er den effektive antennestørrelse fordoblet. Ved at øge den effektive
antennestørrelse kan du adskille målobjekter, der ligger oven i hinanden
ved lavere indstillinger.

– Power Boost: bruges til at justere den effektive sendestyrke. Ved nul
bibeholdes radarens almindelige sendestyrke (4 kW eller 12 kW). Ved 90
øges den effektive styrke med en faktor på mindst to. Ved øget styrke kan
det være lettere at skelne mellem målobjekter og støj. Sørg for, at du
ikke øger styrken for meget, da du ellers risikerer at få for mange ekkoer
med høj styrke.
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Sådan vælger du faste radar-indstillinger
Du skal have en HD- eller SuperHD-radarscanner for
at bruge de faste indstillinger. Fuglefunktion kræver en
SuperHD-radarscanner med åben antenne og softwareversion
3.23 eller derover eller en HD-radarantenne.
Fra radar applikations menuen:
1. Vælg Forudindstilling.
2. Vælg Bøje, Havn, Kyst, Offshore eller Fugl, som relevant.

Justering af radarforstærkningen til
forudindstillinger
Raymarine anbefaler kraftigt, at du bruger de forudindstillede
forstærkninger for at opnå de bedste resultater. Der kan dog om
nødvendigt foretages manuelle justeringer.
Fra radar applikations menuen med valg af den påkrævede
Forudindstilling:
1. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.
2. Vælg Gain.
3. Kontrolfunktionen af skyder linjen for Gain vises.
4. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Gain til den

ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller
5. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk kontrol af forstærkning.

Justering af radarfarven til forudindstillinger
Fra radar applikations menuen med valg af den påkrævede
Forudindstilling:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.
3. Vælg Farve: .
4. Kontrolfunktionen af farve-skyderlinjen vises.
5. Juster kontrolfunktionen af farve-skyderlinjen til den ønskede

indstilling (mellem 0 og 100%), eller
6. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk farvekontrol.

Justering af radar følsomhed i forhold til
bølgestøj
Fra radar applikations menuen med valg af den påkrævede
Forudindstilling:
1. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.
2. Vælg Hav: .
3. Kontrolfunktionen af skyder linjen for Hav Støj vises.
4. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Hav Støj til den

ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller
5. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk kontrol af havstøj.

Justering af radar følsomhed i regnvejr
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Regn.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for Regn Støj vises.
3. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Regn Støj til den

ønskede indstilling (mellem 0% og 100%), eller
4. Vælg feltet Fra, så der sættes et mærke i feltet for at slå

kontrol af anti regnstøj fra.

Justering af SuperHD-forstærkning af
radarantennen
Fra radar applikations menuen:
1. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.

2. Vælg Antenne.
Kontrolfunktionen af skyder linjen for Antenne-boost vises.

3. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Antenne-boost til
den ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller

4. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for
automatisk kontrol af boost.

Justering af SuperHD Boost til radaren
Fra radar applikations menuen:
1. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.
2. Vælg Power.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for strømtilstand vises.
3. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for power boost til

den ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller
4. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk kontrol af boost.
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18.11 Justering af ikke-HD digitale radarantenner
Du kan bruge forudindstillingerne for forstærkning og andre funktioner til at forøge radarbilledets kvalitet.
Følgende indstillinger gælder for ikke-HD digitale radarantenner
og er tilgængelige i radarmenuen:
Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Regn Radarscanneren registrerer ekkoer fra regn og
sne. Ekkoerne vises på skærmbilledet som
utallige små ekkoer, der konstant skifter størrelse,
intensitet og position. Ved at slå funktionen Til,
reduceres størstedelen af effekten fra regnbyger,
så det bliver lettere at genkende andre objekter.
Du kan indstille funktionen mellem 0 og 100 %.

• Til — regnfunktionen aktiveres, og du kan
indstille den mellem 0 og 100 %.

• Fra — regnfunktionen deaktiveres. Dette er
standardindstillingen.

Juster forudindstilling Bruges til at justere radarmodtagelsens følsomhed.
I nogle tilfælde kan radarbilledet blive klarere, hvis
du justerer følsomheden. Du kan vælge følgende
indstillinger:

• Forstærkning

• FTC — Bruges til at fjerne områder med støj
på afstand af båden. Funktionen gør det også
lettere at skelne mellem to ekkoer, der ligger
meget tæt på hinanden i samme retning, og
hvor de ellers normalt ville blive vist som ét
ekko. Du kan indstille FTC-funktionen mellem
0 og 100 %:

– Ved højere indstillinger vises kun forkanten
på større ekkoer (regnbyger), mens effekten
på mindre ekkoer (skibe) er svagere.

– Med en lavere indstilling reduceres
baggrundsstøjen og ekkoer fra landmasser
og andre større objekter udfyldes.

• Hav — Ved at vælge mellem de faste
indstillinger, kan du hurtigt tilpasse radaren til de
gældende forhold. Hver af de faste indstillinger
har en forstærkningsfunktion, der som
udgangspunkt justeres automatisk. Raymarine
anbefaler kraftigt, at du bruger disse faste
indstillinger for at opnå de bedste resultater. Du
kan dog også justere forstærkningen manuelt
om nødvendigt.

• Auto havtilstand

Forstærkning

• Auto — automatisk tilstand er aktiveret. Dette
er standardindstillingen.

• Man — bruges til at justere forstærkningen
manuelt, fra 0 til 100 %.

FTC

• Til — FTC-funktionen aktiveres, og du kan
indstille den mellem 0 og 100 %.

• Fra — FTC-funktionen deaktiveres. Dette er
standardindstillingen.

Hav

• Auto — automatisk tilstand er aktiveret. Dette
er standardindstillingen.

• Man — bruges til at justere forstærkningen
manuelt, fra 0 til 100 %.

Auto havtilstand

• Havn — dette er standardindstillingen. Med
denne indstilling tages der højde for store
mængder landjord, så mindre målobjekter
(f.eks. bøjer) ikke tabes af syne.

• Kystnær — der tages højde for mængden af
bølger, der kan skabe støj i kystområder, og
radarbilledet justeres derefter.

• Åben hav — der tages automatisk højde for
store mængder støj fra bølger.

Justering af radar følsomhed i regnvejr
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Regn.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for Regn Støj vises.
3. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Regn Støj til den

ønskede indstilling (mellem 0% og 100%), eller
4. Vælg feltet Fra, så der sættes et mærke i feltet for at slå

kontrol af anti regnstøj fra.

Justering af radarens FTC-funktion
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor

<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.
3. Vælg FTC.

Kontrolfunktionen af skyder linjen for FTC vises.
4. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for FTC til den

ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller
5. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk kontrol af FTC.

Justering af radar følsomhed i forhold til
bølgestøj
Fra radar applikations menuen med valg af den påkrævede
Forudindstilling:

1. Vælg Juster forudindstilling <Indstilling>, hvor
<Indstilling> er forudindstillingen, der allerede er valgt.

2. Vælg Hav: .
3. Kontrolfunktionen af skyder linjen for Hav Støj vises.
4. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen for Hav Støj til den

ønskede indstilling (mellem 0 og 100%), eller
5. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for

automatisk kontrol af havstøj.

Sådan vælger du faste radar-indstillinger
Du skal have en digital radarscanner for at bruge de faste
indstillinger.
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Forudindstilling.
3. Vælg Havn, Kyst eller Offshore, som relevant.
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18.12 To samtidige rækkeviddeindstill-
inger for radar
Med denne funktion kan du se to forskellige rækkevidder på
samme tid, i forskellige vinduer. Funktionen kan bruges med
HD- og SuperHD-radar-scannere.
Med multifunktionsdisplayet og en HD-radarscanner kan du
f.eks. se et stort og et lille område i forskellige radarvinduer.
Standardindstillingen er Lang, og scanneren dækker derved
et almindeligt område.

Begrænsninger

• Du kan ikke vælge to samtidige rækkeviddeindstillinger, hvis
MARPA-målobjekter er aktiveret.

• Du kan du ikke se MARPA-målobjekter med to samtidige
rækkeviddeindstillinger aktiveret.

• Synkronisering af radar/søkort og overlay er deaktiverede,
mens du bruger to samtidige rækkeviddeindstillinger.

Understøttelse af to samtidige rækkevidder
for radar
Dækningsområdet for den korte Dual Range-funktion afhænger
af radarscanneren og dens softwareversion.

Scanner
Dual Range-
indstilling

*Dækningsom-
råde med soft-
wareversion
1.xx til 2.xx

Dækningsom-
råde med soft-
wareversioner
højere end 3.xx

4-kW HD (åben
antenne)

Lang (1) 1/8 til 72 sømil 1/8 til 72 sømil

Kort (2) 1/8 til 3 sømil 1/8 til 72 sømil

4-kW SuperHD
(åben antenne)

Lang (1) 1/8 til 72 sømil 1/8 til 72 sømil

Kort (2) 1/8 til 3 sømil 1/8 til 72 sømil

12-kW HD (åben
antenne)

Lang (1) n/a 1/8 til 72 sømil

Kort (2) n/a 1/8 til 72 sømil

12-kW SuperHD
(åben antenne)

Lang (1) 1/8 til 72 sømil 1/8 til 72 sømil

Kort (2) 1/8 til 3 sømil 1/8 til 72 sømil

Radome
HD-radaran-
tenne

Lang (1) 1/8 til 48 sømil 1/8 til 48 sømil

Kort (2) 1/8 til 48 sømil 1/8 til 48 sømil

Begrænsninger i softwareversion 1.xx og 2.xx

• Værdien af den korte rækkeviddes indstilling skal være mindre
end eller lig med den lange rækkeviddes indstilling.

• Når Dual Range er Til, og vinduet for kort rækkevidde
er aktivt, skal kontrollen Udvidelse deaktiveres i menuen
Forstærk ekkoer.

Brug af to samtidige rækkeviddeindstillinger
med SuperHD-scannere
Betjening af to samtidige dækningsområder med
SuperHD-scannere.
Hvis du har valgt Dual Range-indstillingen KORT, fungerer en
SuperHD-scanner som en HD-scanner. Hvis du har valgt Dual
Range-indstillingen LANG, fungerer en SuperHD-scanner i
SuperHD-tilstand.

Scanner
Dual Range-
indstilling Funktionstilstand

4 Kw SuperHD (åben
opstilling)

Lang SuperHD

Kort HD

12 Kw SuperHD (åben
opstilling)

Lang SuperHD

Kort HD

Aktivering af to samtidige rækkeviddeind-
stillinger for radar
Gør følgende i radarapplikationen.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Dual Range (skala), således at Til er markeret.

Når der vælges Dual Range, skiftes der mellem dual range
Til og Fra.

Valg af skalafunktion
Med Dual Skala aktiveret, og mens radarapplikationsskærmen
vises:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Dual Skala Kanal for at skifte mellem 1 eller 2, som

relevant.
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18.13 Scannerhastighed for
radarscanner
SuperHD-radarer med åben antenne og softwareversion
3.23 eller derover eller HD radomes understøtter flere
scanningshastigheder.
Radarscanningshastigheden indstilles med menuen til
radaropsætning. Når systemet registrerer en scanner, der kan
fungere ved både 24 og 48 RPM, vises der to valgmuligheder
for scannerhastigheden:

• 24 RPM

• Auto

Hvis du har en digital radarscanner der kun kan fungere ved
24 RPM, kan du ikke vælge scannerhastighed. Hvis du kan
vælge scannerhastighed, skal du vælge Auto for at bruge højere
scannerhastigheder. Ved denne indstilling skiftes der automatisk
mellem 24 og 48 RPM.

Sådan vælges en scannerhastighed til
radaren
Følg trinnene herunder for at ændre radar-hastigheden.
Du skal have en Raymarine HD radarscanner eller en
Raymarine digital SuperHD-radarscanner med åben antenne,
der understøtter 48 RPM, for at kunne vælge scannerhastighed.
Vælg radarens scannerhastighed i radarapplikationen.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Radar Opsætning.
3. Vælg Scannerhastighed
4. Vælg den ønskede scannerhastighed:

• Auto

• 24 RPM

Med indstillingen Auto vælges den passende hastighed
automatisk for din radar-rækkevidde. 48 RPM bruges
ved radar-rækkevidder på op til 3 nm. På den måde
opdateres radarbilledet oftere - det kan være praktisk ved høj
hastighed eller i områder, hvor der er mange målobjekter.
Ved radar-rækkevidder på over 3 nm skifter displayet
radar-hastigheden til 24 RPM.
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18.14 Menuen Opsætning af radar
Du kan konfigurere radarscannerens funktionalitet i menuen Opsætning af radar.
Funktion Beskrivelse Indstillinger

Opsætning af tidsbestemt
sending

Dette menupunkt indeholder en undermenu, som kan bruges til at justere
indstillingerne for tidsbestemt sending:

• Tidsbestemt Sending

• Sende Periode

• Standby Periode

Tidsbestemt Sending

• Til

• Fra

Sende Periode

• 10 scanninger

• 20 scanninger

• 30 scanninger

Standby Periode

• 3 minutter

• 5 minutter

• 10 minutter

• 15 minutter

Juster Tuning Dette menu bruges til at finjustere radarscannerens modtager, så du får de
bedst mulige resultater på skærmbilledet. Raymarine anbefaler, at du indstiller
denne funktion til Auto. Hvis funktionen indstilles til Manuel, og du justerer
indstillingen kort tid efter at have tændt radarscanneren, bør du justere den
igen ca. 10 minutter senere, da indstillingen ændres, når magnetronen er
varmet op.

Man

• Auto

• Man 0% — 100%

EBL Reference Målingspunktet der bruges som reference, når der måles distancer med
Electronic Bearing Lines (EBL'er) og afstandsringe i søkort applikationen.
Indstillingerne er relative til skibs kurs, eller der refereres til kompasset i grader
Magnetisk — Sand, som valgt i Pejling Tilstand.

• Relativ

• Mag-sand

Hav Støj Kurve Med dette menupunkt kan du justere havstøj — ekkoer fra bølger kan gøre
det svært at se ægte målobjekter. Sådanne ekkoer kan skabe det der kaldes
"støj" (clutter). Flere faktorer kan være afgørende for, hvor meget støj der
er på radarbilledet, bl.a. vejrforholdene og radarens monteringshøjde. Med
denne indstilling justeres radarens følsomhed over for støj fra havoverfladen.
Den højeste indstilling er 1, og den laveste indstilling er 8.

• Juster kurve (1 til 8)

Scannerhastighed SuperHD-radarer med åben antenne og softwareversion 3.23 eller derover
eller HD radomes understøtter flere scanningshastigheder:

• 24 RPM

• 48 RPM

Scannerhastighed

• 24 RPM

• Auto — Ved denne indstilling skifter
der automatisk mellem 24 og 48
RPM.

Avanceret Dette menupunkt indeholder en undermenu, som kan bruges til at justere
følgende indstillinger:

• Juster Pejling

• Displaytiming

• Dæmpning af støj omkring skib

• Tuning Forudindstilling

• STC-forudindstilling— kun ikke-HD digitale radar antenner

• Avanceret nulstilling

Juster Pejling

• -180º — 179,5º

Displaytiming

• 0,415 nm — valgt rækkevidde

Dæmpning af støj omkring skib

• Til

• Fra

Tuning Forudindstilling

• 0 — 255

STC-forudindstilling

• 0 — 100 %

Avanceret nulstilling

• Ja

• Nej

Finjustering af radaren
Fra radar applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Radar Opsætning.
3. Vælg Juster Tuning.

4. Vælg Juster Tuning: .
Kontrolfunktionen af skyder linjen for Juster Tuning vises.

5. Juster kontrolfunktionen af skyder linjen til den ønskede
indstilling, eller
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6. Vælg feltet Auto, så der sættes et mærke i feltet for
automatisk tuning.
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18.15 Nulstilling af radaren
Følg trinnene herunder for at nulstille radaren:
Fra radarapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Radar Opsætning.
3. Vælg Avanceret.
4. Vælg Avanceret nulstilling.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
5. Vælg Ja for at bekræfte nulstillingen.
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Kapitel 19: Dataapplikation

Kapitlets indhold
• 19.1 Overblik over dataapplikationen på side 234

• 19.2 Valg af datasider gennem touch på side 236

• 19.3 Valg af datasider på side 236

• 19.4 Sådan giver du dataapplikationen et individuelt præg. på side 237

• 19.5 Motor identifikation på side 238

• 19.6 Indstilling af bådoplysninger på side 240

• 19.7 Indstilling af maksimal motor-RPM på side 240

• 19.8 Farvetema på side 241

• 19.9 Opsætning af enheder på side 242

• 19.10 Liste over datapunkter på side 243

• 19.11 Sådan nulstiller du minimale og maksimale målinger på side 250

• 19.12 Nulstilling af alle datasider på side 250

Dataapplikation 233



19.1 Overblik over dataapplikationen
Med data applikationen kan du se data, der skabes af
multifunktions displayet, eller data, der er tilgængelige på dit
system.
Der kan hentes data fra enheder, som er tilsluttet vha. SeaTalkhs,
SeaTalkng eller NMEA protokoller.

På forhånd konfigurerede datasider
Standardkonfigurationen for datasiden afhænger af den bådtype,
der vælges i den startguiden til opsætning.
Hver dataside består af en række 'celler', der viser informationen.
Standardkonfigurationen for datasiden vises herunder:

Motorbåd Sejlbåd

Sidenum-
mer

Side Sidenum-
mer

Side

1/6 Motor 1/5 Motor

2/6 Navigation 2/5 Navigation

3/6 Miljø 3/5 Sejl

4/6 Fiskeri 4/5 Miljø

5/6 Brændstof 5/5 Landevej

6/6 Landevej

Bemærk: Valg af dataside er en lokal indstilling og påvirker
derfor kun det display, du bruger lige nu. Indstillingen påvirker
ikke netværkstilsluttede display.

Motor-side
Motor-siden er tilgængelig for alle båd-typer. Drejeknapperne
og den type data, der vises, afhænger af det indstillede Antal
motorer i Bådoplysninger.

Vigtigt: De relevante motor-data skal være tilgængelige på
dit netværk, for at Motor-siden kan vise motor-data.

Eksempel — motor-side for båd med 2 motorer.

D13058-1

5

7

6

1 42 3

8 9 10 11 12

1. Drejeknap for kombineret olietryk og kølingstemperatur af
bagbords motor

2. Samlet brændstofsmængde

3. Samlet brændstofsøkonomi

4. Drejeknap for kombineret olietryk og kølingstemperatur af
styrbords motor

5. Drejeknap for bagbordsmotors omdrejningstal

6. Drejeknap for styrbordsmotors omdrejningstal

7. Trimklapper

8. SOG (fart over grund)

9. Bagbord generator

10. Rorbjælke

11. Styrbord generator

12. Dybde

Siden Navigation
Navigation-siden er tilgængelig for alle båd-typer.

D13062-1

5

6

7

8

1 42 3

10 119

1. Kurs

2. Landevej

3. Waypointet, der sejles mod

4. Waypoint ETA (Estimeret ankomsttid)

5. Kurs mod mål-waypoint

6. Distance til mål-waypoint

7. COG (kurs over grund)

8. SOG (fart over grund)

9. VMG til waypoint

10. Rorbjælke

11. Dybde

Siden Sejlskib
Når bådtypen er blevet konfigureret som et sejlskib, er siden
Sejlskib tilgængelig i Data-applikationen.
Siden Sejlskib indeholder kompas- og vind-drejeknapper, som
viser forskellige data, der er udformet specifikt til sejlskibe.

D13020-1

3

4

5

7

6

5

1 2

1. Kompasrose
2. Vind-drejeknap
3. Waypoint-ikon— Vises kun under aktiv navigation.
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4. Kurs (rød) pil og COG (grøn) pil

5. Sand vind pil (gul)

6. Relativ vind pil (gul)

7. Tidevand pil (blå)

Miljø-side
Miljø-siden er tilgængelig for alle båd-typer.

D13059-1

3

5

7

4

6

8

1 2

9 10

1. Vind-drejeknap

2. AWAS og AWS

3. Lufttemperatur

4. Vandtemperatur

5. Strømningsretning

6. TVH

7. Strøm

8. SVH

9. Sand vind pil

10. Relativ vind pil

Fiskeri-side
Fiskeri-siden er tilgængelig, når der er valgt en motorbåd som
bådtype.

D13060-1

2

4

6

3

5

7

1

1. Vandtemperatur

2. Fiskebassin

3. Tid

4. Afstand og pejling for mål-waypoint

5. Waypoint TTG

6. SOG (fart over grund)

7. Dybde

Siden Brændstof
Brændstof-siden er tilgængelig, når der er valgt en motorbåd
som bådtype.

D13061-1

3

4 5

1 2

1. Estimeret brændstof

2. Samlet brændstofsmængde

3. Brændstofmåler

4. Brændstof (trip)

5. Samlet brændstofsøkonomi

Landevej
Landevej-siden er tilgængelig for alle båd-typer.

D13063-1

4

3

5

1 2

1. Landevej

2. Waypointet, der sejles mod

3. Bådikon

4. Indikator for kurs korrektion

5. Detaljer om kurs korrektion
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19.2 Valg af datasider gennem
touch
Du kan rulle gennem alle tilgængelige sider vha.
berøringsskærmen.

D12878-1

Fra data applikationen:
1. Berør skærmen.
2. Før din finger op, og slip skærmen, for at gå videre til den

næste dataside.
3. Før din finger ned, og slip skærmen, for at gå videre til den

forrige dataside.

19.3 Valg af datasider
Følg nedenstående trin for at vælge datasider med et
multifunktions display uden touch.
Fra dataapplikationen:
1. Bevæg Joysticket ned for at gå til den næste side, eller
2. Bevæg Joysticket op for at gå til den forrige side.
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19.4 Sådan giver du dataapplikationen
et individuelt præg.
Du kan give datapplikationen et individuelt præg, så den viser
de system- og instrumentdata, som du har behov for.
Ud over at vise de forkonfigurerede standarddatasider i
dataapplikationen, kan du også:

• Ændre den rækkefølge, datasiderne vises i.

• Tilpasse datasideindholdet til dine specifikke krav.

• Omdøbe datasiderne.

• Tilføje nye brugertilpassede datasider.

• Slette eksisterende datasider.

• Indstille båd-oplysninger såsom antallet af motorer,
brændstoftanke og batterier.

• Angive det maksimale motor RPM-område.

• Skifte farve-tema.

• Ændre måleenhederne.

• Nulstille minimale og maksimale målinger

• Nulstille alle sider.

Ændring af datasiderækkefølge
Du kan ændre den rækkefølge, datasiderne vises i.
Fra dataapplikationen:
1. Rul til den dataside, du ønsker at flytte.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Redigér side.

Menuen til sideredigering vises.
4. Vælg Flyt side op eller Flyt side ned.

Hver gang du vælger at flytte en side op eller ned, vil
datasiden blive flyttet 1 plads op eller ned i dataapplikationen.

Tilpasning af dataside-indhold vha. touch
På multifunktions display med berøringsskærm kan du
brugertilpasse et datapunkt ved at holde elementet nede på
skærmen.
Fra data applikationen:
1. Åbn den dataside, som indeholder det datapunkt, du ønsker

at ændre.
2. Tryk og hold fingeren på datapunktet.

Efter ca. 3 sekunder markeres datapunktet, og menuen
Vælg datakategori vises.

3. Naviger menuen for at finde det datapunkt, du ønsker at
bruge.

4. Vælg datapunktet.
Det valgte datapunkt vises nu i stedet for det originale
datapunkt.

Tilpasning af datasideindhold
Fra dataapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Redigér side.
3. Vælg den celle, du ønsker at ændre.
4. Vælg Vælg datakategori.
5. Vælg en datakategori.

Når der vælges en datakategori, vises der en liste over
datapunkter for denne kategori.

6. Vælg det datapunkt, du ønsker at vise.
Når det er blevet valgt, sættes der et kryds ved siden af
datapunktet i menuen, og cellen på skærmen vil vise det
nye datapunkt.

7. Gentag trin 3 til 6 for alle de datapunkter, du ønsker at ændre.

Sådan omdøber du en dataside
Fra dataapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Redigér side.
3. Vælg Omdøb side.

Tastaturet vises på skærmen.
4. Indtast et nyt navn til datasiden.
5. Vælg GEM.

Tilføjelse af en ny dataside
Du kan føje dine egne brugertilpassede datasider til
dataapplikationen. Det samlede antal datasider, inkl.
forudkonfigurerede sider, er 10.
Fra dataapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opret ny side.

Der vises en liste over tilgængelige sidelayouts.
3. Vælg det påkrævede sidelayout.

Den nye side vises på skærmen.

4. Vælg den tomme celle på det nye sidelayout, hvor du ønsker
at tilføje et datapunkt.

5. Vælg Vælg datakategori.
6. Vælg en datakategori.

Når der vælges en datakategori, vises der en liste over
datapunkter for denne kategori.

7. Vælg det datapunkt, du ønsker at vise.
Når det er blevet valgt, sættes der et kryds ved siden af
datapunktet i menuen, og cellen på skærmen vil vise det
valgte datapunkt.

8. Gentag trin 3 til 6 for alle de datapunkter, du ønsker at ændre.
9. Vælg Omdøb side.

Tastaturet vises på skærmen.
10. Indtast et nyt navn til datasiden.
11. Vælg GEM.

Sletning af en dataside
Du kan slette brugertilpassede eller forudkonfigurerede datasider
fra dataapplikationen. Det minimum antal tilladte datasider er 1.
Fra dataapplikationen:
1. Rul til den dataside, du ønsker at slette.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Slet side.

Meddelelsen om bekræftelse af sletning vises.
4. Vælg Ja for at slette datasiden eller Nej for at annullere

handlingen.

Bemærk: Du kan ikke slette en ny motorside med det samme
layout som de forudkonfigurerede motordatasider.
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19.5 Motor identifikation
Der kan vises motor-data på din MFD vha. data-applikationen,
som indeholder nogle faste Motor-sider til at vise nogle af de
mest almindelige typer motordata.

Vigtigt: Inden du kan få vist Motor-data på din MFD, skal du:

• Sikre dig, at din MFD kører LightHouse software version
8 eller nyere.

• Læse de vigtige oplysninger om “Motortildeling” og
“Motor identifikations guide”.

• Oprette dataforbindelserne i overensstemmelse med
anvisningerne i Installationsanvisninger til 87202 ECI.

• Sørge for, at alle data-busser er strømforsynet (herunder
motor-data CAN-busser, gateways samt SeaTalkng bussen).

• Starte motoren. Sørge for at følge evt. gældende
sekvens-regler, som angivet i oplysningerne om
“Motortildeling”.

• Køre Motor identifikations guidenl for at udføre evt.
påkrævet “tildeling”, og kontrollere at dine motorer vises i
den rigtige rækkefølge i data-applikationen.
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Motortildeling og opsætning
Inden du kan få vist motordataene på din MFD, kan det være nødvendigt at opsætte og foretage motortildeling.

Bemærk: Motoropsætning og -tildeling er IKKE påkrævet for både med en enkelt motor.

De fleste motordata-konfigurationer kan opsættes vha. guiden "Motoridentifikation", der er tilgængelig på Raymarine MFD'ers
LightHouse software version 8 eller senere. I forbindelse med flere motorinstallationer kan det dog være nødvendigt først at få dine
motorer "tildelt" korrekt af din motorrepræsentant / -forhandler (tildelt et unikt ID / adresse).
Følgende tabel angiver de forskellige typer motorer, der understøttes, og kravene til opsætning for hver enkelt:

Motor CAN
bus-protokol Antal motorer

Motor CAN
bus-konfiguration

Antal ECI enheder
påkrævet

Opsætning via guide
på MFD påkrævet

Motortildeling af
forhandler påkrævet

NMEA 2000 1 Enkelt CAN bus 1

NMEA 2000 2+ Enkelt delt CAN bus 1

NMEA 2000 2+ Separat CAN bus for
hver motor

1 for hver CAN bus

J1939 1 Enkelt CAN bus 1

J1939 2+ Enkelt delt CAN bus 1

J1939 2+ Separat CAN bus for
hver motor

1 for hver CAN bus

Brug af motor identifikations guiden
Hvis dine motordata vises i den forkerte rækkefølge på
motordata-siderne, kan du korrigere dette ved at køre motor
identifikations guiden.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning > System indstillinger > Eksterne

enheder > Opsætning af motorer.
2. Du kan om nødvendigt ændre antallet af bådmotorer ved at

vælge Antal motorer: og indtaste det korrekte antal motorer.

Du kan vælge op til 5 motorer.
3. Vælg Identificer motorer.

Vigtigt: Det er vigtigt, at kun én motor kører ad
gangen, for at sikre at systemet kan isolere den korrekte
motordata-meddelelse.

4. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte motor
identifikations guiden.

De motorer, som medtages i identifikations guiden, afgøres af
antallet at motorer, der blev konfigureret i ovenstående trin 2.
i. Sluk for ALLE båd-motorer, og vælg Næste.

Guiden gennemgår alle motorer (højst 5, som defineret i
ovenstående trin 2) fra bagbord til styrbord i sekvens.

ii. Tænd for Bagbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som bagbords motoren.

iii. Tænd for Center bagbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center bagbords motoren.

iv. Tænd for Center motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center motoren.

v. Tænd for Center styrbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som center styrbords motoren.

vi. Tænd for Styrbords motor og vælg OK.
Guiden lytter nu efter data og tildeler motor forekomsten
som styrbords motoren.

5. Vælg OK på dialogboksen til bekræftelse af
motoridentifikation.

Motorerne vises nu det korrekte sted på motor-data siden.
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19.6 Indstilling af bådoplysninger
Du kan ændre bådens indstillinger fra Data applikations menuen.
Fra data applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Bådoplysninger.
3. Vælg Antal Motorer, Antal brændstof tanke eller Antal

batterier.
4. Vælg enten 1, 2, 3, 4 eller 5.

Hvis antallet af batterier har ændret sig, nulstilles
Motor-datasiden, så du får vist det rette antal motorer.

19.7 Indstilling afmaksimalmotor-RPM
Du kan indstille det maksimale RPM-interval således, at det
vises på RPM-datapunktet.
Fra dataapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Maks. RPM-interval.

Der vises en liste over RPM-indstillinger.
3. Vælg det ønskede RPM-interval.

Der vil blive placeret et mærke ved siden af det
valgte RPM-interval i menuen, og RPM-intervallet på
motordatasiden vil blive ændret til din nye indstilling.

Eksempler

Auto* 10.000 RPM

Bemærk: *Den maksimale RPM for motoren i automatisk
tilstand.
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19.8 Farvetema
Farvetemaet i data-applikationen kan skiftes mellem lyst og
mørkt.

Mørkt
tema (default)

Lyst tema

Ændring af farvetemaet
Du kan ændre farvetemaet ved at følge nedenstående trin.
Fra data applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Farvetema.

Ved valg af farvetema, skiftes der farve mellem Lys og Mørk.
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19.9 Opsætning af enheder
Du kan specificere din præference for måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Distance Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet distance.

• Sømil

• NM & m (større enheder = sømil, mindre
enheder = meter)

• Statute Mile

• Kilometer

Fart Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet hastighed.

• Knob

• MPH (Mil i timen)

• KPH (Kilometer i timen)

Dybde Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet dybde.

• Fod

• Meter

• Favne

Temperatur Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet temperatur.

• Fahrenheit

• Celsius

Tryk Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet tryk.

• Bar

• PSI

• Kilopascal

Volumen Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet volumen.

• Amerikanske gallons

• Britiske gallons

• Liter

Økonomi enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer
for visningen af alle værdier, der er tilknyttet brændstof
anvendelse.

• Distance pr. Volumen

• Volumen pr. Distance

• Liter pr. 100 km

Vindhastigheds enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet vind hastighed.

• Knob

• Meter i sekundet

Sådan ændrer du måleenheder
Du kan ændre de måleenheder, der anvendes af multifunktions
displayet.
Fra data applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af enheder.
3. Vælg den type måling, du ønsker at ændre.
4. Vælg en ny måleenhed.
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19.10 Liste over datapunkter
Datakategorier, der kan vises i data-applikationen, datafelter, datalinje og udvidet datalinje, vises herunder. Drejeknap-grafikken
er ikke tilgængelig i datafelter eller datalinjer.
I følgende tabel vises datapunkterne efter kategori.

Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Batteriets amp.

Batteriets
temperatur

Batteri** Batteristatus

Batteriets
spænding

Drejehastighed

Krængningsvinkel

Båd Typer data oprettet
af dit fartøj. F.eks.
tankniveauer.

Trimklapper (kun
data applikation.)

Dybde

Maksimum dybde

Dybde Dybdedata.

Minimum dybde

Log & Trip

Log

Trip

Beholden Log og
Trip

Beholden Log

Beholden Trip 1

Beholden Trip 2

Beholden Trip 3

Distance Typer data relateret
til den distance,
dit fartøj har sejlet.
F.eks. tripdistance.

Beholden Trip 4
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

RPM

O/M og hastighed

Kølertemperatur

Kølertryk

Olietemperatur

Olietryk

Olietryk &
Kølingstemperatur

Olietemperatur for
transmission

Olietryk for
transmission

Transmissions gear

Boostertryk

Brændstoftryk

Brændstof strømn-
ingshastighed

Brændstof
strømning (Inst)

Brændstof
strømning (Gnms.)

Motortimer

Motor trim

Generator

Motor** Typer data
genereret af
motorer. F.eks.
olietryk.

Motorbelastning
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Brændstofniveau
(%)

Samlet brændstof
(vol)

Samlet
gennemstrømning
for brændstof

Forbrug

Estimeret
resterende
brændstof

Distance til tom
tank

Tid til tom tank

Anvendt brændstof
(trip)

Brændstof** Typer data relateret
til brændstofsys-
temet. F.eks.
brændstofniveauer.

Anvendt brændstof
(sæson)

Tryk

Lufttemperatur

Minimal
lufttemperatur

Maksimal
lufttemperatur

Strøm

Strømningsretning

Strømningsretning
og strøm

Målt vindkulde (chill
faktor)

Faktisk vindkulde
(chill faktor)

Luftfugtighed

Dugpunkt

Solnedgang /
solopgang

Vandtemperatur

Minimal
vandtemperatur

Miljø Miljørelaterede
data. F.eks.
lufttemperatur

Dataapplikation 245



Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Maksimal
vandtemperatur

Bådens position

COG & SOG

COG (kurs over
grund)

SOG (fart over
grund)

Maksimal SOG

GPS GPS-relaterede
data. F.eks.
bådposition.

Gns. SOG

Kurs

Kurs og fart (kun
data applikation.)

Låst kurs

Fejl i låst kurs

Fejl i låst kurs og
Låst kurs (kun data
applikation.)

Over stag kurs

Kurs Kursrelaterede
data. F.eks. låst
kurs.

Kompas (kun data
applikation.)

Cursorposition
(kun tilgængelig
i datalinjen og
datalag.)

Cursor information
(kun tilgængelig
i datalinjen og
datalag.)

Cross Track-fejl

Rullende vej (kun
data applikation.)

Waypoint-info

Aktivt waypoint
navn

Målposition

Navigation Typer data relateret
til navigation. F.eks.
pejling til waypoint.
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Pejling til waypoint

BTW & DTW (kun
data applikation.)

Course Made Good

CMG & DMG

CMG & VMG (kun
data applikation.)

Distance til
waypoint

Distance Made
Good

Waypoint ETA

Waypoint TTG

Rute ETA

Rute TTG

Pilot Pilotrelaterede
data. F.eks. ror.

Rorvinkel

Fart

Maksimum
hastighed

Gennemsnitlig
hastighed

Hastighed og SOG

VMG til Luv

Fart Fartrelaterede
data. F.eks. VMG
(Velocity Made
Good) til waypoint.

VMG til waypoint

Ferskvand (%)

Spildevand (%)

Kloakspildevand
(%)

Tanke** Data relateret til
vandtanke

Fiskebassin (%)
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Lokal tidTid Tidsrelaterede
data. F.eks. lokal
tid.

Lokal dato

AWA

Maksimal AWA

Minimal AWA

AWS

Maksimal AWS

Minimal AWS

TWA

Maksimal TWA

Minimal TWA

TWS

Maksimal TWS

Minimal TWS

TWD

Kardinal-vind

Vind ved overfladen

Beaufort

AWA og TWA

AWA & AWS

AWA (CH) og AWS

AWA og VMG

Vind Vindrelaterede
data. F.eks. VMG
(Velocity Made
Good) til Luv.
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

TWA & TWS

TWA (CH) og TWS

TWA og VMG

GWD og Beaufort

GWD & GWS

Ingen

Bemærk: *Drejeknapper og grafiske gengivelser er kun tilgængelige fra data applikationen. Datalinje og datacelle lag kan
kun vise digitale elementer.

Bemærk: **Menuerne for batteri, motor, brændstof og tanke viser 1 sæt data elementer pr. konfigureret enhed (hvis systemet
f.eks. er blevet konfigureret med 3 motorer, vises der 3 sæt motor data elementer).
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19.11 Sådan nulstiller du minimale og
maksimale målinger
Minimale og maksimale målinger, der sorteres på displayet, kan
nulstilles fra data applikationen.
Gør følgende fra data applikationen med de data, du ønsker at
nulstille, og som vises på skærmen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Data nulstillinger.
3. Vælg det datapunkt, du ønsker at nulstille.

Målingen nulstilles.

Bemærk: Nulstillinger er kun tilgængelige for data elementer,
der vises på skærmen.

19.12 Nulstilling af alle datasider
Du kan nulstille datasiderne i dataapplikationen.
1. Vælg Menu.
2. Vælg Nulstil alle sider.

Meddelelsen om bekræftelse af nulstilling vises.
3. Vælg Ja for at nulstille eller Nej for at annullere handlingen.

Bemærk: Når alle sider nulstilles, gendannes dine
forudkonfigurerede sider til standardindstillinger og fjerner evt.
brugertilpassede sider, som er blevet oprettet. Indstillingen af
antallet af motorer og maksimum RPM ændres ikke under
nulstillingen.
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Kapitel 20: Termisk kamera applikation — Panorer og vip kameraer

Kapitlets indhold
• 20.1 Overblik over applikationen til det termiske kamera på side 252

• 20.2 Termisk kamerabillede på side 252

• 20.3 Oversigt over betjening på side 253

• 20.4 Styring af kameraet på side 254

• 20.5 Billedjusteringer på side 256

• 20.6 Panorer og vip kamera — ny kamera grænseflade på side 258

• 20.7 Indstillingerne High power og High torque på side 261

• 20.8 Panorer og vip kamera — gammel kamera grænseflade på side 262
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20.1 Overblik over applikationen til det
termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera kan du styre et tilsluttet
termisk kamera og få vist dets billede på multifunktionsdisplayet.
Kameraer med varmebilleder (også kaldet infrarøde kameraer)
gør det muligt at se klart ved svag belysning og i mørke. Et
termisk kamera kan f.eks. hjælpe dig med at navigere om natten
eller identificere forhindringer på steder med dårlig sigtbarhed
eller i totalt mørke.
Med applikationen til det termiske kamera kan du:

• Styre kameraet:

– Panorere.

– Vippe.

– Zoome (rækkevidde).

– Gendanne kameraets standardposition.

– Indstille kameraet standardposition.

– Standse kamerabilledet.

– Skifte mellem almindelige eller termiske kameraobjektiver.

– Slå overvågningsfunktionen til/fra.

• Justere kamerabilledet:

– Farvepalet.

– Faste sceneindstillinger.

– Lysstyrke.

– Kontrast.

– Farve.

– Videopolaritet (vælg farvemodsætninger).

Sådan får du vist applikationen til det
termiske kamera
Gør følgende på startskærmbilledet:
1. Vælg et ikon til en side der indeholder applikationen til det

termiske kamera.
Applikationen til det termiske kamera vises.

Bemærk: Hvis startskærmbilledet ikke har nogen side der
indeholder applikationen til det termiske kamera, er du nødt til
at oprette en ny side der indeholder applikationen.

20.2 Termisk kamerabillede
Videobilledet fra det termiske kamera vises på displayet.

Der vises følgende på videobilledet:
• Termisk billede.
• Statusikoner / systeminformation.
Du bør bruge lidt tid på at blive fortrolig med det termiske billede.
Sådan får du mest glæde af systemet:
• Væn dig til forskellene på, hvordan objekter ser ud på det
termiske billede i forhold til med det blotte øje. Hold for
eksempel øje med ændringer som følge af solens opvarmning.
Effekterne er tydeligst umiddelbart efter solnedgang.

• Afprøv indstillingen til at vende videobilledet om (hvidt-varmt
og sort-varmt).

• Prøv at kigge på varme objekter (f.eks. mennesker) i køligere
omgivelser.

• Afprøv kameraet i dagslys. Kameraet kan give et klarere
billede under forhold, hvor almindelige kameraer har det
svært, f.eks. i skyggeområder eller ved stærkt direkte lys.

Statusikoner for det termiske kamera
På billedet fra det termiske kamera er der nogle ikoner der
angiver kameraets status.
Ikon Beskrivelse

Angiver kameraets retning.

Kameraets standardposition.

Kamera midlertidigt standset.

Fast sceneindstilling til sejlads om natten.

Fast sceneindstilling til sejlads om dagen.

Fast sceneindstilling til forankring om natten.

Fast sceneindstilling der er ideel til at se folk
eller objekter i vandet.

Bagudvisningsfunktion — billedet spejles om
den lodrette akse.
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Ikon Beskrivelse

Zoomindstilling: 2x zoom.

Zoomindstilling: 4x zoom.

En enkelt aktiv controller på netværket.

Flere aktive controllere på netværket.

Computer registreret på netværket.

Punkttilstand aktiveret.

Punkttilstand deaktiveret.

Stabilisering slået fra.

Stabilisering slået til.

FFC (Flat Field Correction)
Kameraet udfører af og til Flat Field Correction (FFC). Derved
finindstilles det termiske billede, så det passer til omgivelsernes
temperatur.
Når FCC-funktionen er aktiv, er der et kort ophold i billedet,
og der vises derefter en grøn firkant i videobilledets øverste,
venstre hjørne.

20.3 Oversigt over betjening
Kompatible Raymarines multifunktionsdisplay og systemer
omfatter applikationen til termiske kameraer. Applikationen
indeholder betjeningsfunktioner til det termiske kamera.

Drejeregulator Zoom ind eller ud på billedet.

Joystick • Panorer og vip kameraet

Bemærk: På display med
berøringsskærm kan du bruge denne til
at panorere og vippe kameraet.

• Naviger menuer

OK Vælg menupunkt

CANCEL / Back Annuller valg

RANGE IN / OUT Zoom ind eller ud på billedet.
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20.4 Styring af kameraet

Tænd kamera og standby
Når relæet, der strømfører kameraet, er slået til, kører kameraet
en startsekvens, der varer i ca. ét minut. Derefter er kameraet
på standby.
Når kameraet skal bruges, skal du vække det af standby med
kontrolfunktionerne.

Termisk kamera på standby
Standbyfunktionen bruges til at slukke midlertidigt for kameraet
når det ikke skal bruges.
Når kameraet er på standby:

• Vises der IKKE noget videobillede.

• Flyttes kameraet til parkeringspositionen (med objektivet
pegende nedad mod kameraets fod) for at beskytte objektivet.

• Er panorerings- og vippe-motorerne stadig aktive, så kameraet
holdes på plads ved høj bølgegang.

Bemærk: Parkeringspositionen kan konfigureres i kameraets
konfigurationsmenu.

Sådan aktiveres og deaktiveres det termiske kameras
standbyfunktion
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Brug menupunktet Standby til at aktivere og deaktivere

kameraets standby-tilstand.

Bemærk: Du kan også bruge en af kontrolfunktionerne i
applikationen til det termiske kamera til at vække kameraet
af standby.

Panorering, vip og zoom
Du kan bruge kameraets funktioner til at panorere og vippe
kameraet og zoome ind på (forstørre) det termiske billede.

D11973-1

• Panorer kontinuerligt 360º.

• Vip (løft) kameraets vinkel med ±90º i forhold til horisonten.

• Zoom ind på (forstør) billedet fra det termiske kamera.

Bemærk: Stabiliserede typer T-Series termiske kameraer
inkluderer en kontinuerlig zoom-funktion, og ikke-stabiliserede
typer kan skifte mellem x2 og x4 forstørrelse.

Om at panorere og vippe på billedet fra det termiske
kamera
På et multifunktions display med touch-betjening kan du
panorere og vippe på billedet fra det termiske kamera ved hjælp
af berøringsskærmen.

Bevæg fingeren op og ned på skærmen for at vippe
kameraet op og ned.

Bevæg fingeren til venstre og højre på skærmen for at
rotere kameraet mod venstre og højre (panorering).

Det termiske kameras standardposition
Standardpositionen er en fast position til kameraet.
Standardpositionen er typisk også et praktisk referencepunkt
- f.eks. lige ud og parallelt med horisonten. Du kan
angive standardpositionen og dreje kameraet tilbage til
standardpositionen til enhver tid.

Ikonet til standardpositionen vises kortvarigt når kameraet
vender tilbage til den valgte standardposition. Ikonet blinker
når der vælges en ny standardposition.

Sådan stilles det termiske kamera tilbage til
standardpositionen
Når der er oprettet forbindelse til et panorer og vip termisk
kamera, kan kameraets standardposition indstilles.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg kamera Home.

Kameraet vender tilbage til den valgte standardposition, og
ikonet til standardpositionen vises kortvarigt.

Sådan indstilles det termiske kameras standardposition
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Brug joysticket eller touchskærmen til at flytte kameraet til

den ønskede position.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Opsætning af kamera.
4. Vælg Indstil standardposition.

Ikonet til standardpositionen blinker for at angive, at der er
valgt en ny standardposition.

Sådan sætter du billedet fra det termiske
kamera på pause
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Sæt billede på pause.

Overvågningstilstand for det termiske
kamera
I overvågningstilstanden panoreres kameraet fortsat frem og
tilbage.
Kameraet panorerer, indtil overvågningstilstanden stoppes
eller kameraet flyttes med kameraknapperne. Hvis kameraet
bevæges manuelt, genoptages overvågningstilstanden ikke
automatisk den skal aktiveres igen manuelt.
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Sådan aktiveres og deaktiveres det termiske kameras
overvågningsfunktion
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Brug menupunktet Overvågning til at vælge Til eller Fra,

som relevant.

Overvågningstilstand indstillinger
Scannebredden og scanne hastigheden kan justeres.
Scannebredde
Scanne bredden angiver, hvor langt kameraet panorerer til
venstre og højre i overvågningstilstanden.

Scanne hastighed
Scanne hastigheden angiver, hvor hurtigt kameraet panorerer til
venstre og højre i overvågningstilstanden.

Indstilling af scanningsbredde
Scanningsbredden for overvågnings tilstanden kan justeres ved
at følge nedenstående trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Overvågnings indstillinger.
4. Vælg Scannebredde.

Indstillingerne for scannebredde vises:

• Smal — Kameraet scanner ca. 20º til venstre og højre
for midten (40º i alt).

• Middel — Kameraet scanner ca. 40º til venstre og højre
for midten (80º i alt).

• Bred — Kameraet scanner ca. 80º til venstre og højre
for midten (160º i alt).

5. Vælg den ønskede indstilling.

Indstilling af scanne hastighed
Scanne hastigheden for overvågnings tilstanden kan justeres
ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Overvågnings indstillinger.
4. Vælg Scanne hastighed.

Indstillingerne for scanne hastighed vises:

• Langsomt
• Middel
• Hurtigt

5. Vælg den ønskede indstilling.

Termisk kamera stabilisering
Raymarine T470SC og T473SC termisk kamera indeholder en
mekanisk stabiliserings funktion.
Den mekaniske stabiliserings funktion forbedrer billedstabiliteten
ved at kompensere for fartøjets bevægelse og holde kameraet
rettet mod punktet af interesse. Mekanisk stabilisering har
to aspekter: vandret (azimut) og lodret (elevation). Som
standard er mekanisk stabilisering slået til, hvilket giver den
bedste ydeevne på vandet, især når fartøjet er undervejs
og sejler ved høj bølgegang eller ved dønninger. Du kan
når som helst deaktivere eller aktivere stabilisering. Når du
aktiverer fuld stabilisering (vandret og lodret), blinker ikonet for
aktiveret stabilisering (ingen bølge). Det vises ikke kontinuerligt,
eftersom dette er den normale tilstand. Hvis du deaktiverer
stabilisering, forbliver ikonet for deaktiveret stabilisering (bølge)
på skærmen for at give dig besked om, at fartøjets bevægelse
kan påvirke kameraets ydeevne. Dette er ikke en normal
tilstand. Stabilisering slås automatisk fra, når kameraet flyttes til
parkeringspositionen, men systemet afspejler dine indstillinger,

når kameraet tændes. Du kan slå den vandrette stabilisering
(panorering) fra, mens du bevarer vippestabiliseringen ved at
aktivere punkttilstand.

Aktivering / deaktivering af stabilisering
Stabilsering er som standard aktiveret. Du kan når som helst
aktivere eller deaktivere stabilisering ved at følge nedenstående
trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Stabilisering tilstand.

Når du vælger Stabilisering tilstand slås stabilisering Til og
Fra.

Termisk kamera punkttilstand
Punkttilstand kan kun brugs på termiske kameraer, der har
mekanisk stabilisering.
Aktivering af punkttilstand virker kun, når stabiliseringen er
aktiveret. Aktivering af punkttilstand slukker for den vandrette
stabilisering (panorering), mens den lodrette stabilisering (vip)
bevares. Dette kan være nyttigt, når du ønsker at bruge det
termiske kamera som et hjælpemiddel til at navigere og for at
bevare kameraet i den samme position i forhold til fartøjet,
når det drejer. Du kan f.eks. have stabiliseringen aktiveret
og have kameraet indstillet til at vende helt ligeud i forhold til
fartøjets front. Hvis fartøjet drejes ved en skarp vinkel under
disse forhold, følger kamerasensoren ikke fartøjets retning.
Når punkttilstanden aktiveres, holdes kameraet synkroniseret
med fartøjets retning, mens der opretholdes en stabil
elevationsposition. Når punkttilstanden er aktiveret, vises der et
låseikon. Kameraets azimut position er nu låst til basen. Når du
deaktiverer punkttilstand, vises ikonet for oplåsning kortvarigt.
Kameraet starter altid op med deaktiveret punkttilstand.

Aktivering / deaktivering af punkttilstand
Punkttilstand er som standard deaktiveret. Med aktiveret
stabilisering kan du også når som helst aktivere punkttilstand
ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Punkttilstand.

Når du vælger punkttilstand, slås punkttilstanden Til og Fra.
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20.5 Billedjusteringer

Justering af billedet fra det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster kontrast.
3. Vælg Kontrast, Lysstyrke, eller Farve efter ønske.

Den relevante numeriske justerings kontrol vises.
4. Justér værdien som ønsket.
5. Vælg Tilbage eller Ok for at bekræfte den nye værdi.

Faste sceneindstillinger for det termiske
kamera
Med faste sceneindstillinger kan du hurtigt vælge de bedste
billedindstillinger til diverse forhold.
Under normale omstændigheder justeres det termiske kamera
automatisk så der vises et billede med høj kontrast der er
optimalt i de fleste tilfælde. Der er 4 faste sceneindstillinger til at
justere billedet efter forholdene. Der er følgende 4 indstillinger:

Night Running — fast sceneindstilling til sejlads om
natten.

Day Running — fast sceneindstilling til sejlads om
dagen.

Night Docking— fast sceneindstilling til forankring om
natten.

Search— fast sceneindstilling der er ideel til at se folk
eller objekter i vandet.

Selvom navnene på de faste sceneindstillinger antyder den
tiltænkte anvendelse, kan de også hver især være nyttige ved
forskellige vejrforhold. F.eks. kan indstillingen til sejlads om
natten være nyttig mens båden ligger i havn. Du kan med fordel
eksperimentere med de forskellige faste sceneindstillinger for at
få det bedste billede i en given situation.

Sådan ændres den faste sceneindstilling for det termiske
kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Brug menupunktet Motiv til at skifte mellem de tilgængelige

motivforudindstillinger, efter behov.

Farveindstillinger for det termiske kamera
Der er en række farveindstillinger, der gør det lettere at skelne
objekter fra hinanden i forskellige situationer.
Ved at skifte farveindstillingen kan du skifte mellem et
gråtonebillede og diverse farvebilledtyper. Der er 5 typer
farvebilleder.
Standardtypen er hvid, og den gør det som regel lettere at se i
mørke. Indstillingen kan ændres efter behov i kameramenuen
Videoopsætning på skærmen.

Bemærk: Hvis indstillingen Deaktivér farve termisk video er
valgt i kameramenuen Videoopsætning på skærmen, kan
der kun vælges to farvetyper - gråtoner og rød.

Sådan ændres farveindstillingen for det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Brug menupunktet Farve til at skifte mellem de tilgængelige

farvepaletter, efter behov.

Farvemodsætninger for det termiske kamera
Du kan vende videobilledets polaritet, så objekterne på
skærmbilledet forekommer anderledes.
Med funktionen til at at vende billedets polaritet, bliver varme
objekter vist med sort frem for hvidt (eller rødt hvis denne
farvetype er valgt). Forskellen mellem de to indstillinger kan
ses nedenfor:

Termisk billede hvor varme er
hvidt.

Termisk billede hvor varme er sort.

Du kan med fordel eksperimentere med denne funktion for at få
det bedste billede i en given situation.

Sådan aktiveres omvendt video for det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Vælg Omvendt Video.

Betjening af termisk kamera og kamera til
synligt lys
Termiske kameraer med dobbelt funktionalitet har to separate
kameraer - ét til varmebilleder (infrarød), og ét der kun opfanger
synligt lys.

Termisk kamera —
billedet opbygges ud fra
temperaturforskellene
mellem objekter. Med et
termisk objektiv er det muligt
at få skarpe billeder selv i
totalt mørke.

Kamera til synligt lys —
giver et sort/hvidt billede
(eller gråtonebillede) om
dagen og ved svag belysning.
Gør det lettere at navigere
ved svag belysning, f.eks.
i skumringstiden tæt ved
kysten eller havneåbninger.

Bemærk: T470SC
og T473SC har et
farvekamera og et objektiv
med kontinuerlig zoom.

Sådan skifter du mellem det termiske og det almindelige
kameraobjektiv
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
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3. Brug menupunktet Billedtype til at skifte mellem IR-visning
og visning med synligt lys, som relevant.

Bagudvisningsfunktionen på det termiske
kamera
Med bagudvisningsfunktionen spejles billedet i den lodrette akse.
Det kan f.eks. være nyttigt hvis kameraet peger bagud og du ser
billedet på en monitor der vender fremad.

Sådan aktiveres det termiske kameras bagudvisningsfunk-
tion
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Vælg Bagudvendt Visning.

Følg mål
Følg mål er en funktion, som opretholder den valgte position
eller objektet i det termiske kameras synsvinkel. Mulighederne
for Følg mål er tilgængelige i søkort- og radar-applikationerne
som punkter i mål-kontekstmenuen.

Bemærk: Der skal være tilgængelige kursdata på systemet,
for at "Følg mål" fungerer korrekt.

For detaljer om valg af et mål, der kan ‘følges’, henvises der til
afsnittene om radar og søkort i din vejledning.
Det termiske kamera kan også automatisk følge:

• MOB-mål

• Farligt AIS-mål

• Farligt MARPA-mål

Muligheder for at aktivere eller deaktivere de automatiske
følge-muligheder er tilgængelige i applikationen for termisk
kamera.

Indstilling af kameraets højde over havoverflade
For at sikre at det termiske kameras højde-nivellering kan
indstilles korrekt, skal kameraets højde over havoverflade være
indstillet.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Følge-indstillinger.

Siden med følge-indstillinger vises.
4. Vælg Kamerahøjde over havoverflade.

Meddelelsen med kamerahøjde over havoverflade vises.
5. Justér indstillingen til den ønskede værdi.

Vandret nivellering af termisk kamera
Hvis du synes, at forfølgelse af mål konstant er for langt til
venstre eller højre på skærmen, kan du foretage finjusteringer af
kameranivellering ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Nivellér kamera.

Meddelelsen om nivellering af kamera til båd vises.
4. Justér værdien til den ønskede indstilling.

Værdien justerer kameraets forskydnings position til bagbord
eller styrbord.

Nivellering af termiske kameraers højde
Hvis du synes, at forfølgelse af mål konstant er for lavt eller højt
på skærmen, kan du foretage finjusteringer af kameranivellering
ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.

2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Højde nivellering:.

Meddelelsen om nivellering af kamera til båd vises.
4. Justér værdien til den ønskede indstilling.

Værdien justerer kameraets forskydnings position til bagbord
eller styrbord.

Aktivering / deaktivering af automatisk forfølgelse af mål
Gør følgende i applikationen til det termiske kamera:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning af kamera.
3. Vælg Følge-indstillinger.

Siden med følge-indstillinger vises, og den omfatter følgende
automatiske følge-muligheder:

• Automatisk forfølgelse af MOB

• Automatisk forfølgelse af farligt AIS-målobjekt

• Automatisk forfølgelse af farligt MARPA-målobjekt

4. Vælg den relevante indstilling.
Hvis du vælger et punkt fra listen, slås den automatiske
forfølgelse af dette punkt Til eller Fra.
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20.6 Panorer og vip kamera — ny kamera grænseflade
Menu-indstillingerne i applikationen til det termiske kamera for et panorer-og-vip termisk kamera med den nye kamera-grænseflade
vises herunder.

Tænd for kamera Bringer det termiske kamera ud af standby-tilstand (kun tilgængeligt, når kameraet er i standby.)

Sæt billede på pause • Til

• Fra (default)

Kamera hjem Vælg for at stille kameraet til dets startposition.

Billedmuligheder Vælg for at få vist undermenuen Billedmuligheder.

• Farve

– Rød

– Gråskala

– Glødebue

– Regnbue

– Fusion

• Motiv

– Nat sejlads

– Nat forankring

– Dag sejlads

– Mand over bord

• Termisk / Synlig

• Omvendt Video

• Bagudvendt Visning

• Overvågning

Justere kontrast Vælg for at få vist undermenuen Juster kontrast.

• Kontrast

• Lysstyrke

• Farve

Standby Vælg for at sætte kameraet i standby-tilstand. (kun tilgængeligt, når kameraet er tændt.)

Opsætning af kamera Vælg for at få vist menuen Opsætning af kamera.

• Indstil hjemmeposition

• Dreje-indstillinger

• Nivellér kamera

• Højde nivellering:

• Overvågnings indstillinger

• Standard farve

• Ikon niveau

• Stabilisering tilstand

• Punkttilstand

• Kugle ned tilstand

• High Power Standby

• High Power Torque

• JCU ikon

• PC ikon

• Gendan fabriksstandard

• Kalibrer platform
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Opsætningsmenu for kamera

Indstil hjemmeposition Indstiller kameraets aktuelle position som Kamera
Hjem positionen.

Følge-indstillinger Giver automatiske følge-muligheder og kamera
justerings indstillinger.

• Automatisk forfølgelse af MOB

• Automatisk forfølgelse af farligt AIS-målobjekt

• Automatisk forfølgelse af farligt
MARPA-målobjekt

• Kamerahøjde over havoverflade

Nivellér kamera Gør det muligt at ændre kameraets vandrette
nivellering.

Højde nivellering Gør det muligt at ændre kameraets højde (lodrette)
nivellering.

Overvågnings indstillinger Gør det muligt at indstille den hastighed og bredde,
kameraet scanner med i overvågnings tilstand.

• Scanne hastighed

– Langsomt

– Middel

– Hurtigt

• Scannebredde

– Smalt

– Middel

– Bredt

Standard farve Gør det muligt at vælge standard farvepalet. • Rød

• Gråskala

• Glødebue

• Regnbue

• Fusion

Ikon niveau Gør det muligt at vælge niveau af ikoner, som
vises på skærmen.

• Ingen

• Minimal

• Alle

Stabilisering tilstand Aktiverer og deaktiverer stabiliserings tilstand.

Bemærk: Er kun tilgængelig på stabiliserede
typer T-Series kameraer.

• Til (default)

• Fra

Punkttilstand Aktiverer og deaktiverer punkttilstand. • Til

• Fra (default)

Kugle ned tilstand Denne funktion skal aktiveres, når kameraet
monteres med oversiden nedad i konfigurationen
"kugle ned".

• Til

• Fra (default)

High Power Standby Dette menupunkt bruges til at styre, hvor meget
strøm der skal bruges på at fastholde kameraets
position i standby. Hvis funktionen er aktiveret,
bruger kameraet mere strøm, men det sikrer at
kameraets position fastholdes ved høj bølgegang.

• Til (default)

• Fra

High Power Torque Dette menupunkt bruges til at styre, hvor meget
strøm der skal bruges på at stabilisere kameraet.
Hvis funktionen er aktiveret, bruger kameraet
mere strøm, men det sikrer at kameraets position
fastholdes ved høj bølgegang. Indstillingen High
Power Torque kan være nyttig i dårlige vejrforhold
på hurtige motorbåde, der kan håndtere højere
strømforbrug.

• Til (default)

• Fra

JCU ikon Viser eller skjuler ikon for tilsluttet JCU på
skærmen.

• Til (default)

• Fra

PC ikon Viser eller skjuler ikon for tilsluttet PC på skærmen. • Til (default)

• Fra
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Gendan fabriksstandard Gør det muligt at gendanne kameraets indstillinger
til fabriksstandards værdier.

Kalibrer platform Muligheden til kalibrering af platform genindstiller
panorerings- og vippe-mekanismen i det termiske
kamera.

Bemærk: De tilgængelige muligheder i menuen for det termiske kamera afhænger af software-versionen af dit multifunktions
display og det termiske kamera. Hvis der er andre muligheder end de ovenstående, bedes du se vejledningen, der fulgte med dit
termiske kamera og/eller installations- og betjeningshåndbogen, der fulgte med dit multifunktions display.
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20.7 Indstillingerne High power og
High torque
Kameraets
status Kameraindstilling

Dobbelt
funktion

Enkelt
funktion

Standby • Indstillingen High
Power slået TIL

• Indstillingen High
Torque slået TIL

22W 17,4W

Standby • Indstillingen High
Power slået FRA

• Indstillingen High
Torque slået TIL

8W 7,4W

Standby • Indstillingen High
Power slået TIL

• Indstillingen High
Torque slået FRA

13W 13W

Tændt • Indstillingen High
Power slået FRA

• Indstillingen High
Torque slået FRA

8W 7,4W

Tændt • Indstillingen High
Power slået TIL
eller FRA

• Indstillingen High
Torque slået TIL

30W 19,4W

Tændt • Indstillingen High
Power slået TIL
eller FRA

• Indstillingen High
Torque slået FRA

20W 16,5W
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20.8 Panorer og vip kamera — gammel kamera grænseflade
Menu-indstillingerne i applikationen til det termiske kamera for et panorer-og-vip termisk kamera med den gamle
kamera-grænseflade vises herunder.

Tænd for kamera Bringer det termiske kamera ud af standby-tilstand (kun tilgængeligt, når kameraet er i standby.)

Sæt billede på pause • Til

• Fra (default)

Kamera hjem Vælg for at stille kameraet til dets startposition.

Billedmuligheder Vælg for at få vist undermenuen Billedmuligheder.

• Farve

– Rød

– Gråskala

– Glødebue

– Regnbue

– Fusion

• Motiv

– Nat sejlads

– Nat forankring

– Dag sejlads

– Mand over bord

• Termisk / Synlig

• Omvendt Video

• Bagudvendt Visning

• Overvågning

Justere kontrast Vælg for at få vist undermenuen Juster kontrast.

• Kontrast

• Lysstyrke

• Farve

Standby Vælg for at sætte kameraet i standby-tilstand. (kun tilgængeligt, når kameraet er tændt.)

Opsætning af kamera Vælg for at få vist menuen Opsætning af kamera.

• Indstil hjemmeposition

• Kamera menu — (OSD-skærmmenu)

• Nivellér kamera

Opsætningsmenu for kamera
Indstil hjemmeposition Indstiller kameraets aktuelle position som Kamera Hjem positionen.

Kameramenu Giver adgang til indstillingerne i kameraets OSD-skærmmenu.

Nivellér kamera Gør det muligt at ændre kameraets vandrette nivellering.

Bemærk: De tilgængelige muligheder i menuen for det termiske kamera afhænger af software-versionen af dit multifunktions
display og det termiske kamera. Hvis der er andre muligheder end de ovenstående, bedes du se vejledningen, der fulgte med dit
termiske kamera, og/eller installations- og betjeningshåndbogen, der fulgte med dit multifunktions display.

Bemærk: Det kan muligvis lade sig gøre at opdatere dit kamera til den nye kamera-grænseflade. Kontakt venligst din Raymarine
forhandler for detaljerede oplysninger.

OSD menu indstillinger
Konfigurationsmenuer
I konfigurationsmenuerne kan du konfigurere det termiske
kamera på forskellige måder.
Du kan betjene menuerne med enhver betjeningsenhed i
systemet. Menuerne vises oven på videobilledet.

Bemærk: Menuerne vises kun oven på det termiske
videobillede. De kan ikke åbnes, når du har valgt videobilledet
med synligt lys (på modeller med dobbelt funktion).

Menuer

Enable Point Mode
/ Disable Point
Mode

Når der vælges aktivering af punkttilstand, slås
punkttilstand til, og når der vælges deaktivering af
punkttilstand, slås punkttilstand fra. Dette gælder
kun for moduler med mekanisk stabilisering.

Video Setup I denne menu kan du ændre konfigurationen af
videobilledet.

Set Symbology Indstillinger knyttet til statusikonerne.
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User
Programmable
Button

Konfigurer knappen USER på JCU'en.

System Setup Indstillinger til at optimere betjeningen af
systemet/installationen.

About / Help Nyttige oplysninger og nulstilling til
fabriksindstillinger.

Exit Annullerer menuen på skærmen.

Billedets konfigurationsmenu

Menupunkt /
Beskrivelse Indstillinger / Funktion

Set Thermal Color
Default

Bruges til at gemme den aktuelle farveindstilling
som standardværdi.

Set Reverse Video eller
Indstil video-polaritet

Bruges til at skifte mellem indstillingen
hvidt-varmt (eller rødt-varmt hvis der vises et
farvebillede) og sort-varmt.

Enable / Disable Color
Thermal Video

Bruges til at aktivere eller deaktivere de termiske
farvepaletter:

• Aktiveret – du kan vælge mellem
farvepaletterne Greyscale, Red, Sepia,
Rainbow og Fusion.

• Deaktiveret – du kan kun vælge mellem
farvepaletterne Greyscale og Red.

Display Test Pattern Brug displayets testmønster, når du konfigurerer
farve-/kontrastindstillingerne for displayet eller
monitoren. Du kan skifte mellem 4 forskellige
testmønstre.

Exit

Symbolkonfigurationsmenuen

Menupunkt /
Beskrivelse Indstillinger / Funktion

Enable / Disable PC
Icon

• Enabled (Aktiveret) – pc ikonet vises, når der
registreres en pc på netværket.

• Disabled (Deaktiveret) – pc ikonet vises ikke.

Enable / Disable JCU
Icon

• Enabled (Aktiveret) – JCU ikonet vises, når
der registreres en JCU på netværket.

• Disabled (Deaktiveret) – JCU ikonet vises
ikke.

Display All Icons Hvis du vælger dette menupunkt, aktiveres alle
ikoner.

Display Minimal Icons
(Vis minimale ikoner)

Hvis du vælger dette menupunkt, begrænses
antallet af ikoner:

• Ikonerne for position, zoom, bagudvisning,
pause, stabilisering deaktiveret og
punkttilstand påvirkes ikke.

• Ikonerne for start og scene vises kun
kortvarigt.

• Der vises ikke andre ikoner.

Hide All Icons Hvis du vælger dette menupunkt, skjules alle
ikoner undtagen:

• Positionsindikator

• Tilstand for bagudvisning aktiveret

• Stabilisering deaktiveret

• Punkttilstand aktiveret

Exit Vender tilbage til hovedmenuen.

Menuen til overvågningstilstand
Menupunkt /
Beskrivelse Indstillinger / Funktion

Scan Width Denne indstilling angiver, hvor langt
kameraet panorerer til venstre og højre i
overvågningstilstanden. Vælg mellem:

• Narrow — Kameraet scanner ca. 20º til
venstre og højre for midten (40º i alt).

• Medium — Kameraet scanner ca. 40º til
venstre og højre for midten (80º i alt). Eller:

• Wide — Kameraet scanner ca. 80º til venstre
og højre for midten (160º i alt).

Scan Speed Denne indstilling angiver, hvor hurtigt
kameraet panorerer til venstre og højre i
overvågningstilstanden. Vælg mellem:

• Slow

• Medium

• Fast

Exit

Systemkonfigurationsmenu
Menupunkt /
Beskrivelse Indstillinger / Funktion

Enable / Disable
Ball-Down Installation

Denne funktion skal aktiveres, når kameraet
monteres med oversiden nedad (kugle ned).

Enable / Disable
Twist-to-Pan mode

Denne menuindstilling ændrer JCU
kontrolenhedens panorerings og zoomfunktioner
på følgende måde:
Aktiveret — Panorér kameraet ved at dreje
drejeknappen med eller mod uret, zoom ind og
ud ved at trykke drejeknappen ind og trække
den ud. (Dette er en standardbetjening af
JCU'en).
Deaktiveret — Panorér kameraet ved at
bevæge drejeknappen til venstre eller højre,
zoom ind og ud ved at dreje drejeknappen med
eller mod uret.

Enable / Disable High
Power Standby

Dette menupunkt bruges til at styre, hvor
meget strøm der skal bruges på at fastholde
kameraets position i standby. Hvis funktionen
er aktiveret, bruges der mere strøm, men det
sikrer at kameraets position fastholdes ved høj
bølgegang.

Bemærk: Hvis kameraet flytter sig,
mens det er på standby (pga. stød eller
vibration), skal positionsindikatoren eller
standardpositionen muligvis kalibreres igen
(kameraet skal nulstilles).

Enable / Disable High
Motor Torque

Dette menupunkt bruges til at styre, hvor
meget strøm der skal bruges på at stabilisere
kameraet. Hvis funktionen er aktiveret, bruges
der mere strøm, men det sikrer at kameraets
position fastholdes ved høj bølgegang.
Indstillingen High Motor Torque kan være nyttig
i dårlige vejrforhold på hurtige motorbåde, der
kan håndtere højere strømforbrug.

Bemærk: Hvis kameraet flytter sig pga.
stød eller vibration, skal positionsindikatoren
eller standardpositionen muligvis kalibreres
igen (kameraet skal nulstilles).

Enable / Disable
Rearview Mode

Når denne indstilling er slået til, vendes
kamerabilledet om, og der vises et spejlbillede
på displayet.

Enable / Disable
Stabilization

Når denne indstilling er aktiveret, slås vandret
og lodret stabilisering til. Dette gælder kun for
T470SC.
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Menupunkt /
Beskrivelse Indstillinger / Funktion

Set Stow Position Med dette menupunkt vælges den nuværende
position som parkeringsposition. Kameraet
bevæges til parkeringspositionen, når det
slukkes eller sættes på standby.

Name Camera Dette menupunkt bruges til at navngive
kameraet.

Surveillance mode Med dette menupunkt kan du indstille
scannebredden og hastigheden, når
overvågningstilstanden er aktiv.

Exit Afslut til hovedmenu.

Brug af indstillingerne High power og High torque

Kameraets
status Kameraindstilling

Dobbelt
funktion

Enkelt
funktion

Standby • Indstillingen High
Power slået TIL

• Indstillingen High
Torque slået TIL

22W 17,4W

Standby • Indstillingen High
Power slået FRA

• Indstillingen High
Torque slået TIL

8W 7,4W

Standby • Indstillingen High
Power slået TIL

• Indstillingen High
Torque slået FRA

13W 13W

Tændt • Indstillingen High
Power slået FRA

• Indstillingen High
Torque slået FRA

8W 7,4W

Tændt • Indstillingen High
Power slået TIL
eller FRA

• Indstillingen High
Torque slået TIL

30W 19,4W

Tændt • Indstillingen High
Power slået TIL
eller FRA

• Indstillingen High
Torque slået FRA

20W 16,5W

Menu til programmerbar knap
I denne menu kan du konfigerere knappen USER på JCU'en.

Menupunkt /
Beskrivelse USER knappens funktion

Søg indstillinger Knappen USER bruges til at vælge
søgefunktionen som kamerascene.

Skift mellem termisk /
VIS Video
(Kun modeller med
dobbelt funktion)

Knappen USER bruges til at skifte mellem
termisk billede og billedet med synligt lys.

Hide / Show All Icons Knappen USER bruges til at vise eller skjule
ikoner.

Reverse Video Knappen USER bruges til at skifte mellem
hvidt-varmt og sort-varmt (omvendt) for det
termiske kamerabillede.

Rearview Mode Knappen USER bruges til at slå bagudvisning
til eller fra.

Surveillance Mode Knappen USER bruges til at slå
overvågningstiltanden til eller fra.

Menupunkt /
Beskrivelse USER knappens funktion

Point Mode Knappen USER bruges til at slå punkttilstand
til eller fra.

Afslut Vender tilbage til hovedmenuen.
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Kapitlets indhold
• 21.1 Overblik over applikationen til det termiske kamera på side 266

• 21.2 Termisk kamerabillede på side 266
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21.1 Overblik over applikationen til det
termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera kan du styre et tilsluttet
termisk kamera og få vist dets billede på multifunktionsdisplayet.
Kameraer med varmebilleder (også kaldet infrarøde kameraer)
gør det muligt at se klart ved svag belysning og i mørke. Et
termisk kamera kan f.eks. hjælpe dig med at navigere om natten
eller identificere forhindringer på steder med dårlig sigtbarhed
eller i totalt mørke.
Med applikationen til det termiske kamera kan du:

• Betjening af kameraet:

– Zoome (rækkevidde).

– Standse kamerabilledet.

• Justere kamerabilledet:

– Farvepalet.

– Faste sceneindstillinger.

– Lysstyrke.

– Kontrast.

– Farve.

– Videopolaritet (vælg farvemodsætninger).

Sådan får du vist applikationen til det
termiske kamera
Gør følgende på startskærmbilledet:
1. Vælg et ikon til en side der indeholder applikationen til det

termiske kamera.
Applikationen til det termiske kamera vises.

Bemærk: Hvis startskærmbilledet ikke har nogen side der
indeholder applikationen til det termiske kamera, er du nødt til
at oprette en ny side der indeholder applikationen.

21.2 Termisk kamerabillede
Videobilledet fra det termiske kamera vises på displayet.

Der vises følgende på videobilledet:
• Termisk billede.
• Statusikoner / systeminformation.
Du bør bruge lidt tid på at blive fortrolig med det termiske billede.
Sådan får du mest glæde af systemet:
• Væn dig til forskellene på, hvordan objekter ser ud på det
termiske billede i forhold til med det blotte øje. Hold for
eksempel øje med ændringer som følge af solens opvarmning.
Effekterne er tydeligst umiddelbart efter solnedgang.

• Afprøv indstillingen til at vende videobilledet om (hvidt-varmt
og sort-varmt).

• Prøv at kigge på varme objekter (f.eks. mennesker) i køligere
omgivelser.

• Afprøv kameraet i dagslys. Kameraet kan give et klarere
billede under forhold, hvor almindelige kameraer har det
svært, f.eks. i skyggeområder eller ved stærkt direkte lys.

Statusikoner for det termiske kamera
På billedet fra det termiske kamera er der nogle ikoner der
angiver kameraets status.
Ikon Beskrivelse

Kamera midlertidigt standset.

Fast sceneindstilling til sejlads om natten.

Fast sceneindstilling til sejlads om dagen.

Fast sceneindstilling til forankring om natten.

Fast sceneindstilling der er ideel til at se folk
eller objekter i vandet.

Bagudvisningsfunktion — billedet spejles om
den lodrette akse.

Zoomindstilling: 2x zoom.

Zoomindstilling: 4x zoom.
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Ikon Beskrivelse

En enkelt aktiv controller på netværket.

Flere aktive controllere på netværket.

Computer registreret på netværket.

FFC (Flat Field Correction)
Kameraet udfører af og til Flat Field Correction (FFC). Derved
finindstilles det termiske billede, så det passer til omgivelsernes
temperatur.
Når FCC-funktionen er aktiv, er der et kort ophold i billedet,
og der vises derefter en grøn firkant i videobilledets øverste,
venstre hjørne.

21.3 Oversigt over betjening
Kompatible Raymarines multifunktionsdisplay og systemer
omfatter applikationen til termiske kameraer. Applikationen
indeholder betjeningsfunktioner til det termiske kamera.

Drejeregulator Zoom ind eller ud på billedet.

OK Bekræft menu-valg.

Joystick Naviger menuer.

CANCEL / Back Annuller valg.

RANGE IN / OUT Zoom ind eller ud på billedet.
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21.4 Styring af kameraet

Tænd kamera og standby
Når relæet, der strømfører kameraet, er slået til, kører kameraet
en startsekvens, der varer i ca. ét minut. Derefter er kameraet
på standby.
Når kameraet skal bruges, skal du vække det af standby med
kontrolfunktionerne.

Termisk kamera på standby
Standbyfunktionen bruges til at slukke midlertidigt for kameraet
når det ikke skal bruges.
I standby tilstand giver kameraet ikke et direkte video billede.

Sådan aktiveres og deaktiveres det termiske kameras
standbyfunktion
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Brug menupunktet Standby til at aktivere og deaktivere

kameraets standby-tilstand.

Bemærk: Du kan også bruge en af kontrolfunktionerne i
applikationen til det termiske kamera til at vække kameraet
af standby.

Sådan sætter du billedet fra det termiske
kamera på pause
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Sæt billede på pause.

21.5 Billedjusteringer

Justering af billedet fra det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster kontrast.
3. Vælg Kontrast, Lysstyrke, eller Farve efter ønske.

Den relevante numeriske justerings kontrol vises.
4. Justér værdien som ønsket.
5. Vælg Tilbage eller Ok for at bekræfte den nye værdi.

Faste sceneindstillinger for det termiske
kamera
Med faste sceneindstillinger kan du hurtigt vælge de bedste
billedindstillinger til diverse forhold.
Under normale omstændigheder justeres det termiske kamera
automatisk så der vises et billede med høj kontrast der er
optimalt i de fleste tilfælde. Der er 4 faste sceneindstillinger til at
justere billedet efter forholdene. Der er følgende 4 indstillinger:

Night Running — fast sceneindstilling til sejlads om
natten.

Day Running — fast sceneindstilling til sejlads om
dagen.

Night Docking— fast sceneindstilling til forankring om
natten.

Search— fast sceneindstilling der er ideel til at se folk
eller objekter i vandet.

Selvom navnene på de faste sceneindstillinger antyder den
tiltænkte anvendelse, kan de også hver især være nyttige ved
forskellige vejrforhold. F.eks. kan indstillingen til sejlads om
natten være nyttig mens båden ligger i havn. Du kan med fordel
eksperimentere med de forskellige faste sceneindstillinger for at
få det bedste billede i en given situation.

Sådan ændres den faste sceneindstilling for det termiske
kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Brug menupunktet Motiv til at skifte mellem de tilgængelige

motivforudindstillinger, efter behov.

Farveindstillinger for det termiske kamera
Der er en række farveindstillinger, der gør det lettere at skelne
objekter fra hinanden i forskellige situationer.
Ved at skifte farveindstillingen kan du skifte mellem et
gråtonebillede og diverse farvebilledtyper. Der er 5 typer
farvebilleder.
Standardtypen er hvid, og den gør det som regel lettere at se i
mørke. Indstillingen kan ændres efter behov i kameramenuen
Videoopsætning på skærmen.

Bemærk: Hvis indstillingen Deaktivér farve termisk video er
valgt i kameramenuen Videoopsætning på skærmen, kan
der kun vælges to farvetyper - gråtoner og rød.

Sådan ændres farveindstillingen for det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Brug menupunktet Farve til at skifte mellem de tilgængelige

farvepaletter, efter behov.
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Farvemodsætninger for det termiske kamera
Du kan vende videobilledets polaritet, så objekterne på
skærmbilledet forekommer anderledes.
Med funktionen til at at vende billedets polaritet, bliver varme
objekter vist med sort frem for hvidt (eller rødt hvis denne
farvetype er valgt). Forskellen mellem de to indstillinger kan
ses nedenfor:

Termisk billede hvor varme er
hvidt.

Termisk billede hvor varme er sort.

Du kan med fordel eksperimentere med denne funktion for at få
det bedste billede i en given situation.

Sådan aktiveres omvendt video for det termiske kamera
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Vælg Omvendt Video.

Bagudvisningsfunktionen på det termiske
kamera
Med bagudvisningsfunktionen spejles billedet i den lodrette akse.
Det kan f.eks. være nyttigt hvis kameraet peger bagud og du ser
billedet på en monitor der vender fremad.

Sådan aktiveres det termiske kameras bagudvisningsfunk-
tion
Med applikationen til det termiske kamera fremme:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Billedmuligheder.
3. Vælg Bagudvendt Visning.
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21.6 Menu for fast monteret kamera
Menu-indstillingerne i applikationen til det termiske kamera for et fast monteret termisk kamera vises herunder.

Tænd for kamera Bringer det termiske kamera ud af standby-tilstand (kun tilgængeligt, når
kameraet er i standby.)

Sæt billede på pause • Til

• Fra (default)

Billedmuligheder Vælg for at få vist undermenuen Billedmuligheder.

• Farve

– Rød

– Gråskala

– Glødebue

– Regnbue

– Fusion

• Motiv

– Nat sejlads

– Nat forankring

– Dag sejlads

– Mand over bord

• Omvendt Video

• Bagudvendt Visning

Justere kontrast Vælg for at få vist undermenuen Juster kontrast.

• Kontrast

• Lysstyrke

• Farve

Standby Vælg for at sætte kameraet i standby-tilstand. (kun tilgængeligt, når kameraet
er tændt.)

Opsætning af kamera Vælg for at få vist menuen Opsætning af kamera.

• Standard farve

• Ikon niveau

• Kugle ned tilstand

• High Power Standby

• JCU ikon

• PC ikon

• Gendan fabriksstandard

Opsætningsmenu for kamera

Standard farve Gør det muligt at vælge standard farvepalet. • Rød

• Gråskala

• Glødebue

• Regnbue

• Fusion

Ikon niveau Gør det muligt at vælge niveau af ikoner, som
vises på skærmen.

• Ingen

• Minimal

• Alle

Kugle ned tilstand Denne funktion skal aktiveres, når kameraet
monteres med oversiden nedad i konfigurationen
"kugle ned".

• Til

• Fra (default)

High Power Standby Dette menupunkt bruges til at styre, hvor meget
strøm der skal bruges på at fastholde kameraets
position i standby. Hvis funktionen er aktiveret,
bruger kameraet mere strøm, men det sikrer at
kameraets position fastholdes ved høj bølgegang.

• Til (default)

• Fra
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JCU ikon Viser eller skjuler ikon for tilsluttet JCU på
skærmen.

• Til (default)

• Fra

PC ikon Viser eller skjuler ikon for tilsluttet PC på skærmen. • Til (default)

• Fra

Gendan fabriksstandard Gør det muligt at gendanne kameraets indstillinger
til fabriksstandards værdier.

Bemærk: De tilgængelige muligheder i menuen for det termiske kamera afhænger af software-versionen af dit multifunktions
display og det termiske kamera. Hvis der er andre muligheder end de ovenstående, bedes du se vejledningen, der fulgte med dit
termiske kamera og/eller installations- og betjeningshåndbogen, der fulgte med dit multifunktions display.
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Kapitel 22: Kamera applikation

Kapitlets indhold
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• 22.8 Sådan tager du billeder på side 279
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22.1 Overblik over kamera-
applikationen
Du kan se et kamera- eller videosignal, der er forbundet
direkte til dit multifunktions display, vha. videoindgangene eller
IP-kamerasignalerne, der er tilgængelige på dit netværk.
Kamera-applikationen kan bruges til:

• At vise direkte kamera-signaler.

• At gå automatisk gennem tilgængelige kamera-signaler.

• Til at justere lysstyrken, kontrasten, farven og billedformatet af
videobilledet, hvis dette understøttes af kameraet.

• At optage et direkte IP-kamerasignal.

• At afspille IP-kameraoptagelser.

• At vise 1 kamera-signal under optagelse af et andet
IP-kamerasignal.

• At åbne en anden applikation, mens der optages et
IP-kamerasignal.

• At tage billeder af et IP-kamerasignal.

• At vise billeder.

Bemærk: Optage- og billedtagnings funktioner er kun
tilgængelige på IP-kamerasignaler.

D12881-1

7 8

6

1 2 3 4 5

1 Kamera signal-nummer – angiver det aktuelle signal og
antallet af tilgængelige signaler.

2 Optagestatus – angiver, at kamera-applikationen optager,
samt den tid, der er gået.

3 Kameranavn – angiver navnet på det kamera, der vises.

4 Optagelse – angiver, om kamera-applikationen optager, og
hvilket signal, der optages.

5 Menu – Åbner kamera-applikationens hovedmenu.

6 Cyklus – angiver, om signalcyklussen er slået til eller fra.

7 *Optag video – midlertidigt ikon på skærmen for at
starte/stoppe optagelse.

8 *Tag billede – midlertidigt ikon på skærmen for at tage et
billede.

Bemærk: * Kun tilgængeligt på display med berøringsskærm.

Bemærk: Dit multifunktions display skal være tændt, inden
der føjes strøm til ethvert netværksforbundet kamera.
Hensigten med dette er, at dit multifunktions display kan
tildele IP-kamera(erne) en gyldig IP-adresse.

Bemærk: Hvis dit / dine IP-kamera(er) ikke detekteres af dit
multifunktions display, kan du prøve at slukke og tænde for
IP-kamera(erne), mens du lader dit multifunktions display
være tændt.

Bemærk: I afsnittet Kapitel 4 Kabler og forbindelser kan
du læse mere om tilslutning af kameraet / videokilden og
kompatible videoformater.

Sådan ændres kameraet / videosignalet
På Nye a Series eller Nye e Series display kan du ændre det
signal, der vises på skærmen, vha. touch, når der er mere end 1
tilgængeligt signal.

D12598-1

Gør følgende i kamera-applikationen.
1. Tryk og stryg fingeren op for at gå til det næste videosignal.
2. Tryk og stryg fingeren ned for at få vist det forrige videosignal.

Sådan ændres kameraet / videosignalet
På Nye c Series eller Nye e Series display kan du ændre det
signal, der vises på skærmen, vha. joysticket, når der er mere
end 1 tilgængeligt signal.
Gør følgende i kamera-applikationen
1. Flyt joysticket ned for at få vist det næste videosignal.
2. Flyt joysticket op for at få vist det forrige videosignal.

Sådan ændres kameraet / videosignalet med
menuen
På alle display-varianter, kan du ændre det signal, der vises
på skærmen, vha. menuen, når der er mere end 1 tilgængeligt
signal.
Fra kamera-applikationen med visning af et kamera / videosignal:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Kamera.
3. Vælg det kamerasignal, du ønsker at få vist på skærmen.
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22.2 Veksling mellem kameraer
Når der er flere tilgængelige kamera- / videosignaler, kan
kamera-applikationen sættes op til automatisk at veksle mellem
de tilgængelige signaler ved et bestemt tidsinterval.
Når veksling mellem kamera er slået til, veksler kameraet mellem
de tilgængelige video input på displayet og de tilgængelige
netværksforbundne IP-kamerasignaler. Der veksles mellem
signalerne i den rækkefølge, de vises i, i menuen til valg af
kamera: Menu > Kamera. Direkte videosignaler vises først og
derefter evt. netværksforbundne IP-kamerasignaler. Når det
sidste signal på listen er blevet vist, vender kamera-applikationen
tilbage til det første signal på listen.
Veksling mellem kameraer går gennem multifunktions displayets
tilgængelige video input, selvom der ikke er sluttet et signal til
inputtet / inputtene. Når der ikke er noget signal på et video
input, vises video input signalet som en blå skærm under
vekslingen. Du kan vælge, om video inputtet / inputtene skal
vises under veksling mellem kameraer eller ej.
Tidsintervallet, som hvert signal vises i, inden der skiftes til det
næste signal, kan justeres.

Sådan slås veksling mellem kameraer til
Følg nedenstående trin for at slå funktionen til veksling mellem
kameraer til.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Veksling mellem kameraer.
3. Vælg Veksling mellem kameraer, således at Til er markeret.

Når du vælger Veksling mellem kameraer, slås vekslingen
Til og Fra.

Når menuen er lukket, går kamera-applikationen gennem alle
tilgængelige signaler ved det definerede tidsinterval.

Sådan indstilles tidsintervallet for veksling
mellem kameraer
Tidsintervallet, som hvert videosignal vises i, kan indstilles ved
at følge nedenstående trin.
Gør følgende i kamera-applikationen, mens veksling mellem
kameraer er slået til:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Veksling mellem kameraer.
3. Vælg Cyklus interval.

Den numeriske justerings kontrol for cyklus interval vises.
4. Justér indstillingen til det ønskede tidsinterval.
Under veksling mellem kameraer vises hvert signal i den angivne
tid, inden der skiftes til det næste signal.

Sådan vises eller skjules video input-signaler
under veksling mellem kameraer
Som standard vises dit multifunktions display videoinput under
veksling, selvom der ikke er sluttet signal(er) til input. Du kan
vælge, om video inputtet / inputtene skal vises under veksling
mellem kameraer ved at følge nedenstående trin.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Veksling mellem kameraer.
3. Vælg indstillingen Inkluder <Kamera-navn> for det

video-input, du ønsker at Vise eller Skjule.
Hvis du vælger indstillingen Inkluder <Kamera-navn> får du
skiftevis vist eller skjult video-inputtet under veksling mellem
kameraer.

Bemærk: I ovenstående trin repræsenterer <Kamera-navn>
standard signalnavnet, der leveres af den tilsluttede enhed
eller det brugertilpassede navn, som kan tildeles til signalet.

Sådan slås veksling mellem kameraer fra
Du kan slå veksling mellem kameraer fra vha. metoderne, der
er beskrevet herunder.
Gør følgende i kamera-applikationen, mens veksling mellem
kameraer er slået til:
1. Vælg Menu > Veksling mellem kameraer > Veksling

mellem kameraer, således at Fra er markeret, eller
2. Skift kamera- / videosignalet manuelt, som beskrevet

tidligere i dette afsnit.

Kamera applikation 275



22.3 Sådan giver du kamera /
videosignaler navne
Hvert signal kan navngives for at hjælpe med at skelne mellem
kamerasignaler.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg det signal, du ønsker at navngive, så det vises på

skærmen.
2. Vælg Menu.
3. Vælg Juster.
4. Vælg Rediger navn.

Tastaturet på skærmen vises.
5. Indtast det navn, du ønsker at kalde signalet.
6. Vælg GEM for at gemme signalets nye navn.
Signalets navn vises i kamera-applikationens statuslinje.

22.4 Justering af videobilledet
Hvis dit tilsluttede kamera / video-input enhed eller
netværksforbundne IP-kamera understøtter det, kan du justere
billedindstillingerne.
Med en kamera-applikation med visning af et videosignal:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster.
3. Vælg Kontrast, Lysstyrke, eller Farve efter ønske.

Den numeriske justerings kontrol vises.
4. Justér niveauet til den ønskede indstilling.
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22.5 Valg af billedformatet
Hvis dit tilsluttede kamera / video-input enhed eller
netværksforbundne IP-kamera understøtter det, kan du manuelt
skifte billedformatet mellem 4:3 og 16:9.
Fra kamera-applikationen med visning af et signal:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Juster.
3. Vælg Skærmformat, således at der vælges 4:3 eller 16:9,

som ønsket.

22.6 Valg af et sted, hvor optagelserne
skal gemmes
Du skal vælge det sted, hvor du ønsker at gemme optagelserne,
for at du kan gemme, afspille eller optage et stillbillede fra
IP-kamera signaler.
Hvis du gemmer optagelserne på et hukommelseskort, skal du
sikre dig, at der indsættes et hukommelseskort med tilstrækkelig
plads i den relevante kortlæser-indgang.

Bemærk: Undlad at gemme filer på søkort-hukommelseskort
med kartografi.

Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Gem filer på:.
4. Vælg stedet fra listen:

• SD1

• SD2

• Intern (default)

SD1 og SD2 kan kun vælges, hvis der indsættes et
hukommelseskort i den relevante indgang.

Bemærk: Hvis dit multifunktions display kun har 1 kortlæser,
vises kun SD1 og Intern.
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22.7 Optag og afspil
Kamera-applikationen kan bruges til at optage direkte IP-kamera
signaler fra et tilsluttet IP-kamera. Optagelsen kan derefter
afspilles når som helst.
Kamera-applikationen optager IP-kamera signaler i .mp4-format,
som kan gemmes på et hukommelseskort eller på displayets
interne hukommelse.
Titellinjen for kamera applikationen viser navnet på det signal,
der optages, og der vises en optagelses timer på skærmen, som
viser den forløbne tid.

Sådan optager du et IP-kamerasignal
Følg nedenstående trin for at optage signalet fra et IP-kamera.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Video.
3. Vælg Optag.

Optagelsen starter.

Mens kamera-applikationen optager, kan du bruge dit
multifunktions display som normalt, f.eks. se et andet
kamerasignal, gå tilbage til startskærmbilledet eller åbne en
anden applikation. Det valgte signal fortsætter med at optage,
indtil det standses, eller indtil hukommelsen på den valgte
placering er fuld.

Bemærk: På et display med berøringsskærm kan du også
begynde at optage med ikonerne på skærmen. Se Ikoner
på skærmen.

Stop optagelse
Optagelsen kan stoppes når som helst.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Video.
3. Vælg Stop.

Filen gemmes, og bekræftelses dialogboksen Video Gemt
vises.

4. Vælg OK for at bekræfte, Afspil for at afspille den optagede
fil eller Slet for at slette filen.

Bekræftelses dialogboksen lukkes automatisk efter 5
sekunder.

Sådan afspiller du en videofil
Du kan afspille videoclip med kamera-applikationen.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Video.
3. Vælg Vis.

Mine filer-browseren åbnes.
4. Find den videofil, du ønsker at få vist.

Videofiler, der lagres internt, gemmes under Intern >
Brugerdata > Videofiler.

Videofiler, der lagres på hukommelseskort, gemmes under
SD-kort # > Raymarine > Videofiler.

5. Vælg videofilen.
Dialogboksen for fil-indstillinger vises.

6. Vælg Afspil video.
Videofilen afspilles.

Du kan også afspille videoclips fra menuen Mine data under
startskærmbilledet: Startskærmbillede > Mine data > Billeder
og videoer.

Sådan flytter og kopierer du videofiler
Du kan kopiere og flytte filer mellem dit displays interne lagring
og hukommelseskort ved at følge nedenstående trin.
Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kortlæseren.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Video.
3. Vælg Vis.

Mine filer-browseren åbnes.
4. Find den relevante videofil.

Videofiler, der lagres internt, gemmes under Intern >
Brugerdata > Videofiler.

Videofiler, der lagres på hukommelseskort, gemmes under
SD-kort # > Raymarine > Videofiler.

5. Vælg videofilen.
Dialogboksen for fil-indstillinger vises.

6. Vælg Flyt eller Kopier.
7. Bekræft det sted, du ønsker at flytte eller kopiere filen til.

Der vises en statuslinje, f.eks.:

Når handlingen er afsluttet, vises der en bekræftende pop-up
besked.

8. Vælg OK.
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22.8 Sådan tager du billeder
Når der vises et kamera signal fra et IP-kamera, kan du tage
et stillbillede.
Du kan tage billeder med følgende metoder:

Optagelse — Øjeblikkelig
billedoptagelse.

Timer — Du kan vælge, at billedet
skal tages om 5, 10 eller 30
sekunder efter valget.

Fjernbetjening — Du kan bruge
en trådløs fjernbetjening (f.eks.
RCU–3) til at tage billedet.

Sådan tager du et billede
Følg nedenstående trin for at tage et billede af det, der vises i
Kamara-applikationen på det aktuelle tidspunkt.
Hvis du gemmer optagelserne på et hukommelseskort, skal du
sikre dig, at der indsættes et hukommelseskort med tilstrækkelig
plads i den relevante kortlæser-indgang.
Fra kamera-applikationen med visning af et IP-kamerasignal:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Foto.
3. Vælg Optag.

Billedet gemmes, og der vises en bekræftelses dialogboks
med en forudvisning af det billede, der blev taget.

4. Vælg OK for at bekræfte.
5. Vælg Vis for at se billedet i fuld skærm.
6. Vælg Slet for at slette billedet.

Bemærk: På et display med berøringsskærm kan du også
tage et billede med ikonerne på skærmen. Se Ikoner på
skærmen.

Sådan tager du et billede med timeren
Følg nedenstående trin for at tage et billede efter et defineret
interval.
Hvis du gemmer optagelserne på et hukommelseskort, skal du
sikre dig, at der indsættes et hukommelseskort med tilstrækkelig
plads i den relevante kortlæser-indgang.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Foto.
3. Vælg Timer.
4. Vælg Forsinkelse.

Der vises en liste over tidsintervaller:
• 5 s

• 10 s
• 30 s

5. Vælg et tidsinterval fra listen.
6. Vælg Start timer.

Billedet tages, efter den angivne forsinkelse er gået.
Derefter vises der en bekræftelses dialogboks, som viser en
forhåndsvisning af det billede, der blev taget.

7. Vælg OK for at bekræfte.
8. Vælg Vis for at se billedet i fuld skærm.
9. Vælg Slet for at slette billedet.

Sådan tager du et billede med en
fjernbetjening
Følg trinnene herunder for at tage et billede med en trådløs
Raymarine fjernbetjening.
Hvis du gemmer optagelserne på et hukommelseskort, skal du
sikre dig, at der indsættes et hukommelseskort med tilstrækkelig
plads i den relevante kortlæser-indgang.
1. Kontrollér, at din trådløse Raymarine fjernbetjening er parret

til multifunktions displayet og fungerer.
2. Vælg Menu i kamera-applikationen.
3. Vælg Foto.
4. Vælg Fjernbetjening.

Dialogboksen for fjernbetjening vises.
5. Tryk på en vilkårlig knap på den tilsluttede fjernbetjening for

at tage et billede.
Billedet gemmes, og der vises en bekræftelses dialogboks
med en forudvisning af billedet.

6. Vælg OK for at bekræfte.
7. Vælg Vis for at se billedet i fuld skærm.
8. Vælg Slet for at slette billedet.

Sådan ser du billeder
Du kan se de billeder, du har taget, ved at følge nedenstående
trin.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Foto.
3. Vælg Vis.

Mine filer-browseren åbnes.
4. Find det billede, du ønsker at få vist.

Billeder, der lagres internt, gemmes under Intern >
Brugerdata > Billedfiler.

Billeder, der lagres på hukommelseskort, gemmes under
SD-kort # > Raymarine > Billedfiler.

5. Vælg filen.
Dialogboksen for fil-indstillinger vises.

6. Vælg Vis billede.
Fotoet vises på skærmen.

Du kan også få vist billeder fra menuen Mine data under
startskærmbilledet: Startskærmbillede > Mine data > Billeder
og videoer.

Sådan flytter og kopierer du billeder
Du kan kopiere og flytte filer mellem dit displays interne lagring
og hukommelseskort ved at følge nedenstående trin.
Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kortlæseren.
Gør følgende i kamera-applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Foto.
3. Vælg Vis.

Mine filer-browseren åbnes.
4. Find det relevante foto.

Billeder, der lagres internt, gemmes under Intern >
Brugerdata > Billedfiler.
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Billeder, der lagres på hukommelseskort, gemmes under
SD-kort # > Raymarine > Billedfiler.

5. Vælg filen.
Dialogboksen for fil-indstillinger vises.

6. Vælg Flyt eller Kopier.
7. Bekræft det sted, du ønsker at flytte eller kopiere filen til.

Der vises en statuslinje, f.eks.:

Når handlingen er afsluttet, vises der en bekræftende pop-up
besked.

8. Vælg OK.

Ikoner på skærmen
På multifunktions display med berøringsskærm kan du trykke
hvor som helst på skærmen for at få vist ikonerne på skærmen.
Ikonerne på skærmen kan bruges til at starte / stoppe en
optagelse eller til at tage et billede.

Ikon for optagelse

Ikon for stop optagelse

Ikon for billedtagning

Ikonerne på skærmen lukkes efter 5 sekunder.

Brug af ikonerne på skærmen
1. Vælg ikonet for optagelse for at starte optagelsen.
2. Vælg ikonet for stop optagelse for at stoppe optagelsen.
3. Vælg ikonet for billedtagning for at tage et stillbillede.
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Kapitel 23: Fusion link applikation

Kapitlets indhold
• 23.1 Overblik over Fusion link på side 282

• 23.2 Medie-kilder på side 283

• 23.3 Sådan gennemser du musik på side 285

• 23.4 Valg af funktionerne til vilkårlig og gentagen afspilning på side 285

• 23.5 Justering af lydstyrke-niveauer for hver zone på side 286

• 23.6 Valg af zone, der skal styres på side 286

• 23.7 Justering af tone-kontrolenhederne på side 287

• 23.8 Valg af system, der skal styres på side 287

• 23.9 Menu indstillinger på side 288
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23.1 Overblik over Fusion link
Multifunktions displayet kan styre et tilsluttet Fusion 700 series
underholdnings system.

D12746-1

1

5

7

4

3

6

2

1 Fusion menu-indstillinger og sang-lister.

2 Ikoner for vilkårlig og gentagen afspilning.

3 Specifikke detaljer og kontrolenheder for sang / medie.

4 Zone lydstyrke kontrol.

5 Zone vælger.

6 Medie-kilde.

7 Medie kontrolenheder (Se herunder).

Bemærk: Album-billeder er kun tilgængelige, når der bruges
en iPod.

Medie kontrolenheder

D12747-1

4 5 6

1 2 3

1 Lydstyrke ned.

2 Mute / ikke-mute.

3 Lydstyrke op.

4 • Enkelt tryk — Springer tilbage til starten af den aktuelle
sang. Ved efterfølgende tryk springer man tilbage gennem
de tilgængelige sange.

• Tryk og hold nede — Scanner tilbage gennem den aktuelle
sang i intervaller på 10 sekunder.

5 Afspil / afbryd aktuel sang.

6 • Enkelt tryk — Springer frem til den næste sang. Ved
efterfølgende tryk springer man frem gennem de
tilgængelige sange.

• Tryk og hold nede — Scanner frem gennem den aktuelle
sang i intervaller på 10 sekunder.

Fusion link applikationen kan bruges til at:

• Gennemse tilgængelige medie-kilder.

• Justere lydstyrke-niveauet.

• Stille lydstyrken på Mute og ikke-mute.

• Justere tone-kontrolenhederne (Bas, Mellem og Diskant).

• Springe tilbage og frem gennem sange.

• Scanne tilbage og frem gennem den aktuelle sang.

• Afspille / afbryde den aktuelle sang.

• Vælge den zone, der skal styres. (For oplysninger om
opsætning af zoner henvises der til den vejledning, der fulgte
med dit Fusion underholdnings system.

• Indstil funktionerne til vilkårlig og gentagen afspilning.

Sådan får du adgang til Fusion link
applikationen
Hvis der er sluttet mere end ét Fusion underholdnings system til
du system, kan du vælge hvilket system, Fusion link applikation
skal styre.
1. Vælg FUSION link side ikonet fra startskærmbilledet.

Der vises en liste over tilsluttede Fusion underholdnings
systemer.

2. Vælg det system, du ønsker at styre.
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23.2 Medie-kilder
Det tilgængelige layout og de tilgængelige kontrolenheder
afhænger af den valgte medie-kilde.

iPod

D12748-1

1

4

2

3

5 6

1 Album billede.

2 Titel på sang.

3 Kunstner.

4 Status af sang.

5 Sangnummer.

6 Titel på album.

De tilgængelige menu indstillinger for iPods er følgende:

• Gennemse musik.

• Gentag.

• Vilkårlig.

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.

USB

D12749-1

2

4

1

3

5

1 Titel på sang.

2 Kunstner.

3 Titel på album.

4 Sangnummer.

5 Status af sang.

De tilgængelige menu indstillinger for USB-enheder er følgende:

• Gennemse musik.

• Gentag.

• Vilkårlig.

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.

DVD

D12750-1

1

2

3

5

4

1 Forløbet tid.

2 Titel.

3 Kapitel.

4 Fjern-knap.

5 DVD fjernbetjeningsknap inkl.:

• Retningstaster.

• Enter.

• Menu.

• Detaljer.

De tilgængelige menu indstillinger for DVD-enheder er følgende:

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.

AM / FM radio

D12751-1

1

3

4

2

1 Frekvens.

2 Frekvenstype.

3 Kanalnavn.

4 Forudindstillet navn.

De tilgængelige menu indstillinger for radioen er følgende:

• Forudindstil.

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.
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VHF

D12753-1

1

3

2

1 Squelch-kontrol.

2 Kanal.

3 Manuel / Auto status.

De tilgængelige menu indstillinger for VHF-radioer er følgende:

• Forudindstil.

• Scan.

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.

AUX

D12754-1

1

1 Indgangs forstærkning.

De tilgængelige menu indstillinger for AUX-enheder er følgende:

• Tone-kontrolenheder.

• Vælg Fusion System.

Satellit radio

D12752-1

1

3

4

1 Sangnavn.

2 Kunstner.

3 Kanal-oplysninger.

Bemærk: Fusion hovedenheden skal bruges til at styre
en satellitmodtager, der er sluttet til et fusion mediesystem.
Aktuel trackspor-information om kanaloplysninger vises på
Fusion-applikationen.

Valg af en medie-kilde
Du kan vælge hvilken medie-kilde, du ønsker at styre.

Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Src:.

Der vises en liste over medie-kilder.
2. Vælg den relevante medie-kilde.
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23.3 Sådan gennemser du musik
Du kan gennemse den tilgængelige musik på din tilsluttede
iPod- eller USB-enhed.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Menu ikonet.
2. Vælg Gennemse musik.

Medie-enhedens navn vises.
3. Vælg medie-enheden.

Enhedens indhold vises.
4. Gennemse de tilgængelige mapper ved at vælge dem.
5. Vælg ikonet Tilbage for at gå tilbage gennem

mappestrukturen.
6. Vælg den sang, du ønsker at høre.

Hovedskærmen vises, og afspilningen af sangen går i gang.

23.4 Valg af funktionerne til vilkårlig
og gentagen afspilning
Du kan indstille Fusion link applikationen til at gentage den
valgte mappe eller til at vælge afspilnings rækkefølgen vilkårligt.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Menu ikonet.
2. Vælg Gentag for at slå funktionen for gentag mappe til eller

fra.
3. Vælg Vilkårlig for at slå funktionen for vilkårlig afspilning

til eller fra.
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23.5 Justering af lydstyrke-niveauer
for hver zone
Lydstyrke-niveauet for hver zone kan justeres individuelt, eller
du kan justere alle zonerne samtidigt.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Vol:.

Lydstyrke-kontrollen for zoner vises.

2. Vælg den relevante zone.
3. Justér lydstyrke-niveauet til den ønskede indstilling.
4. Vælg Tilbage ikonet for at vende tilbage til hovedskærmen.

Bemærk: Når niveauet for Alle Zoner justeres, bliver alle
zonerne justeret samtidigt.

23.6 Valg af zone, der skal styres
Du kan vælge hvilken zone, hovedskærmen skal styre.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Zone:.

Linjen til valg af zone vises.

2. Vælg den zone, du ønsker at styre.
3. Lydstyrke kontrollen på hovedskærmen styrer nu den valge

zones lydstyrke-niveau.
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23.7 Justering af tone-kontrolenhed-
erne
Bas, Mellem og Diskant tone-kontrolenhederne kan justeres.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Menu ikonet.
2. Vælg Tone kontrol.
3. Vælg enten Bas, Mellem eller Diskant.
4. Justér niveauet til den ønskede indstilling.
5. Vælg Tilbage for at vende tilbage til menu-indstillingerne.
6. Vælg Tilbage fra menu-indstillingerne for at vende tilbage til

hovedskærmen.

23.8 Valg af system, der skal styres
Hvis der er tilsluttet mere end ét Fusion underholdnings system,
kan du vælge hvilket system, Fusion link applikation skal styre.
Fra Fusion link applikationen:
1. Vælg Menu ikonet.
2. Vælg Vælg Fusion system.

Der vises en liste med tilgængelige systemer.
3. Vælg det system, du ønsker at styre.
Fusion link applikationen vil nu styre det valgte system.
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23.9 Menu indstillinger
Menu indstilling Medie-kilder Beskrivelse

Gennemse musik • iPod.

• USB.

Giver mulighed for at
gennemse musik, der
er lagret på enheden.

Gentag • iPod.

• USB.

• Fra

• Mappe — Gentager
alle sange i den
aktuelle mappe.

Vilkårlig • iPod.

• USB.

Slår vilkårlig afspilning
af sange til og fra.

Tone-kontrolenheder • Alle enheder. Giver mulighed for
at justere følgende
tone-kontrolenheder:

• Bas.

• Mellem.

• Diskant.

Vælg Fusion system • Alle enheder. Giver dig mulighed
for at vælge det
Fusion underholdnings
system, du ønsker at
styre.

Forindstilling • AM / FM radio.

• VHF-radio.

Giver mulighed
for at vælge og
gemme kanaler som
forindstillinger.

Scan • VHF-radio. Giver mulighed for at
scanne gemte kanaler.
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Kapitel 24: Vejrapplikationen — (kun i Nordamerika).

Kapitlets indhold
• 24.1 Oversigt over vejrapplikationen på side 290
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24.1 Oversigt over vejrapplikationen
Med vejrapplikationen kan du få vist grafiske oplysninger om
tidligere, aktuelle og fremtidige vejrforhold på et verdenskort.
Vejrapplikationen kan kun bruges i Nordamerika og de
omkringliggende kystområder.
Vha. elementerne i vejrapplikationen og de tilknyttede vejrdata
kan du bedømme de aktuelle vejrforhold i nærheden af båden
eller andre steder.
Vejrprognoserne og advarslerne, der indeholder oplysninger om
både de aktuelle og fremtidige vejrforhold, opdateres jævnligt i
vejrapplikationen.

Bemærk: Du kan læse mere om advarselstyper, rapporter og
meldinger på www.nws.noaa.gov

Ansvarsfraskrivelse - kun vejledende

Vejroplysningerne opdateres muligvis ikke stabilt, korrekt eller
præcist, og du bør derfor ikke stole helt og holdent på dem. Vi
opfordrer dig til at undersøge andre kilder med vejroplysninger,
inden du foretager beslutninger, der kan have en indflydelse
på sikkerheden. Du anerkender og accepterer, at du er
eneansvarlig for brugen af oplysningerne og beslutningerne, der
foretages som følge heraf. Ved at bruge denne tjeneste, friholder
du Sirius Satellite Radio Inc., WSI, Navcast Incorporated
Raymarine for ansvar og erstatningskrav i forbindelse med
tjenesten.
Hvis du ikke har en trykt udgave af abonnementsaftalen, kan du
læse den på webstedet www.sirius.com/marineweather

24.2 Konfiguration af vejrapplikationen
Du skal gennemføre en række konfigurationstrin, inden du kan
bruge vejrapplikationen for første gang.

• Multifunktionsdisplayet skal sluttes til en Raymarine
Sirius-vejrmodtager.

• Identificér din Raymarine Sirius-vejrmodtager elektroniske
serienummer (ESN). Du kan få adgang til denne information
fra startskærmbilledets menu Opsætning ved at vælge
enheden på siden til valg af enheder: Opsætning >
Vedligeholdelse > Bruger-ID til Sirius > Vælg enhed >

• Brug dit ESN til at kontakte SiriusXM (www.sir-
iusxm.com) for at abonnere på Sirius Marine Weather
(www.siriusxm.com/marineweather). Under visning af
multifunktionsskærmens vejrapplikation, kan du få adgang til
ESN gennem følgende menu: Menu > Sirius ESN.

• Du skal befinde dig indenfor kystområderne i Nordamerika.

• Din multifunktionsskærm skal hente en GPS-position for dit
fartøjs position.

• Du skal angive, hvilke vejrelementer, du vil have vist i
vejrapplikationen.
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24.3 Overblik over billedet i
vejrapplikationen
I vejrapplikationen vises der en række elementer, der angiver
vejrforholdene og oplysninger om vejrprognoser.
I følgende skema kan du se hovedfunktionerne i
vejrapplikationen:

D8564-4

5

7

10

6

9

8

1 2 3 4

11 11

Punkt Beskrivelse

1 Rækkevidde

2 Canadisk radar

3 Animation og tid / dato

4 Signalstyrke

5 Find skib-ikon

6 Vejrstationer på overfladen

7 Bølgehøjder

8 NOWRad

9 Maritime Zoner

10 Dataoverlayceller

11 Skærmikonerne Skaler ind og Skaler ud (kun display
med touch)

Vejrsymboler
I vejrapplikationen bruges der en række grafikker og symboler til
at angive forskellige vejrforhold og prognoser.

Symbol Beskrivelse

Pile af prognose for uvejr (mørkeblå)
angiver et uvejrs retning og
hastighed.

Bølgehøjde

• Højeste bølger (røde)

• Mellemstore bølger (grønne)

• Laveste bølger (blå)

Canadisk radar (mørkegrønne, gule,
orange og røde)

Symbol Beskrivelse

Lyn — der vises et lynsymbol ved
hvert lyn fra sky til jord:

• Lys (registreret de seneste 10–15
minutter.)

• Middel (registreret de seneste
5–10 minutter.)

• Mørk (registreret de seneste 0–5
minutter.)

Nyere lyn lægges over ældre
symboler.

Vind — Vindsymboler viser den
aktuelle vindretning og -styrke
og kan vises som enten eller
pil eller en modhage. Vindpile
angiver hastighed — jo større
pilen er, des kraftigere (stærkere)
er vindhastigheden. Modhager
giver en mere nøjagtig angivelse af
vindhastigheden, som vist i afsnittet
med symboler for vindhastighed.

Havoverfladens temperatur (grøn,
gul og orange)

• Blå — koldest

• grøn

• gul

• orange og rød — varmest

Vejrstationer på overfladen (pink)
— Der kan vises aktuelle eller
historiske vejrdata ved vejrstationer
på overfladen. Ikke alle data er
tilgængelige for alle stationer.

Byer — Med bysymbolerne kan du
få adgang til detaljerede oplysninger
om vejrudsigter i byer. Der vises op
til 3 prognoser for hver by.

NOWRad

• Regn (grøn, gul og rød.)

• Sne (blå)

• Blanding (pink)

Symboler til uvejrssporing
I vejrapplikationen bruges der en række symboler til at angive
forskellige typer uvejrsspor. Med denne funktion kan du holde
øje med kraftige uvejr i nærheden.
Der kan f.eks. være tale om tropiske forstyrrelser, lavtryk, uvejr
og cykloner, orkaner, tyfoner og supertyfoner.
På vejrkortet kan du se uvejrets bane, dets nuværende og
forventede position, vindradierne (kun på den nuværende
position), retningen og hastigheden.
Trackspor fra uvejr fremhæves på vejrkortet som symbolerne
vist nedenfor.
Historisk (grå) Aktuel (rød) Udsigt (orange) Beskrivelse

Orkan (kategori
1-5)

Tropisk storm

Tropipisk
forstyrrelse,
tropisk lavtryk
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Når der vælges et symbol, er der adgang til yderligere
storminformation gennem kontekstmenuen:

• Stormens navn og type.

• Dato og tid.

• Position, retning og hastighed.

• Tryk og maksimal vindhastighed samt vindstød.

Symboler til overfladetryk
I vejrapplikationen bruges der en række symboler til at angive
forskellige trykforhold ved havoverfladen.

Symbol Beskrivelse

Høj- / lavtryk (blå og rød)

Varmfront (rød)

Koldfront (blå)

Okkluderet front (lilla)

Stationær front (rød-blå)

Rende (brun)

Bygelinje (rød)

Tørvejrslinje (rød)

Isobarer (grå)

Symboler til vejrstationer på overfladen
I vejrapplikationen bruges der en række symboler til at angive
forskellige typer vejrstationer på overfladen.

Symbol Beskrivelse

Bøjestation

C-MAN (Kyst-marine automatiseret
netværk)

WSI (International vejrtjeneste)

NWS (National vejrtjeneste)

Symboler til vindhastigheden
I vejrapplikationen bruges der en række symboler til at angive
forskellige vindhastigheder.

Symbol
Hastig-
hed Symbol

Hastig-
hed Symbol

Hastig-
hed

3–7 kn 8–12 kn 13–17 kn

18–22 kn 23–27 kn 28–32 kn

33–37 kn 38–42 kn 43–47 kn

48–52 kn 53–57 kn 58–62 kn

63–67 kn 68–72 kn 73–77 kn

78–82 kn 83–87 kn 88–92 kn

93–97 kn 98–102
kn

osv.

Symboler med bølgeoplysninger
I vejrapplikationen bruges der en række grafikker og symboler til
at angive forskellige oplysninger om bølger.

Symbol Beskrivelse

Bølgehøjde — Bølger vises i 16
farvenuancer fra:

• Røde — højeste bølger

• Grønne — mellemhøje bølger

• Blå — laveste bølger

Bølgeperiode — bølgeperioder
vises med blå nuancer. Jo
mørkere nuancen er, des kortere
er mellemrummet mellem på
hinanden efterfølgende bølger. Der
er oplysninger om bølgeperioden
under indstillingen Vis data i
kontekstmenuen.

Bølgeretning — bølgeretningen
angives med blå pile.
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Farvekoder for nedbørsmålinger med
NOWRad
Med NOWRad vises nedbørens type og mængde:

Farvekode Nedbørstype
Reflektivitetsinten-
sitet

Lysegrøn Regn (15 til 19 dBz)

Grøn Regn (20 til 29 dBz)

Mørkegrøn Regn (30 til 39 dBz)

Gul Regn (40 til 44 dBz)

Orange Regn (45 til 49 dBz)

Lys rød Regn (50 til 54 dBz)

Mørkerød Regn (55+ dBz)

Lyseblå Sne (5 til 19 dBz)

Mørkeblå Sne (20+ dBz)

Lys pink Blandet (5 til 19 dBz)

Mørk pink Blandet (20+ dBz)

Radarfarvekoder for nedbør i Canada
Den canadiske radar angiver nedbørsmængden i Canada. I
modsætning til NOWRad angiver den canadiske radar ikke
nedbørstypen.

Farvekode
Nedbørsmængde målt i mm pr.
time

Gennemsigtig (der vises ikke noget
ved meget lav nedbørsmængde)

0,00 til 0,20 mm/time

Lysegrøn 0,21 to 1,00 mm/time

Grøn 1,01 til 4,00 mm/time

Mørkegrøn 4,01 til 12,00 mm/time

Gul 12,01 til 24,00 mm/time

Orange 24,01 til 50,00 mm/time

Lys rød 50,01 til 100 mm/time

Mørkerød 100,01+ mm/time

Reflektivitetsintensitet for nedbørskorrela-
tion
Du kan bruge tabellen herunder til at korrelere
reflektivitetsintensiteten i dBz til estimeret nedbør i millimeter i
timen eller tommer i timen.
Reflektivitetsinten-
sitet Nedbør (mm/t) Nedbør (in/t)

5 0,0749 0,0029

10 0,1538 0,0059

15 0,3158 0,0123

20 0,6484 0,0253

25 1,332 0,0519

30 2,734 0,1066

35 5,615 0,219

40 11,53 0,4497

45 23,68 0,9235

50 48,62 1,8963

55 99,85 3,8949

60 205,05 7,9975

65 401,07 15,6424

Reflektivitetsinten-
sitet Nedbør (mm/t) Nedbør (in/t)

70 864,68 33,723

75 1775,65 69,252

80 3646,33 142,21

85 7487,83 292,03

90 15376,51 599,69

95 31575,91 1231,46

100 64841,98 2528,84

105 133154,6 5193,03

110 273436,4 10664,02

Sådan vælger du vejrbilleder
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vis grafik.

Listen over grafik vises.
3. Vælg at vise eller skjule hver grafik med Vis eller Skjul.
4. Når der vælges en grafik, skiftes der mellem Vis eller Skjul.

Bemærk: Mulighederne for vindvektorgrafik er Vind eller
Modhage.
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24.4 Navigation på vejrkortet
Du kan bevæge rundt på vejrkortet og plotte waypoints.
Når du åbner vejrapplikationen, vises der et verdenskort. Hvis
systemet har et fikspunkt til båden, vises søkortet med din
position i centrum. Lige som i søkort applikationen kan du bruge
markøren til at bevæge omkring på søkortet og se forskellige
steder, og du kan bruge Range-knappen til at zoome ind og ud.
Brug knappen WPT til at anbringe waypoints.

Bemærk: Waypoints vises ikke i vejrapplikationen. For at få
vist waypoints skal du have åbnet en aktiv søkort applikation
eller radarapplikation.

Sådan finder du din båd
Fartøj-ikonet kan flyttes hen på midten af skærmen ved at følge
nedenstående trin.

1. Vælg ikonet Find Skib: placeret på den venstre side
af skærmen.

24.5 Vejr kontekstmenu
Vejrapplikationen indeholder en kontekstmenu, som giver
positionsdata og mulighed for at se vejrudsigter fra cursorens
placering.

Kontekstmenuen indeholder de følgende positionsdata til
cursorpositionen i forhold til dit fartøj:

• Breddegrad

• Længdegrad

• Rækkevidde

• Pejling

Afhængigt af det punkt eller den position, du har valgt på
skærmen, giver kontekstmenuen følgende muligheder:

• Vis rapport— Kun tilgængelig ved valg af en by.

• Vis data — Ikke tilgængelig ved valg af en by.

• Vis fuld rapport— Kun tilgængelig ved valg af en vejrstation.

Sådan får du adgang til kontekst menuen
Du kan åbne kontekst menuen ved at følge trinnene herunder.
1. Display uden touch-betjening og HybridTouch display:

i. Vælg en placering, et objekt eller et mål på skærmen og
tryk på knappen Ok.

2. HybridTouch display og display, der kun har touch-betjening:
i. Vælg et objekt eller mål på skærmen.
ii. Vælg en placering og hold den nede på skærmen.
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24.6 Vejrinformation
Du kan få vist vejrinformation for:

• en bestemt position

• en vejrstation på overfladen (når den vises)

• Byer (når de vises)

Visning af oplysninger om vejr på et bestemt
sted
Du kan få vist oplysninger om vejret på et bestemt sted på
verdenskortet, uanset de displaygrafikker, der vises i din
vejrapplikation.
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg det sted, du ønsker at få vist vejroplysninger for.

Kontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis data.

Der vises en side med oplysninger om vejret.

Side med vejrinformation
Når du vælger Vis data fra vejrkontekstmenuen, vises følgende
information:

• Zone Beskrivelse

• Zone ID

• Nedbørsintensitet

• Nedbørstype

• Havoverfladens temperatur

• Vindhastighed

• Vind fra

• Bølgehøjde

• Bølgeperiode

• Bølgeretning

Visninger af rapporter for vejrstationer
Du kan få vist rapporter for vejrstationer på overfladen ved at
følge trinnene herunder:
Fra vejrapplikationen med visning af vejrstationer på overfladen:
1. Vælg en vejrstation på overfladen.

Vejr kontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis fuld rapport.

Stationsrapporten vises.

Stationsrapport
Stationsrapporter med overfladeobservation indeholder de
følgende oplysninger (når tilgængelige)

• Stations-ID, navn, type, pejling, tid og dato

• Lufttemperatur

• Synlighed

• Havtryk

• Vindhastighed og form

• Havtemperatur

• Bølgeinformation

Visning af vejrudsigten i byer
Du kan få vist vejrudsigter for en bestemt by ved at følge
trinnene herunder:
Fra vejrapplikationen med visning af byer:
1. Vælg en by.

Vejr kontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis rapport.

Vejrudsigten vises for byen. Der vises op til 3 vejrudsigter.

24.7 Vejrrapporter
Du kan se en række forskellige vejrrapporter, så du kan danne
dig et grundigt overblik over vejret.
Multifunktionsdisplayet kan følgende typer vejrrapporter:

• Tropiske oversigter.

• Søfartsadvarsler.

• Prognoser for søfartsområder.

• Vagtboksadvarsler.

Tropiske oversigter
Tropiske oversigter indeholder oplysninger om tropiske
vejrforhold. Disse oplysninger findes muligvis ikke i alle områder.

Søfartsadvarsler
Du kan få vist en rapport med de aktuelle søfartsadvarsler i
de Nordamerikanske kystområder eller i områderne omkring
markøren eller båden.

Prognoser for søfarsområder
Prognoserne dækker:

• US Coastal Weather-prognoser, Offshore-prognoser og High
Seas-prognoser eller

• Great Lakes-prognoser og Near Shore-prognoser eller

• Canadian Coastal Weather-prognoser.

Vagtboksadvarsler
Når der modtages en tornado- eller tordenvejrsadvarsel inden
for den angivne advarselsafstand til båden, udløser systemet
en advarsel i et meddelelsesfelt. Denne advarsel indeholder
oplysninger om advarselstypen, og hvor lang tid advarslen
gælder. Den komplette rapport vises også i meddelelsesfeltet.

Visning af vejrprognoser
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vis rapport.
3. Vælg enten Tropiske meddelelser, Maritime advarsler,

Vejrudsigter for Marine Zone eller Vagtboks Advarsler.
Den pågældende prognose, advarsel eller meddelelse vises.

Sådan vælger du, hvor vejrprognoser skal
vises på vejrkortet
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vis rapport.
3. Vælg Rapporter ved.

Ved valg af Rapporter ved, skiftes der mellem rapporter fra
stedet Skib eller stedet Cursor .

Bemærk: Du kan ikke ændre, hvor Tropiske meddelelser
og Vagtboks Advarsler vises.

Felt med vagtboksalarm
Feltet med vagtboksalarmen er en rød polygon, der viser stedet
med voldsomt vejr.
Feltet med vagtboksalarmen vises, hvis vejrapplikatikonen vises,
vagtboksalarmer er slået Til, og området med vagtboksalarmen
er inden for den angivne rækkevidde fra dit fartøj eller indstillet
til Alle.
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Punkt Beskrivelse

1 Felt med vagtboksalarm

Visning af vagtboksadvarsler
Du kan når som helst få vist vagtboksadvarsler ved at følge
trinnene herunder:
Fra vejrapplikationen med visning af en vagtboks.
1. Vælg feltet for vagtboksalarmer.

Kontekstmenuen vises.
2. Vælg Vis data.

Meddelelsen om vagtboksadvarslen vises.

Opsætning af afstand for vagtboksadvarsel
Du kan specificere den afstand fra dit fartøj, du ønsker at
modtage vagtboksadvarsler fra.
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vagtboks Alarmer.
3. Vælg den ønskede afstand, Alle eller Fra, hvis du ikke ønsker

at modtage vagtboksalarmer.

• Når der vælges en afstand, vises de vagtboksalarmer, som
opstår inden for den angivne afstand.

• Når der vælges Alle, vises alle vagtboksalarmer uanset
afstanden fra dit fartøj.

• Når der vælges Fra, standses vagtboksalarmer.

Bemærk: Når vagtboksalarmindstillingen står på Fra,
modtages der stadigvæk vagtboksrapporter, men du vil ikke
modtage alarmer.

24.8 Animerede vejrbilleder
Du kan få vist animerede vejrbilleder, der giver et overblik over
skiftende vejrforhold.
Vejrbillederne kan animeres fra det aktuelle tidspunkt mht.:

• NOWRad — vejrradar

• Vind

• Bølger

• Tryk — overfladetryk

Sådan starter du en vejranimation
Fra vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Animer vejr.
3. Vælg Animer.

Der vises en liste over animationer.
4. Vælg animationstypen fra listen.
5. Vælg Afspil, således at Til bliver vist.

Når der vælges Afspil, skiftes der mellem til og fra.

Bemærk: Du kan ikke få vist oplysninger (ved at holde
markøren over et symbol), mens animationen er startet.
Range-knappen og drejeknappen kan dog stadig bruges, så
længe funktionen PAUSE ikke er blevet valgt. Hvis du ændrer
zoom niveau eller panorerer søkortet, genstartes animationen.

Bemærk: Animationen slås Fra, hvis animationsmenuen
lukkes.
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24.9 Vejrapplikationens menuindstill-
inger
Der kan vælges følgende indstillinger fra vejrapplikationsmenuen:

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Find skib Når der vælges
Find skib, nulstilles
displayet til at vise
dit fartøj midt på
skærmen.

Vis grafik I menuen Vis grafik
kan du vælge hvilke
grafikker, du vil vælge
Vis eller Skjul for i
vejrapplikationen.

Vis grafik

• Canadisk radar

• Byer

• Lyn

• Maritime Zoner

• NOWRad

• Havoverfladens
temperatur

• Udsigt for uvejr

• Uvejrssporinger

• Overfladetryk

• Overflade
Observationsposter

• Vind

• Vindvektor — Pil
eller modhage

• Vagtboks

• Bølgehøjde

• Bølgeperiode

• Bølgeretning

Animer vejr Menuen Animer vejr
indeholder de følgende
undermenuer:

• Animer

• Afspil

• Pause

• Juster Skala

Animer:

• NOWRad

• Vind

• Bølge

• Tryk

Afspil:

• Til

• Fra

Pause:

• Til

• Fra

Juster Skala
Med Juster Skala
kan du bruge
Range-knappen til
at zoome ind og ud.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Vis rapport Med menuen Vis
rapport kan du få
vist de forskellige
typer modtagede
vejrudsigter. Du kan
også vælge rapportens
placering.

Rapporter ved

• Skib

• Cursor

Vis rapport

• Tropiske
meddelelser

• Maritime advarsler

• Vejrudsigter for
Marine Zone

• Vagtboks Advarsler

Vagtboks Alarmer I menuen Vagtboks
Alarmer kan du slå
alarmer Fra eller vælge
en rækkevidde.

Alarmområde

• Fra

• 50 sømil

• 150 sømil

• 300 sømil

• 500 sømil

• Alle

Bemærk:
Måleenheder
afhænger af
enhedens
opsætning.

Opsætning af data
overlay

Med denne funktion
kan du opsætte og
vise/skjule 2 dataceller
i skærmens nederste
venstre hjørne:

• Datacelle 1

• Vælg datakategori

• Datacelle 2

• Vælg datakategori

Datacelle 1

• Til

• Fra

Vælg datakategori
Bruges til at vælge en
datatype efter kategori.
Datacelle 2

• Til

• Fra

Vælg datakategori
Bruges til at vælge en
datatype efter kategori.

Bruger-ID til Sirius Denne indstilling vil
vise dit registrerede
bruger-id til Sirius.
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24.10 Ordliste over vejrrelaterede termer
Term Definition

Koldfront Grænsen mellem to forskellige luftmasser, hvor kold luft trykker varm luft væk og bringer koldere vejr.

Cyklon Et stort område med lavt atmosfærisk tryk, der er kendetegnet af indadvendte spiralvinde. En “lav”, også kaldet et "lavtryk". Også det
anvendte navn for en orkan i Det Indiske Ocean og Det Vestlige Stillehav.

Lavtryk Et område med lavtryk. Kaldes også en cyklon.

Vandfront Et område med en stærk hældning i dugpunkttemperaturer. Det findes ofte i områder, hvor der udvikles kraftige tordenstorme.

Vejrudsigt Noget, der fortæller os, hvordan været sandsynligvis bliver.

Front Grænsen mellem to luftmasser med forskellige temperaturer (dvs. en masse af kold luft og en masse af varm luft).

Høj Også kendt som en 'anticyklon', et område med højt atmosfærisk tryk og et system af vinde, der roterer udad. Dette betyder
som regel tørvejr. Det er det modsatte af en 'lav'.

Højtryk En luftmasse, der presses stærkt ned mod jordens overflade, fordi den bliver afkølet og derfor er mere kompakt.

Orkan En voldsom spiralstorm, der dannes over Atlanterhavet med vinde på over 120 km/t. Disse storme har normalt en levetid på adskillige
dage. Også kendt som en tyfon eller tropisk cyklon. Der er 5 orkanniveauer:

• Kategori 1— Vind på 74–95 mph (64–82 kt eller 119–153 km/t). Storm forekommer normalt 4–5 fod over normalt. Der sker ingen
reel skade på bygninger. Der sker hovedsageligt skade på ikke-fæstnede mobilhjem, buskadser og træer. Der sker visse skader
på dårligt konstruerede skilte. Der forekommer også en vis kystvejoversvømmelse og mindre skader på skibsbroer.

• Kategori 2— Vind på 96–110 mph (83–95 kt eller 154–177 km/t). Storm forekommer normalt 6–8 fod over normalt. Der sker visse
skader på tagmaterialer, døre og vinduer på bygninger. Der sker betydelig skade på buskadser og træer, og visse træer blæses
ned. Der sker betydelig skade på mobilhjem, dårligt konstruerede skilte og skibsbroer. Kystområder og lavtliggende flugtruter
oversvømmes 2–4 timer inden ankomsten af orkanens midte. Mindre fartøjer på ubeskyttede ankerpladser får ødelagt fortøjninger.

• Kategori 3— Vind på 111–130 mph (96–113 kt eller 178–209 km/t). Storm forekommer normalt 9–12 fod over normalt. Der sker
en vis strukturel skade på små boliger og brugsbygninger med et mindre svigt af hængevægge. Der sker skade på budskadser og
træer, hvor blade blæses af træer, og store træer blæses ned. Mobilhjem og dårligt konstruerede skilte ødelægges. Lavtliggende
flugtveje afbrydes af stigende vand 3–5 timer inden ankomsten af orkanens midte. Oversvømmelse nær kysten ødelægger mindre
strukturer, og større strukturer ødelægges af slagene fra flydende vraggods. Terræn, der konstant befinder sig lavere end 5 fod
over den gennemsnitlige havoverflade, oversvømmes muligvis inde i landet 13 km (8 mil) eller derover. Det kan være nødvendigt
at evakuere lavtliggende boliger med adskillige blokke af kystlinjen.

• Kategori 4— Vind på 131–155 mph (114–135 kt eller 210–249 km/t). Storm forekommer generelt 13–18 fod over normalt. Mere
omfattende svigt af hængevægge og en vis svigt af hele tagstrukturer på mindre boliger. Buske, træer og alle skilte blæses ned.
Komplet ødelæggelse af mobilhjem. Der sker omfattende skade på døre og vinduer. Lavtliggende flugtveje afbrydes muligvis af
stigende vand 3–5 timer inden ankomsten af orkanens midte. Der sker større skader på laveste etager af strukturer nær kysten.
Terræn, der befinder sig lavere end 10 fod over havets overflade, oversvømmes muligvis, hvilket påkræver massiv evakuering af
boligområder så langt inde på land som 10 km (6 mil).

• Kategori 5 — Vind på over 155 mph (135 kn eller 249 km/t). Storm forekommer generelt ved over 18 fod over normalt.
Ødelæggelse af komplette tagstrukturer på mange boliger og industrielle bygninger. Der sker ødelæggelser af visse hele
bygninger, og små brugsbygninger blæses over eller væk. Alle buske, træer og skilte blæses ned. Komplet ødelæggelse af
mobilhjem. Der sker alvorlige og omfattende skader på vinduer og døre. Lavtliggende flugtveje afbrydes af stigende vand 3–5
timer inden ankomsten af orkanens midte. Der sker større skader på de laveste etager af alle strukturer, der ligger under 15 fod
over havets overflade og inden for 500 yards fra kystlinjen. Det kan være nødvendigt at foretage en massiv evakuering af
boligområder på lav grund inden for 8–16 km (5–10 mil) fra kystlinjen.

Isobar En linje på et vejrkort, der forbinder områder med ens lufttryk.

Lyn Udladning af statisk elektricitet i atmosfæren, normalt mellem jorden og en tordensky.

Lav Dette område kaldes også et 'lavtryk' og kan betyde fugtigt vejr.

Lavtryk En luftmasse, der kun trykker svagt ned på jordens overflade, eftersom den er varm og derfor er mindre kompakt.

Millibar En enhed, der bruges til at måle atmosfærisk tryk.

Okkluderet front Et område, hvor varm luft presses opad, når en koldfront overtager en varmfront og skubber under denne.

Nedbør Fugt, der frigives fra atmosfæren, som f.eks. regn, støvregn, hagl, slud eller sne samt dug eller tåge.

Trykcenter Et område med høj- eller lavtryk.

Bygelinje Et bånd eller en linje med tordenvejr, der ikke er i front.

Supertyfon En tyfon, der når overfladevinde på mindst 65 m/s (130 kn, 150 mph), som opretholdes i maks. 1 minut. Dette svarer til en kraftig
orkan i kategori 4 eller 5 i Atlanterhavet eller en kraftig tropisk cyklon i det australske farvand.

Tornado En tragtformet hvirvelvind, som strækker sig til jorden fra uvejrsskyer.

Tropisk cyklon Et lavtryksystem, der generelt dannes i troperne. Cyklonen ledsages af tordenvejr og, i den nordlige halvkugle, af vinde, der
roterer mod uret nær jordens overflade.

Tropisk lavtryk Et organiseret system af skyer og tordenvejr med en defineret overfladecirkulation og maksimalt opretholdte vinde på 38 mph
(33 kn) eller derunder.

Tropisk storm Et organiseret system af kraftigt tordenvejr med en defineret overfladecirkulation og maksimalt opretholdte vinde på 3973 mph (34
63 kn).
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Term Definition

Troperne Et område på jordens overflade, der ligger mellem 30º nord og 30º syd for ækvator.

Lavtryksudløber Et langstrakt område med et relativt lavt atmosfærisk tryk, der normalt strækker sig fra midten af et lavtryksområde.

Tyfon Navnet på en tropisk storm, der stammer fra Stillehavet, normalt Det Kinesiske Hav. De er i bund og grund det samme som
orkanerne fra Atlanterhavet og cyklonerne fra Den Bengalske Bugt.

Bølgecyklon En storm- eller lavtryksmidte, der bevæger sig langs en front.

Bølgeperiode Perioden er det tidsrum mellem på hinanden efterfølgende bølger, og jo længere perioden er, des hurtigere bevæger bølgerne sig.
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Kapitel 25: Sirus audio applikation (kun i Nordamerika).

Kapitlets indhold
• 25.1 Overblik over Sirius-audio på side 302
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25.1 Overblik over Sirius-audio
En tilsluttet, kompatibel Raymarine Sirius vejr / satellit-radio
modtager til søfart kan styres med Sirius audio applikationen.

Bemærk: Man skal abonnere på Sirius for at aktivere brugen
af en Sirius vejr / satellit-radio modtager til søfart.

Raymarine Sirius vejr / satellit-radio modtageren til søfart skal
også være forbundet til et båd underholdnings system for at
aktivere lydstyrke kontrol. Lydstyrke kontrol opnås ved hjælp af
en kombination af multifunktions displayets kontrolenheder og
båd underholdnings systemets kontrolenheder.

D12756-1
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1 Signalstyrke (mellem 0 og 3 bar).

2 Navn på sang og kunstner.

3 Menu — Menuen bruges til at gennemse tilgængelige
satellit-radio kanaler.

4 Stations oplysninger.

5 Sirius modtager ID.

6 Favorit kanaler.

7 Lydstyrke op.

8 Mute / ikke-mute.

9 Lydstyrke ned.

Sirius audio applikationen kan bruges til at:

• Gennemse tilgængelige radio-kanaler.

• Skifte radio-kanal.

• Tildele kanaler som favoritter.

• Skifte lydstyrke niveauet.

• Stille lydstyrken på Mute.

Bemærk: Sirius satellit-radio kan kun benyttes i Nordamerika.

Adgang til Sirius audio applikation
1. Vælg Sirius Audio side ikonet fra startskærmbilledet.

Sådan skifter du kanal
Du kan se en liste over tilgængelige radio-kanaler og vælge den
station, du ønsker at høre.
Fra Sirius Audio applikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Vælg kanal.

Kanal-browseren vises.

3. Vælg den relevante kanal fra listen.

Tilføjelse af favoritter
Du kan programmere op til 6 favorit kanaler i Sirius audio
applikationen. Følg nedenstående trin for at gemme den aktuelle
kanal som en favorit.
1. Skift til den kanal, du ønsker at gemme som en favorit.
2. Når kanalen vises på skærmen, skal du vælge og holde et

favorit kanal nummer (1 til 6) nede i 2 sekunder.
Radio-kanalen er nu valgt som favorit.

Sådan bruges lydstyrke knapperne
Sirius audio applikationen kan bruges til at styre lydstyrken på
din Sirius audio-modtager.
Gør følgende, mens Sirius audio applikationen vises:
1. Vælg ikonet for Lydstyrke op eller Lydstyrke ned for at

ændre lydniveauet, eller
2. Vælg Mute-ikonet for at stille lyden på mute eller ikke-mute.
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Kapitel 26: Mobil applikationer

Kapitlets indhold
• 26.1 Raymarine mobil applikationer på side 304

• 26.2 Aktivering af Wi-Fi på side 305

• 26.3 Aktivering af mobil applikationer på side 305

• 26.4 Opsætning af Wi-Fi-sikkerhed på side 306

• 26.5 Valg af en Wi-Fi-kanal på side 306
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26.1 Raymarine mobil applikationer
Raymarine mobil applikationer gør det muligt at se og styre dit
multifunktionsdisplay gennem en kompatibel mobil enhed vha.
en Wi-Fi forbindelse.
Raymarine tilbyder p.t. følgende mobil applikationer:

• RayView

• RayRemote

• RayControl

Bemærk: Dit multifunktions display skal have software
version V3.15 eller nyere for at bruge mobil apps.

RayView
Denne applikation giver dig mulighed for at streame, hvad du ser
på din multifunktionsskærm til en kompatibel smartphone eller
tabletenhed ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse.

D12165-2

3 421

1. Multifunktionsdisplay.

2. Wi-Fi forbindelse (1-vejs – kun streaming).

3. Kompatibel enhed.

4. “RayView” video streaming applikation

RayControl
— Denne applikation giver dig mulighed for at streame og
fjernstyre din multifunktionsskærm fra en kompatibel tabletenhed
ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager kan pilotknappen
og tænd/sluk-knappen ikke fjernbetjenes.

D125 02-3
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1. Multifunktionsdisplay.

2. Wi-Fi forbindelse (2-vejs – streaming og fjernbetjening).

3. Kompatibel tablet.

4. “RayControl” streaming og fjernbetjenings applikation

5. “RayControl”-knap adgang (Tryk på pilene for at få adgang
til knapper).

6. “RayControl” fjernbetjeninger

RayRemote
Denne applikation giver dig mulighed for at streame eller
fjernstyre din multifunktionsskærm fra en kompatibel smartphone
ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse.

Bemærk: RayRemote kan skifte mellem at vise
fjernstyringerne eller videostreamingen.

D125 99-2
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1. Multifunktionsdisplay.

2. Wi-Fi forbindelse (2-vejs – streaming eller fjernbetjening).

3. Kompatibel smartphone.

4. RayRemote app

For at bruge Raymarine mobil applikationer skal du først:

• Downloade og installere den påkrævede applikation fra den
relevante app-butik.

• Aktivere Wi-Fi i Systemindstillinger på multifunktionsskærmen.

• Aktivere Wi-Fi på din kompatible enhed.

• Vælge Raymarine Wi-Fi forbindelsen på listen over
tilgængelige Wi-Fi-netværk på din kompatible enhed.

• Aktivere den relevante type forbindelse (dvs.
Visning eller Fjernbetjening) i System Indstillinger på
multifunktionsdisplayet.

Mobil applikations kompabilitet
Raymarine mobil applikationer er kompatible med de følgende
enheder.

Enhed Operativsystem

iPhone 4 eller nyere iOS

iPad 2 eller nyere iOS

Android smartphone Android V2.2.2 eller højere med
1GHz eller større processor

Android tablet Android V2.2.2 eller højere med
1GHz eller større processor

Kindle Fire Android \ amazon
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26.2 Aktivering af Wi-Fi
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Wi-Fi > TIL.

26.3 Aktivering af mobil applikationer
Raymarine mobil applikationer skal aktiveres på din
multifunktionsskærm, inden du kan streame video eller
fjernbetjene din multifunktionsskærm via en tablet eller
smartphone-enhed.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Mobile apps (Mobil applikationer).
5. Vælg Viewing only (Kun visning) for at aktivere kun

video-streaming, eller
6. Vælg Fjernbetjening for at aktivere fjernbetjening og brug af

videostreaming.
7. Start den relevante Raymarine mobile applikation på din

tablet eller smartphone-enhed, og følg anvisningerne på
skærmen.
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26.4 Opsætning af Wi-Fi-sikkerhed
Du kan kryptere Wi-Fi-forbindelsen på multifunktionsskærmen
for at forhindre uautoriserede enheder i at få adgang til
forbindelsen. Standardkrypteringen er WPA2.
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Wi-Fi > Til.
5. Vælg Wi-Fi Navn, og angiv SSID. Dette bør være et

ord, der kan huskes, og det skal være unikt for hver
multifunktionsskærm i dit system.
Som standard er SSID multifunktionsskærmens
serienummer.

6. Vælg Wi-Fi Sikkerhed, og angiv den type kryptering, du
ønsker at bruge — Ingen, WPA kun, WPA 2 kun (default)
eller WPA/WPA 2.

Bemærk:

• Raymarine anbefaler kraftigt at bruge sikkerhedsindstillingen
WPA2.

• Når der vælges Ingen for din Wi-Fi-sikkerhed, bliver din
Wi-Fi åben, og enhver med en Wi-FI-aktiveret enhed kan få
adgang til dit system.

7. Det anbefales IKKE at ændre standard Wi-Fi-
adgangskoden.

Bemærk: Når der er opsat Wi-Fi-sikkerhed på
multifunktionsskærmen, skal du angive de samme SSID- og
adgangskodeoplysninger på din iPhone eller iPad, før du kan
bruge trådløs videostreaming.

Sådan ændres standardadgangskoden
Det anbefales ikke at ændre standardadgangskoden, men hvis
det alligevel er nødvendigt, bedes du følge trinnene herunder:
Fra menuen Tilslutninger: Opsætning > System Indstillinger >
Tilslutninger
1. Vælg WiFi adgangskode.

Tastaturet på skærmen vil blive vist og vise den aktuelle
adgangskode.

2. Brug DEL til at slette den aktuelle adgangskode.
3. Indtast en ny adgangskode.

Bemærk: Sørg for, at den valgte adgangskode er 'stærk',
ved at bruge en kombination af store og små bogstaver, tal
og andre specielle tegn. Adgangskoden kan have en længde
på mellem 8 og 63 tegn, og jo længere adgangskode, des
sikrere er den.

4. Vælg GEM for at gemme den nye adgangskode.

26.5 Valg af en Wi-Fi-kanal
Som standard vælger multifunktionsdisplayet automatisk en
tilgængelig Wi-Fi-kanal. Hvis du får problemer med trådløs
videostreaming, kan det være nødvendigt at angive en
Wi-Fi-kanal manuelt for både multifunktionsdisplayet og den
enhed, du ønsker at streame video til.
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg System Indstillinger.
3. Vælg Tilslutninger.
4. Vælg Wi-Fi > Til.
5. Vælg Wi-Fi-kanal.
6. Vælg en af kanalerne på listen.
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Kapitel 27: Tilpasning af displayet

Kapitlets indhold
• 27.1 Valg af sprog på side 308

• 27.2 Bådoplysninger på side 309

• 27.3 Opsætning af enheder på side 310

• 27.4 Indstilling af tid og dato på side 311

• 27.5 Visningspræferencer på side 312

• 27.6 Overblik over databjælke og datafelt på side 314

• 27.7 Liste over datapunkter på side 315

• 27.8 System konfigurations menuer på side 322
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27.1 Valg af sprog
Systemet kan betjenes på følgende sprog:

Engelsk (US) Engelsk (UK) Arabisk

Bulgarsk Kinesisk Kroatisk

Tjekkisk Dansk Hollandsk

Finsk Fransk Tysk

Græsk Islandsk Italiensk

Japansk Koreansk Norsk

Polsk Portugisisk (Brasilien) Russisk

Slovensk Spansk Svensk

Tyrkisk

Ved visning af startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Sprog.
3. Vælg dit sprog på listen over sprog.
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27.2 Bådoplysninger
Du kan brugertilpasse forskellige indstillinger for at gøre dem specifikke for dit fartøj.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Bådtype Du kan ændre fartøjets udseende i søkort applikationen.
Vælg den mulighed, der minder mest om typen og størrelsen
af dit fartøj.

Bemærk: Når bådtypen vælges under den indledende
opsætning af multifunktions displayet, afgør bådtypen
datasidekonfigurationen i dataapplikationen.

• Motor Cruiser 1 (default)

• Motor Cruiser 2

• Motor Cruiser 3

• Indenbords motorbåd

• Udenbords motorbåd

• Arbejdsbåd

• RIB-båd

• Sejl Cruiser

• Kapsejladsbåd

• Katamaran

• Sportsfisker

• Erhvervsfisker

Antal Motorer Lader dig angive det antal motorer, din båd har. Denne
indstilling fastsætter antallet af motorer, der vises i motor-data
applikationen.

• 1 til 5

Antal brændstoftanke Lader dig angive det antal brændstoftanke, din båd har.
Denne indstilling fastsætter antallet af brændstoftanke, der
er tilgængelige i data applikationen.

• 1 til 5

Antal batterier Lader dig angive det antal batterier, din båd har. Denne
indstilling fastsætter antallet af batterier, der er tilgængelige i
data applikationen.

• 1 til 5

Samlet brændstofs kapacitet Lader dig angive dit fartøjs samlede brændstofs kapacitet.
Dette er påkrævet for at kunne aktivere funktionen for styring
af brændstof.

• 0 til 9999 enheder.

Tilpasning af bådikonet
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Bådoplysninger.
3. Vælg Bådtype.
4. Vælg det ikon, der minder mest om typen og størrelsen af

dit fartøj.
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27.3 Opsætning af enheder
Du kan specificere din præference for måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Distance Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet distance.

• Sømil

• NM & m (større enheder = sømil, mindre
enheder = meter)

• Statute Mile

• Kilometer

Fart Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet hastighed.

• Knob

• MPH (Mil i timen)

• KPH (Kilometer i timen)

Dybde Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet dybde.

• Fod

• Meter

• Favne

Temperatur Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet temperatur.

• Fahrenheit

• Celsius

Tryk Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet tryk.

• Bar

• PSI

• Kilopascal

Volumen Enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet volumen.

• Amerikanske gallons

• Britiske gallons

• Liter

Økonomi enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer
for visningen af alle værdier, der er tilknyttet brændstof
anvendelse.

• Distance pr. Volumen

• Volumen pr. Distance

• Liter pr. 100 km

Vindhastigheds enheder Måleenhederne, der vil blive brugt i alle applikationer for
visningen af alle værdier, der er tilknyttet vind hastighed.

• Knob

• Meter i sekundet

Angivelse af foretrukne måleenheder
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Opsætning af enheder.
3. Vælg den type måling, du ønsker at ændre (f.eks.

distanceenheder).
4. Vælg den foretrukne type enhed (f.eks. Statute Mil).
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27.4 Indstilling af tid og dato
Du kan angive din præference for den måde, tid og dato vises på i alle applikationer.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Datoformat Gør det muligt for dig at specificere det foretrunke format for
datainformation i alle applikationer.

• MM:DD:ÅÅ (Måned, Dag, År)

• DD:MM:ÅÅ (Dag, Måned, År)

Tidsformat Gør det muligt for dig at specificere det foretrunke format for
tidsinformation i alle applikationer.

• 12-timers

• 24-timers

Lokal tid: UTC Gør det muligt for dig at specificere den lokale tid, der skal
bruges, i forbindelse med en forskydning fra UTC (Universal
Coordinated Time), i trin på 0,5 time.

• –13 til +13 timer (i trin på 0,5 time)
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27.5 Visningspræferencer
Du kan angive din præference for generel visningsopførsel.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Startside Med denne kan du vælge den side, der skal åbnes ved
opstart.

• Startskærmbillede (default)

• Sidste side — Efter start vises den sidste side,
der blev anvendt.

• Vælg side — Efter start vises den valgte side.

Tast bip Der kan udsendes et bip, hver gang der trykkes på en knap,
eller touchskærmen bruges.

• TIL (default)

• FRA

Cursor AutoSkjul Hvis den står på Til, vil cursoren blive skjult automatisk
efter en periode uden bevægelse. Hvis den står på Fra, vil
cursoren forblive på skærmen, indtil den fjernes.

• TIL

• FRA (default)

Skala-kontrolfunktioner På Nye e Series og gS Series display kan du angive, om
søkort-, radar- og vejrapplikationen skal vise ikonerne Skaler
ind og Skaler ud på skærmen.

Bemærk:

• Skala-kontrolfunktioner er ikke tilgængelige på display
uden touch-betjening.

• Skala-kontrolfunktioner kan ikke skjules på display, der
kun har touch-betjening.

• Vis (default)

• Skjul

Kontekstmenu (kun berøringsskærm-display) Bestemmer, hvordan
kontekstmenuen åbnes gennem touch

• Touch (default) — berøring af et søkortobjekt
åbner kontekstmenuen.

• Hold — Når et søkortobjekt berøres og holdes
nede, åbnes kontekstmenuen.

Pilot Kontrol Bjælke Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere
pilotbjælken enkeltvist på hvert display, når der oprettes
forbindelse til en SPX eller SeaTalk autopilot.

Bemærk: I forbindelse med Evolution autopiloter vises
indstillingen Pilot Kontrol Bjælke i siden til opsætning af
pilot.

• Vis

• Skjul

Fælles lysstyrke Du kan opsætte grupper (eller “zoner”) med fælles lysstyrke
for at justere lysstyrken på flere enheder samtidigt.

Del lysstyrke

• TIL (default)

• FRA

Lysstyrkegruppe

• Ror 1 (default)

• Ror 2

• Cockpit

• Flybridge

• Mast

• Gruppe 1

• Gruppe 2

• Gruppe 3

• Gruppe 4

• Gruppe 5

Skærmbillede-fil Gør det muligt at specificere standard hukommelseskort-
indgangen for skærmbilleder.

Bemærk: Denne indstilling vises kun på display, der
har flere kortlæser-indgange.

• MicroSD 1

• MicroSD 2

Skala-kontrolfunktioner på skærmen
Du kan aktivere og deaktivere skala kontrolfunktionerne på Nye
e Series og gS Series display ved at følge nedenstående trin.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.

3. Vælg Skala kontrol.
Når du vælger Skala kontrol, bliver skala-kontrolfunktionerne
på skærmen skiftevis vist og skjult.
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Fælles lysstyrke
Du kan opsætte grupper med fælles lysstyrke for at justere
lysstyrken på flere enheder samtidigt.
De følgende enheder er kompatible med grupper af fælles
lysstyrke:
• Nye a Series
• Nye c Series.
• Nye e Series.
• gS Series
• i50
• i60
• i70
• p70 / p70R pilotkontrolenheder
• ST70
• ST70+
Når der er blevet føjet kompatible enheder til en gruppe med
fælles lysstyrke, vil enhver justering i lysstyrken, der foretages på
hvilken som helst enhed i gruppen, blive afspejlet på alle andre
enheder i denne gruppe. En enkelt lysstyrkekontrol er tilgængelig
på skærmen til at styre enhver enhed i lysstyrkegruppen:

Flere lysstyrkegrupper kan konfigureres. Dette kan afspejle
de fysiske placering af enhederne på dit fartøj, hvis det er
nødvendigt. For eksempel kan enhederne ved dit ror indstilles
til én gruppe, og enhederne på den åbne bro indstilles til en
anden gruppe. I dette eksempel vil enhver lysstyrkejustering,
der foretages på en enhed ved roret, automatisk blive afspejlet i
de andre enheder ved roret, men ikke på den åbne bro.
For at få den fælles lysstyrkefunktion kræves følgende:
• Alle enheder skal være kompatible med den delte
lysstyrkefunktion (se liste over kompatible enheder herover).

• Inden en enhed kan reagere på en delt lysstyrkejustering, skal
den tildeles den relevante Lysstyrkegruppe.

• En enkelt enhed kan kun høre til én lysstyrkegruppe ad
gangen.

• Indstillingen Del lysstyrke skal stå på Til for alle enheder i
lysstyrkegruppen.

• Når der opsættes en lysstyrkegruppe, skal du først vælge
Synkroniser lysstyrke, mens alle skærmene i denne gruppe
er tændt, således at alle enheder i gruppen får konfigureret
skærmlysstyrken.

Opsætning af fælles lysstyrke
Med startskærmbillede vist:

1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Visnings Præferencer.
3. Vælg Fælles lysstyrke.
4. Vælg Til under menupunktet Fælles lysstyrke.
5. Vælg Lysstyrkegruppe.
6. Vælg en relevant lysstyrkegruppe.
7. Gentag processen for de andre skærme, du ønsker

at have i lysstyrkegruppen. Hvis skærmen ikke er en
multifunktionsskærm, bedes du se den dokumentation, der
fulgte med enheden, for at få vejledning til opsætning af
fælles lysstyrke.

8. Når alle ønskede skærme er blevet føjet til den samme
lysstyrkegruppe, skal du vælge Synkroniser lysstyrke på
multifunktionsskærmen.
Der vises en meddelelse om fælles lysstyrke.

9. Sørg for, at alle skærme i lysstyrkegruppen er tændt.
10.Vælg Synk.

Efter udførelsen vises der en meddelelse, som bekræfter, at
den fælles lysstyrke er blevet konfigureret.

Efter vellykket konfigurering af fælles lysstyrke, vil der ved
ændring af lysstyrken på hvilket som helst display i denne
lysstyrke-gruppe ske en automatisk ændring af lysstyrken for
alle displays i denne gruppe.
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27.6 Overblik over databjælke og
datafelt
Du kan tilpasse de data, der vises i databjælken og datafelterne,
på skærmen.
Der vises data, som kan brugertilpasses, i databjælken, den
udvidede databjælke (kun HybridTouch display) eller datafelter.
Databjælken, den udvidede databjælke og datafelterne er
tilgængelige i alle applikationer.
Disse områder af skærmen vises og beskrives herunder:
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1. Databjælke— vises øverst på skærmen i alle applikationer.
Databjælken indeholder celler, der kan brugertilpasses til at
vise data fra en bred række kategorier. Databjælken kan
også skjules for at give mere plads på skærmen.

2. Udvidet databjælke— (kun display med berøringsskærm)
vises, når databjælken berøres. Den udvidede databjælke
kan vises. Den udvidede databjælke vises, indtil skærmen
berøres igen.

3. Statusikoner — Du kan vise statusikonerne under den
udvidede databjælke. Denne funktion giver statusinformation
for eksternt tilsluttet udstyr:

4. Statuslinje — Vises permanent i alle applikationer.
Statuslinjen indeholder oplysninger om de aktuelt valgte
indstillinger for den applikation, der vises på skærmen.

5. Datafelter— der kan vises op til 2 datafelter. Hvert felt kan
vise ét datapunkt fra de tilgængelige datakategorier. Data
vises permanent på skærmen.

Databjælken kan indstilles til at blive skjult automatisk, så det
kun er statuslinjen, der er synlig på skærmen.

Skjul databjælken automatisk
På multifunktions display med berøringsskærm kan den
databjælke, som vises øverst på alle applikations sider, indstilles
til at blive skjult automatisk. Dette giver et større skærmområde
for applikations siderne.
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Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Databjælke opsætning.
3. Vælg Auto-gem, således at Til er markeret.
Når der vises applikations sider, skjules databjælken nu
automatisk efter 10 sekunder. Du kan få vist databjælken igen
ved at berøre statuslinjen med fingeren.

Sådan tilpasser du datafelterne i
søkort-applikationen
Følg nedenstående trin for at slå datafelter til og fra og for at
vælge data, der skal vises.
Fra søkort applikations menuen:
1. Vælg Præsentation.
2. Vælg Lag.
3. Vælg Datafelter.
4. Vælg Datafelt 1 > Til.
5. Vælg Datafelt 2 > Til.
6. Vælg indstillingen Vælg data for det relevante datafelt.
7. Vælg den kategori, der reflekterer den datatype, du ønsker

at få vist i datafeltet. F.eks. dybdedata.
8. Vælg datapunktet.

De valgte data vises på skærmen i det relevante datafelt.

Brugertilpasning af datafelter
Gør følgende i radar-, fiske-ekkolods eller vejrapplikationen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Præsentation.
3. Vælg Datafelter.
4. Vælg Datafelt 1 > TIL.
5. Vælg Datafelt 2 > TIL.
6. Klik på menupunktet Vælg datafelt 1 eller Vælg datafelt

2, som relevant.
7. Vælg den kategori, der reflekterer den datatype, du ønsker

at få vist i datafeltet. F.eks. dybdedata.
8. Vælg datapunktet.

De valgte data vises på skærmen i det relevante datafelt.

Tilpasning af datalinjen
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Databjælke opsætning.
3. Vælg Rediger databjælke.
4. I databjælken skal du vælge den celle, du ønsker at ændre.

Menuen for valg af datakategori vises.
5. Vælg den kategori, der reflekterer den datatype, du ønsker at

få vist i cellen. F.eks. dybdedata.
6. Vælg datapunktet.

De valgte data vises på skærmen i den relevante celle.
7. Vælg Hjem eller Tilbage efter afslutning.

Visning af statusikoner i datalinjen
Berøringsskærm multifunktions display gør det muligt at få vist
status ikoner i datalinjen.
Fra startskærmbilledet:
1. Vælg Brugerdefinér.
2. Vælg Databjælke opsætning.
3. Vælg Statusikonlinje, således at Til er markeret.

Statusikonerne vises nu under den udvidede datalinje.
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27.7 Liste over datapunkter
Datakategorier, der kan vises i data-applikationen, datafelter, datalinje og udvidet datalinje, vises herunder. Drejeknap-grafikken
er ikke tilgængelig i datafelter eller datalinjer.
I følgende tabel vises datapunkterne efter kategori.

Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Batteriets amp.

Batteriets
temperatur

Batteri** Batteristatus

Batteriets
spænding

Drejehastighed

Krængningsvinkel

Båd Typer data oprettet
af dit fartøj. F.eks.
tankniveauer.

Trimklapper (kun
data applikation.)

Dybde

Maksimum dybde

Dybde Dybdedata.

Minimum dybde

Log & Trip

Log

Trip

Beholden Log og
Trip

Beholden Log

Beholden Trip 1

Beholden Trip 2

Beholden Trip 3

Distance Typer data relateret
til den distance,
dit fartøj har sejlet.
F.eks. tripdistance.

Beholden Trip 4
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

RPM

O/M og hastighed

Kølertemperatur

Kølertryk

Olietemperatur

Olietryk

Olietryk &
Kølingstemperatur

Olietemperatur for
transmission

Olietryk for
transmission

Transmissions gear

Boostertryk

Brændstoftryk

Brændstof strømn-
ingshastighed

Brændstof
strømning (Inst)

Brændstof
strømning (Gnms.)

Motortimer

Motor trim

Generator

Motor** Typer data
genereret af
motorer. F.eks.
olietryk.

Motorbelastning
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Brændstofniveau
(%)

Samlet brændstof
(vol)

Samlet
gennemstrømning
for brændstof

Forbrug

Estimeret
resterende
brændstof

Distance til tom
tank

Tid til tom tank

Anvendt brændstof
(trip)

Brændstof** Typer data relateret
til brændstofsys-
temet. F.eks.
brændstofniveauer.

Anvendt brændstof
(sæson)

Tryk

Lufttemperatur

Minimal
lufttemperatur

Maksimal
lufttemperatur

Strøm

Strømningsretning

Strømningsretning
og strøm

Målt vindkulde (chill
faktor)

Faktisk vindkulde
(chill faktor)

Luftfugtighed

Dugpunkt

Solnedgang /
solopgang

Vandtemperatur

Minimal
vandtemperatur

Miljø Miljørelaterede
data. F.eks.
lufttemperatur
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Maksimal
vandtemperatur

Bådens position

COG & SOG

COG (kurs over
grund)

SOG (fart over
grund)

Maksimal SOG

GPS GPS-relaterede
data. F.eks.
bådposition.

Gns. SOG

Kurs

Kurs og fart (kun
data applikation.)

Låst kurs

Fejl i låst kurs

Fejl i låst kurs og
Låst kurs (kun data
applikation.)

Over stag kurs

Kurs Kursrelaterede
data. F.eks. låst
kurs.

Kompas (kun data
applikation.)

Cursorposition
(kun tilgængelig
i datalinjen og
datalag.)

Cursor information
(kun tilgængelig
i datalinjen og
datalag.)

Cross Track-fejl

Rullende vej (kun
data applikation.)

Waypoint-info

Aktivt waypoint
navn

Målposition

Navigation Typer data relateret
til navigation. F.eks.
pejling til waypoint.

318 a Series / c Series / e Series



Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Pejling til waypoint

BTW & DTW (kun
data applikation.)

Course Made Good

CMG & DMG

CMG & VMG (kun
data applikation.)

Distance til
waypoint

Distance Made
Good

Waypoint ETA

Waypoint TTG

Rute ETA

Rute TTG

Pilot Pilotrelaterede
data. F.eks. ror.

Rorvinkel

Fart

Maksimum
hastighed

Gennemsnitlig
hastighed

Hastighed og SOG

VMG til Luv

Fart Fartrelaterede
data. F.eks. VMG
(Velocity Made
Good) til waypoint.

VMG til waypoint

Ferskvand (%)

Spildevand (%)

Kloakspildevand
(%)

Tanke** Data relateret til
vandtanke

Fiskebassin (%)
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

Lokal tidTid Tidsrelaterede
data. F.eks. lokal
tid.

Lokal dato

AWA

Maksimal AWA

Minimal AWA

AWS

Maksimal AWS

Minimal AWS

TWA

Maksimal TWA

Minimal TWA

TWS

Maksimal TWS

Minimal TWS

TWD

Kardinal-vind

Vind ved overfladen

Beaufort

AWA og TWA

AWA & AWS

AWA (CH) og AWS

AWA og VMG

Vind Vindrelaterede
data. F.eks. VMG
(Velocity Made
Good) til Luv.
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Datakategori Beskrivelse Datapunkt Grafik i dataapplikation

TWA & TWS

TWA (CH) og TWS

TWA og VMG

GWD og Beaufort

GWD & GWS

Ingen

Bemærk: *Drejeknapper og grafiske gengivelser er kun tilgængelige fra data applikationen. Datalinje og datacelle lag kan
kun vise digitale elementer.

Bemærk: **Menuerne for batteri, motor, brændstof og tanke viser 1 sæt data elementer pr. konfigureret enhed (hvis systemet
f.eks. er blevet konfigureret med 3 motorer, vises der 3 sæt motor data elementer).
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27.8 System konfigurations menuer
Ved hjælp af systemkonfigurationsmenuerne kan du konfigurere din skærm og tilsluttede eksterne enheder.
Følgende menuer er tilgængelige:

Menupunkt Beskrivelse Noter

Touch Lås Med denne funktion kan du låse berøringsskærmen i
forbindelse med et display, der kun har touch-betjening,
når displayet er parret med en fjernbetjening.

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på
display, der kun har touch-betjening, og hvortil der
ikke er tilsluttet et fjerntastatur.

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på
display, der har fysiske knapper.

• ON (Til)

• OFF (Fra) (default)

Alarmer Gør det muligt for dig at konfigurere alle de forskellige
typer alarmer, der produceres af skærmen og det
tilsluttede udstyr.

Styring af brændstof Viser siden for Styring af brændstof

Pilot Kontrol Viser dialogboksen Pilot Kontrol. Er kun tilgængelig, når der detekteres en
Raymarine-autopilot i systemet, og Autopilot Kontrol
stilles på Til.

Pilot svar Denne indstilling angiver pilotens følsomhedsniveau,
når der er oprettet forbindelse til en Evolution autopilot.

Bemærk: Pilot svar er ikke tilgængelig på SPX og
SeaTalk autopiloter.

• Fritid

• Cruise

• Præstation

Lyd-kontrolfunktioner Viser lyd-kontrol meddelelsen.

Bemærk: Er ikke tilgængelig på display uden
touch-betjening.

Er kun tilgængelig, når forbundet til en lydenhed
gennem bluetooth.

Nulstilling af Beholden Trip Nulstiller den valgte triptæller.

System Indstillinger Gør det muligt for dig at konfigurere indstillingerne for
de eksterne enheder, der er sluttet til displayet.

Vedligeholdelse Giver diagnoseinformation Gør det også muligt for dig
at tildele datamasteren og nulstille skærmen.
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Alarmmenu
Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

MOB Data Type Angiver, om der vises Position- eller Bestik (DR)-data. Hvis båden og
MOB-funktionen er påvirket af samme tidevands- og vindeffekter, får
du normalt en mere præcis kurs med bestik.

• Bestik

• Position (default)

Vækkeur Når denne funktion er slået (Til), ringer vækkeuret på det tidspunkt,
du angiver under Alarm Ur Tid.

Vækkeur

• Fra (default)

• Til

Alarm Ur Tid

• 00:00 (default)

• 00:01 til 24:00

Anker Afdrift Når denne alarm er slået (Til), udløses anker afdrift-alarmen, hvis
båden bevæger sig længere væk fra forankringspositionen, end den
distance, du har angivet under indstillingen af Anker Afdrift Skala.

Anker Afdrift

• Fra (default)

• Til

Anker Afdrift Skala

• 0,01 — 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)

Nedtællingsur Når denne funktion er slået (Til) tælles der ned fra det tidsinterval,
som du angiver under Timer Periode, og der udløses en alarm, når
nedtællingen er slut.

Nedtællingsur

• Fra (default)

• Til

Timer Periode

• 00 t 00 m (default)

• 00 t 01 m til 99 t 59 m

AIS Mål Når denne funktion er slået Til, aktiveres alarmen for farlige
målobjekter. Denne mulighed er kun tilgængelig, når en AIS-enhed er
detekteret. Få detajlerede oplysninger i AIS-sektionen.

Farlige målobjekter

• Til (default)

• Fra

Motor-alarmer Når de står på Til, vises advarsels-alarmer fra tilsluttede motor-styrings
systemer på multifunktions displayet.

Motor-alarmer

• On (Til) (default)

• Fra

Fiske-ekkolod, Dybde Hvis denne mulighed er slået Til, udløses der en alarm, så snart
dybden overstiger værdien angivet under dette punkt. Denne
mulighed er kun tilgængelig, når der detekteres et fiske-ekkolods
modul.

Bemærk: Fiske-ekkolod dybdealarmens grænse kan ikke
indstilles til en værdi, der er mindre end lavvandegrænsen.

Fishfinder, Dybde

• Fra (default)

• Til

Dybdegrænse

• 2 ft (or equivalent units) to the maximum of the
transducer range

Fiske-ekkolod, lavtvand Hvis denne mulighed er slået Til, udløses der en alarm, så snart
dybden falder ned under værdien angivet under dette punkt. Denne
mulighed er kun tilgængelig, når der detekteres et fiske-ekkolods
modul.

Bemærk: Fiske-ekkolod dybdealarmens grænse kan ikke
indstilles til en værdi, der er større end lavvandegrænsen.

Fiske-ekkolod, lavtvand

• Fra (default)

• Til

Lavtvandsgrænse

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Fisk Hvis fiskealarmen og alarmen for fiskedybdegrænsen er slået Til,
udløses der en advarselslyd, hvis et eller flere af målobjekterne
overskrider følsomhedsniveauet og ligger mellem de grænser, du
har angivet under Lavtvandsgrænse for fiskeri og Dybdegrænse for
fiskeri. Følgende punkter kan vælges i undermenuen:

• Fisk — Slår fiskealarm Til og Fra.

• Fiskefølsomhed — Hvis fiskealarmen er slået til, udløses der
en alarm, når mængden af fisk når det niveau, du angiver i
følsomhedsindstillingen.

• Fiskedybdegrænser— Slår dybdegrænser Til og Fra.

• Lavtvandsgrænse for fiskeri— Angiver den nedre dybdegrænse
for fiskealarmen.

Fisk

• Fra (default)

• Til

Fiskefølsomhed

• 1 til 10

Fiskedybdegrænser

• Til

• Fra (default)

Lavtvandsgrænse for fiskeri
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Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

• Dybdegrænse for fiskeri — Angiver den øvre dybdegrænse for
fiskealarmen.

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Dybdegrænse for fiskeri

• 2 ft (eller tilsvarende enheder) for den
maksimale transducer afstand

Styring af brændstof I brændstofstyringens alarm-muligheder kan du slå alarmen for
advarsel om lavt brændstof til eller fra og angive det brændstofniveau,
hvor alarmen udløses.

Lavt brændstof

• Til

• Fra (default)

Brændstofniveau

• 0 til 99999

Vagtzone Med vagtzonefunktionen udløses der en alarm, hvis et målobjekt
kommer inden for den angivne zone. Du kan justere alarmens
følsomhed. Sørg for, at følsomheden ikke indstilles for lavt - ellers
registreres nogle målobjekter muligvis ikke, og i så fald udløses
alarmen ikke.

Vagtzone følsomhed

• 1% til 100%

Kursafvigelse Når funktionen er slået Til under aktiv navigation, udløses der en
alarm, når båden afviger mere fra sporet end den værdi, du har
angivet under indstillingen af Kursafvigelse XTE.

Kursafvigelses Alarm

• Fra (default)

• Til

Kursafvigelse XTE

• 0,01 til 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)

Vandtemperatur Når denne funktion er slået Til, udløses der en alarm, når
vandtemperaturen er lig med eller mindre end den grænse, du
har angivet for Laveste temperaturgrænse, eller lig med eller
større end den grænse, du har angivet for indstillingen af Øverste
temperaturgrænse.

Vandtemperatur

• Fra (default)

• Til

Laveste temperaturgrænse

• 60 grader fahrenheit (eller tilsvarende enheder)

• –09,9 til +99,7 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheder)

Øverste temperaturgrænse

• 75 grader fahrenheit (eller tilsvarende enheder)

• –09,7 til +99,9 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheder)

Ankomst til waypoint Når du ankommer til et waypoint, udløses der en alarm. Med denne
indstilling kan du angive distancen fra det waypoint, hvor alarmen skal
udløses. Denne indstilling bruger de måleenheder, du har angivet for
distance i menuen Måleenhed Opsætning.

0,01 til 9,99 sømil (eller tilsvarende enheder)
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Menuen Nulstilling af Beholden Trip
Med denne menu kan du nulstille den valgte triptæller.
Menupunkt Beskrivelse

Beholden Trip 1 Nulstil Nulstiller triptæller 1.

Beholden Trip 2 Nulstil Nulstiller triptæller 2.

Beholden Trip 3 Nulstil Nulstiller triptæller 3.

Beholden Trip 4 Nulstil Nulstiller triptæller 4.

Menuen System Indstillinger
Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Autopilot Kontrol Aktiverer og deaktiverer
kontrolfunktioner fra dit
multifunktions display.

• Til

• Fra

DSC advarsler Aktiverer og deaktiverer
DSC radio-advarsler
på dit multifunktions
display.

• Til

• Fra

GPS-opsætning Giver muligheder for
GPS-indstilling.

• Vis satellit status

• Differentiale-GPS

• COG/SOG-filter

• Genstart GPS

Intern GPS Slår multifunktions
displayets interne GPS
Til eller Fra.

Bemærk:
Den interne
GPS-mulighed er
ikke tilgængelig på
e165 multifunktions
displayet.

• Til

• Fra

Datakilder Gør det muligt at vælge
foretrukne datakilder for
tilsluttet udstyr.

Bemærk:
Datakilde-menuen
er kun tilgængelig på
display, der indstilles
som Data Master.

• GPS

• GPS Datum

• Tid og dato

• Kurs

• Dybde

• Hastighed

• Vind

Eksterne enheder Gør det muligt at
opsætte kompatible
eksterne tilsluttede
enheder.

Se afsnittet Menuen
Eksterne enheder i
vejledningen.

Trådløs
forbindelse

Giver adgang til
indstillinger for Wi-Fi og
bluetooth-forbindelse.

Se afsnittet Menuen
Trådløs forbindelse i
vejledningen.

NMEA Opsætning Gør det muligt at
konfigurere indstillinger
for NMEA-enheder.

Se afsnittet Menuen
NMEA Opsætning i
vejledningen.

Systempræfer-
encer

Gør det muligt
at konfigurere
systemindstillinger

Se afsnittet Menuen
systempræferencer i
vejledningen.

Simulator Slår simulator tilstanden
Til eller Fra.

• Fra

• Til

• Til (Demofilm)

GPS-opsætning
GPS-opsætningsfunktionerne sætter dig i stand til at konfigurere
en GPS-modtager.
GPS anvender du til at stedfæste din båd på søkortet. Du kan
indstille din GPS-modtager og kontrollere dens status fra GPS
status mulighed i menuen Systemindstillinger menu. For hver
satellit, der registreres, viser skærmen følgende information:
• Satellitnummer.
• Indikatorbjælke for signalstyrke.
• Status.
• Azimut.
• Elevation.
• Et billede af himlen med de registrerede satellitter.
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Nummer Beskrivelse

1 Sky view — et billede af himlen med de registrerede
satellitter.

2 Satellite status — viser signalstyrke og status for hver
satellit, der ses i Sky view-diagrammet til venstre på
skærmen. De farvede bjælker har følgende betydninger:

• Grå = søger satellit.

• Grøn = satellit i brug.

• Orange = sporer satellit.

3 HDOP — et mål for GPS'ens nøjagtighed, udregnet ved
hjælp af et antal faktorer, herunder satellitgeometri, systemfejl
i datatransmissionen og systemfejl i GPS-modtageren.
Jo højere tallet er, desto større er unøjagtigheden ved
positionsangivelse. En typisk GPS-modtager har en
nøjagtighed på 5 til 15 m. Ved f.eks. en GPS-modtagerfejl
på 5 m repræsenterer en HDOP på 2 en unøjagtighed på ca.
15 m. Men husk, at selv en meget lav HDOP værdi IKKE er
nogen garanti for, at din GPS-modtager angiver en præcis
placering. Hvis du er i tvivl, så kontroller den viste placering
af båden i søkortsapplikationen i forhold til den faktiske
afstand til et kendt objekt på kortet.
Estimeret horisontal positions fejl (EHPE) — en metode
til måling af GPS-nøjagtighed. Dette angiver den position
inden for en cirkelformet radius af den angivne størrelse 67
% af tiden.

4 Fix status — indikerer den aktuelle tilstand, som
GPS-modtageren rapporterer (No Fix, Fix, D Fix eller SD
Fix).
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Nummer Beskrivelse

5 Mode — den indstilling, der aktuelt er valgt af GPS
modtageren.

6 Datum — GPS-modtagerens kort datums indstillinger
påvirker nøjagtigheden af informationen om bådens
placering, som vises i søkortsapplikationen For at din
GPS-modtager og multifunktionsskærm kan svare nøjagtigt
til dine trykte søkort skal de anvende samme kort datum.

Nøjagtigheden af GPS-modtageren afhænger af de ovenfor
beskrevne parametre, særligt azimutten og elevationen, som
anvendes i triangulering ved udregning af din placering.

Overblik over flere datakilder (MDS)
Installationer, der omfatter flere typer datakilder kan medføre,
at data konflikter. Et eksempel er installationer af flere kilder
med GPS data.
MDS giver dig mulighed for at håndtere konflikter, der involverer
følgende typer af data:

• GPS Position.

• Pejling.

• Dybde.

• Hastighed.

• Vind.

Typisk gennemføres denne øvelse som en del af den oprindelige
installation, eller når nyt udstyr bliver føjet til.
Hvis denne øvelse IKKE bliver afsluttet, vil systemet automatisk
forsøge at løse datakonflikter. Det kan imidlertid betyde at
systemet vælger en datakilde, som du ikke ønsker at bruge.
Hvis MDS er tilgængelig, kan systemet liste de tilgængelige
datakilder op og give dig mulighed for at vælge din foretrukne
datakilde. Alle produkter i systemet, der bruger de datakilder,
der er anført ovenfor, skal være MDS kompatible for at MDS er til
rådighed. Systemet kan liste alle produkter, der ikke kompatibel.
Det kan være nødvendigt at opgradere softwaren til disse ikke
overensstemmende produkter for at gøre dem kompatible.
Besøg Raymarine hjemmeside (www.raymarine.com) for at få
den nyeste software til dine produkter. Hvis MDS kompatibelt
software ikke er tilgængeligt, og du ikke ønsker at systemet
automatisk forsøger at løse datakonflikter, skal ethvert
ikkekompatibelt produkt fjernes eller udskiftes for at sikre, at
hele systemet er MDS kompatibelt.
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Datakildemenu
Denne menu gør det muligt for dig at vælge eksterne sensorer og enheder, der vil forsyne displayet med data.
Automatisk / manuelt valg
Hver dialogboks gør det muligt for dig at se og vælge din foretrukne datakilde. Valget af datakilden kan ske manuelt eller indstilles
til automatisk:

• Auto— displayet vælger automatisk en enhed og forsøger at løse evt. datakonflikter, der måtte opstå, hvor der er mere end én
datakilde for den bestemte datakilde (f.eks. flere GPS-modtagere).

• Manuel— når displayet har udført en søgning efter tilsluttede enheder, kan du vælge den foretrukne enhed manuelt fra listen.

Bemærk: Når du vælger Auto, kan det dog betyde, at systemet vælger en datakilde, du ikke ønsker at bruge.

Valg af enhed

Menupunkt Beskrivelse

GPS Gør det muligt for dig at søge efter evt. eksternt tilsluttede GPS-enheder og vælge den,
du ønsker at bruge.

GPS Datum For at din GPS-modtager og multifunktionsskærm kan svare nøjagtigt til dine trykte søkort
skal de anvende samme kort datum. Denne funktion gør det muligt for dig at vælge
datakilden for dette datum.

Tid og dato Denne funktion gør det muligt for dig at vælge den enhed, du ønsker at bruge, til den tids-
og datoinformation, der bruges af displayet.

Kurs Denne funktion gør det muligt for dig at vælge den enhed, du ønsker at bruge til kursdataene.

Dybde Denne funktion gør det muligt for dig at vælge den enhed, du ønsker at bruge til
dybdedataene.

Fart Denne funktion gør det muligt for dig at vælge den enhed, du ønsker at bruge til
hastighedsdataene.

Vind Denne funktion gør det muligt for dig at vælge den enhed, du ønsker at bruge til vinddataene.
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Menuen Eksterne enheder
Med denne menu kan du konfigurere de eksterne enheder, der er sluttet til displayet.

Menupunkt Beskrivelse Noter

Opsætning af pilot Når der er oprettet forbindelse til en Evolution
autopilot kan du bruge denne indstilling til
at aktivere og deaktivere pilot kontrollen og
pilotbjælken. Du kan også få adgang til visse
pilot-indstillinger og tilstande.

Opsætning af fiske-ekkolod Denne funktion gør det muligt for dig at vælge en
ekstern transducer og konfigurere indstillingerne
for enheden, som f.eks. dybdeforskydning.
Den gør det også muligt for dig at konfigurere
indstillingerne for et internt eller eksternt
fiske-ekkolod modul.

For at få en forklaring af disse
indstillinger bedes du se indstillingerne for
Transducer-opsætningsmenuen, der er beskrevet
i fiske-ekkolod-afsnittet i dette dokument.

Opsætning af radar Denne funktion gør det muligt for dig at
foretage radarscannerjusteringer, som f.eks.
tuningsjustering og tidstransmission.

For at få en forklaring af disse indstillinger bedes du
se indstillingerne for Radar-opsætningsmenuen,
der er beskrevet i radar-afsnittet i dette dokument.

Opsætning af AIS-enhed Denne funktion gør det muligt for dig at konfigurere
yderligere funktioner for AIS-enheder, som
f.eks. tavs tilstand. Dette menupunkt er kun
tilgængeligt, når en AIS-enhed detekteres, eller
når Simulator-tilstanden er slået til.

For at få en forklaring af disse indstillinger bedes
du se indstillingerne for AIS-menuen, der er
beskrevet i AIS-afsnittet i dette dokument.

Fjernbetjening Denne funktion gør det muligt for dig at
brugertilpasse visse kontroller for Raymarine
Bluetooth-fjernbetjeningsenheder (f.eks. RCU-3).

For at få en forklaring af disse indstillinger bedes
du se afsnittet om Fjernbetjening i dette dokument.

Opsætning af transducer Viser en liste over tilsluttede transducere, som du
kan vælge og kalibrere.

Konfigurationsmenuen til vejr Gør det muligt for dig at vælge den bus, din
vejrmodtager er forbundet til:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

Switch Panel setup Med denne indstilling kan du installere og
afinstallere konfigurationsfiler for afbryderpanelet.

Eksternt tastatur Med denne indstilling kan du parre og fjerne
parringen af fjerntastaturer.

Opsætning af motorer Med denne indstilling kan du køre motor
identifikations guiden

For at få en forklaring af disse indstillinger bedes
du se afsnittet om Motor identifikations guiden i
dette dokument.
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Menuen Tilslutninger
Med denne menu kan du slutte trådløse Bluetooth- og Wi-Fi-enheder til skærmen.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Bluetooth Aktivér eller deaktivér Bluetooth på skærmen. • Til

• Fra (default)

Wi-Fi Aktivér eller deaktivér Wi-Fi på skærmen. • Til

• Fra (default)

Forbindelses Manager Viser en liste over Bluetooth-enheder i området. Når du
markerer en forbindelse på listen og trykker på OK, er
følgende indstillinger tilgængelige:

• Adskil / Glem denne enhed— Afbryd enheden og fjern
den fra listen over forbindelser. Hvis du adskiller en enhed
på denne måde, skal du tilknytte enheden igen, hvis du
ønsker at slutte den til multifunktionsskærmen igen.

• Audio Kontrol — Hvis denne indstilling er slået til, kan
du styre lyden til en kompatibel trådløs medieafspiller fra
multifunktionsskærmen.

• Adskil/Glem denne enhed

• Audio Kontrol til/fra

Ny Bluetooth-forbindelse Når dette menupunkt vælges, starter Bluetooth-
tilknytningsprocessen. Dette er nødvendigt for at slutte en
trådløs fjernbetjeningsenhed eller medieafspillerenhed til
multifunktionsskærmen.

Wi-Fi Navn Gør det muligt for dig at specificere et SSID (WiFi Navn) til
tilslutning af WiFi-enheder, der bruger en krypteret tilslutning.
Hvis du ønsker at forhindre uautoriserede enheder i at
oprette forbindelse til din skærm, skal du specificere det
samme SSID til både multifunktionsskærmen og den trådløse
enhed, du ønsker at slutte til skærmen.

Wi-Fi Sikkerhed Du kan kryptere WiFi-forbindelsen på multifunktionsskærmen
for at forhindre uautoriserede enheder i at få adgang til
forbindelsen. Med dette menupunkt kan du vælge den type
WPA-kryptering (WiFi-beskyttet adgang), du ønsker at bruge.
WPA2 giver en større sikkerhed end WPA.

• Ingen

• WPA kun

• WPA 2 kun. (default)

• WPA / WPA2.

Wi-Fi Kodeord Gør det muligt for dig at specificere en adgangskode
for WiFi-forbindelsen. Hvis du ønsker at forhindre
uautoriserede enheder i at oprette forbindelse til din
skærm, skal du specificere det samme kodeord til både
multifunktionsskærmen og den trådløse enhed, du ønsker
at slutte til skærmen.

Wi-Fi Kanal Som standard vælger multifunktionsdisplayet automatisk en
tilgængelig WiFi-kanal. Hvis du får problemer med trådløs
videostreaming, kan det være nødvendigt at angive en
WiFi-kanal manuelt for både multifunktionsdisplayet og den
enhed, du ønsker at streame video til.

• 1 (default)

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

• 8

• 9

• 10

• 11

Mobil apps Gør det muligt at vælge typen af mobil app i brug:

• Kun visning — RayView

• Fjernbetjening — RayRemote eller RayControl

• Fra (default)

• Kun visning

• Fjernbetjening
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NMEA-opsætningsmenu
Med denne menu kan du konfigurere indstillinger for NMEA-enheder.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Bridge NMEA kurs Hvis funktionen står på TIL, formidles NMEA-pejlingsdataene
til SeaTalk-databussen og sendes til alle NMEA-tilsluttede
enheder. Hvis den er slået fra, formidles
NMEA-pejlingsdataene IKKE til SeaTalk-bussen.
Denne funktion kan f.eks. være nyttig når du bruger
MARPA med en ekstern, hurtig pejlingssensor. I så
fald skal du stille funktionen på FRA for at sikre at alle
NMEA-tilsluttede enheder modtager pejlingsdata fra den
eksterne pejlingssensor.

• Til

• Fra (default)

Indstillinger for NMEA Output Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere
individuelle NMEA-“sætninger”, der sendes af
multifunktionsdisplayet til hvilke som helst enheder, der er
sluttet til NMEA-udgangsporten.

• APB

• BWC

• BWR

• DBT

• DPT

• GGA

• GLL

• GSA

• GSV

• MTW

• MWV

• RMA

• RMB

• RMC

• RSD

• RTE

• TTM

• VHW

• VLW

• VTG

• WPL

• ZDA

NMEA-inputport 1 Gør det muligt for dig at specificere den relevante
porthastighed for udstyret, der er sluttet til NMEA-inputport 1.
Brug indstillingen AIS 38400 til AIS-modtagere.

• NMEA 4800

• AIS 38400

NMEA-inputport 2 Gør det muligt for dig at specificere den relevante
porthastighed for udstyret, der er sluttet til NMEA-inputport 2.
Brug indstillingen AIS 38400 til AIS-modtagere.

• NMEA 4800

• AIS 38400
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Menuen Systempræferencer
Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Pejlingstilstand Angiver hvordan pejlings- og kursdata vises. Indstillingen har
ingen indflydelse på, hvordan søkortet og radarbillederne
tegnes.

• Sand (default)

• Magnetisk

Misvisningskilde Med denne indstilling kompenseres der for den
naturlige forskydning pga. jordens magnetfelter. Når
indstillingen er Auto, kompenserer systemet automatisk, og
kompensationsværdien vises i parentes. Du kan angive din
egen kompensationsværdi ved at vælge Manuel og vælge
en værdi med Manuel Misvisning (se nedenfor). Værdien
overføres også til andre tilsluttede Raymarine-instrumenter.

• Auto (kompensationsværdien vises) (default)

• Manuel

Manuel Misvisning Når der under Misvisningskilde er valgt Manuel (se
ovenfor), skal du under Manuel Misvisning angive
kompensationsværdien.

• Skala: 0 til 30 grader, øst eller vest

•

Datum For at din GPS-modtager og multifunktionsskærm kan svare
nøjagtigt til dine trykte søkort skal de anvende samme datum.
Multifunktionsdisplayets standarddatum er WGS1984. Hvis
dine trykte søkort ikke bruger samme datum, kan du ændre
multifunktionsdisplayets datum.
Når du ændrer multifunktionsdisplayets datum, flyttes
gitterlinjerne på søkortet derefter, og længde- /
breddegradsangivelserne for objekterne på søkortet
ændres. Hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, vil
multifunktionsdisplayet forsøge at konfigurere den efter det
nye datum som følger:

• Den interne GPS-modtager korreleres automatisk hver
gang, du ændrer datum.

• Hvis du har tilsluttet en GPS-modtager fra Raymarine vha.
SeaTalk eller SeaTalkng, synkroniseres den automatisk,
når du ændrer multifunktionsdisplayets datum.

• Hvis du har en GPS-modtager fra Raymarine med NMEA
0183 eller en GPS-modtager fra en tredjepart, skal du
tilpasse den selv.

Det kan være muligt at synkronisere en NMEA 0183
GPS-modtager med multifunktionsdisplayet. Fra
startskærmbilledet skal du gå til Opsætning > System
Indstillinger > Opsætning af GPS > Se satellitstatus.
Hvis datumversionen vises, kan den muligvis ændres. Fra
startskærmbilledet skal du gå til Opsætning > System
Indstillinger > Datakilder > GPS Datum.

Bemærk: Raymarine anbefaler, at du kontrollerer
bådens viste position i søkort applikationen i forhold til
den faktiske afstand til et kendt objekt på søkortet. En
typisk GPS-modtager har en nøjagtighed på 5-15 m.
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Vedligeholdelsesmenu
Denne menu giver adgang til nulstilling af systemindstillingerne og diagnosticering.

Menupunkt Beskrivelse Indstillinger

Kalibrering af touchskærmen Hvis touchskærmen registrerer dine berøringer unøjagtigt,
kan du kalibrere den. Kalibreringen går ud på, at de punkter,
du rører ved, justeres i forhold til et objekt på displayet. Det
er en god idé at udføre denne kalibrering, mens båden er
forankret eller fortøjet.

Bemærk: Muligheden for touchskærm-nivellering er
ikke påkrævet på Nye c Series display.

Datamaster Et system, der indeholder mere end ét netværksforbundet
multifunktionsdisplay, skal have angivet en datamaster.
Datamasteren er det display, der fungerer som primær
datakilde for alle display. Det håndterer samtidig alle
eksterne oplysningskilder.

System Indstilling Nulstilling Med denne funktion gendannes fabriksindstillingerne i
dine menuindstillinger, datasider og datalinjeindstillinger.
Den har INGEN indvirkning på dine waypoints, ruter eller
track-spordata.

• Ja

• Nej

System Indstillinger og Data
Nulstilling

Med denne funktion gendannes ovennævnte
fabriksindstillinger og ALLE waypoints, ruter og
track-spordata slettes.

• Ja

• Nej

Diagnosticering Diagnosticering giver detaljerede oplysninger om
multifunktionsdisplayet og tilsluttede enheder. Det udvalgte
område af oplysninger omfatter serieproduktnummer,
softwareversion og netværksstatus. Når du vælger
diagnosticerings menupunktet, søger multifunktionsdisplayet
efter evt. tilsluttet udstyr og gør det muligt for dig at vælge
det produkt, du ønsker at få vist. Du kan også gemme
diagnosticerings information på et hukommelseskort. Dette
er særligt anvendeligt til at sende detaljerede oplysninger til
Raymarine kundesupport i tilfælde af tekniske problemer.
Med interface muligheden kan du se statistikker og buffer
information for NMEA 0183 port 1 og 2 samt SeaTalkng.
Med Sirius mulighederne kan du se modtagne meddelelser,
hukommelse og fejl.

• Vælg enhed

• Sirius

• Gem Log

• Slet Log

• Interface
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Diagnose-menu
Hvis du får problemer med dit multifunktions display eller perifere enheder, kan du bruge Diagnose-menuen til at se oplysninger om
din enhed og tilsluttet udstyr.

Vælg enhed Gør det muligt for dig at se en liste over alle enheder,
der er forbundet til SeaTalkhs netværket.
Du kan også vælge et punkt på listen for at se
yderligere oplysninger om denne enhed.

• Enhed

• Serienr.

• Netværk

• Software

Sirius Hvis der er oprettet forbindelse til en Sirius
vejrmodtager, kan du se Sirius vejrstatistik med denne
indstilling.

Gem Log Gør det muligt at gemme fejl-logs på SD-kort med
henblik på problemløsning.

Slet Log Når du vælger denne indstilling, slettes alle
nedbruds-logs på enheden.

Grænseflade Gør det muligt at se statistik samt se og registrere
buffere på NMEA-input og SeaTalkng bus.
På multifunktions display med flere
hukommelseskort-åbninger kan du også vælge hvilken
hukommelseskort-åbning, bufferen optages på.

• NMEA 1

• NMEA 2

• SeaTalkng

• Registrer fil
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Kapitel 28: Vedligeholdelse af displayet

Kapitlets indhold
• 28.1 Reparation og vedligeholdelse på side 336

• 28.2 Rengøring på side 336

Vedligeholdelse af displayet 335



28.1 Reparation og vedligeholdelse
Produktet har ingen dele, der kan repareres af brugeren.
Enhver form for vedligeholdelse og reparation bør varetages
af en autoriseret Raymarie-forhandler. Reparationer udført af
ikke-autoriserede personer, kan medføre at garantien ophæves.

Regelmæssig kontrol af udstyret
Raymarine anbefaler kraftigt, at du udfører en regelmæssig
kontrol af udstyret, så du kan sikre sig, at det fungerer korrekt
og er i god stand.
Følgende kontroller bør udføres regelmæssigt:

• Undersøg alle kabler for tegn på skader eller slid.

• Kontroller, at alle kablerne sidder godt fast.

28.2 Rengøring
Bedste rengøringspraksis

Ved rengøring af produktet:

• Tør IKKE displayet af med en tør klud, da dette kan ridse
skærmens belægning.

• Brug IKKE slibemidler eller produkter, der indeholder syre
eller ammoniak.

• Foretag IKKE sprøjtevask

Rengøring af rammen omkring displayet
Displayet er en forseglet enhed, og har ikke brug for jævnlig
rengøring. Hvis du får brug for at rengøre enheden, skal du gøre
følgende:
1. Sluk for displayet.
2. Tør displayet af med en ren, blød klud (en mikrofiberklud vil

være ideel til formålet).
3. Brug om nødvendig et mildt rengøringsmiddel til at fjerne

snavs og mærker.

Bemærk: Du må IKKE bruge opløsningsmidler eller
rengøringsmidler på selve displayet.

Bemærk: I visse tilfælde kan der opstå kondensation på
indersiden af displayet. Displayet tager ikke skade af dette,
og kondensationen kan fjernes ved at tænde for displayet
ganske kortvarigt.

Rengøring af displayet
Displayet har en særlig belægning. Belægningen er
vandafvisende og forhindrer genskin. Sådan undgår du at
beskadige belægningen:
1. Sluk for displayet.
2. Skyl displayet af med ferskvand for at fjerne snavs og

saltansamlinger.
3. Lad displayet tørre af sig selv.
4. Hvis der stadig er snavs på displayet, skal du tørre det af

med en ren mikrofiberklud (kan bl.a. fås hos en optiker).

Rengøring af solskærmen
Den medfølgende solskærm har en klæbende overflade. Under
visse omstændigheder kan der sætte sig uønskede urenheder
fast på denne overflade. Rengør solskærmen regelmæssigt for
at undgå beskadigelse af monitor-displayet ved at følge denne
procedure:
1. Fjern forsigtigt solskærmen fra displayet.
2. Skyl solskærmen af med ferskvand for at fjerne snavs og

saltansamlinger.
3. Lad solskærmen tørre af sig selv.
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Kapitel 29: Problemløsning

Kapitlets indhold
• 29.1 Problemløsning på side 338

• 29.2 Problemløsning for tænding på side 339

• 29.3 Problemløsning for radaren på side 340

• 29.4 GPS problemløsning på side 341

• 29.5 Problemløsning for fiske-ekkolod på side 342

• 29.6 Problemløsning i forbindelse med det termiske kamera på side 343

• 29.7 Problemløsning for systemdata på side 344

• 29.8 Problemløsning for video på side 345

• 29.9 Wi-Fi problemløsning på side 346

• 29.10 Bluetooth-fejlfinding på side 347

• 29.11 Touchskærm problemløsning på side 348

• 29.12 Kalibrering af touchskærmen på side 349

• 29.13 Diverse problemløsninger på side 350
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29.1 Problemløsning
Informationen til problemløsning angiver mulige årsager og
nødvendig afhjælpning ved almindelige problemer i forbindelse
med søfartselektronik.
Alle Raymarines produkter underkastes omfattende test og
kvalitetssikringsprogrammer inden pakning og afsendelse. Hvis
du imidlertid oplever problemer med betjeningen af produktet,
vil denne sektion hjælpe dig til at diagnosticere og korrigere
problemer for at genoprette normal funktion.
Hvis du stadig har problemer med enheden efter at have set
denne sektion, kontakt da Raymarines tekniske supportafdeling
for at få vejledning.
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29.2 Problemløsning for tænding
Problemer med tænding og mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kontrollér de relevante sikringer og relæer.

Kontrollér, at strømforsyningsledningen er i god stand, og at alle
forbindelser sidder fast og ikke er korroderede.

Systemet (eller en del af det) starter
ikke.

Problem med strømforsyningen.

Kontrollér, at strømkilden har korrekt spænding og passende
strømstyrke.
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29.3 Problemløsning for radaren
Problemer med radaren og de mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kontrollér, at strømforsyningskablet til scanneren er i god stand, og at
alle forbindelser sidder fast og ikke er korroderede.

Kontrollér de relevante sikringer og relæer.

Radarscannerens strømforsyning

Kontrollér, at strømkilden har korrekt spænding og passende
strømstyrke (ved hjælp af spændingsforstærker, hvis påkrævet).

Kontroller, at det pågældende udstyr er sluttet korrekt til en
Raymarine-netværksswitch eller til en SeaTalkhs crossover-kobling
(som relevant).

Kontroller status for Raymarine-netværksswitchen.

SeaTalkhs / RayNet-netværksproblem

Kontroller at SeaTalkhs /RayNet-kablerne er intakte.

Kommunikationsfejlen kan muligvis
skyldes en kompatibilitetsfejl mellem
softwaren på det tilsluttede udstyr.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Ingen data eller ingen
scannermeddelelse

Kontakten på scannerens fod er FRA. Sørg for, at kontakten på scannerens fod er FRA.

Radaren initialiserer ikke (VCM
(spændingskontrolmodulet) fryser i
"dvaletilstand"

Svigtende strømforbindelse Kontrollér strømforbindelsen på VCM. (Indgangsspænding = 12/24V,
udgangsspænding = 40V)

Radarskærmens pejling er forkert. Justering af radarpejlingen påkrævet. Kontrollér og justér radarpejlingen
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29.4 GPS problemløsning
Problemer med GPS og mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Den geografiske placering eller
de foreliggende forhold forhindrer
modtagelse af positionsangivelse fra
satellit.

Kontrollér med mellemrum for at se, om positionsangivelsen kan
modtages under bedre forhold eller på en anden geografisk placering.

GPS-tilslutningsfejl. Sørg for, at eksterne GPS-tilslutninger og kabelføring er korrekt og fri
for fejl.

Ekstern GPS-antenne placeret
uhensigtsmæssigt.
F.eks.:

• Under dæk.

• Tæt på senderudstyr såsom en
VHF-radio.

Sørg for, at GPS-antennen har frit udsyn til himlen.

GPS-statusikonet "No Fix" (ingen
positionsangivelse) vises.

GPS-installationsproblem. Kig i installationsanvisningerne.

Bemærk: En statusskærm for GPS er tilgængelig i displayet. Den angiver satellitternes signalstyrke og andre relevante oplysninger.
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29.5 Problemløsning for fiske-ekkolod
Problemer med fiske-ekkolod og de mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Fejl i strømforsyning. Kontroller strømforsyningen og kablerne.

Andre enhedsfejl. Se anvisningerne, der leveres med enheden.

Kontrollér, at den pågældende enhed er sluttet korrekt til en Raymarine
netværks-SeaTalkhs switch eller crossover-kobling (som relevant).

Kontroller status for Raymarine netværksswitch (hvis påkrævet).

SeaTalkhs / RayNet netværksproblem.

Kontroller at SeaTalkhs/RayNet kablerne er intakte.

Fiske-ekkolod data er ikke tilgængelige
på multifunktionsdisplay.

Kommunikationsfejlen kan muligvis
skyldes en kompatibilitetsfejl mellem
softwaren på det tilsluttede udstyr.

Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling.

Indstillingen for forstærkning eller
frekvens kan være forkert til forholdene.

Kontroller indstillingerne for ekkolodsforindstillinger, forstærkning og
frekvens.

Fejl i strømforsyning. Kontroller spændingen fra strømforsyningen, hvis dette er for lavt kan
det påvirke sendeeffekt af enheden.

Enhed kabelfejl. Sørg for, at ledninger, transducer- og alle andre kabler til enheden er
korrekt forbundet og ikke beskadiget.

Kontroller, at transduceren er korrekt monteret og er ren.Transducerfejl

Hvis du har en agterspejlsmonteringstransducer, skal du kontrollere, at
transduceren ikke er sprunget op efter at have ramt et objekt.

Andre enhedsfejl. Se anvisningerne, der leveres med enheden.

Skib ligger stille Fiskebuer vises ikke, hvis skibet er stationært, fisk vises på skærmen
som rette linier.

Høj skibsfart Turbulens omkring transduceren kan forvirre enheden.

Problemer med dybdelæsninger eller
ekkolodbilledet.

Scroll-hastighed sat til nul Juster scroll-hastighed

Skovlhjulfejl Kontroller at skovlhjulet er rent.

Ingen fart kompensation indsat Tilføj kompensation af fart.

Ukorrekt fartmåling

Ukorrekt kalibrering Gen-kalibrer udstyr
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29.6 Problemløsning i forbindelse med det termiske kamera
Her beskrives en række problemer med det termiske kamera og mulige årsager og løsninger.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kameraet er på standby. Der bliver ikke vist videobiller hvis kameraet er på standby. Brug
kontrolfunktionerne (i applikationen til det termiske kamera eller JCU'en)
til at vække kameraet af standby.

Problem med det termiske kameras
videoforbindelser.

• Kontrollér, at kablerne er intakte og ordentligt tilsluttede.

• Sørg for at videokilden er sluttet til videoindgang 1 på
multifunktionsdisplayet eller GVM'en.

• Sørg for at der er valgt den rette videoindgang på displayet.

Videobilledet vises ikke.

Problem med strømforsyningen til
kameraet eller JCU'en (hvis den bruges
som primær betjeningsenhed)

• Kontrollér strømforbindelserne til kameraet og JCU'en/PoE-injektoren
(hvis du bruger en sådan).

• Sørg for, at strømmen/relæet er slået til.

• Kontrollér sikringen/relæet.

Det termiske kamera kan ikke betjenes
fra Raymarine-displayet eller -tastaturet.

Applikationen til det termiske kamera
kører ikke.

Kontrollér, at applikationen til det termiske kamera kører på
multifunktionsdisplayet (ikke videoapplikationen - den kan ikke bruges til
at betjene kameraet).

Sørg for, at betjeningsenheden og det termiske kamera er sluttet korrekt
til netværket. (Bemærk: Tilslutningen kan ske direkte eller gennem
en Raymarine-netværksswitch).

Kontroller status for Raymarine-netværksswitchen.

Netværksproblem.

Kontroller at SeaTalkhs /RayNet-kablerne er intakte.

Betjeningskonflikt, f.eks. pga. flere
brugere ved forskellige poster.

Sørg for, at der ikke bruges flere betjeningsenheder på samme tid.

Kontrollér strøm- / netværkskabelforbindelsen til betjeningsenheden
og PoE-injektoren (PoE bruges kun med en separat, valgfri Joystick
Control Unit).

Tilfældig eller upræcis betjening.

Problem med betjeningsenheden.

Undersøg, om eventuelle andre betjeningsenheder fungerer. Hvis der
er tilsluttet en eller flere andre funktionelle betjeningsenheder, kan du
udelukke en grundlæggende kamerafejl.

Kameraet har ikke dobbelt funktionalitet. Det er kun kameraer med dobbelt funktionalitet (to objektiver), der kan
skifte mellem VIS- og IR-tilstand.

Der kan ikke skiftes mellem de to typer
videobilleder (VIS / IR).

VIS/IR-kablet er ikke tilsluttet. Sørg for, at VIS/IR-kablet fra kameraet er sluttet til Raymarine-systemet.
(IR-kablet alene kan ikke bruges til at skifte billedtype).

Videokablet er defekt eller af dårlig
kvalitet.

Sørg for, at videokablet ikke er længere end højst nødvendigt. Jo
længere (og tyndere) kablet er, desto større er signaltabet. Du bør kun
bruge afskærmede kabler, der er af høj kvalitet og egnede til brug på
en båd.

Støj på billedet.

Kablet er påvirket af elektromagnetisk
interferens (EMI) fra en anden enhed.

• Sørg for at du bruger et afskærmet kabel af høj kvalitet.

• Sørg for, at der er god afstand mellem kablerne. Du bør f.eks. ikke
føre datakablet for tæt på strømkablet.

Displayets lysstyrke er indstillet forkert. Brug kontrolfunktionerne på displayet til at justere lysstyrken.

Kontrasten eller lysstyrken er indstillet
for lavt i applikationen til det termiske
kamera.

Brug menuen i applikationen til det termiske kamera til at justere
billedets kontrast og lysstyrke.

Billedet er for mørkt eller for lyst.

Sceneindstillingen er ikke passende til
forholdene.

De forskellige sceneindstillinger er hver især egnet til forskellige forhold.
En meget kold baggrund (såsom himlen) kunne f.eks. gøre at kameraet
bruger et bredere temperaturinterval end passende. Brug knappen
SCENE.

Billedet fryser midlertidigt. FFC (Flat Field Correction). Kamerabilledet standser kortvarigt og periodisk i løbet af FFC-cyklusen
(Flat Field Correction). Inden FFC vises der en lille grøn firkant i
øverste, venstre hjørne af displayet.

Billedet vender på hovedet. Kameraet er ikke korrekt indstillet (kugle
ned).

Sørg for, at du har valgt den rette indstilling i konfigurationsmenuen til
det termiske kamerasystem.
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29.7 Problemløsning for systemdata
Forskellige dele af installationen kan forårsage problemer med delingen af data på tværs af udstyret. Her beskrives sådanne
problemer, deres mulige årsager og løsningerne på dem.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kontrollér databussens (fx SeaTalkng) kabler og forbindelser.

Kontrollér de overordnede kabelforbindelser til databussen (fx
SeaTalkng).

Displayet modtager ikke data.

Kig i vejledningen til databussen (f.eks. oversigtsvejledningen til
SeaTalkng), hvis den haves.

Kontrollér kilden til de manglende data (fx ST70-instrumentet eller
motor-grænsesnittet).

Kontrollér, at der er strøm til SeaTalk-bussen.

Datakilden (f.eks. ST70-instrumentet
eller motor-grænsesnittet) fungerer
ikke.

Kig evt. i håndbogen til det pågældende udstyr.

Instrument-, motor- eller andre
systemdata kan ikke ses på noget
display.

Kommunikationsfejlen kan muligvis
skyldes en kompatibilitetsfejl mellem
softwaren på det tilsluttede udstyr.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Kontrollér, at det pågældende udstyr er sluttet til netværket.

Kontroller status for Raymarine-netværksswitchen.

Netværksproblem

Kontroller, at SeaTalkhs/RayNet-kablerne er intakte.

Instrumentdata eller andre systemdata
vises kun på nogle display.

Kommunikationsfejlen kan muligvis
skyldes en kompatibilitetsfejl mellem
softwaren på det tilsluttede udstyr.

Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling
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29.8 Problemløsning for video
Problemer med video og mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Ingen signal på skærm (video billede
ikke vist)

Kabel eller tilslutningsfejl Kontroller at strømforsyningsledningen er i god stand og at alle
forbindelser ikke er korroderede.
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29.9 Wi-Fi problemløsning
Forskellige dele af installationen kan forårsage problemer med deling af data mellem trådløse enheder. Her beskrives sådanne
problemer, deres mulige årsager og løsningerne på dem.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Sørg for at Wi-Fi er aktiveret på multifunktionsskærmen
(Startskærmbillede: > Opsætning > System Indstillinger > Trådløs
forbindelse > Wi-Fi > Til)

Sørg for, at "Wi-Fi" er aktiveret på iPhonen (tilgængelig fra telefonens
Menu / Indstillinger).

Ingen trådløs forbindelse. Tablet / Smartphone har ikke
etableret en trådløs forbindelse til
multifunktionsskærmen.

Sørg for, at Raymarine-tilslutningen er valgt som Wi-Fi-netværk. Hvis en
adgangskode er påkrævet til multifunktionsskærmens Wi-Fi-forbindelse,
skal den samme adgangskode indtastes i iPhonen, når du bliver bedt
om det.

Download og installér den ønskede Raymarine app fra den relevante
applikationsbutik.

Tablet / smartphone har ikke Raymarine
app installeret og kørende.

Start Raymarine app'en på din enhed.

Ingen Raymarine app på enhed

Mobil applikationer aktiveres IKKE på
multifunktions displayet.

Aktivér “Vis kun” eller “Fjernbetjening” (Startskærmbillede: >
Opsætning > System Indstillinger > Trådløs forbindelse > Mobil
Apps).

Enhed ikke kompatibel med Raymarine
app

Anbefalede enhedskrav:

• iOS-enheder = Den bedste ydeevne opnås på iPhone 4 eller nyere
og iPad 2 eller nyere.

• Android/Kindle Fire = Den bedste ydeevne opnås med 1 GHz
processor eller bedre og 2.2.2. eller nyere kørende.

Raymarine app kører langsomt eller
slet ikke.

MFD-software inkompatibel med mobil
applikation

Sørg for, at din MFD indeholder software-applikation version 3.15 eller
nyere.

Download “Navionics Marine” fra den relevante app-butik.Smartphone / tablet har ikke “Navionics
Marine” app installeret og kørende.

Start app'en “Navionics Marine” på enheden.

Ingen waypoint / rute synkronisering
med Navionic Marine app.

Søkort applikationen kører ikke på
multifunktionsskærmen.

Start søkort applikation på multifunktionsskærmen.

Svagt eller periodisk Wi-Fi-signal. Forstyrrelser fra andre trådløse enheder
i nærheden.

Hvis flere trådløse enheder kører samtidigt (såsom bærbare computere,
mobiltelefoner og andre trådløse enheder), kan de trådløse signaler
nogle gange give konflikter. Deaktiver midlertidigt på skift hver trådløs
enhed, indtil du har identificeret den enhed, der forårsager forstyrrelsen.

Smartphone / tablet kan ikke længere
forbindes til internettet eller modtage
e-mails efter brug af Raymarine mobil
app.

Enhed stadigvæk forbundet til
multifunktions display.

Sørg for, at din enheds adgangspunkt skiftes tilbage til dit forrige
adgangspunkt (f.eks. marina Wi-Fi).
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29.10 Bluetooth-fejlfinding
Forskellige dele af installationen kan forårsage problemer med deling af data mellem trådløse enheder. Her beskrives sådanne
problemer, deres mulige årsager og løsningerne på dem.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på multifunktionsskærmen
(Startskærmbillede: > Opsætning > Systemindstillinger > Trådløs
forbindelse > Bluetooth > Til).

Sørg for, at "Bluetooth" er aktiveret på iPhonen (tilgængelig fra
telefonens Indstillinger / Menu).

Ingen trådløs forbindelse. iPhone har ikke Bluetooth forbindelse
med multifunktionsskærmen.

Sørg for, at Bluetooth-enheden er koordineret med den
multifunktionsskærm, du ønsker at bruge den med. For at gøre
dette: Startskærmbillede: > Opsætning > Systemindstillinger >
Tilslutninger > Ny Bluetooth Forbindelse.

Medieafspilleren er ikke kompatibel
med Bluetooth 2.1+ EDR strømklasse
1.5 (understøttet profil: AVRCP 1.0)
eller højere.

Kontroller Bluetooth-kompatibiliteten med enhedens producent. Hvis
enheden ikke er kompatibel med Bluetooth 2.1+ EDR strømklasse 1.5
(understøttet profil: AVRCP 1.0), er den ikke egnet til trådløs brug
sammen med multifunktionsskærmen.

Ingen kontrol med medieafspiller.

"Audio Kontrol" er IKKE aktiveret på
multifunktionsskærmen.

Aktiver “Audio Control” (Startskærmbillede: > Opsætning > System
Indstillinger > Tilslutninger > Forbindelsesstyring > Audio Kontrol
> Til).

Svag eller periodisk Bluetooth signal. Forstyrrelser fra andre trådløse enheder
i nærheden.

Hvis flere trådløse enheder kører samtidigt (såsom bærbare computere,
mobiltelefoner og andre trådløse enheder), kan de trådløse signaler
nogle gange give konflikter. Deaktiver midlertidigt på skift hver trådløs
enhed, indtil du har identificeret den enhed, der forårsager forstyrrelsen.

Problemløsning 347



29.11 Touchskærm problemløsning
Problemer med touchskærmen og mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Touch Lås er aktiveret. Brug joysticket til at deaktivere Touch Lås på startskærmbilledet.

Skærmen betjenes ikke med bare
fingre, for eksempel bæres der
handsker.

Fingrene skal have kontakt med skærmen for at fungere korrekt. Du
kan alternativt bruge ledende handsker.

Touchskærmen kræver kalibrering. Brug menuerne under opsætning for at kalibrere touchskærmen.

Touchsskærm fungerer ikke som
forventet.

Saltvandsaflejringer på skærmen. Rengør omhyggeligt skærmen og tør efter i henhold til de medfølgende
anvisninger.
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29.12 Kalibrering af touchskærmen
Hvis berøringsskærmen registrerer dine berøringer unøjagtigt,
kan du kalibrere den.
Kalibreringen går ud på, at de punkter, du rører ved, justeres i
forhold til et objekt på displayet. Det er en god idé at udføre
denne kalibrering, mens båden er forankret eller fortøjet.

Bemærk: Dette gælder kun for berøringsskærm
multifunktions display.

Justering af touchskærmen
Med startskærmbillede vist:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligeholdelse.
3. Vælg Touch Skærm Justering.
4. Hold fingeren på objektet på displayet i et øjeblik, og fjern

fingeren igen.
5. Gentag handlingen yderligere 3 gange.
6. Hvis justeringen lykkedes, vises meddelelsen "Justering

Gennemført".
7. Vælg Afslut for at gå tilbage til menuen Vedligeholdelse.
8. Hvis handlingen mislykkedes på et eller andet tidspunkt i

justeringsøvelsen, vises der en meddelelse om “Ukorrekt
touch registreret", og justeringsøvelsen gentages.

9. Efter 2 mislykkedes justeringsøvelser bedes du muligvis om
at udføre en præcisions justeringsøvelse.
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29.13 Diverse problemløsninger
Her beskrives problemer, deres mulige årsager og løsningerne på dem.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kontroller de relevante sikringer og relæer.

Kontroller, at strømforsyningsledningen er i god stand, og at alle
forbindelser sidder fast og ikke er korroderede.

Uregelmæssigt problem med strøm til
skærmen.

Kontroller, at strømkilden har korrekt spænding og passende
strømstyrke.

Software mismatch på system
(opgradering nødvendig).

Gå til www.raymarine.com og klik på support for de seneste
softwaredownloads.

Sætter piloten i vindfane tilstand

• Hyppige, uventede nulstillinger.

• Systemlukninger og anden
uregelmæssig adfærd.

Korrupte data / andet ukendt problem. Gendan fabriksindstillingerne

Vigtigt: Dette vil resultere i tabet af alle indstillinger og data (så
som navigationspunkter), som er gemt i produktet. Gem alle vigtige
data på et hukommelseskort før nulstilling.
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Kapitel 30: Teknisk support

Kapitlets indhold
• 30.1 Raymarines kundesupport på side 352

• 30.2 Tredjeparts support på side 352
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30.1 Raymarines kundesupport
Raymarine yder omfattende kundesupport. Du kan kontakte
kundesupportafdelingen telefonisk, via e-mail eller Raymarines
websted. Hvis du har brug for hjælp til at løse et problem, kan
du benytte dig af vores kundeservice.

Support på internettet
Besøg kundeserviceafdelingen på vores websted:
www.raymarine.com
Den indeholder ofte stillede spørgsmål, oplysninger om
vedligeholdelse, mulighed for at kontakte Raymarines tekniske
supportafdeling vha. e-mail og oplysninger om Raymarines
forhandlere verden over.

Telefonisk support og support via e-mail
I USA:

• Tlf.: +1 603 324 7900

• Gratis: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

Hvis du bor i Storbritannien, Europa eller Mellemøsten:

• Tlf: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

Hvis du bor i Sydøstasien eller Australien:

• Tlf: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Produktoplysninger
Hvis du har brug for hjælp, bedes du have følgende oplysninger
ved hånden:

• Produktets navn.

• Produktets identitet.

• Serienummer.

• Softwareversion.

• System-diagrammer.

Du kan finde disse produktoplysninger i produktets menuer.

Gennemgang af produktinformation
Med startskærmbillede vises:
1. Vælg Opsætning.
2. Vælg Vedligehold.
3. Vælg Diagnoser.
4. Vælg Vælg Enhed.
5. Vælg relevant produkt fra liste.
6. Vælg Vis Alle Data.

30.2 Tredjeparts support
Kontakt til og information om tredjeparts leverandører kan findes
på relevante hjemmesider.

Fusion
www.fusionelectronics.com

Navionics
www.navionics.com

Sirius
www.sirius.com
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Kapitel 31: Tekniske specifikationer

Kapitlets indhold
• 31.1 a Series på side 354

• 31.2 c og e Series på side 356
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31.1 a Series

Tekniske specifikationer for a6x
Dimensioner • Bredde: 163,57 mm

• Højde (UDEN beslag): 143,47
mm

• Højde (MED beslag): 162,72 mm

• Dybde (UDEN kabler): 74,1 mm

• Dybde (MED kabler): 167,5 mm

Vægt (kun instrument) 0,715 kg

Tekniske specifikationer for a7x
Dimensioner • Bredde: 205,1 mm (8 in)

• Højde (UDEN beslag): 147,1 mm (5,8 in)

• Højde (MED beslag): 163,3 mm (6,4 in)

• Dybde (UDEN kabler): 73,6 mm (2,9 in)

• Dybde (MED kabler): 164,5 mm (6,48 in)

Vægt (kun instrument) 0,715 kg

Strømspecifikation for a6x
Nominel forsyningsspænding 12 V DC

Driftsspænding 10,8 V jævnstrøm til 15,6 V
jævnstrøm

Sikring/relæer Det anbefales, at du monterer en
termisk afbryder eller sikring på
eltavlen.
Den passende sikringstørrelse til
den termiske afbryder er afhængig
af antallet af enheder, du tilslutter.
Hvis du er i tvivl, kontakt en
autoriseret Raymarine forhandler

Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• a65 / a65 Wi-Fi— Maks. 8,6 W

• a67 / a67 Wi-Fi— Maks. 12,2 W

• a68 / a68 Wi-Fi— Maks 10,6 W

PowerSave indstilling:

• a65 / a65 Wi-Fi— Maks. 3,8 W

• a67 / a67 Wi-Fi— Maks. 7,4 W

• a68 / a68 Wi-Fi— Maks. 5,8 W

Bemærk: Tallene for
strømforbruget repræsenterer et
belastet system og inkluderer
en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises til Seatalkng
oversigtsvejledningen for yderligere
information).

1

Strømspecifikation for a7x
Nominel forsyningsspænding 12 V DC

Driftsspænding 10,8 V jævnstrøm til 15,6 V
jævnstrøm

Sikring/relæer Det anbefales, at du monterer en
termisk afbryder eller sikring på
eltavlen.
Den passende sikringstørrelse til
den termiske afbryder er afhængig
af antallet af enheder, du tilslutter.
Hvis du er i tvivl, kontakt en
autoriseret Raymarine forhandler

Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• a75 / a75 Wi-Fi— Maks. 9,1 W

• a77 / a77 Wi-Fi— Maks. 12,7 W

• a78 / a78 Wi-Fi— Maks. 11,1 W

PowerSave indstilling:

• a75 / a75 Wi-Fi— Maks. 3,8 W

• a77 / a77 Wi-Fi— Maks. 7,4 W

• a78 / a78 Wi-Fi— Maks. 5,8 W

Bemærk: Tallene for
strømforbruget repræsenterer et
belastet system og inkluderer
en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises til Seatalkng
oversigtsvejledningen for yderligere
information).

1

Miljøspecifikation
Nedenstående miljøspecifikationer gælder for alle
displayvarianter

Driftstemperatur -25ºC til +55ºC (-13ºF til 131ºF)

Opbevaringstemperatur -30ºC til +70ºC (-22ºF til 158ºF)

Relativ luftfugtighed Maksimum 75%

Vandtæthedsgrad • IPX6 og IPX7

• IPX6 (kun e165)

Synsvinkel
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D12576-1

C

D

A B

a6x a7x

A 60º 75º

B 60º 75º

C 60º 70º

D 50º 75º

Bemærk: De ovenstående synsvinkler blev målt i henhold
til internationalt aftalte standarder og bør kun bruges med
henblik på sammenligning. Produktet bør IKKE installeres,
inden synligheden er testet på det ønskede sted.
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Specifikation af a6x display
Størrelse 5,7 in

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 640 x 480 VGA

Billedformat 4:3

Maksimalt tilladte forkert oplyste
pixels

5

Specifikation af a7x display
Størrelse 7,0 in

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 800 x 480 WVGA

Billedformat 16:9

Maksimalt tilladte forkert
oplyste pixels

6

Dataforbindelser
Kabelforbundne forbindelser
NMEA 0183 2x NMEA 0183 porte:

• NMEA port 1: Input og output, 4800 /
38400 baud

• NMEA port 2: Kun input, 4800 / 38400
baud

Bemærk: NMEA 0183 tilslutning
gælder ikke for a Series multifunktions
display.

Netværk (SeaTalkhs) • a Series, e7 og e7D = 1 x SeaTalkhs port.
100 Mbits/s. RayNet type forbindelse.

• c Series og e Series (ekskl. e7 og e7D) =
2 x SeaTalkhs port. 100 Mbits/s. RayNet
type forbindelse.

SeaTalkng 1 x SeaTalkng forbindelse

Trådløs forbindelse.
Wi-Fi 802,11 b / g

Bemærk: Wi-Fi forbindelse gælder
kun for multifunktions display, der
indeholder indbygget Wi-Fi.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR strømklasse 1.5
(understøttet profil: AVRCP 1.0)

Intern GPS specifikation
Den interne GPS specifikation gælder for følgende multifunktions
display: Ny a Series, Ny c Series og Ny e Series (med
undtagelse af e165).
Kanaler 50

Koldstart <2 minutter

Modtagerens IC-følsomhed 163 dBm Sporing

Satellitbaseret hjælpesystem
(SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Specielle forhold Aktiv Jamming Reduktion

Driftsfrekvensområde 1575,42 MHz

Signalregistrering Automatisk

Opdatering af almanak Automatisk

Geodætisk kort datum WGS-84, alternativer til rådighed via
Raymarine skærme.

Opdateringshastighed 1 sekund

Antenne Keramisk chip

Nøjagtighed • Uden SBAS: <= 15 meter 95 %
af tiden

• Med SBAS: <= 5 meter 95 % af
tiden

Specifikation af internt fiske-ekkolod
Specifikationerne for det interne fiske-ekkolod gælder kun for
multifunktions display af fiske-ekkolods typen.

Driftsfrekvensområder 50 / 83 / 200 KHz

Sendeeffekt Op til 600 W RMS, afhængig af
transducer

Dybde rækkevidde Op til 3000 ft, afhængig af
transducer

Specifikation af fiske-ekkolod / DownVision
Kanaler 2 CHIRP (1 fiske-ekkolod og 1 DownVision)

Stråle-dækning • Fiske-ekkolod — konisk stråle.

• DownVision— Bred (bagbord / styrbord) og tynd
(for / agter) viftestråle.

Dybde Typisk dybdeydelse på 189 m (600 ft). Gælder både
for fiske-ekkolod og DownVision kanaler.

Elektronisk søkorts specifikation
Integrerede elektroniske
søkort

• LightHouse søkort verdenskort.

• Navionics verdenskort.

Kompatible LightHouse
søkort

• Vektor — LightHouse søkort

• Raster — LightHouse søkort

Kompatible Navionics
søkortskort

• Navionics Klar til at navigere

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Bemærk:
På Raymarines websted (www.raymarine.dk) kan du se den
nyeste liste over understøttede søkort.
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Specifikation af overensstemmelse
Overensstemmelses erklæringen gælder for alle display
varianter

Overensstemmelse • NMEA 2000 certificering

• WiFi Alliance certificering

• Bluetooth certificering

• Europa: 1999/5/EF

• Australien og New Zealand:
C-Tick, niveau 2

• FCC 47CFR afsnit 15

• Industry Canada RSS210

31.2 c og e Series

Fysiske specifikationer for e7 / e7D
Dimensioner • Bredde: 233 mm (9,17 in.)

• Højde (UDEN beslag): 145 mm
(5,71 in.)

• Højde (MED beslag): 180 mm
(7,09 in.)

• Dybde (UDEN kabler): 64 mm
(2,52 in.)

• Dybde (MED kabler): 160 mm
(6,29 in.)

Vægt (kun instrument) e7

• 1.465 kg (3,23 lb.)

e7D

• 1.550 kg (3,42 lb.)

Vægt (emballeret enhed) e7

• 2.385 kg (5,26 lb.)

e7D

• 2.423 kg (5,34 lb.)

Fysiske specifikationer for e95 / e97 / c95
/ c97
Dimensioner • Bredde: 290 mm (11,42 in.)

• Højde (UDEN beslag): 173 mm
(6,81 in.)

• Højde (MED beslag): 212 mm
(8,35 in.)

• Dybde (UDEN kabler): 64 mm
(2,52 in.)

• Dybde (MED kabler): 160 mm
(6,29 in.)

Vægt (kun instrument) e95 / c95

• 2.165 kg (4,77 lb.)

e97 / c97

• 2.265 kg (4,99 lb.)

Vægt (emballeret enhed) e95 / c95

• 3.540 kg (7,8 lb.)

e97 / c97

• 3.635 kg (8 lb.)

Fysiske specifikationer for e125 / e127 / c125
/ c127
Dimensioner • Bredde: 354 mm (13,94 in.)

• Højde (UDEN beslag): 222 mm
(8,74 in.)

• Højde (MED beslag): 256 mm
(10,08 in.)

• Dybde (UDEN kabler): 69 mm
(2,72 in.)

• Dybde (MED kabler): 160 mm
(6,29 in.)

Vægt (kun instrument) e125 / c125

• 3.320 kg (7,32 lb.)

e127 / c127
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• 3.450 kg (7,6 lb.)

Vægt (emballeret enhed) e125 / c125

• 4.955 kg (10,9 lb.)

e127 / c127

• 5.070 kg (11,18 lb.)

Fysiske specifikationer for e165
Dimensioner • Bredde: 426 mm

• Højde (UDEN beslag): 281,4 mm

• Højde (MED beslag): 295 mm

• Dybde (UDEN kabler): 68,4 mm

• Dybde (MED kabler): 176,6 mm

Vægt (kun instrument) 5,6 kg

Strømspecifikation for e7 / e7D
Nominel forsyningsspænding 12 V DC

Driftsspænding 10,8 V jævnstrøm til 15,6 V
jævnstrøm

Sikring/relæer In-line sikring (monteret i
strømkablet)

• 7 A (Standard 20 mm glassikring)

Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• e7 — 10 W

• e7D — 13,8 W

PowerSave indstilling:

• e7 — 4,3 W

• e7D — 10,3 W

Bemærk: Tallene for
strømforbruget repræsenterer et
belastet system og inkluderer
en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises til Seatalkng
oversigtsvejledningen for yderligere
information).

1

Strømspecifikationer for c95 / c97 / e95 / e97
Nominel forsyningsspænding 12/24 V DC

Driftsspænding 10,8 V dc til 31,2 V dc

Sikring/relæer In-line sikring (monteret i
strømkablet)

• 7 A (Standard 20 mm glassikring)

Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• c95 — 13,1 W

• c97 — 16,7 W

• e95 — 18 W

• e97 — 22,1 W

PowerSave indstilling:

• c95 —5,9 W

• c97 — 9,7 W

• e95 — 11,2 W

• e97 — 14,9 W

Bemærk: Tallene for
strømforbruget repræsenterer et
belastet system og inkluderer
en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises til Seatalkng
oversigtsvejledningen for yderligere
information).

1

Strømspecifikationer for c125 / c127 / e125 /
e127
Nominel forsyningsspænding 12/24 V DC

Driftsspænding 10,8 V dc til 31,2 V dc

Sikring/relæer In-line sikring (monteret i
strømkablet)

• 7 A (Standard 20 mm glassikring)

Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• c125 — 16,3 W

• c127 — 20,8 W

• e125 — 27,6 W

• e127 — 33,5 W

PowerSave indstilling:

• c125 —6,1 W

• c127 — 14,6 W

• e125 — 10,9 W

• e127 — 17 W

Bemærk: Tallene for
strømforbruget repræsenterer et
belastet system og inkluderer
en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises til Seatalkng
oversigtsvejledningen for yderligere
information).

1

e165 strømspecifikation
Nominel
forsyningsspænding

12/24 V DC

Driftsspænding 10,8 V dc til 31,2 V dc

Sikring/relæer In-line sikring (monteret i strømkablet)

• 7 A (Standard 20 mm glassikring)
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Strømforbrug Fuld lysstyrke:

• e165 — 59,5 W

PowerSave indstilling:

• e165 — 10,9 W

Bemærk: Tallene for strømforbruget
repræsenterer et belastet system og
inkluderer en aktiv 600 W transducer for
fiske-ekkolods varianter.

LEN (der henvises
til Seatalkng
oversigtsvejledningen
for yderligere
information).

1

Miljøspecifikation
Nedenstående miljøspecifikationer gælder for alle
displayvarianter

Driftstemperatur -25ºC til +55ºC (-13ºF til 131ºF)

Opbevaringstemperatur -30ºC til +70ºC (-22ºF til 158ºF)

Relativ luftfugtighed Maksimum 75%

Vandtæthedsgrad • IPX6 og IPX7

• IPX6 (kun e165)

Synsvinkel ���
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D12268-1

A B C

D

e7 / e7D e95 / e97 /
c95 / c97

e125 / e127 /
c125 / c127 e165

A 70º 80º 80º 80º

B 70º 80º 80º 80º

C 70º 80º 80º 70º

D 50º 60º 60º 70º

Bemærk: De ovenstående synsvinkler blev målt i henhold
til internationalt aftalte standarder og bør kun bruges med
henblik på sammenligning. Produktet bør IKKE installeres,
inden synligheden er testet på det ønskede sted.

Skærmspecifikation for e7 / e7D
Størrelse 7 tommer.

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 800 x 480 pixels (WVGA)

Maksimalt tilladte forkert oplyste
pixels

7

Specifikationer for e95 / e97 / c95 / c97 skærm
Størrelse 9 in.

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 800 x 480 pixels (WVGA)

Maksimalt tilladte forkert oplyste
pixels

8

Specifikation for e125 / e127 / c125 / c127
skærm
Størrelse 12 in.

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 1280 x 800 pixels (WXGA)

Maksimalt tilladte forkert oplyste
pixels

8

Specifikation af e165 display
Størrelse 15,4 in.

Type TFT baglyst LED

Farveintensitet 24–bit

Opløsning 1280 x 800 pixels (WXGA)

Billedformat 16:9

Maksimalt tilladte forkert
oplyste pixels

8

Dataforbindelser
Kabelforbundne forbindelser

NMEA 0183 2x NMEA 0183 porte:

• NMEA port 1: Input og output, 4800 /
38400 baud

• NMEA port 2: Kun input, 4800 / 38400
baud

Bemærk: NMEA 0183 tilslutning
gælder ikke for a Series multifunktions
display.

Netværk (SeaTalkhs) • a Series, e7 og e7D = 1 x SeaTalkhs port.
100 Mbits/s. RayNet type forbindelse.

• c Series og e Series (ekskl. e7 og e7D) =
2 x SeaTalkhs port. 100 Mbits/s. RayNet
type forbindelse.

SeaTalkng 1 x SeaTalkng forbindelse

Trådløs forbindelse.

Wi-Fi 802,11 b / g

Bemærk: Wi-Fi forbindelse gælder
kun for multifunktions display, der
indeholder indbygget Wi-Fi.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR strømklasse 1.5
(understøttet profil: AVRCP 1.0)
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Intern GPS specifikation
Den interne GPS specifikation gælder for følgende multifunktions
display: Ny a Series, Ny c Series og Ny e Series (med
undtagelse af e165).

Kanaler 50

Koldstart <2 minutter

Modtagerens IC-følsomhed 163 dBm Sporing

Satellitbaseret hjælpesystem
(SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Specielle forhold Aktiv Jamming Reduktion

Driftsfrekvensområde 1575,42 MHz

Signalregistrering Automatisk

Opdatering af almanak Automatisk

Geodætisk kort datum WGS-84, alternativer til rådighed via
Raymarine skærme.

Opdateringshastighed 1 sekund

Antenne Keramisk chip

Nøjagtighed • Uden SBAS: <= 15 meter 95 %
af tiden

• Med SBAS: <= 5 meter 95 % af
tiden

Specifikation af internt fiske-ekkolod
Specifikationerne for det interne fiske-ekkolod gælder kun for
multifunktions display af fiske-ekkolods typen.

Driftsfrekvensområder 50 / 83 / 200 KHz

Sendeeffekt Op til 600 W RMS, afhængig af
transducer

Dybde rækkevidde Op til 3000 ft, afhængig af
transducer

Video specifikation
Signaltype Komposit

Format PAL eller NTSC

Stiktype BNC (hunstik)

Output opløsning 720p

Elektronisk søkorts specifikation
Integrerede elektroniske
søkort

• LightHouse søkort verdenskort.

• Navionics verdenskort.

Kompatible LightHouse
søkort

• Vektor — LightHouse søkort

• Raster — LightHouse søkort

Kompatible Navionics
søkortskort

• Navionics Klar til at navigere

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Bemærk:
På Raymarines websted (www.raymarine.dk) kan du se den
nyeste liste over understøttede søkort.

Specifikation af overensstemmelse
Overensstemmelses erklæringen gælder for alle display
varianter

Overensstemmelse • NMEA 2000 certificering

• WiFi Alliance certificering

• Bluetooth certificering

• Europa: 1999/5/EF

• Australien og New Zealand:
C-Tick, niveau 2

• FCC 47CFR afsnit 15

• Industry Canada RSS210
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Kapitel 32: Reservedele og tilbehør

Kapitlets indhold
• 32.1 Transducertilbehør på side 362

• 32.2 DownVision transducere og tilbehør på side 362

• 32.3 Netværkshardware på side 363

• 32.4 Netværkskabel stiktyper på side 363

• 32.5 Netværks kabler på side 364

• 32.6 Netværkskabel stiktyper på side 364

• 32.7 SeaTalkng-kabelkomponenter på side 365

• 32.8 SeaTalkng kabler og tilbehør på side 365

• 32.9 Tilbehør til SeaTalk på side 366

• 32.10 Videokabler på side 367

• 32.11 Reservedele til a65 / a67 på side 367

• 32.12 Reservedele til e7 e7D på side 368

• 32.13 Reservedele til e95 / e97 / c95 / c97 på side 368

• 32.14 Reservedele til e125 / e127 / c125 / c127 på side 369

• 32.15 e165 ekstradele på side 369
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32.1 Transducertilbehør
Enhed Varenummer Noter

P48 fiskeekkolod-
transducer

A102140 Hækmontering

P58 fiske-ekkolod
transducer

A102138 Hækmontering

1 m (3,28 ft) Minn
Kota transducer-
adapterkabel

A62363 Kun til direkte
tilslutning til
multifunktionsskærme
af fiskeekkolod-
varianter.

0,5 m (1.64
ft) transducer-
adapterkabel

E66066 Til tilslutning af en
600 watt fiske-ekkolod
modul kompatibel
fiskeekkolod-
transducer direkte til en
multifunktionsskærm
af fiskeekkolod-
varianten.

32.2 DownVision transducere og
tilbehør
Følgende DownVisionTM tilbehør er tilgængeligt til brug med
multifunktions display af DownVisionTM typen.

Enhed Varenummer

CPT-100 DownVision transducer til
hækmontering

A80270

CPT-110 DownVision transducer
(plastik) til gennemføring

A80277

CPT-120 DownVision transducer
(bronze) til gennemføring

A80271

Skærm til transducer til
gennemføring på fartøjer med
en trolling motor

A80207

4 m (13,12 ft) transducer
forlængerkabel til CPT-100
hækmonteret transducer

A80273
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32.3 Netværkshardware

Enhed
Varenu-
mmer Noter

HS5 RayNet netværks
switch

A80007 5–port-switch for netværks-
forbindelse til flere enheder, der
indeholder RayNet-stik. Udstyr
med RJ45 SeaTalkhs-stik kan også
tilsluttes ved hjælp af egnede
adapterkabler.

RJ45 SeaTalkhs
netværksswitch

E55058 8–port-switch for netværks-
forbindelse til flere SeaTalkhs-en-
heder, der indeholder RJ45-stik.

RJ45 SeaTalkhs
crossover-kobling

E55060 • Muliggør direkte tilslutning af
RJ45 SeaTalkhs-enheder til
mindre systemer, hvor en switch
ikke er nødvendig.

• Muliggør tilslutning af RJ45
SeaTalkhs-enheder til en HS5
RayNet netværksswitch (sammen
med egnede adapterkabler).

• Muliggør sammenkobling af 2
RJ45 SeaTalkhs kabler for at
forlænge kabellængden.

Anbefalinger til interne installationer.

Ethernet RJ45-samler R32142 • Muliggør direkte tilslutning af
RJ45 SeaTalkhs-enheder til
mindre systemer, hvor en switch
ikke er nødvendig.

• Muliggør tilslutning af RJ45
SeaTalkhs-enheder til en HS5
RayNet netværksswitch (sammen
med egnede adapterkabler).

• Muliggør sammenkobling af 2
RJ45 SeaTalkhs kabler for at
forlænge kabellængden.

Anbefalinger til eksterne
installationer.

32.4 Netværkskabel stiktyper
Der er 2 slags netværkskabelstik — SeaTalkhs og RayNet.

SeaTalkhs stik — bruges til at forbinde
SeaTalkhs enheder til Raymarine
netværkskontakt via SeaTalkhs kabler.

RayNet stik — bruges til at forbinde Raymarine
netværkskontakter til SeaTalkhs enheder til
multifunktionsskærmen via RayNet kabler.
Kræves også til at forbinde en crossover
kobling hvis blot én enhed forbindes til
skærmens netværksstik.
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32.5 Netværks kabler
RayNet til RayNet kabler

Kabel Varenummer

400 mm (1,3 ft) RayNet (F) til RayNet
(F) kabel

A80161

2 m (6,56 ft) RayNet (F) til RayNet
(F) kabel

A62361

5 m (16,4 ft) RayNet (F) til RayNet
(F) kabel

A80005

10 m (32,8 ft) RayNet (F) til RayNet
(F) kabel

A62362

20 m (65,6 ft) RayNet (F) til RayNet
(F) kabel

A80006

100 mm (3,9 in) RayNet (M) til
RayNet (M) kabel

A80162

RayNet retvinklet kobling A80262

RayNet 5 pak kabeltrækker R70014

RayNet adapter-kabler

Kabel Varenummer

1 m (3,28 ft) RayNet (F) til RJ45
SeaTalkhs (M) kabel

A62360

3 m (9,84 ft) RayNet (F) til RJ45
SeaTalkhs (M) kabel

A80151

10 m (32.8 ft) RayNet (F) til RJ45
SeaTalkhs (M) kabel

A80159

400 mm (1,3 ft) RayNet (F) til RJ45
SeaTalkhs kabel (hunstik)

A80160

100 mm (3,9 in) RayNet (F) til RJ45
(F) kabel

A80247

350 mm (13,78 in) RayNet (M) til
RJ45 SeaTalkhs (M) kabel

A80272

3 m (9,84 ft) RayNet (F) til RJ45
SeaTalkhs (M) kabel

A80276

32.6 Netværkskabel stiktyper
Der er to typer SeaTalk kablerhs netværkskabel — “patch” og
“netværk”.

• Patch — til forbindelse af følgende enheder til Raymarine
netværkskontakt:

– Termisk kamera via PoE injektor.

– Ekstra Raymarine netværksstik.

– PC eller laptop ved hjælp af Voyager planlægningssoftware.

• Netværk— til forbindelse af følgende enheder til Raymarine
netværkskontakt:

– Fiske-ekkolod modul.

– SR100 Sirius vejrmodtager.

– Ekstra kompatible Raymarine multifunktionsskærme.

SeaTalkhs-netværkskabler
Kabel Delnummer

1,5 m SeaTalkhs-netværkskabel E55049

5 m SeaTalkhs-netværkskabel E55050

10 m SeaTalkhs-netværkskabel E55051

20 m SeaTalkhs-netværkskabel E55052

SeaTalkhs-patchkabler
Kabel Delnummer

1,5 m SeaTalkhs-patchkabel E06054

5 m SeaTalkhs-patchkabel E06055

10 m SeaTalkhs-patchkabel E06056

15 m SeaTalkhs-patchkabel A62136

20 m SeaTalkhs-patchkabel E06057
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32.7 SeaTalkng-kabelkomponenter
SeaTalkng-kabelkomponenter og deres anvendelsesformål.

Forbindelse/kabel Noter

Backbone-kabel (forskellige
længder)

Hovedkablet, der transporterer data.
Skinner fra backbone-kablet
anvendes til at forbinde
SeaTalkng-enheder.

T-stik Anvendes til samlinger i
backbone-kablet, hvortil enheder så
kan forbindes.

Afslutter Påkrævet i hver ende af
backbone-kablet.

Indvendig afslutter Bruges til at slutte et skinnekabel
direkte til slutningen af et
backbonekabel – praktisk ved
længere kabeltræk.

Skinnekabel Bruges til at slutte enheder til
backbone-kablet. Enheder kan
forbindes i ring eller direkte til
T-stikket.

SeaTalkng 5-vejs stikdåse Bruges til at forgrene, adskille eller
foretage flere tilslutninger i SeaTalk-
eller SeaTalkng-netværk.

Stik Sluttes til ubrugte stikforbindelser i
en 5-vejs stikdåse eller et T-stik.

32.8 SeaTalkng kabler og tilbehør
SeaTalkng kabler og tilbehør til brug med kompatible produkter.

Beskrivelse Varenr. Noter

SeaTalkng startsæt T70134 Indeholder:

• 1 x 5-vejs stik (A06064)

• 2 x backbone-terminator
(A06031)

• 1 x 3 m (9,8 ft) spur kabel
(A06040)

• 1 x strømkabel (A06049)

SeaTalkng Backbone
sæt

A25062 Indeholder:

• 2 x 5 m (16,4 ft) Backbone
kabel (A06036)

• 1 x 20 m (65,6 ft) Backbone
kabel (A06037)

• 4 x T-stykke (A06028)

• 2 x backbone-terminator
(A06031)

• 1 x strømkabel (A06049)

SeaTalkng 0,4 m
dropkabel

A06038

SeaTalkng 1m dropkabel A06039

SeaTalkng 3m dropkabel A06040

SeaTalkng 5m dropkabel A06041

SeaTalkng 0,4 m (1,3 ft)
vinkel spur

A06042

SeaTalkng 0,4 m
backbone-kabel

A06033

SeaTalkng 1 m
backbone-kabel

A06034

SeaTalkng 3 m
backbone-kabel

A06035

SeaTalkng 5 m
backbone-kabel

A06036

SeaTalkng 9 m (29,5 ft)
backbone

A06068

SeaTalkng 20 m
backbone-kabel

A06037

1 m dropkabel,
SeaTalkng til afisolerede
endestykker

A06043

3 m dropkabel,
SeaTalkng til afisolerede
endestykker

A06044

SeaTalkng forsynings
ledning

A06049

SeaTalkng terminator A06031

SeaTalkng T-stik A06028 Giver 1 spurkabel forbindelse

SeaTalkng 5-vejs
stikdåse

A06064 Giver 3 spurkabel forbindelse

SeaTalkng backbone
forlænger

A06030

SeaTalk til SeaTalkng
konverter kit

E22158 Giver mulighed for tilslutning af
SeaTalk enheder til et SeaTalkng
system.
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Beskrivelse Varenr. Noter

Indvendig SeaTalkng
terminator

A80001 Giver direkte forbindelse fra
et spur kabel til enden af et
backbone-kabel. T-stik ikke
nødvendigt.

SeaTalkng stik A06032

ACU / SPX SeaTalkng
spur kabel 0,3 m (1,0 ft)

R12112 Forbinder en SPX kurscomputer
eller en ACU til et SeaTalkng
backbone-kabel.

SeaTalk (3 ben) til
SeaTalkng adapter kabel
0,4 m (1,3 ft)

A06047

SeaTalk til SeaTalkng
spur 1 m (3,3 ft) spur

A22164

SeaTalk2 (5 ben) til
SeaTalkng adapter kabel
0,4 m (1,3 ft)

A06048

DeviceNet adapter
Kabel (Hunstik)

A06045 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hanstik)

A06046 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hunstik) til bar
ende.

E05026 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hanstik) til bar
ende.

E05027 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

32.9 Tilbehør til SeaTalk
SeaTalk-kabler og tilbehør til brug med kompatible produkter.

Beskrivelse Varenr. Noter

3–way SeaTalk
samlemuffe

D244

1 m SeaTalk-
forlængerkabel

D284

3 m SeaTalk-
forlængerkabel

D285

5 m SeaTalk-
forlængerkabel

D286

9 m SeaTalk-
forlængerkabel

D287

12 m SeaTalk-
forlængerkabel

E25051

20 m SeaTalk-
forlængerkabel

D288
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32.10 Videokabler
Det følgende videokabel er påkrævet til video ind/ud-stikket på
multifunktionsskærme af varianten e95 / e97 / e125 / e127.

Varenummer Beskrivelse Noter

R70003 Tilbehørsvideokabel i
e-serien

32.11 Reservedele til a65 / a67
Enhed Varenummer Noter

Bøjle (beslag)
monteringssæt

R70147

Frontramme R70148

Soldæksel R70149

Strømkabel 1,5m R70157

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strømkabel

A80221
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32.12 Reservedele til e7 e7D
Enhed Varenummer Noter

Bøjle (beslag)
monteringssæt

A62358

Dokumentationspakke R62378

Flushmonteringpanel-
kit

R62376

Frontramme R62377

Soldæksel R62365

1,5 m (4,9 ft) lige
strøm- og datakabel

R62379

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strøm- og datakabel

R70029

32.13 Reservedele til e95 / e97 / c95 /
c97
Enhed Varenummer Noter

c/e-serie bøjlebeslag R70001

c/e-serie frontramme R7004

c/e-serie soldæksel R70005

c/e-serie bagramme R70027

c/e-serie pakning R70079

Monteringsadapter-kit
— C90W/E90W

R70008

Monteringsadapter-kit
— C80/E80

R70010

Monteringsskrue-kit R62369

Dokumentpakke R70061

1,5 m (4,9 ft) lige
strøm- og datakabel

R62379

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strøm- og datakabel

R70029
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32.14 Reservedele til e125 / e127 / c125
/ c127
Enhed Varenummer Noter

c/e-serie bøjlebeslag R70002

c/e-serie frontramme R7006

c/e-serie soldæksel R70007

c/e-serie bagramme R70028

c/e-serie pakning R70080

Monteringsadapter-kit
— C120W/E120W

R70009

Monteringsadapter-kit
— C120/E120

R70011

Monteringsskrue-kit R62369

Dokumentpakke R70061

1,5 m (4,9 ft) lige
strøm- og datakabel

R62379

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strøm- og datakabel

R70029

32.15 e165 ekstradele
Enhed Varenummer Noter

e165 bøjlebeslag A80176

e165 frontramme R70126

e165 soldæksel R70127

e165 sæt til montering
i niveau

R70125

1,5 m (4,9 ft) lige
strøm- og datakabel

R62379

1,5 m (4,9 ft) retvinklet
strøm- og datakabel

R70029
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Appendiks A NMEA 0183-sætninger
Displayet understøtter følgende NMEA 0183-sætninger. De gælder for NMEA 0183- og SeaTalk-protokoller.

Sætning Beskrivelse Afsend Modtagelse

AAM Sætning for alarm ved ankomst til koordinatsæt ●

APB Autopilot sætning ‘B’ ● ●

BWC Pejling og afstand til koordinatsæt ● ●

BWR Pejling og afstand til waypoint — Kompaslinje ● ●

DBT Dybde under transducer ● ●

DPT Dybde ● ●

DSC Sætning for information om Digital selective calling ●

DSE Udvidelse til sætning for nødsituation ●

DTM Sætning for datumsreference ●

GBS Sætning for registreringsfejl ved satellitfejl ●

GGA GPS System position ● ●

GLC Sætning for geografisk placering loran C ●

GLL Geografisk placering breddegrad længdegrad ● ●

GSA GPS DOP og aktive satellitter ● ●

GSV GPS-satellitter i fremstilling ● ●

HDG Sætning for kursafvigelse og -variation ●

HDT Sætning for beholden kurs ●

HDM Sætning for magnetisk kurs ●

MDA Sætning for meteorologisk fremstilling ●

MSK Sætning for MSK-modtagerens grænsesnit ●

MSS Sætning for MSK-modtagerens signalstatus ●

MTW Vandtemperatur ● ●

MWV Vindhastighed og -retning ● ●

RMB Anbefalet minimum for navigationsoplysninger ● ●

RMC Anbefalet minimum for specifikke GNSS data ● ●

RSD Radarsystemdata ● ●

TTM Meddelelse om registreret objekt ● ●

VHW Vandhastighed og kurs ● ●

VLW Distance, der er tilbagelagt gennem vandet ● ●

VTG Beholden kurs og beholden fart ● ●

XTE Sætning for registrering af krydssporingsfejl ●

ZDA Tidspunkt, dato og år ● ●
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Appendiks B NMEA dataformidling
NMEA dataformidling giver mulighed for at gentage data, der
findes på displayets NMEA 2000 bus, til NMEA 0183-enheder,
og omvendt.
Et eksempel på NMEA-dataformidling er i et system,
der indeholder en tredjeparts GPS-modtager, som er
sluttet til NMEA 0183-indgangen på et Raymarine-display.
GPS-datameddelelserne, der overføres af GPS-modtageren,
gentages til hvilke som helst passende enheder, der er sluttet
til displayets NMEA 2000 bus. Der opstår kun formidling, når
de data, der overføres af en NMEA 0183-enhed, ikke allerede
overføres af en NMEA 2000-enhed, og omvendt.
For at se en liste over datameddelelser (PGN-sætninger), der
formidles mellem NMEA 2000 og NMEA 0183, henvises der
til listen over understøttede NMEA 2000-sætninger i dette
dokument.
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Appendiks C NMEA 2000-sætninger

Displayet understøtter følgende NMEA 2000-sætninger. Disse gælder for NMEA 2000-, SeaTalkng- og SeaTalk 2-protokoller.

Meddelelsesnummer Meddelelsesbeskrivelse Afsendelse Modtagelse
Forbundet til
NMEA 0183

59392 ISO-kvittering ● ●

59904 ISO-anmodning ● ●

60928 ISO-adressekrav ● ●

126208 NMEA - Anmodnings-gruppefunktion ● ●

126464 PGN liste — Sender/modtager PGN's gruppefunktion ● ●

126992 Systemtid ● ●

126996 Produktoplysninger ● ●

127237 Kurs-/registreringskontrol ●

127245 Ror ●

127250 Bådens kurs ● ● ●

127251 Drejehastighed ● ●

127257 Stilling ● ●

127258 Magnetisk misvisning ●

127488 Motorparametre, hurtig opdatering ●

127489 Motorparametre, dynamiske ●

127493 Transmissions parametre, dynamiske ●

127496 Trip parametre, båd ●

127497 Trip parametre, motor ●

127498 Motorparametre, statiske ●

127505 Væskeniveau ●

127508 Batteristatus ●

128259 Hastighed, vand refereret ● ● ●

128267 Vanddybde ● ● ●

128275 Afstandslog ● ● ●

129025 Position, hurtig opdatering ● ● ●

129026 COG & SOG, hurtig opdatering ● ● ●

129029 GNSS-placeringsdata ● ● ●

129033 Tidspunkt, dato og år ● ● ●

129038 AIS klasse A placeringsrapport ●

129039 AIS klasse B positions rapport ●

129040 AIS klasse B udvidet placeringsrapport ●

129041 AIS Aids to Navigation (AToN) rapport ●

129044 Datum ● ● ●

129283 Krydssporingsfejl ● ● ●

129284 Navigationsdata ● ● ●

129291 Strømretning og strøm, hurtig opdatering ● ● ●

129301 Tid til eller fra mærke ●

129539 GNSS DOP'er ●

129540 GNSS-satelitter i fremstilling ● ●

129542 GNSS pseudoafstands støj statistikker ●

129545 GNSS RAIM udgang ●

129550 GNSS-differentiale korrektions modtager grænsesnit ●

129551 GNSS-differentiale korrektions modtager signal ●

129793 AIS UTC- og datorapport ●
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Meddelelsesnummer Meddelelsesbeskrivelse Afsendelse Modtagelse
Forbundet til
NMEA 0183

129794 AIS klasse A statiske og turrelaterede data ●

129798 AIS SAR fly positions rapport ●

129801 AIS-adresseret sikkerhedsrelateret meddelelse ●

129802 AIS-sikkerhedsrelateret transmitteret meddelelse ●

129808 Oplysninger om DSC-opkald ●

129809 AIS klasse B “CS” statistisk data-rapport del A ●

129810 AIS klasse B “CS” statistisk data-rapport, del B ●

130306 Vinddata ● ● ●

130310 Parametre for miljø/omgivelser ● ● ●

130311 Parametre for miljø/omgivelser ● ●

130312 Temperatur ●

130313 Luftfugtighed ●

130314 Faktisk tryk ●

130576 Status for lille fartøj ●

130577 Retningsdata ● ● ●

130578 Bådhastighedskomponenter ●

PGN 127489 - Understøttelse af motor-alarmer
Følgende motor-alarmer understøttes.

Motorfejl

Kontroller motor

Overtemperatur

Lavt olietryk

Lav oliestand

Lavt brændstof tryk

Lav systemspænding

Lavt kølerniveau

Vandstrøm

Vand i brændstof

Opladningsindikator

Højt boostertryk

Omdrejnings grænse overskredet

EGR-system

Gasspjæld positions sensor

Funktion til nødstop af motor

Advarsel niveau 1

Advarsel niveau 2

Effekt reduktion

Vedligeholdelse påkrævet

Motor kom. fejl

Under- eller sekundært gasspjæld

Neutral start beskyttelse

Motor sluk

ukendt fejl
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Appendiks D Stik og ben
Strøm, data, og video stik

D12186-1

1 8
4 9 

2 7

3 6
5

11

10

Enhed Bemærkninger

Identifikation PWR / NMEA / Video

Stiktype 11 bens bajonetlås

Strømkilde til netværk Ingen strømkilde til eksterne enheder

Aktuel synkronisering fra netværk • PSU: Hovedstrøms indgang.

• NMEA: Strøm ikke påkrævet til
interface

• Video: Strøm ikke påkrævet til
interface

Strøm, data og video kabelkerner og farver
Signal Ben AWG Farve

BATT+ 2 16 Rød

BATT- 7 16 Sort

SKÆRM 10 26 Sort

NMEA1 TX+ 8 26 Gul

NMEA1 TX- 9 26 Brun

NMEA1 RX+ 1 26 Hvid

NMEA1 RX- 4 26 Grøn

NMEA2 RX+ 3 26 Orange / Hvid

NMEA2 RX- 11 26 Orange / Grøn

VIDEO IND 6 RG179 koaxial

VIDEO RETUR 5 Skærm

Netværksforbindelse

D12187-1

1

58

9 10

67

4

2 3

Enhed Bemærkninger

Id Netværk

Stiktype RJ45 (med tilhørende vandtæthed)

Strømkilde til netværk Ingen strømkilde til eksterne enheder

Aktuel synkronisering fra netværk Strøm ikke påkrævet til interface

Ben Signal

1 Rx+

2 Rx-

3 Ingen forbindelse

4 Ingen forbindelse

5 Tx+

6 Tx-

7 Ingen forbindelse

8 Ingen forbindelse

Ben Signal

9 Skærm

10 Ingen forbindelse

Bemærk: Brug kun Raynet kabler fra Raymarine, når du
forbinder til SeaTalkhs

SeaTalkng-stik
 

1

2

3

4

5

6

Nummer Bemærkninger

Id ST2/NMEA2000

Stiktype STNG

Strømkilde til netværk Ingen strømkilde til eksterne enheder

Rekombinationssted fra netværk < 160 mA (kun drev til grænsesnit)

Ben Signal

1 +12 V

2 0 V

3 Display

4 CanH

5 CanL

6 SeaTalk (ikke forbundet)

Bemærk: Brug kun kabler fra Raymarine, når du forbinder til
SeaTalkng

Video ind/ud-stik

QQ JJOO !!22
QQ JJOO !!33
QQ JJOO !!44

QQ JJOO !!55
QQ JJOO !!66

QQ JJOO !!99
QQ JJOO !!::

QQ JJOO !!22 44
QQ JJOO !!22 33

QQ JJOO !!77
QQ JJOO !!88
QQ JJOO !!22 11
QQ JJOO !!22 22
QQ JJOO !!22 55
QQ JJOO !!22 66

BEN Signal

`1 H-SYNC

2 V-SYNC

3 V–SYNC 0V

4 DDC CLK

5 DDC DATA

6 BLUE RTN

7 BLÅ

8 Anvendes ikke

9 H–SYNC 0V

10 GREEN RTN

11 GRØN

12 VIDEO IN2

13 VIDEO IN2 RTN
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BEN Signal

14 RED RTN

15 RØD

Appendiks E Afbryder panel
applikation
Båd kontrol- og overvågnings systemer
Når dit multifunktions display er bygget ind i et båd kontrol-
og overvågnings system, kan det overvåge og styre dine
effektkredsløb, afbrydere, kontakter og udstyr.
Afbryder panel applikationen kan bruges til at:
• Vise status af effektkredsløb, afbrydere, kontakter og andet.
• Strømforsyne hvert kredsløb enkeltvist.
• Nulstille udløste afbrydere.
• Styre strøm til hvert udstyr enkeltvist.
• Advare brugere om et udløst kredsløb.

Forbindelse til båd kontrol og overvågnings system
Multifunktions displayet kan forbindes til og styre et EmpirBus
NXT båd kontrol- og overvågnings system.

D12738-1

12 V dc

1

2

4

3

5

1 Raymarine multifunktions display.

2 EmpirBus NXT DCM (dc modul).

3 SeaTalkng til DeviceNet-
adapterkabel.

4 EmpirBus NXT MCU (Master kontrol
enhed).

5 12 V dc strømforsyning til backbone.

Bemærk: Sørg for, at dit båd kontrol- og overvågnings system
er blevet installeret i henhold til anvisningerne, der fulgte med
systemet.

Konfiguration af afbryder panel
Afbryder panel applikationen skal konfigureres.
Der kan hentes en konfigurationsfil fra system-leverandøren.

Indlæsning af en konfigurationsfil
Afbryder panel applikationen kan kun bruges, når der er indlæst
en gyldig konfigurationsfil.
1. Hent konfigurationsfilen fra system-leverandøren.
2. Gem konfigurationsfilen i rodmappen på dit hukommelseskort.
3. Indsæt hukommelseskortet i kortlæseren på dit multifunktions

display.
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4. Fra startskærmbilledet skal du vælge Opsæt.
5. Vælg System Indstillinger.
6. Vælg Eksterne Enheder.
7. Vælg Opsætning af afbryder panel.
8. Vælg Installer konfigurationsfil.
9. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge den

hukommelseskort-åbning, der indeholder din konfigurationsfil.
Fil-browseren åbnes.

10.Vælg konfigurationsfilen.
11. Vælg OK.
Du kan nu tilføje afbryder panel applikationen fra menuen Tilpas
på startskærmbilledet.

Bemærk: Hvis dit multifunktions display kun har 1 kortåbning,
skal du springe trin 9 over.

Overblik over afbryder panel
Afbryder panel applikationen bruges til at overvåge og styre
kompatible båd kontrol- og overvågnings systemer. Siderne og
side layouts samt skematisk båd fremstilling konfigureres ved
installation og er unikke for hver båd. Billederne herunder er
eksempler.
Eksempel 1 — Side med afbryder panel tilstand

Hvis den er konfigureret, giver en tilstands side kontrolelementer
til at skifte mellem forud-konfigurerede tilstande.
I eksemplet herunder sættes systemet i den valgte tilstand, når
man vælger et tilstands ikon.
Du kan gå gennem de tilgængelige sider for at overvåge eller
styre kontakter og konfigurerede kontakt grupper.
Eksempel 2 — Side med kontrolelementer for båd

1

3

5

2

4

6

D12739-1

1 Vippekontakt.

2 Drejeknap (flere tilstande).

3 Positions kontrol kontakt.

4 Moment kontakt.

5 Data punkt (måleur).

6 Data punkt (tank niveau).

Sådan bruges kontakterne på en berøringsskærm

Dette gælder kun for HybridTouch-display.

Fra afbryder panel applikationen:
1. Vippekontakt— Vælg kontakten for at slå til eller fra.
2. Drejeknap — Når drejeknappen vælges, går man igennem

de tilgængelige tilstande.
3. Positions knap— Vælg og hold på en retning for at flytte.
4. Moment kontakt— Vælg kontakten for at aktivere.
5. Dæmper kontakt— Vælg og træk derefter kontrolenheden

for at justere værdien.

Brug af kontakterne
Fra afbryder panel applikationen:
1. Brug joysticket til at markere den relevante kontakt.
2. Vippekontakt— Tryk på Ok for at slå til eller fra.
3. Drejeknap — Når du trykker på Ok, går du igennem de

forskellige tilstande.
4. Positions kontrol — Tryk på Ok og brug joysticket til at

skifte retning.
5. Moment kontakt — Tryk på Ok for at aktivere.
6. Dæmper kontakt — Tryk på Ok på kontakten og brug

drejeknappen til at justere værdien. Vælg derefter Tilbage
for at afslutte justerings tilstanden.

Nulstilling af et udløst kredsløb
Når et kredsløb udløses, vises der en meddelelse på skærmen,
som giver alle detaljerede oplysninger om det udløste kredsløb
og muligheder, og kredsløbet identificeres desuden som udløst
på afbryderpanel-siderne.
1. Når der vises en meddelelse op et udløst kredsløb, skal du

vælge Nulstil for at nulstille det udløste kredsløb, eller
2. Vælge kontakten på afbryderpanel-siden for at nulstille den

udløste kontakt.

Bemærk: Hvis der udføres flere nulstillinger, er der risiko for
at beskadige dit system, så kontrollér hovedkredsløbene, hvis
udløsningen fortsætter.
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Appendiks F Software-udgivelser
Raymarine opdaterer jævnligt softwaren til deres multifunktions displays med henblik på at indføre forbedringer, yderligere
hardware-understøttelse og bruger-grænseflade funktioner. Nedenstående tabel beskriver nogle af de vigtige forbedringer og
hvilken software-udgivelse, de blev indført med.

Softwareversion
Gældende produkt-
håndbog

Kompatibilitet med
multifunktions display Ændringer

LightHouse II — V10.xx 81337–10 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

Ny fiske-ekkolods applikation

• Understøtter flere aktive fiske-ekkolods moduler på
netværket

• Kan vise flere fiske-ekkolods kanaler samtidig vha.
splitskærm-sider

• Kan oprette tilpassede fiske-ekkolods kanalprofiler

• Ny fiske-ekkolods simulator med fiske-ekkolods modul

• Udbedret (omvendt) TVG-kontrol på CP450 som passer
til alle fiske-ekkolods moduler

• Alarmer på afbryderpanel kan nu slås til/fra globalt i hele
netværket

• Horisontalt splitskærm-skabelon tilføjet på 5,7 og 7
tommers MFD'er

• Understøttelse tilføjet for log-dybdemåling med Navionics
fiske-ekkolod

• Understøttelse tilføjet for opdateringer af Navionics Plotter
Sync mobil-kort

• SiriusXM NOAA Maritime Zone grænse-opdateringer
opdateret til 1. april 2014

• AIS-alarm for farlige mål er som standard slået fra i
Simulator-tilstand og kan ikke slås til.

• Yderligere sprog-understøttelse af tjekkisk og slovensk

LightHouse II — V9.45 81337–9 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

• Opdatering af grafik i LightHouse II

• Mulighed for skjulning af datalinje

• Understøttelse tilføjet for LightHouse kort

• Forbedringer af Waypoint-styring

• Forbedringer af søkort og radar applikations menu

• Understøttelse tilføjet for flere fiske-ekkolodder

• Estimeret ankomsttid tilføjet for ruter

• NM & m tilføjet for distance-enheder

• Digitalt widget tilføjet på afbryderpanel applikation

• Understøttelse tilføjet for DSC over NMEA 2000

• Understøttelse tilføjet for Navionics Gold chip-kryptering

• Erklæring om japanske begrænsninger for brug opdateret

• Understøttelse af multi-touch bevægelser tilføjet på a
Series displays

V8.52 81337–9 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

• Understøttelse tilføjet for ECI-100 (Motor identifikations
guide)

V7.43 81337–7 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Tilføjelse af genvej til brugervejledning på
startskærmbillede.

• Tilføjelse af optagelse, afspilning og billedtagning med
IP-kamera i kamera-applikation.

• Tilføjelse af Evolution autopilot understøttelse

• Tilføjelse af pilotbjælke.

• Understøttelse af fast monterede termiske kameraer i
T200 Series tilføjet.

• Understøttelse tilføjet for CP100 og CP300 fiske-ekkolods
moduler.
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Softwareversion
Gældende produkt-
håndbog

Kompatibilitet med
multifunktions display Ændringer

• Tilføjelse af yderligere data typer i data applikation.

• Forbedring af drejeknap grafik i data applikation.

• Forbedring af menu layout i søkort og radar applikationer.

• Understøttelse af RMK-9 fjerntastatur tilføjet.

• Tilføjelse af funktion, som giver mulighed for samtidig
software-opdatering af display og tastaturer i det samme
netværk.

• Forbedring af motorunderstøttelse til brændstof styring.

• Tilføjelse af funktion, som giver mulighed for at vælge
startside.

• Kartografi menu flyttet til menu for opsætning af
startskærmbillede.

• Kompatibilitets tilstand fjernet (for E-Wide og G Series
kompatibilitet).

• Tilføjelse af pilot Standby-funktion til power-knap for
display, der ikke har en pilotknap.

V6.27 81337–6 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Tilføjelse af Sirius audio applikation.

• Tilføjelse af Fusion link applikation.

• Tilføjelse af afbryderpanel applikation.

• Nye startskærmbillede applikations ikoner

• Søkort navigation ændret til at indeholde båd position til
mål WPT og original position til mål WPT linjer.

• Tilføjelse af islandsk og bulgarsk sprog-understøttelse.

V5.27 81337–5 a65 / a67 / c95 / c97 / c125 /
c127 / e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127 / e165

• Tilføjelse af Brændstofstyring, herunder: Estimeret
resterende brændstof, beregninger af afstand til tom
og tid til tom, forbrugt brændstof og oplysninger om
brændstofs økonomi, afstandsringe for brændstof i
søkort-applikationen og alarm for lavt brændstof).

• Tilføjelse af dokument (pdf) visnings-applikation.

• Tilføjelse af Følg mål (automatisk forfølgelse med termisk
kamera af AIS, MARPA eller MOB-mål).

• Understøttelse af flere termiske kamera JCU'er.

• Termisk kameras OSD-menu muligheder er
nu tilgængelige direkte fra menuen for termisk
kamera-applikation.

• Video-applikation kaldes nu Kamera-applikation.

• Understøttelse af netværksforbundne IP-kameraer i
kamera-muligheden.

• Mulighed for automatisk at gennemgå tilgængelige
video-/kamera-signaler i kamera-applikationen.

• Understøttelse af op til 5 motorer i data-applikationen.

• Forbedret valg af motordata i data-applikationen.

• Understøttelse af detaljerede motoradvarsels-alarmer.

• Tilføjelse af skala-kontrolfunktioner på skærmen til
vejr-applikationen

• Mulighed for at få vist billeder, der er gemt på
MicroSD-kortet, fra startskærmbilledets menu Mine Data.

• Tilføjelse af demo-video til detailhandel.

• Mulighed for at optage direkte bus-meddelelser (NMEA
0183 og SeaTalkng) på MicroSD-kort.
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Softwareversion
Gældende produkt-
håndbog

Kompatibilitet med
multifunktions display Ændringer

V4.32 81337–4 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Tilføjelse af skala-kontrolfunktioner på skærmen til søkort-
og radar-applikationerne.

• Tilføjelse af gain-, regn og hav-kontrolfunktioner på
skærmen til radar-applikation.

• Tilføjelse af gain- og TVG-kontrolfunktioner på skærmen
til fiske-ekkolod applikation.

• Tilføjelse af skyde linje kontroljusterng.

• Tilføjelse af nye numeriske justeringskontroller.

• Forbedrede genveje til tænd/sluk-knap for lysstyrke- og
skærmbillede muligheder

V3.15 81337–3 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Understøttelse af Raymarine CP450C CHIRP
fiske-ekkolod modul tilføjet.

• Understøttelse af AIS-funktion til understøttelse af STEDS
EAIS integration og visning af SAR redningsfly og
SART-enheder tilføjet.

• Begrænset understøttelse af Sirius Marine Weather modul
tilføjet.

• Standby / PowerSave-tilstand tilføjet.

• Understøttelse af RayRemote og RayControl applikationer
tilføjet.

• Forbedret mulighed for brugertilpasning af
startskærmbillede, hvilket gør det muligt for 9- og
12-tommers MFD'er at vise op til 4 applikationer på en
enkelt side.

• Standard brændstof dataside tilføjet.

• Understøttelse af arabisk sprog tilføjet.

• Tilføjelse af Remote Upgrade Utility, der gør det muligt at
uploade software til perifere Raymarine-produkter vha.
SeaTalkng / SeaTalkhs.

• Visning af Aids To Navigation (AToNs) AIS-mål, når der
enten modtages data på SeaTalkng eller NMEA 0183.

• Tilføjelse af 1kW transducer understøttelse til MFD'er
med internt ClearPulse digitalt fiske-ekkolod kredsløb
(dvs. c97/c127/e7D/e97/e127 MFDs) transducer-effekt
begrænset til 600W.

• Udbedring af mulighed for at vælge tidevandspost og/eller
strømningspost vha. funktionen "Find nærmeste".

• NMEA 0183 & SeaTalkng data-monitorer føjet til
diagnosticerings funktionerne.

• Forøget touch-område for alarm-beskeder og
tilbage-knapper.

V2.10 81337–1 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Genoptegnelse af kartografi er blevet forbedret, når der
deles kartografi gennem SeaTalkhs/RayNet-netværket.

• Understøttet visning af gennemstrømningshastighed for
brændstof tilføjet.

• Tilføjelse af NMEA 0183 og SeaTalkng data buffer
diagnosticering.

• Forbedringer til brugertilpasning af datalinje.

• Mulighed for manuel ændring af video-applikationens
billedformat.

V1.11 81332–1 e7 / e7D • Indledende software-udgivelse.
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