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Luku 1: Tärkeitä tietoja

Sertifioitu asennus
Raymarine suosittelee, että asennus jätetään Raymarine-yhtiön
valtuuttaman asentajan suoritettavaksi. Sertifioitu asennus tuo
mukanaan lisätakuuehtojen edut. Jos tarvitset lisätietoja, ota
yhteys Raymarine-jälleenmyyjään ja tutustu tuotteen mukana
lähetettyyn erilliseen takuutodistukseen.

Varoitus: Tuotteen asennus ja
käyttö
Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee
käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa henkilövahingon vaaran, aluksen
vaurioitumisriskin ja/tai aiheuttaa laitteen
suorituskyvyn huonontumisen.

Varoitus: Potentiaalinen
kipinälähde (kaasujen
syttymisvaara)
Tätä tuotetta EI OLE hyväksytty käytettäväksi
tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia/syttyviä
kaasuja tai höyryjä. ÄLÄ asenna tätä laitetta
tiloihin, joissa voi olla tai joihin voi kerääntyä tai
muodostua vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä
(konehuoneet, polttoainetankin sisältävät tilat jne.).

Varoitus: Korkeat jännitteet
Tämä tuote sisältää korkeita jännitteitä. ÄLÄ poista
laitteen suojakuoria tai muutoin yritä päästä käsiksi
laitteen sisällä oleviin osiin, ellei tässä ohjeessa
nimenomaisesti toisin pyydetä tekemään.

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Varoitus: Virran poiskytkentä
Varmista, että aluksen jännitesyöttö on kytketty
POIS PÄÄLTÄ ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä
tuotetta. ÄLÄ liitä tai irrota laitetta jännitesyötön
ollessa kytkettynä päälle ellei tässä ohjeessa
nimenomaisesti toisin pyydetä tekemään.

Varoitus: FCC Warning (Part 15.21)
Tähän laitteeseen liittyvät muutokset tai
muokkaukset joihin ei ole saatu Raymarine-yhtiöltä
etukäteen pyydettyä ja saatua kirjallista lupaa
saattaa aiheuttaa vaatimustenmukaisuuden
vaarantumisen suhteessa FCC-sääntöihin ja siten
poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Varoitus: Tutka-antenni ja
henkilöturvallisuus
Ennen kuin kytket tutka-antennin pyörimään,
varmista, että antennin lähellä ei ole ihmisiä.

Varoitus: Tutkan lähetysteho ja
henkilöturvallisuus
Tutka-antenni säteilee sähkömagneettista
energiaa. Varmista, että kaikki ihmiset ovat
poissa tutka-antennin läheltä ennen kuin
kytket tutka-antennin lähettämään ja aina kun
tutka-antenni lähettää.

Varoitus: Kaikuluotaimen käyttö
• ÄLÄ koskaan käytä kaikuluotainta aluksen
ollessa nostettuna ylös vedestä.

• ÄLÄ KOSKAAN kosketa kaikuanturin pintaa
kaikuluotaimen ollessa kytkettynä päälle.

• KYTKE KAIKULUOTAIN POIS PÄÄLTÄ jos on
mahdollista, että uimareita tai sukeltajia liikkuu
7,6 metrin (25 jalan) etäisyydellä anturista.

Varoitus: Kosketusnäytön
näyttöpinnan lämpötila
Mikäli näyttö on asennettu kannen yläpuolelle
jossa näyttö voi altistua suoralle auringonsäteilylle
pitempään kosketusnäytön pinta voi kuumentua
voimakkaasti. Mainitun tyyppisissä olosuhteissa
Raymarine suosittelee kosketusnäytön käytön
välttämistä:

• HybridTouch-näyttöjen tapauksessa käytä näytön
fyysisiä painikkeita kosketusnäyttöpinnan sijaan.

• Pelkällä kosketustoiminnolla varustettujen
näyttöjen tapauksessa käytä ulkoista
näppäimistöä (esimerkiksi RMK-9:ää).

Varoitus: Kosketusnäyttö
Pitkäaikainen altistuminen sateelle saattaa
aiheuttaa kosketusnäytön toimintovirheitä, joissa
tapauksissa kosketustoimintojen käyttö kannattaa
minimoida ja näytön pinta tulee pyyhkiä kuivalla
ei-hankaavalla kankaalla ennen kosketusnäytön
kosketustoimintojen käyttöä.

Huomautus: Anturikaapeli
• ÄLÄ leikkaa, katkaise, lyhennä tai halkaise
anturikaapelia.

• ÄLÄ irrota liitintä.

Jos kaapeli on katkaistu sitä ei voi korjata.
Katkaistu kaapeli poistaa takuun.

Huomautus: Jännitelähteen
suojaaminen
Kun asennat tämän laitteen, varmista, että
jännitelähde on asianmukaisesti suojattu sopivasti
mitoitetun sulakkeen tai automaattikatkaisijan
avulla.

Tärkeitä tietoja 9



Huomautus: Kartta- ja
muistikorttien hoito
Noudata alla olevia ohjeita välttääksesi
karttakorttien peruuttamaton vahingoittuminen ja/tai
tietojen menetykset:

• ÄLÄ TALLENNA dataa tai tiedostoja kartografiaa
sisältäville muistikorteille koska karttatiedot
saattavat ylikirjautua.

• Varmista, että kartta- ja muistikortti on asennettu
oikein päin. ÄLÄ yritä pakottaa karttakorttia
paikoilleen.

• ÄLÄ yritä poistaa kartta- tai muistikorttia
paikoiltaan käyttämällä mitään metallisia
työkaluja, kuten ruuvimeisseliä tai pihtejä.

Huomautus: Sulje muistikortti-
paikan luukku huolellisesti
Estä veden pääsy laitteen sisään sekä sisään
päässeen veden aiheuttamat mahdolliset vauriot
varmistamalla aina, että korttipaikan suojakansi on
aina kunnolla suljettu.

Huomautus: Aurinkosuoja
• Suojaa laite UV-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta
pitämällä näytön päällä aurinkosuojaa aina kun
monitoiminäyttöä ei käytetä.

• Poista aurinkosuojat laitteista veneen kulkiessa
suurella nopeudella riippumatta siitä kulkeeko
vene vedessä vai vedetäänkö venettä
peräkärryssä.

Puhdistaminen
Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:
• Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun
pinnoite ei kuluisi pois.

• Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia
tuotteita.

• Älä käytä painepesureita.

TFT-näytöt
Näytön värit voivat näyttää vaihtelevan mikäli näyttöä katsellaan
värillistä taustaa vasten tai värillisessä valaistuksessa. Kyseessä
on normaali ilmiö, joka liittyy kaikkiin TFT-näyttöihin (Thin Film
Transistor).

Suojaus veden vaikutuksia vastaan
Veden laitteen sisään pääsyyn liittyvä vastuuvapauslauseke
Vaikka tämän tuotteen suojausluokka täyttää ilmoitetun
IPX-standardin vaatimukset (kts. tuotteen Tekniset tiedot),
vettä voi päästä laitteen sisään ja laite voi vaurioitua, mikäli
laite altistetaan painepesulle. Raymarine ei myönnä takuuta
painepesulle altistetuille laitteille.

Vastuuvapauslausekkeet
Tämä tuote (mukaan lukien elektroniset kartat) on tarkoitettu
käytettäväksi vain navigoinnin apuvälineenä. Tuotteet on
tarkoitettu täydentämään ja tukemaan virallisten merikarttojen
käyttöä, ei korvaamaan niitä. Vain viralliset asianmukaisten
viranomaisten julkaisemat ajantasalla olevat merikartat

sekä merenkulkijoille suunnatut tiedotteet sisältävät kaikki
voimassa olevat oleelliset tiedot joita tarvitaan turvallisessa
navigoinnissa. Aluksen kapteeni vastaa aina siitä, että edellä
mainitut lähteet toimivat navigoinnin perustana. Käyttäjän
vastuulla on varmistaa, että tämän tai minkä tahansa toisen
Raymarine-laitteen käytön yhteydessä käytetään virallisia
ajantasalla olevia merikortteja sekä tiedonantoja merenkulkijoille.
Tämä tuote tukee kolmannen osapuolen tuottamia elektronisia
karttoja, jotka on joko sulautettu laitteen muistiin tai tallennettu
erillisille muistikorteille. Mainitun tyyppisten karttojen käyttöä
rajoittaa ja määrittää valmistajan EULA (End-User Licence
Agreement) eli loppukäyttäjän lisenssisopimus, joka on mukana
tämän tuotteen dokumentoinnissa tai toimitetaan karttakortin
mukana (tilanteen mukaan).
Raymarine ei takaa, että tämä tuote olisi täysin vapaa virheistä
tai että se on yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on
valmistanut joku muu henkilö tai taho kuin Raymarine.
Tämä tuote hyödyntää digitaalisia karttatietoja sekä elektronisia
tietoja, jotka saadaan GPS-järjestelmän kautta, joten tietoihin
saattaa sisältyä virheitä. Raymarine ei takaa mainitun
tyyppisten tietojen tarkkuutta. Käyttäjän on syytä huomata, että
mainitun tyyppiset virheet voivat tietyissä tapauksissa aiheuttaa
laitteen toimintahäiriöitä. Raymarine ei vastaa vahingoista
tai vaurioista, jotka aiheutuvat käyttäjän kyvyttömyydestä
tai osaamattomuudesta tämän laitteen käyttöön liittyen,
laitteen yhteistoiminnasta muiden valmistajien kanssa tai
laitteen hyödyntämissä kolmannen osapuolen tuottamissa
karttatiedoissa tai muissa tiedoissa olevien virheiden johdosta.

Muistikortit ja karttakortit
MicroSD-muistikortteja on mahdollista käyttää tietojen
varmuuskopiointiin sekä arkistointiin (esim. reittipisteet ja
jäljet). Kun tiedot on varmuuskopioitu muistikortille vanhat tiedot
voidaan poistaa järjestelmästä jolloin uusille tiedoille tulee lisää
tilaa. Arkistoidut tiedot voidaan lukea järjestelmään takaisin
koska tahansa. Karttakortit sisältävät kartografisia lisätietoja
tai päivityksiä.
On suositeltavaaa, että suoritat tietojen varmuuskopioinnin
muistikortille säännöllisin väliajoin. ÄLÄ tallenna tietoja
kartografisia tietoja sisältäville muistikorteille.

Yhteensopivat kortit
Seuraavan tyyppiset MicroSD-muistikortit ovat yhteensopivia
näyttösi kanssa:
• Micro Secure Digital Standard-Capacity (MicroSDSC)
• Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Huom:

• Suurin tuettu muistikortin muistikoko on 32 GB.

• MicroSD-kortit tulee alustaa joko FAT- tai FAT 32
-tiedostomuotoon jotta korttia olisi mahdollista käyttää
monitoiminäytössä.

Nopeusluokka
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme Class 10 -
tai UHS (Ultra High Speed) -luokan muistikortteja.

Karttakortit
Monitoiminäyttöösi on ladattu valmiiksi elektronisia karttoja
(maailmanlaajuinen peruskartta). Voit käyttää eri alueiden
karttoja asettamalla yhteensopivan karttakortin korttipaikkaan.

Käytä vain tunnettujen valmistajien kartta- ja muistikortteja
Kun arkistoit tietoja tai luot elektronista karttakorttia Raymarine
suosittelee käytettäväksi vain tunnettujen valmistajien
muistikortteja. Tiettyjen valmistajien muistikortit eivät ehkä
toimi laitteessasi. Suositelluista laitteista on saatavissa luettelo
asiakastuen kautta.

EMC—asennusohjeet
Raymarine—laitteet ja —varusteet täyttävät laitteiden
välisiä sähkömagneettisia häiriöitä minimoivien soveltuvien
sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (Electromagnetic
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Compatibility, EMC) liittyvät säädökset. Mainittujen säädöksien
tavoitteena on minimoida laitteiden väliset ja laitteiden
suorituskykyä heikentävät häiriöt.
Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys sille,
että EMC-suorituskykyä ei vaaranneta.

Huom: Alueilla joilla esiintyy voimakkaita EMC-häiriöitä
saattaa ilmetä jonkin verran häiriöitä tuotteen
toiminnassa. Mainituissa tapauksissa tuotteen ja häiriölähteen
välistä etäisyyttä tulee lisätä mahdollisimman suureksi.

Optimaalisen EMC-suorituskyvyn aikaansaamiseksi
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
• Raymarine—laitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit
– Vähintään 1 m (3 jalan) etäisyys lähettävistä laitteista tai
kaapeleista joissa kulkee RF-signaaleita (esim. VHF-radiot,
-kaapelit ja -antennit). SSB-radioiden tapauksessa
etäisyyden tulee olla vähintään 2 metriä (7 jalkaa).

– Yli 2 m (7 jalan) etäisyys tutkasäteestä. Tutkasäteen
keilan voidaan normaalisti olettaa ulottuvan 20 astetta
tutka-antennin ylä- ja alapuolelle.

• Tuotteen virransyöttö tulee toteuttaa erillisen akun, ei
käynnistysakun kautta. Tämä on tärkeää jotta ei-toivotut
reaktiot ja tietojen menetykset voidaan eliminoida moottorin
käynnistyksen yhteydessä.

• Liitännät toteutetaan käyttämällä Raymarine-yhtiön
määrittämiä kaapeleita.

• Kaapeleita ei katkaista tai jatketa, ellei asennusohjeissa
erikseen anneta ohjetta mainituista toimenpiteistä.

Huom: Mikäli veneen rakenteet estävät jonkin edellä
mainitun suosituksen vaatimuksien täyttämisen, varmista
kuitenkin että eri sähkölaitteiden keskinäiset etäisyydet
ovat mahdollisimman suuret jolloin saat aikaan parhaan
mahdollisen EMC-suorituskyvyn koko asennukselle.

RF-altistus
Tämä lähetin sekä sen antenni täyttävät väestöä koskevat
valvomattomaan RF-altistumiseen liittyvien FCC / IC
-standardien vaatimukset. WiFi / Bluetooth -antenni on
sijoitettu etupaneelin taakse näytön vasemman käden puolelle.
Suosittelemme vähintään 1 cm etäisyyden säilyttämistä näytön
vasempaan reunaan.

FCC

Compliance Statement (Part 15.19)
Tämä laite täyttää FCC-määräyksien (Part 15) vaatimukset.
Laitteen käyttö on sallittu seuraavissa kahdessa tapauksessa:
1. Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Laite sietää siihen kohdistuvien häiriöiden vaikutukset

mukaan lukien ei-haluttuja toimintoja aiheuttavat häiriöt.

FCC Interference Statement (Part
15.105 (b))
Tämän laitteen on todettu testeissä täyttävän FCC-määräysten
(Part 15) Class B -luokan digitaaliselle laitteelle asetetut
raja-arvot.
Mainitut raja-arvot on suunniteltu siten että ne takaavat
kohtuullisen suojauksen haitallisia häiriöitä vastaan
kotitaloustyyppisissä asennuksissa. Tämä laite muodostaa,
hyödyntää sekä voi säteillä radiotaajuuksista energiaa
ja ohjeiden vastaisesti asennettuna tai käytettynä voi
aiheuttaa haitallisia radioliikennettä häiritseviä häiriöitä.
Vaatimustenmukaisuus ei kuitenkaan takaa sitä, etteikö häiriöitä
voisi ilmetä yksittäisissä asennuksissa. Mikäli tämä laite
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon

(tarkistettavissa helposti kytkemällä laitteen pois päältä ja
takaisin päälle), käyttäjä voi pyrkiä korjaamaan tilanteen yhdellä
tai useammalla seuraavista menetelmistä:

1. Vastaanottoantennin suuntauksen tai asennuspaikan
muuttaminen.

2. Laitteen ja vastaanottimen välisen välimatkan
kasvattaminen.

3. Laitteen virransyötön liitännän siirtäminen virtapiiriin joka
on muu kuin se virtapiiri johon vastaanottimen virransyöttö
on liitetty.

4. Ota yhteys jälleenmyyjään tai pätevään radio-/TV-asentajaan
lisäavun saamiseksi.

Industry Canada
Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivapauden
määrittävien RSS-standardien vaatimukset.
Laitteen käyttö on sallittu seuraavissa kahdessa tapauksessa:

1. Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

2. Laitteen tulee sietää häiriöt, mukaan lukien häiriöt jotka
voivat aiheuttaa ei-toivottuja laitteen toimintoja.

Tämä Class B -luokan digitaalinen AIS-laite täyttää Canadian
ICES-003 -standardin vaatimukset.

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.

Japanilaiset hyväksynnät
Tämän radiolaitteen, lisenssiä edellyttävien radiolaitteiden ja
matalatehoisten lisensoimattomien radiolaitteiden taajuusalueet ovat
kokonaan tai osittain samoja joilla erilaisia teollisuuden, tieteellisten,
lääkintäsovellusten sekä tuotantolinjonen laitteita käytetään.

1. Ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä radiolaitetta, varmista että edellä
mainitun tyyppisiä laitteita ei käytetä tämän radiolaitteen välittömässä
läheisyydessä.

2. Jos havaitset häiriöitä joita tämä radiolaite mahdollisesti aiheuttaa
edellä kuvatuille laitteile, vaihda taajuutta välittömästi tai keskeytä
lähetykset ja ota yhteys asiantuntijaan häiriöiden estämiseksi jatkossa.
Voi olla että laitteen asennusta täytyy soveltuvin osin muuttaa.
Yhteystiedot tekniseen tukeen ovat jäljempänä.

3. Muutoinkin mikäli radiolaitteen käytön epäillään aiheuttavan häiriöitä
matalatehoisille radiolaitteille mobiilitunnistussovelluksissa tai
radioamatööriasemille, on syytä ottaa yhteyttä alla mainittuihin tahoihin
ongelmien selvittämiseksi.

Yhteystiedot: Ota yhteys paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään.

Kolmannen osapuolen ohjelmis-
tolisenssisopimukset
Tämän tuotteen käyttöön liittyy tiettyjen kolmansien osapuolien
ohjelmistolisenssien käyttösopimuksiin liittyviä ehtoja alla olevan
luettelon mukaisesti:

• GNU — LGPL/GPL
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• JPEG-kirjastot

• OpenSSL

• FreeType

Yllä oleviin liittyvät lisenssisopimukset ovat luettavissa
Internet-sivuilla osoitteessa www.raymarine.com sekä mukana
toimitetulta dokumentoinnin sisältävältä CD-levyltä (mikäli
kuulunut toimitukseen).

Häiriönpoistoferriitit
Raymarine—kaapeleihin voidaan asentaa häiriönpoistoferriitit.
Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn
takaamiseksi. Mikäli häiriönpoistoferriitti on poistettava
kaapelista esimerkiksi asennuksen tai huollon aikana, kyseinen
häiriönpoistoferriitti on ehdottomasti asennettava takaisin
alkuperäiseen kohtaan kaapelia ennen kuin laitetta ryhdytään
käyttämään.
Käytä vain oikean tyyppisiä häiriönpoistoferriittejä, joita on
saatavissa Raymarine-jälleenmyyjiltä.
Asennuksissa joissa edellytetään useampia häiriönpoisto-
ferriittejä tulee käyttää ylimääräisiä vedonpoistajia tai
kaapelikiinnikkeitä ylimääräisten ferriittien kaapeleihin
kohdistaman rasituksen minimoimiseksi.

Liitännät muihin laitteisiin
Tarve muiden kuin Raymarine-yhtiön valmistamien kaapeleiden
suojaamiseen ferriittien avulla.
Mikäli Raymarine-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka
eivät ole Raymarine-yhtiön valmistamia, häiriönpoistoferriitti on
AINA asennettava siihen päähän kaapelia, joka on lähempänä
Raymarine-laitetta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Raymarine UK Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset
R&TTE directive 1999/5/EC - direktiivin vaatimukset.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
asianomaisilta tuotesivuilta Internet-sivuilta osoitteessa
www.raymarine.com.

Tuotteen poisto käytöstä
Tämä tuote on poistettava käytöstä WEEE-direktiivin ohjeiden
mukaisella tavalla.

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic
Equipment) edellyttää elektronisten tuotteiden kierrätystä.
Vaikka WEEE-direktiivi ei välttämättä koskekaan kaikkia
Raymarine-tuotteita, pyydämme asiakkaitamme tukemaan
direktiivin pyrkimyksiä tämän tuotteen käytöstä poiston
yhteydessä.

Pikselien virheettömyys
Kaikkien TFT—näyttöjen (TFT, Thin Film Transistor) tapaan
näytössä voi esiintyä muutamia väärin valaistuja yksittäisiä
pikseleitä. Nämä voivat näkyä joko mustina pikseleinä
valaistuilla alueilla tai värillisinä pikseleinä mustilla alueilla.
Jos näytössä näkyy ENEMMÄN kuin suurin sallittu määrä väärin
näkyviä pikseleitä (katso lisätiedot tuotteen teknisistä tiedoista),
ota yhteys paikalliseen Raymarine-huoltoon lisäohjeiden
saamiseksi.

Takuu ja laitteen rekisteröinti
Rekisteröi Raymarine-tuotteen omistussuhde vierailemalla
Internet-sivuilla osoitteessa www.raymarine.com.
Rekisteröimällä tuotteen voit hyödyntää täydet takuuehdot.
Laitteen pakkaus sisältää viivakooditarran joka sisältää laitteen
sarjanumeron. Tarvitset sarjanumeron rekisteröidäksesi tuotteen
Internet-sivujen kautta. Säilytä tarra myöhempää käyttöä varten.

IMO and SOLAS
Tässä manuaalissa kuvattu laite on tarkoitettu käytettäväksi
vain huviveneissä sekä työveneissä, jotka eivät kuulu IMO:n
(International Maritime Organization) tai SOLAS:ksen (Safety of
Life at Sea) säädöksiin.

Tekninen tarkkuus
Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa
olevat tiedot tuotantohetkellä olivat virheettömät. Raymarine
ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista epätarkkuuksista
tai puutteista. Jatkuvan tuotteiden kehitykseen liittyvän
tuotepolitiikkamme takia tuotteiden ominaisuuksissa voi tapahtua
muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Edellisen seurauksena
Raymarine ei vastaa mahdollisista tämän dokumentin ja
tuotteen ominaisuuksien välisistä eroista. Varmista että
käytössäsi on uusimmat versiot tuotteen dokumentoinnista
tarkistamalla saatavissa oleva dokumentointi Raymarine-yhtiön
Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.
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2.1 Käsikirjan tiedot
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä monitoiminäyttöösi liittyviä tietoja.
Tämä käsikirja on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien
kolmannen sukupolven Raymarine-monitoiminäyttöjen kanssa:
• a-sarja
• c-sarja
• e-sarja

Tietoja tästä käsikirjasta
Tämä käsikirja sisältää monitoiminäytön ja siihen liittyvän
elektronisten karttatietojen käyttöön sekä monitoiminäyttöön
mahdollisesti liitettyjen muiden laitteiden ja monitoiminäytön
yhteiskäyttöön liittyviä ohjeita.
Perusoletus on se, että monitoiminäyttöön liitetyt laitteet
ovat yhteensopivia monitoiminäytön kanssa ja että laitteet
on asennettu asianmukaisella tavalla. Tämä käsikirja on
tarkoitettu käyttäjille, joilla on eritasoisia tietoja merenkulusta
ja navigoinnista, kuitenkin niin, että käyttäjällä on perustiedot
monitoiminäytön käyttöön ja navigointiin liittyvään terminologiaan
sekä käytäntöihin liittyen.

Ohjelmistoversio
Raymarine päivittää laitteiden ohjelmistoja säännöllisesti ja lisää
uusia ominaisuuksia sekä parantaa olemassa olevia toimintoja.

Release 10

Tämä käsikirja kuvaa monitoiminäytön ohjelmistoversiota
— LightHouse II Release 10.
Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on kohdassa
Ohjelmistopäivitykset.
Tarkista Raymarine-yhtiön Internet-sivut ja varmista, että
laitteessasi on viimeisin ohjelmisto ja käytössäsi viimeisin
käyttöohjeen versio. www.raymarine.com.

Käsikirjat
Seuraavat käsikirjat liittyvät monitoiminäyttöösi:

Käsikirjat
Kaikki dokumentit ovat ladattavissa PDF-muodossa
Internet-osoitteesta www.raymarine.com

aSeries-käsikirjat

Tuotekuvaus Tuotenumero

a-sarjan Asennus- ja pikaohje 88012

a-sarja / c-sarja / e-sarja Asennus-
ja käyttöohje

81337

a6x Asennussapluuna 87165

a7x Asennussapluuna 87191

c-sarjan käsikirjat

Tuotekuvaus Tuotenumero

c-sarjan / e-sarjan Asennus- ja
pikaohje

88001

aSeries / cSeries / eSeries Asennus-
ja käyttöohje

81337

e95 / e97 / c95 / c97
Asennuskaavain

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Asennusapluuna

87145

e-sarjan käsikirjat

Tuotekuvaus Tuotenumero

e7 / e7D Asennus ja pikaohje 88011

c-sarjan / e-sarjan Asennus- ja
pikaohje

88001

Tuotekuvaus Tuotenumero

aSeries / cSeries / eSeries Asennus-
ja käyttöohje

81337

e7 / e7D Asennuskaavain 87137

e95 / e97 / c95 / c97
Asennuskaavain

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Asennusapluuna

87145

e165 Asennuskaavain 87166

Muut käsikirjat

Kuvaus Tuotenumero

SeaTalkng Referenssimanuaali 81300

Käyttöohjeiden Print Shop
Raymarine tarjoaa PrintShop-palvelun, jonka kautta voit
ostaa Raymarine-tuotteeseen liittyviä korkealuokkaisia
ammattilaistason painettuja käyttöohjeita.
Painetut materiaalit sisältävät Raymarine-tuotteeseesi liittyviä
tarpeellisia tietoja, joten on suositeltavaa pitää manuaalit
mukana aluksessa.
Voit tilata painetun manuaalin suoraan kotiovelle
toimitettuna Internet-sivuilta osoitteesta http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=5175.
Lisätietoja Print Shop -palvelusta on Internet-sivuilla
Print Shop FAQ -sivuilla osoitteessa: http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=5751.

Huom:

• Painettuja manuaaleja on mahdollista maksaa luottokorteilla
ja PayPal-palvelun kautta.

• Painetut manuaalit voidaan toimittaa minne päin maailmaa
tahansa.

• Lähikuukausina Print Shop -palveluun tullaan lisäämään
muita sekä vanhoihin että uusiin tuotteisiin liittyviä
manuaaleja.

• Raymarinen käyttöohjeita ja manuaaleja on ladattavissa
veloituksetta Internet-sivujen kautta, tiedostot ovat
PDF-muodossa. Mainittuja PDF-tiedostoja on
mahdollista katsella PC:n tai kannettavan tietokoneen
kautta, tablet-PC:n kautta tai Raymarinen uusimpien
monitoiminäyttöjen kautta.
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2.2 Tuotteen esittely

a6x-näyttömallit
a6x-monitoiminäyttöjä on saatavissa seuraavissa
näyttömuodoissa:

Ilman
kaikuluotainta
olevat mallit

a65
(E70076)

a65 Wi-Fi
(E70162)

Kaikuluotain-
mallit

a67
(E70077)

a67 Wi-Fi
(E70163)

DownVision-
malli

a68
(E70206)

a68 Wi-Fi
(E70207)

Ominaisuus • Bluetooth

• Sisäinen GPS

• Bluetooth

• Sisäinen GPS

• Wi-Fi

Säätimet

Multi-Touch-
kosketusnäyttö
(HybridTouch
kun pariutettu
etänäppäimistöön).

Multi-Touch-
kosketusnäyttö
(HybridTouch
kun pariutettu
etänäppäimistöön).

a7x-näyttömallit
a7x-monitoiminäyttöjä on saatavissa seuraavina malleina:

Ilman
kaikuluotainta
olevat mallit

a75
(E70164)

a75 Wi-Fi
(E70166)

Kaikuluotain-
mallit

a77
(E70165)

a77 Wi-Fi
(E70167)

DownVision-malli a78
(E70208)

a78 Wi-Fi
(E70209)

Ominaisuus • Bluetooth

• Sisäinen GPS

• Bluetooth

• Sisäinen GPS

• Wi-Fi

Säätimet

Multi-Touch-
kosketusnäyttö
(HybridTouch
kun pariutettu
etänäppäimistöön).

Multi-Touch-
kosketusnäyttö
(HybridTouch
kun pariutettu
etänäppäimistöön).
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c- ja e-sarjan näyttömallit
c- ja e-sarjan monitoiminäyttöjä on saatavissa seuraavina malleina:

Ei kaiku-
luotainta

Kaikulu-
otain Sarja Säätimet Ominaisuus

e7
(E62354)

e7D
(E62355)

eSeries

HybridTouch
(kosketusnäyttö ja fyysiset
painikkeet)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Sisäinen GPS.

• Videotulo.

c95
(E70011)

c97
(E70012)

cSeries

Vain fyysiset
painikkeet

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Sisäinen GPS.

• Videotulo.

e95
(E70021)

e97
(E70022)

eSeries

HybridTouch
(kosketusnäyttö ja fyysiset
painikkeet)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Sisäinen GPS.

• Videotulo x2.

• Videolähtö.

c125
(E70013)

c127
(E70014)

cSeries

Vain fyysiset
painikkeet

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Sisäinen GPS.

• Videotulo.

e125
(E70023)

e127
(E70024)

eSeries

HybridTouch
(kosketusnäyttö ja fyysiset
painikkeet)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Sisäinen GPS.

• Videotulo x2.

• Videolähtö.

e165
(E70025)

ei sovel-
lettavissa

eSeries

HybridTouch
(kosketusnäyttö ja fyysiset
painikkeet)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (SeaTalkng-väylän
kautta)

• Videotulo x2.

• Videolähtö.
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HybridTouch esittely
Jos monitoiminäyttö sisältää HybridTouch-toiminnon, voit käyttää
toimintoja koskettamalla näyttöä tai painamalla painikkeita.
HybridTouch-näyttö sisältää fyysiset painikkeet, joita voidaan
käyttää kosketusnäytön tarjoaman hallintatavan lisäksi. Pelkällä
kosketustoiminnolla varustetut monitoiminäytöt (joissa ei ole
fyysisiä painikkeita) voidaan liittää etänäppäimistöön mikä tuo
käyttöön HybridTouch-toiminnallisuuden.
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä kosketusnäytön kautta.
Kosketusnäytön käyttö voi kuitenkin olla hankalaa tietyissä
olosuhteissa, kuten voimakkaassa merenkäynnissä.
Mainitun tyyppisissä tapauksissa Raymarine suosittelee,
että kosketustoiminto lukitaan ja että monitoiminäytön käyttö
suoritetaan fyysisten painikkeiden avulla.

Kosketusnäytön esittely
Kosketusnäyttö tarjoaa vaihtoehdon monitoiminäytön hallintaan
fyysisten painikkeiden sijaan.
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä kosketusnäytön kautta

Huom: Raymarine suosittelee, että tutustut kosketusnäytön
toimintaan aluksen ollessa kiinnitettynä laituriin tai aluksen
ollessa ankkuroituna. Voit tutustua monitoiminäytön
toimintoihin käyttämällä simulaattoritoimintoa (valitse Kotisivu
> Asetukset > Järjestelmän asetukset).

2.3 Käsikirjan kuvat
Tässä käsikirjassa esiintyvät kuvat ja kuvakaappaukset saattavat
erota hieman käytössä olevan mallisi vastaavista näkymistä.
Alla kuvattua monitoiminäytön kuvaa käytetään läpi koko
käyttöohjeen ja ellei toisin mainita soveltuu käytettäväksi
viitteenä kaikkiin kolmannen sukupolven Raymarinen
monitoiminäyttömalleihin (esim. uusi aSeries, cSeries ja
eSeries).

D12596-1
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2.4 Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät
Tässä käyttöohjeessa käytetään alla lueteltuja merkintätapoja ja viittauksia:

Tyyppi Esimerkki Merkintä

Symbolit Termiä "Valitse" käytetään symboleita sisältävien toimenpiteiden
yhteydessä viittaamaan toimenpiteisiin joissa näytöltä valitaan symboli joko
kosketustoiminnon tai fyysisten painikkeiden avulla.

• Kosketus— Paina sormenpää symbolin päälle kun haluat valita sen.

• Fyysiset painikkeet — Korosta symboli Joystick-säätimellä ja paina
Ok-painiketta.

Termiä "Valitse" käytetään valikkoihin liittyvissä toimenpiteissä
ilmaisemaan valikkovaihtoehdon valintaa joko koskettamalla tai fyysisten
painikkeiden avulla.

• Kosketus— Paina sormenpää symbolin päälle kun haluat valita sen.

• Fyysiset painikkeet — Korosta symboli Joystick-säätimellä ja paina
Ok-painiketta.

Valikot

Termiä "vieritä" käytetään valikkoihin liittyvissä toimenpiteissä ilmaisemaan
valikon tai valikkovaihtoehtojen vierittämistä/selausta joko koskettamalla
tai fyysisten painikkeiden avulla.

• Kosketus — Paina sormenpää valikkovaihtoehdon päälle ja liikuta
sormenpäätä ylös- tai alaspäin.

• Fyysiset painikkeet — Suorita vieritys kiertämällä kiertosäädintä
myötä- tai vastapäivään.

.

Sovellukset Termiä "valitse" käytetään sijainnin, kohteen tai maalin valintaan liittyvissä
toimenpiteissä joko kosketusnäytön tai fyysisten painikkeiden avulla.

• Kosketus — valitse sijainti painamalla ja pitämällä sormenpää
alaspainettua kyseisessä kohdassa, tai

• Kosketus — valitse kohde tai maali painamalla ja vapauttamalla
sormenpää kohteesta tai maalista.

• Fyysiset painikkeet — korosta sijainti, kohde tai maali käyttämällä
Joystick-säädintä ja painamalla Ok-painiketta.

Numeeriset säätimet Termiä “säädä” käytetään numeeristen säätimien asetuksiin liittyvissä
toimenpiteissä viittaamaan numeerisen arvon muuttamiseen
kosketustoiminnon tai fyysisten painikkeiden avulla:

• Kosketus— paina sormenpää ylös- tai alasnuolen päälle lisätäksesi tai
vähentääksesi numeerista arvoa.

• Fyysiset painikkeet— lisää tai vähennä numeerista arvoa kääntämällä
Kiertosäädintä.

Numeerisen säätimen näkyessä näytöllä voit myös valita
Näppäimistö-symbolin tai painaa ja pitää alaspainettuna Ok-painiketta
jos haluat avata numeerisen näppäimistön asetuksen syöttämiseksi
virtuaalinäppäimistön kautta.

Liukusäätimet Termiä “säädä” käytetään liukusäätimiin liittyvissä toimenpiteissä
viittaamaan asetuksen numeerista arvon muuttamista kosketustoiminnon
tai fyysisten painikkeiden avulla:

• Kosketus— paina sormenpää ylös- tai alasnuolen päälle lisätäksesi tai
vähentääksesi numeerista arvoa.

• Fyysiset painikkeet— lisää tai vähennä numeerista arvoa kääntämällä
Kiertosäädintä.
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WPT (MOB) -painike / kuvake
Monitoiminäytön tyypistä riippuen näytössä on joko WPT (MOB)
-painike tai näytössä näkyvä kuvake.

WPT-
painike

• cSeries

• eSeries

• RMK-9-näppäimistö

WPT-
kuvakkeet

• aSeries

• gS Series

Tässä käyttöohjeessa termi: Valitse WPT tarkoittaa joko
fyysisen WPT-painikkeen painamista tai näytöllä näkyvän
WPT-kuvakkeen koskettamista.

Kosketus- ja ei-kosketusnäytölliset toiminnot
Tämä käsikirja pätee sekä kosketustoiminnallisten että ilman
kosketustoimintoa olevien näyttöjen tapauksessa.
Tässä käyttöohjeessa käytetään erityisiä kuvakkeita jotka
ilmaisevat onko kyseessä kosketusnäyttö- vai tavanomainen
toiminto. Jos toimintoa ei ole merkitty kosketus- tai
ei-kosketus-kuvakkeella, kyseinen toiminto voidaan suorittaa
kummalla tahansa tyyppisellä näytöllä.

Kosketus (Kosketustoiminto) —
Kosketustoiminnot liittyvät kosketustoiminnolla
varustettuihin monitoiminäyttöihin.

Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt (fyysisillä
painikkeilla suoritettavat toiminnot) — Tämän
tyyppiset toiminnot liittyvät monitoiminäyttöihin
jotka on varustettu fyysisillä painikkeilla tai
monitoiminäyttöihin joihin on liitetty ja pariutettu
etänäppäimistö.
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3.1 Järjestelmäintegrointi
Monitoiminäyttösi on yhteensopiva monien erilaisten merielektroniikkalaitteiden kanssa.

1 2 85 6 73

16109 11 12 13 15

4

1817 19 20 21 22

23 24

D12244-4
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Monitoiminäyttö hyödyntää useampia erilaisia tiedonsiirtokäytäntöjä, joiden avulla näyttö ja verkkoon liitetyt muut laitteet vaihtavat
tietoja keskenään. Seuraava taulukko luetteloi yksityiskohtaisemmin ne laitteet, jotka voidaan liittää monitoiminäyttöön, sekä
liitäntätyypin (yhteyskäytönnön tai fyysisen liitäntätyypin mukaan):

Ko-
hde Laitetyyppi Maksimilukumäärä Sopivat laitteet Liitännät

1 Kauko-ohjaus 1 per monitoiminäyttö. Raymarine RCU-3 Bluetooth

2 Älypuhelin /
Tablettitietokone

1 per monitoiminäyttö. Raymarinen langaton videokuvan
suoratoisto ja kauko-ohjainsovellukset:

• Apple iPhone 4 (tai uudempi) tai iPad
2 (tai uudempi)

• Android-laite jossa 1 GHz
prosessori (minimi) ja Android
2.2.2 -käyttöjärjestelmä (tai uudempi)

• Amazon Kindle Fire

Karttaplotterin tahdistamiseen Navionics
Marine -sovelluksen kanssa:

• Apple iPhone tai iPad

• Android-yhteensopiva älypuhelin tai
tabletti-PC

Mediasoittimen hallinta (vain uusi aSeries,
eSeries ja gS Series):

• Mikä tahansa Bluetooth-yhteensopiva
laite, joka tukee Bluetooth 2.1+ EDR
power class 1.5 -standardia (tuettu
profiili: AVRCP 1.0)

• Karttaplotterin tahdistamiseen
Navionicsin Marine -sovelluksen
kanssa: Wi-Fi.

• Videokuvan suoratoisto ja
kauko-ohjaus: Wi-Fi.

• Mediasoittimen hallinta: Bluetooth 2.1+
EDR power class 1.5 -standardi (tuettu
profiili: AVRCP 1.0) tai uudempi

3 Aluksen tankkien anturit —
kolmannen osapuolen

• Enintään 5 x polttoaine.

• 1 x makea vesi.

• 1 x jätevesi.

• 1 x septi.

• 1 x täky / kala.

Kolmannen osapuolen NMEA 2000
-liitännät

NMEA 2000 (valinnaisten
DeviceNet-sovitinkaapelien kautta)

22 a Series / c Series / e Series



Ko-
hde Laitetyyppi Maksimilukumäärä Sopivat laitteet Liitännät

4 GPS (ulkoinen) —
Raymarine

1 Mikä tahansa seuraavista yhdistelmistä:

• RS130

• Raystar125 GPS

• Raystar125+ GPS (valinnaisen SeaTalk
- SeaTalkng -sovittimen kautta)

SeaTalk, SeaTalkng tai NMEA 0183

5 Mittarit — Raymarine SeaTalkng-väylän
kaistaleveyden ja
kuormien virrankulutuksen
puitteissa.

SeaTalkng:

• i50 Syvyys, Nopeus tai Tridata

• i60 Tuuli, CH Tuuli

• i70

• ST70+

• ST70

SeaTalk (valinnaisen SeaTalk - SeaTalkng
-sovittimen kautta):

• i40 Tuuli, Nopeus, Syvyys tai Bidata

• ST60+ Tuuli, Nopeus, Syvyys, Peräsin
tai Kompassi

• ST40 Tuuli, Nopeus, Syvyys, Peräsin
tai Kompassi

SeaTalk, SeaTalkng

6 Autopilottiohjaimet —
Raymarine

SeaTalkng-väylän
kaistaleveyden ja
kuormien virrankulutuksen
puitteissa, tapauksesta
riippuen.

SeaTalkng:

• p70

• p70R

• ST70 (vain SeaTalkng-kurssitietokone)

• ST70+ (vain SeaTalkng-kurssitietokone)

SeaTalk (valinnaisen SeaTalk - SeaTalkng
-sovittimen kautta):

• ST6002

• ST7002

• ST8002

SeaTalk, SeaTalkng

7 Autopilotit — Raymarine 1 SeaTalkng:

• Evolution-autopilotit

• Kaikki SPX-kurssitietokoneet

SeaTalk (valinnaisen SeaTalk - SeaTalkng
-sovittimen kautta):

• ST1000

• ST2000

• S1000

• S1

• S2

• S3

SeaTalk, SeaTalkng tai NMEA 0183

8 AIS — Raymarine 1 • AIS 350

• AIS 650

• AIS 950

• AIS 250

• AIS 500

SeaTalkng tai NMEA 0183

8 AIS — kolmannen
osapuolen

1 Kolmannen osapuolen NMEA
0183–yhteensopiva AIS Class A tai
Class B vastaanotin / lähetinvastaanotin.

NMEA 0183

9 Aluksen trimmitasot —
kolmannen osapuolen

1 pari Kolmannen osapuolen NMEA 2000
-liitännät

NMEA 2000 (valinnaisten
DeviceNet-sovitinkaapelien kautta)
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Ko-
hde Laitetyyppi Maksimilukumäärä Sopivat laitteet Liitännät

10 Video / kamera • aSeries = 0

• e7, e7D, cSeries = 1

• eSeries (poislukien e7
ja e7D) = 2

Komposiitti (PAL) tai NTSC-videolähde BNC-liittimet

10 IP-kamera — kolmannen
osapuolen

Useita

Huom: Vain yhtä
(1) IP-kameraa
mahdollista katsella
kerrallaan.

Kolmannen osapuolen IP-kamera

Huom: IP-kameroiden tulee voida
määrittää IP-osoite DHCP:n kautta
ja sallia autentikoimaton anonyymi
ONVIF-käyttö.

SeaTalkhs-verkon kautta.

11 Lifetag (Mies yli laidan
-hälytin)

1 tukiasema Kaikki Raymarine Lifetag -tukiasemat. SeaTalk (valinnaisen SeaTalk - SeaTalkng
-muuntimen kautta)

12 Moottoriliitäntä —
Raymarine

1 laite per kukin moottorin
CAN-väylä

ECI-100 SeaTalkng

12 Moottorin liitäntä —
kolmannen osapuolen

1 Kolmannen osapuolen NMEA 2000
-liitännät

NMEA 2000 (valinnaisten
DeviceNet-sovitinkaapelien kautta)

13 Muuntimet ja anturit —
Raymarine

1 Analogiset muuntimet:

• Tuuli

• Nopeus

• Syvyys

• Peräsinreferenssi

SeaTalkng (valinnaisen iTC-5-muuntimen
kautta)

13 Muuntimet ja anturit —
Airmar

1 • DT800 Smart Sensor -älyanturi

• DST800 Smart Sensor -älyanturi

• PB200-sääsema

SeaTalkng (valinnaisen iTC-5-muuntimen
kautta)

14 Ulkoinen näyttö eSeries (poislukien e7 ja
e7D) = 1

Ulkoinen näyttö 15-pinninen D-liitin (VGA)

15 Kaikuanturi 1 Näytöt joissa on suora liitäntä
kaikuluotaimeen

• Raymarine P48

• Raymarine P58

• Raymarine P74

• Raymarine B60 20º

• Raymarine B60 12º

• Raymarine B744V

; TAI:

• Mikä tahansa 600 W / 1 kW:n
yhteensopiva anturi (valinnaisen
E66066-sovitinkaapelin kautta)

; TAI:

• Mikä tahansa Minn Kota -anturi
(valinnaisen A62363-sovitinkaapelin
kautta)

Liitäntä ulkoisen Raymarine-
kaikumoduulin kautta:

• Mikä tahansa kaikumoduuliyhteen-
sopiva anturi

Raymarine-anturiliitäntä TAI Minn Kota
-anturiliitäntä
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Ko-
hde Laitetyyppi Maksimilukumäärä Sopivat laitteet Liitännät

16 DSC VHF-radio —
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Ray260

• Ray260 AIS

NMEA 0183:

• Ray49

• Ray55

• Ray218

• Ray240

Huom: Uusi aSeries edellyttää
NMEA 0183 - SeaTalkng -sovitinta.

17 Sirius Weather
-merisäävastaanotin /
satelliittiradiovastaanotin
(vain Pohjois-Amerikka)

1 SeaTalkhs:

• SR150

• SR100

• SR6

SeaTalkng:

• SR50

SeaTalkhs, SeaTalkng.

18 Lisänäytöt — Raymarine 9 Kolmannen sukupolven Raymarine-
monitoiminäytöt
SeaTalkhs (suositeltava):

• aSeries

• cSeries

• eSeries

• gS Series

Huom: Voit liittää
Raymarine-monitoiminäytöt NMEA
0183 - tai SeaTalkng -väylien kautta
mutta kaikki toiminnot eivät ole tuettuja.

Huom: Voit ladata uusimmat
ohjelmistoversiot Internet-sivuilta
osoitteesta www.raymarine.com.

SeaTalkhs.

18 Lisänäyttö/-näytöt -
kolmannen osapuolen

• Liitännät
monitoiminäytön
NMEA-lähtöihin: 4

• Liitännät
monitoiminäytön
NMEA-tuloihin: 2

Huom:
Uudet aSeries-
monitoiminäytöt eivät
tue suoraa liitäntää
NMEA 0183 -laitteisiin.

NMEA 0183 –yhteensopivat karttaplotterit
ja monitoiminäytöt

NMEA 0183

19 Kaikumoduulit
(kaikuluotain) — Raymarine

Useita • CP450C

• CP300

• CP100

• Kaikuluotaintoiminnon sisältävät
monitoiminäytöt

SeaTalkhs

20 Tutka — Raymarine 1 Kaikki Raymarinen digitaaliset
kupuantennit (ei HD) ja HD- tai
SuperHD-tutka-antennit.

Huom: Varmista, että tutka-antenni
on varustettu viimeisimmällä
ohjelmistoversiolla.

SeaTalkhs
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Ko-
hde Laitetyyppi Maksimilukumäärä Sopivat laitteet Liitännät

21 Lämpökamera —
Raymarine

1

Huom: aSeries-
monitoiminäytöt eivät
tue lämpökameroita.

• T200 Series

• T300 Series

• T400 Series

• T800 Series

• T900 Series

SeaTalkhs (ohjausta vartenl), BNC-liitäntä
(videota varten)

22 Etänäppäimistö Useita • RMK-9 SeaTalkhs

23 Fusion-viihdejärjestelmät Useita Fusion 700 -sarjan viihdejärjestelmät:

• MS-IP700

• MS-AV700

SeaTalkhs

24 PC / kannettava tietokone 1 Windows-yhteensopiva PC- tai kannettava
tietokone johon on ladattu Raymarine
Voyager -ohjelmisto.

SeaTalkhs
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3.2 Asennuksen tarkistuslista
Asennus sisältää seuraavat toimenpiteet:

Asennustehtävä

1 Suunnittele asennus etukäteen

2 Kerää kaikki tarvittavat laitteet ja työkalut saataville etukäteen

3 Aseta kaikki laitteet asennuskohteiden viereen

4 Reititä kaikki kaapelit

5 Poraa tarvittavat asennusreiät ja kaapeleiden läpivientiaukot

6 Suorita kaikki liitännät kaapeleiden ja laitteiden välille

7 Kiinnitä kaikki laitteet paikoilleen

8 Kytke virta ja testaa järjestelmän toiminta

3.3 Järjestelmän rajoitukset
Seuraavat rajoitukset pätevät Raymarinen monitoiminäyttöjär-
jestelmään liitettävien järjestelmäkomponenttien lukumäärään.

Komponentti Maksimi

Maksimilukumäärä
SeaTalkhs-laitteita

25

Maksimilukumäärä
SeaTalkng-laitteita

50

Raymarine-monitoiminäytöt. 10
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3.4 Multiple data sources (MDS)
-esittely
Asennukset jotka sisältävät useampia datalähteitä voivat
aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkkinä voidaan mainita asennus joka
sisältää useamman kuin yhden GPS-tietolähteen.
MDS:n avulla voit hallita seuraaviin tietoihin liittyviä ristiriitoja:

• GPS-sijaintitieto.

• Ohjaussuunta.

• Syvyys.

• Nopeus.

• Tuuli.

Tämä toiminto suoritetaan tyypillisesti osana alustavia
asennustoimenpiteitä tai aina kun järjestelmään on asennettu
uusia laitteita.
Mikäli tätä toimenpidettä EI suoriteta loppuun asti järjestelmä
kehottaa selvittämään tiedonvaihtoihin liittyvät ristiriidat. Tästä
voi kuitenkin seurata se että järjestelmä valitsee tietolähteen jota
et halua käyttää.
Jos MDS on käytettävissä järjestelmä pystyy luetteloimaan
käytettävissä olevat tietolähteet ja tarjoaa myös mahdollisuuden
valita ensisijaisen tietolähteen. Jotta MDS olisi käytettävissä
kaikkien järjestelmään kuuluvien yllä lueteltuja tietolähteitä
käyttävien laitteiden tulee olla MDS-yhteensopivia. Järjestelmä
pystyy luetteloimaan Ei-yhteensopivat tuotteet. Voi olla
että ei-yhteensopivien laitteiden ohjelmistot on päivitettävä
jotta niistä tulisi yhteensopivia. Vieraile Raymarine-yhtiön
Internet-sivuilla (www.raymarine.com) jonka kautta voit ladata
tuotteesi viimeisimmän ohjelmistoversion. Jos tuotteeseen ei
ole saatavissa MDS-yhteensopivaa ohjelmistoa ETKÄ halua
että järjestelmä yrittää automaattisesti ratkaista tiedonvaihtoon
liittyviä ristiriitoja, voit poistaa tai vaihtaa mahdolliset
ei-yhteensopivat tuotteet ja varmistaa näin että koko järjestelmä
on MDS-yhteensopiva.

3.5 Näyttömallin tunnistaminen
Voit selvittää käytössäsi olevan monitoiminäytön mallin
seuraavasti:

Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Diagnostiikka.
4. Valitse Valitse laite.
5. Etsi verkkosarakkeesta (Network) kohta 'Tämä laite'.
6. Tämän tietueen laitekolumni (Device) luetteloi näyttösi mallin.
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3.6 Verkkoon liittyviä rajoituksia
Raymarinen 3. sukupolven LightHouse-pohjaiset
monitoiminäytöt (a-sarja, c-sarja, e-sarja ja gs Sarja) voidaan
verkottaa toisiinsa.

Yleistä

• Monitoiminäytöt tulee liittää toisiinsa käyttämällä
SeaTalkhs-väylää.

• Monitoiminäytöt voidaa liittää myös NMEA 0183 - tai
SeaTalkng-väylän avulla mutta kaikki toiminnot eivät ole tällöin
käytettävissä.

• Kaikkien yhteen verkotettujen a-, c-sarjan ja e-sarjan näyttöjen
tulee sisältää ohjelmistoversio 4.xx tai uudempi versio.

• Kaikkien yhteen verkotettujen gS-sarjan näyttöjen tulee
sisältää ohjelmistoversio 7.xx tai uudempi versio.

Huom: a-sarjan näyttöjä ei voida verkottaa NMEA 0183
-väylän kautta.

Master / repeater (isäntä/toistin) -käyttö

• Kaikissa verkoissa joissa on enemmän kuin yksi (1)
monitoiminäyttö jonkin näytöistä tulee olla määritetty
toimimaan isäntänä (Data Master).

• Isäntänäyttö vastaanottaa tietoja NMEA 0183 - ja/tai
SeaTalkng-väylän kautta ja siltaa tiedot SeaTalkhs-väylän
kautta muihin verkotettuihin näyttöihin.

Kotisivun jakaminen

• Verkotetut monitoiminäytöt voivat jakaa kotisivun.

Kartografian jakaminen

• Karttakorteissa olevaa kartografiaa käytetään aina
ensisijaisesti sulautetun (sisäisen) kartografian sijaan silloin,
kun karttakortti on asennettu korttipaikkaan.

• Karttakortin kartografia on jaettavissa monitoiminäyttöjen
kesken.

Tutkan käyttö

• Monitoiminäytöt tukevat yhden tutka-antennin käyttöä
kerrallaan.

• Liitetyn tutka-antennin tuottamat tiedot välitetään kaikkiin
verkon kautta toisiinsa liitettyihin näyttöihin.

Sonar / DownVisionTM -käyttö

• Voit liittää ulkoisen kaikumoduulin monitoiminäyttöön
SeaTalkhs-verkon kautta.

• Sonar- ja DownVisionTM-malliset monitoiminäytöt sisältävät
sisäisen kaikumoduulin, joka mahdollistaa suoran liitännän
yhteensopivaan kaikuanturiin

• Verkkoon on mahdollista liittää useita aktiivisia
kaikumoduuleita (sisäinen tai ulkoinen). Sinun tulee valita
kaikumoduuli ja kaikukanava jota haluat käyttää valitsemalla
soveltuvat asetukset kaikuluotaimen sovellusvalikon kautta.

• Kaikumoduulin tuottama tieto jaetaan ja välitetään kaikkiin
verkon kautta toisiinsa liitettyihin näyttöihin.

Huom: Kaikkien monitoiminäyttöjen tulee sisältää LightHouse
II Release 10.xx -ohjelmisto tai uudempi jotta useamman
kaikuluotaimen tuki olisi käytettävissä.

Ei-yhteensopivat näytöt
Jos liität monitoiminäytön järjestelmääsi joka ei ole
yhteensopiva näyttöön tulee varoitusviesti kunnes olet poistanut
ei-yhteensopivan näytön järjestelmästä.
3. sukupolven monitoiminäytöt eivät ole yhteensopivia
seuraavien Raymarine-näyttöjen kanssa:

Tuotekuva Monitoiminäyttö Sukupolvi

G-Series 2. sukupolvi

e-sarjan
laajakuvanäyttö

2. sukupolvi

s-sarjan
laajakuvanäyttö

2. sukupolvi

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

E-Sarjan Classic 1. sukupolvi

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

e-sarjan Classic 1. sukupolvi
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3.7 Tyypilliset järjestelmät
Alla olevat kuvat näyttävät mahdollisten järjestelmäkokoonpanojen koostumuksen, lisätietoja yhteensopivista Raymarine-laitteista
on kohdassa Järjestelmäintegrointi.

Huom: Alla olevissa esimerkeissä monitoiminäyttö/-näytöt voivat olla mikä tahansa yhdistelmä Raymarinen kolmannen
sukupolven monitoiminäyttöjä (esim. a-sarja, c-sarja, e-sarja tai gS-sarja).

Esimerkki: Perusjärjestelmä

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
6

��

D12245-3

1 2 3 4 5

1. Monitoiminäyttö

2. Verkkokytkin

3. Tutka-antenni

4. Actuator Control Unit (ACU)

5. Evolution-autopilotti

6. SeaTalkng-autopilottiohjain (valinnainen)

Huom: Verkkokytkin tarvitaan vain mikäli liitetään enemmän kuin yksi näyttö käyttämällä SeaTalkhs / RayNet -liitäntää.

Esimerkki: Perusjärjestelmä kaikuluotaintoiminnolla varustetulla näyttömallilla

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12589-2

1 2 3 4 5

1. Monitoiminäyttö

2. Kaikuanturi

3. Tutka-antenni

4. Evolution-autopilotti

5. SeaTalkng-autopilottiohjain (valinnainen)
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Esimerkki: Perusjärjestelmä näyttömallilla ilman kaikuluotaintoimintoa

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12590-2

1 2 3 4 5

1. Monitoiminäyttö
2. Kaikuluotainmoduuli
3. Kaikuanturi
4. Evolution-autopilotti
5. SeaTalkng-autopilottiohjain

Esimerkki: Laajennettu järjestelmä

D12247-2

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

Se
aT

al
kh

s 
/ R

ay
N

et

DeviceNet

SeaTalkng

Se
aT

al
kn

g

Se
aT

al
kn

g

Se
aT

al
kn

g

5
1

812

11

12 12 14

9

15

2 3 4
6

13

10

7

1. Tutka-antenni
2. Sääasema-anturi
3. Sirius-säävastaanotin
4. Kaikuluotainmoduuli
5. SeaTalkng-autopilottiohjain
6. SeaTalkng-mittarinäyttö
7. AIS-vastaanotin/lähetinvastaanotin
8. Audiojärjestelmä
9. Älypuhelin / tablettitietokone
10. DeviceNet-haara (NMEA 2000 -laitteille)
11. Verkkokytkin
12. Monitoiminäytöt
13. GPS-vastaanotin
14. Lämpökamera
15. Langattomat liitännät
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3.8 Yhteyskäytännöt
Laajakuvainen monitoiminäyttö on mahdollista liittää
useisiin erityyppisiin mittareihin ja näyttöihin, jolloin tietojen
hyödyntäminen liitetyissä laitteissa laajentaa järjestelmän
käyttömahdollisuuksia. Liitännät on mahdollista toteuttaa useita
erityyppisiä yhteyskäytäntöjä (liitäntäväyliä) hyödyntämällä.
Nopea ja tarkka tietojen keruu ja siirto on toteutettu alla
mainittujen yhteyskäytäntöjen yhdistelmillä:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

• NMEA 2000

• SeaTalk

• NMEA 0183

Huom: Käytössäsi oleva järjestelmä ei välttämättä hyödynnä
kaikkia lueteltuja yhteyskäytäntöjä.

SeaTalkhs
SeaTalkhs on Ethernet-pohjainen merielektroniikkalaitteissa
käytettävä väyläjärjestelmä. Tämä nopeaan tiedonsiirtoon
kykenevä yhteyskäytäntö mahdollistaa suurten tietomäärien
nopean ja tarkan siirron laitteiden välillä.
SeaTalkhs—verkon kautta jaettavat tiedot sisältävät mm:

• Jaetut kartografiset tiedot (yhteensopivien näyttöjen kesken).

• Digitaalisen tutkan tiedot.

• Kaikulaitteen tiedot.

Seatalkng
SeaTalkng (Next Generation) on tehostettu yhteyskäytäntö
yhteensopivien merielektroniikkalaitteiden ja -varusteiden
liittämiseen toisiinsa. Se korvaa vanhemmat SeaTalk- ja
SeaTalk2-yhteyskäytännöt.
SeaTalkng hyödyntää yhtä runkokaapelia, johon yhteensopivat
laitteet liitetään haarakaapeleiden avulla. Data ja virta välittyvät
runkokaapelin kautta. Laitteet, joiden virrankulutus on tarpeeksi
pieni, voivat saada virran verkon kautta, mutta laitteet joiden
virrankulutus on suuri tarvitsevat erillisen virransyötön.
SeaTalkng on NMEA 2000 -standardiin ja laajasti käytettyyn
CAN-väylään perustuva Raymarine-yhtiön toteuttama laajennus.
Yhteensopivat NMEA 2000 - ja SeaTalk / SeaTalk2 -laitteet
voidaan myös liittää käyttämällä soveltuvia liitäntäsovittimia tai
sovitinkaapeleita.

NMEA 2000
NMEA 2000 on huomattavasti tehokkaampi yhteyskäytäntö
kuin NMEA 0183, erityisesti mitä tulee tiedonsiirtonopeuteen
ja liitettävyyteen. Yhteen fyysiseen väylään on mahdollista
liittää samanaikaisesti jopa 50 laitetta, jotka voivat lähettää
ja vastaanottaa tietoja väylän kautta. Kukin väylän solmu
on fyysisesti osoitettavissa. Standardi kehitettiin erityisesti
mahdollistamaan eri valmistajien laitteiden liittämiseen yhteiseen
väylään, jossa tiedot siirtyvät vakioituja käskyjä ja viestejä
hyödyntämällä.

SeaTalk
SeaTalk on yhteyskäytäntö, jonka avulla yhteensopivat laitteet
voidaan liittää toisiinsa, jolloin ne voivat jakaa tietoja keskenään.
SeaTalk—kaapelijärjestelmää käytetään liittämään
yhteensopivat laitteet ja mittarit toisiinsa. Kaapeli välittää
käyttöjännitteen sekä datan ilman tarvetta keskuslaitteelle.
SeaTalk-järjestelmään on mahdollista liittää lisälaitteita
yksinkertaisesti liittämällä yhteensopiva laite verkkoon.
SeaTalk-laitteet pystyvät keskustelemaan muiden kuin
SeaTalk-yhteensopivien laitteiden kanssa käyttämällä NMEA
0183 —standardia, mikäli käytetään sopivaa sovitinta.

NMEA 0183
NMEA 0183 -tiedonsiirtostandardin on kehittänyt National Marine
Electronics Association of America -niminen organisaatio.
Kyseessä on kansainvälinen standardi, jonka avulla eri
valmistajien laitteet voidaan liittää toisiinsa ja jonka avulla laitteet
voivat vaihtaa tietoja.
NMEA 0183 - ja SeaTalk-väyliä käytetään välittämään
samantyyppisiä tietoja. Erona on kuitenkin se, että yksi
kaapeli pystyy välittämään tietoa vain yhteen suuntaan. Edellä
mainitusta syystä johtuen NMEA 0183 -väylää käytetään
kun liitetään nk. vastaanotin ja lähetin toisiinsa, esimerkiksi
kompassianturi joka lähettää tietoja tutkanäyttöön joka toimii
vastaanottimena. Tiedot lähetetään ‘lauseina’, joista kukin
sisältää kolme kirjainta jotka yhdessä määrittävät lausetyypin.
Laitteiden keskinäistä yhteensopivuutta tarkistettaessa on siten
tärkeää, että niissä käytetään samaa lausejoukkoa, joista
esimerkkejä ovat:

• VTG - kurssi ja nopeus maan suhteen.

• GLL - latitudi- ja longituditieto.

• DBT - veden syvyys.

• MWV - suhteellinen tuulikulma ja tuulen nopeus.

NMEA baudinopeudet
NMEA 0183 -standardi määrittää useita eri baudinopeuksia,
nopeuden riippuessa liitettyjen laitteiden ominaisuuksista.
Tyypillisiä esimerkkejä:

• 4800 baudinopeus. Käytetään yleiseen tiedonsiirtoon mukaan
lukien FastHeading-ohjaussuuntatiedot.

• 38400 baudinopeus. Käytetään AIS-tiedonsiirtoon ja muissa
nopeaa tiedonsiirtonopeutta edellyttävissä sovelluksissa.
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3.9 Isäntä (Data master)
Jokaisessa enemmän kuin yhden verkon kautta toisiinsa liitetyn
monitoiminäytön sisältävässä järjestelmässä on määritettävä
erityinen isäntänäyttö (data master).
Isäntänäyttö on näyttö, joka toimii ensisijaisena tietolähteenä
järjestelmään liitetyille muille näytöille, jonka lisäksi isäntänäyttö
käsittelee kaikki ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot. Näytöt
saattavat tarvita esimerkiksi suuntatietoja autopilotilta ja
GPS-vastaanottimelta. Mainitut tiedot syötetään järjestelmään
tyypillisesti SeaTalkng— tai NMEA—liitännän kautta. Isäntänäyttö
on se näyttö, jonka SeaTalk- tai NMEA-liitännän kautta tiedot
syötetään järjestelmään ja mainittu näyttö siltaa eli välittää
tiedot SeaTalkhs—verkkoon sekä edelleen muihin yhteensopiviin
näyttöihin. Isäntänäytön jakamia tietoja ovat mm.:

• Kartografia

• Reitit ja reittipisteet

• Tutka

• Kaikuluotain

• Autopilotilta, mittareilta, moottorilta ja muista ulkoisista
lähteistä vastaanotetut tiedot.

Järjestelmä on mahdollista toteuttaa redundantilla tavalla,
jolloin dataliitännät suoritetaan useampaan näyttöön. Mainitut
“ylimääräiset” liitännät muuttuvat aktiivisiksi vain silloin, kun
isäntänäyttö vikaantuu ja/tai kun isäntänäyttö määritetään
uudelleen.
Autopilottijärjestelmässä joka ei sisällä dedikoitua autopilotin
ohjausyksikköä isäntänäytöksi (Data master) määritetty näyttö
toimii samalla autopilotin hallintalaitteena.

3.10 Uuden a-sarjan näyttöjen mukana
toimitettavat osat
Monitoiminäytön mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet ja
osat.

D12583-2

1

4

7

5 6

8

2 3

x4

1 Etukehys

2 Monitoiminäyttö

3 Asennustiiviste

4 Aurinkosuoja

5 Ripustustelinesarja

6 Dokumentointi

7 Virtakaapeli

8 4x mutterit, pultit, jousialuslevyt ja aluslevyt (voidaan
käyttää sekä pinta- että telineasennuksessa).
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3.11 e7 / e7D mukana toimitetut osat
Alla kuvatut osat toimitetaan e7 / e7D -monitoiminäytön mukana.

D12170-4

x4

x4

x4

1

2

8

3

4

5

7

9

6

1. Aurinkosuoja.

2. Etukehys.

3. Monitoiminäyttö.

4. Takakehys (tarvitaan ripustustelineasennuksessa).

5. Tiiviste (tarvitaan uppoasennuksessa).

6. Ruuvipakkaus, sisältää:

• 4 x takakehyksen kiinnitysruuvit.

• 4 x kiinnitysosat (tarvitaan pinta-asennuksessa).

• 4 x kiinnitysosat (tarvitaan kiikkutelineasennuksessa).

7. Dokumentointipaketti, sisältää:

• Monikielinen CD.

• Asennus- ja monikielinen pikaohje

• Asennuskaavain.

• Takuukäytäntö

8. Virta- ja datakaapeli.

9. Ripustustelinesarja.

3.12 Uuden c- ja e-sarjan näyttöjen
mukana toimitettavat osat
Alla kuvatut osat toimitetaan uusien c- ja e-sarjan
monitoiminäyttöjen (poislukien mallit e7 ja e7D) mukana.

D12248-2

7

1

2

3

4

6
5

1. Aurinkosuoja.

2. Etukehys.

3. Monitoiminäyttö.

4. Tiiviste (tarvitaan pinta-asennuksessa).

5. 4 x kiinnitysosat (tarvitaan pinta-asennuksessa).

6. Dokumentointipaketti, sisältää:

• Monikielinen CD.

• Asennus- ja monikielinen pikaohje

• Asennuskaavain.

• Takuukäytäntö

7. Virta- ja datakaapeli.
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3.13 Asennuksessa tarvittavat työkalut

D12171-2

1

4 53

876

2

1. Sähköpora.

2. Kuviosaha.

3. Pozidrive-ruuvimeisseli.

4. Teippi.

5. Kiintoavain pinta-asennuksen tai telineasennuksen
kiinnitysosien kiristämiseen.

6. Viila.

7. Reikäsaha uppoasentamista varten (tarkista reikäsahan
koko tuotteen asennuskaavaimesta).

8. Poranterä pinta-asennuksen tai telineasennuksen
kiinnitysosien reikien poraamiseen.

3.14 Asennuskohteen valinta
Varoitus: Potentiaalinen
kipinälähde (kaasujen
syttymisvaara)
Tätä tuotetta EI OLE hyväksytty käytettäväksi
tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia/syttyviä
kaasuja tai höyryjä. ÄLÄ asenna tätä laitetta
tiloihin, joissa voi olla tai joihin voi kerääntyä tai
muodostua vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä
(konehuoneet, polttoainetankin sisältävät tilat jne.).

Asennuspaikkaan liittyvät yleiset
vaatimukset
Laitteen asennuspaikan valinnassa on otettava huomioon
joitakin tärkeitä tekijöitä.
Oleellisia laitteen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat:
• Ilmanvaihto
Riittävän ilmanvaihdon varmistaminen:
– Varmista, että laite asennetaan riittävän tilavaan
kohteeseen.

– Varmista, että ilmanvaihtoaukot eivät peity. Jätä riittävästi
tilaa laitteiden välille.

Kunkin erillisen komponentin erityisvaatimukset kuvataan
tarkemmin tämän luvun loppupuolella.

• Asennuspinta
Varmista, että laite on kiinnitetty riittävän tukevasti alustaan,
joka itsessään on riittävän tukeva. Älä asenna laitteita tai
leikkaa aukkoja kohtiin, jotka voivat vaarantaa aluksen
rakenteiden kestävyyden tai turvallisuuden.

• Kaapelointi
Varmista, että laite asennetaan kohtaan, joka sallii kaapeleiden
liittämisen, irrottamisen sekä vetämisen asianmukaisella
tavalla:
– Kaapeleiden minimi taivutussäde on 100 mm (3,94 tuumaa)
ellei muuta ole ilmoitettu.

– Estä liittimiin kohdistuva rasitus käyttämällä
kaapelikiinnikkeitä.

– Asennuksissa joissa edellytetään useampia
häiriönpoistoferriittejä tulee käyttää ylimääräisiä
vedonpoistajia tai kaapelikiinnikkeitä ylimääräisten ferriittien
kaapeleihin kohdistaman rasituksen minimoimiseksi.

• Suojaus veden vaikutuksia vastaan
Laite soveltuu asennukseen sekä ulkotiloihin että kannen
alapuolelle sisätiloihin. Vaikka näyttö onkin vesitiivis, on
suositeltavaa sijoittaa se suojattuun tilaan siten että se
ei altistu pitkäaikaiselle auringonpaisteelle, sateelle tai
merivesipärskeille.

• Sähköiset häiriöt
Valitse sijainti joka on riittävän etäällä häiriöitä mahdollisesti
aiheuttavista laitteista kuten moottoreista, generaattoreista ja
radiolähettimistä sekä —vastaanottimista.

• Virtalähde
Valitse sijainti, joka on mahdollisimman lähellä aluksen
DC-virtalähdettä. Näin voit minimoida kaapelivedot ja niiden
pituudet.

Kompassin turvaetäisyys
Estä ei-toivotut aluksen magneettikompassiin kohdistuvat häiriöt
varmistamalla, että kompassin ja monitoiminäytön välillä on
riittävä välimatka.
Kun valitset sopivaa asennuskohdetta monitoiminäytölle pyri
varmistamaan riittävä välimatka monitoiminäytön ja kaikkien
kompassien ja kompassianturien välillä. Tyypillisesti välimatkan
tulee olla vähintään 1 metri (3 jalkaa) kaikkiin suuntiin. Joidenkin
pienempien alusten tapauksessa mainitun vaatimuksen
täyttäminen voi osoittautua mahdottomaksi. Näissä tapauksissa
käytä alla mainittuja välimatkan vähimmäisarvoja kun valitset
asennuspaikkaa.
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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

Kohde
Kompassin sijainti
suhteessa näyttöön

Vähimmäistur-
vaetäisyys näytöstä

1 Ylhäällä 200 mm (7,87 tuumaa)

2 Takana 500 mm (19,7 tuumaa)

3 Oikean käden puoli 350 mm (13,8 tuumaa)

4 Alapuoli 300 mm (11,8 tuumaa)

5 Etupuoli 700 mm (27,5 tuumaa)

6 Vasemman käden
puoli

250 mm (9,84 tuumaa)

GPS-antennin asennuspaikkaan liittyvät vaatimukset
Yleisten merielektroniikan sijoitteluun ja asennukseen
liittyvien ohjeiden lisäksi on joukko ympäristöolosuhteisiin
liittyviä vaatimuksia jotka on otettava huomioon sisäisellä
GPS-antennilla varustettua laitetta asennettaessa.

Asennuspaikka

• Kannen yläpuolelle asennus:
Tarjoaa parhaan GPS-suorituskyvyn. (Laiteet joilla riittävän
korkea suojausluokka).

• Kannen alapuolella asennus:
GPS-suorituskyky voi olla heikompi ja saattaa edellyttää
ulkoista kannen ulkopuolelle asennetun GPS-antennin
käyttöä.

D11537-2

1

2

3

1

2

3

1. Tämä asennustapa tuottaa parhaan GPS-suorituskyvyn
(kannen yläpuolinen asennus).

2. Tässä tapauksessa GPS-suorituskyky saattaa olla
heikompi.

3. Tätä asennustapaa EI suositella GPS-antenneille.

Aluksen rakenteet
Aluksesi rakenteilla saattaa olla vaikutusta GPS-suorituskykyyn.
Esimerkiksi, kookkaiden rakenteiden kuten välilaipion tai
sisäisten kookkaitten säiliöiden läheisyys saattaa heikentää
GPS-signaalia. Ennen sisäisellä GPS-antennilla varustetun
laitteen asennusta kannen alapuolelle ota yhteys asiantuntevaan
asennuspalveluun ja harkitse ulkoisen GPS-antennin käyttöä
kannen ulkopuolella.

Vallitsevat olosuhteet
Sääolosuhteet ja aluksen nykyinen sijainti saattavat vaikuttaa
GPS-antennin suorituskykyyn Tyypillisesti, tyynet ja selkeät
olosuhteet tuottavat tarkemman GPS-sijaintitiedon. Alukset
jotka ovat huomattavan pohjoisilla tai eteläisillä latitudeilla
saattavat vastaanottaa vain heikkoa GPS-signaalia. Kannen
alapuolelle asennettu GPS-antenni aiheuttaa todennäköisesti
suorituskykyyn liittyviä ongelmia.

Katsekulmaan liittyviä kommentteja
Katselukulma vaikuttaa näytön kontrastiin, väritoistoon sekä
yötilan näkyvyyteen, josta syystä Raymarine suosittelee
näytön kytkemistä päälle asennuskohdetta suunniteltaessa ja
testattaessa. Näin menetellen voit varmistaa, että lopullinen
sijoituskohde tuottaa parhaan mahdollisen näkyvyyden.

a-sarjan tuotteiden mitatt

D12579-2

A

DC

F   

B

E

Kohde a6x a7x

A 163,6 mm (6,4 tuumaa) 205,1 mm (8 tuumaa)

B 143,5 mm (5,6 tuumaa) 147,1 mm (5,8 tuumaa)

C 17,5 mm (0,7 tuumaa) 14,5 mm (0,57 tuumaa)

D 56,6 mm (2,2 tuumaa) 59,1 mm (2,3 tuumaa)

E 162,4 mm (6,4 tuumaa) 163,3 mm (6,4 tuumaa)

F 150 mm (5,9 tuumaa) 150 mm (5,9 tuumaa)
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c- ja e-sarjan tuotteiden mitat

D12269-3
A

D C

F

B

E

e7 / e7D e95 / e97 /
c95 / c97

e125 / e127 /
c125 / c127 e165

A 233 mm
(9,17")

289,6 mm
(11,4")

353,6 mm
(13,92")

426 mm
(16,8")

B 144 mm
(5,67")

173,1 mm
(6,81")

222 mm
(8,74")

281,4 mm
(11,1")

C 30 mm
(1,18")

31,4 mm
(1,24")

31,9 mm
(1,26")

31,4 mm
(1,24")

D 63,5 mm
(2,5")

63,9 mm
(2,5")

68,9 mm
(2,71")

69,8 mm
(2,75")

E 177 mm
(6,97")

212 mm
(8,35")

256,5 mm
(10,1")

292 mm
(11,5")

F 160 mm
(6,29")

160 mm
(6,29")

160 mm
(6,29")

160 mm
(6,29")
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4.1 Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita

Kaapelityypit ja pituudet
On tärkeää käyttää oikean tyyppisiä ja oikeanpituisia kaapeleita

• Ellei muuta ole mainittu, käytä vain Raymarine-yhtiön
toimittamia vakiotyyppisiä kaapeleita.

• Kun käytät muita kuin Raymarine-kaapeleita, varmista, että
kaapeleiden laatu ja poikkipinta-ala on sopiva. Pitemmät
virransyöttökaapelit saattavat vaatia poikkipinta-alaltaan
suurempia kaapeleita kaapelin pituuden aiheuttaman
jännitehäviön kompensoimiseksi.

Kaapeleiden reititys
Kaapelit on reititettävä oikein suorituskyvyn optimoimiseksi ja
kaapeleiden käyttöiän maksimoimiseksi.

• ÄLÄ taivuta kaapeleita liikaa. Mikäli mahdollista, varmista että
kaapeleiden minimitaivutushalkaisija on vähintään 200 mm (8
tuumaa) / minimitaivutussäde 100 mm (4 tuumaa).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Suojaa kaikki kaapelit fyysiseltä vahingoittumiselta ja
altistumiselta kuumuudelle. Käytä kaapelikouruja tai —putkia
aina kun se on mahdollista. ÄLÄ reititä kaapeleita pilssien tai
oviaukkojen kautta tai liikkuvien tai kuumien kohteiden läheltä.

• Varmista kaapeleiden kiinnitys nippusiteillä tai niputuslangalla.
Kierrä ylimääräinen kaapeli kiepille ja aseta suojaan sopivaan
paikkaan.

• Kaapelin tai johdon kulkiessa laipion läpi tai kannen läpi on
käytettävä vedenpitävää läpivientiä.

• ÄLÄ reititä kaapeleita moottoreiden tai loisteputkien läheltä.

Reititä kaapelit aina mahdollisimman etäälle seuraavan
tyyppisistä kohteista:

• muut laitteet ja kaapelit,

• suuria virtoja välittävistä AC- ja DC-syöttökaapeleista,

• antenneista.

Vedonpoisto
Varmista riittävä vedonpoisto. Suojaa liittimet mekaanisilta
rasituksilta ja varmista, että ne eivät voi irrota vahingossa
esimerkiksi voimakkaassa merenkäynnissä.

Virtapiirien galvaaninen erottaminen
Veneissä joissa käytetään sekä AC- että DC-jännitteitä, on
järjestettävä riittävä galvaaninen erotus eri järjestelmien välille:

• Käytä aina erotusmuuntajia tai erillistä invertteriä, jos syötät
tehoa PC-tietokoneeseen, prosessoreihin, näyttöihin tai
muihin herkkiin elektronisiin laitteisiin tai mittareihin.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät Weather FAX
—audiokaapeleita.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät kolmannen osapuolen
audiovahvistinta.

• Käytä aina RS232/NMEA—muunninta, jossa datasignaalit on
erotettu toisistaan optisesti.

• Varmista aina, että PC-tietokoneilla ja muilla herkillä
elektronisilla laitteilla on omat erilliset virransyöttöratkaisut.

Kaapeleiden suojat
Varmista, että kaikki datakaapelit on suojattu riittävän hyvin ja
että suojat ovat ehjät (esim. suojavaipat eivät ole hankautuneet
rikki ahtaissa paikoissa jne.).
40 a Series / c Series / e Series



4.2 Liitäntöjen esittely
Raymarine-monitoiminäyttöjen liittimien yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu alla.

D12249-7

e7 e7D

e95 / e125 / e165 e97 / e127

c95 / c125 c97 / c127

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

�

�� � �

�

�

Virta / Data

Anturi
DownVision-
anturi SeaTalkng

SeaTalkhs
/ RayNet-
verkko 1

SeaTalkhs
/ RayNet-
verkko 2

Video sisään
/ ulos Moottori

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 Virtaliitäntä — uusi a-sarja� � �

�

�

1

6

24

5

3

D12581-2

1. Monitoiminäytön takapaneelin liitännät.

2. Virtakaapeli.

3. Liitäntä 12 V jännitelähteeseen

4. Punainen kaapeli (positiivinen).

5. Suoja (paluu) -johdin (ohut musta johdin, liitettävä
RF-maadoituspisteeseen).

6. Musta kaapeli (negatiivinen).

Virransyöttö
Raymarine suosittelee kaikkien sähköliitäntöjen vetoa
sähköpaneelin kautta.

• Kaikkien laitteiden virransyöttö tulee kytkeä asianmukaisesti
mitoitetun katkaisijan tai kytkimen kautta.

• Kaikki laitteet tulee liittää yksittäisiin katkaisijoihin mikäli
mahdollista.

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Maadoitus — dedikoitu paluujohdin
Tämän tuotteen mukana toimitettu virtakaapeli sisältää
dedikoidun paluujohtimen joka on liitettäväaluksen
RF-maadoituspisteeseen.
On tärkeää että järjestelmään liitetään tehokas RF-maadoitus.
Kaikille laitteille tulisi olla vain yksi maadoituspiste. Laite
voidaan maadoittaa liittämällä virtakaapelin paluujohdin
aluksen RF-maadoituspisteeseen. Aluksissa joissa ei ole
RF-maadoitusjärjestelmää paluujohdin tulee liittää suoraan akun
negatiiviseen napaan.
DC-virransyöttöjärjestelmän tulee olla jompi kumpi seuraavista:

• Negatiivisesti maadoitettu, jossa akun negatiivinen napa on
liitetty aluksen maadoitukseen.

• Kelluva, jossa kumpikaan akun navoista ei ole liitetty aluksen
maadoitukseen.

Varoitus: Positiivisesti maadoitetut
järjestelmät
Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on
positiivisesti maadoitettu.

Virtakaapeli
Näytön mukana toimitetaan virtakaapeli, jota voidaan
tarvittaessa jatkaa.

Saatavissa olevat virtakaapelit
Uppoasennuksia varten saatavissa on (tilauksesta) myös
suorakulmaisella virtaliittimellä varustettu virtakaapeli.

Kaapeli Osanumero Huomautukset

Suorakulmainen
virtakaapeli

A80221

Kaapelin jatkaminen
Seuraavat rajoitukset liittyvät virtakaapelin jatkamiseen:

• Kaapeli tulee mitoittaa siten, että se kestää kuorman vaatiman
virran.

• Jokainen laite tulee varustaa omalla erillisellä virtakaapelilla,
jonka toinen pää on sähkökeskuksessa.

Kokonaispituus
(maks.) Käyttöjännite

Kaapelin poikkipinta-
ala (AWG)

0 – 5 m (0 – 16,4
jalkaa)

12 V 18

5 – 10 m (16,4 – 32,8
jalkaa)

12 V 14

10 – 15 m (32,8 – 49,2
jalkaa)

12 V 12

15 – 20 m (49,2 – 65,5
jalkaa)

12 V 12

Huom: Mainitut pituudet pätevät 2-johtimiselle virtakaapelille joka
on vedetty akulta monitoiminäyttöön (keskimäärin etäisyys akusta
monitoiminäyttöön). Jos haluat laskea edestakaisin matkan, kerro tässä
ilmoitettu arvo kahdella.

Katkaisijat, sulakkeet ja virtapiirien suojaus
Alla olevat tiedot ovat ohjeellisia ja auttavat suojaamaan laitettasi.
Esimerkkikuvat kuvaavat yleisiä veneen virransyöttöratkaisuja
- jos olet epävarma minkälaisen suojauksen oma järjestelmäsi
vaatii ota yhteys valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään
lisäohjeita varten.

Sähköpaneeliliitäntä
Suosittelemme, että tuotteen virransyöttö vedetään aluksen
sähköpaneelissa olevan sulakkeen tai virtakatkaisijan kautta.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)

2. Johtosulake (tuotteesi saattaa olla varustettuna virtakaapeliin
valmiiksi asennetulla sulakkeella).

3. Tuotteen virtakaapeli

4. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)

5. * Suojamaa/paluumaa

6. Aluksen sähköpaneeli

7. * Aluksen RF-maadoituspisteen liitäntä

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Lämpösulakkeen arvo

5 A (jos liität vain yhden laitteen)

Akkuliitäntä RF-maadoitus huomioiden
Jos aluksessasi ei ole sähköpaneelia, tuotteen virransyöttö
voidaan liittää suoraan akkuun jolloin suoja/paluumaaliitäntä
liitetään aluksen RF-maadoituspisteeseen.
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D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)
2. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)
3. Johtosulake (mikäli tuotteesi virransyöttökaapeli ei ole

varustettu valmiiksi asennetulla johtosulakkeella).
4. * Suojamaa/paluumaa
5. Tuotteen virtakaapeli
6. Aluksen akku
7. * Aluksen RF-maadoituspisteen liitäntä

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Akkuliitäntä (ei RF-maadoitusliitäntää)
Jos aluksessasi ei ole sähköpaneelia tai RF-maadoituspistettä,
tuotteen virransyöttö voidaan liittää suoraan akkuun jolloin
suoja/paluumaaliitäntä liitetään suoraan akun negatiiviseen
napaan.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)
2. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)
3. Johtosulake (mikäli tuotteesi virransyöttökaapeli ei ole

varustettu valmiiksi asennetulla johtosulakkeella).
4. * Suoja/paluumaajohdin liitetään aluksen virtalähteen

negatiiviseen napaan.
5. Tuotteen virtakaapeli
6. Aluksen akku

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Katkaisijan yhteiskäyttö
Jos useampi kuin yksi laite liitetään samaan katkaisijaan
kumpikin erillinen laite tulee suojata omalla sulakkeella tai
ylivirtasuojalla. Voit esimerkiksi liittää johtosulakkeen kunkin
laitteen virransyöttöön.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiivinen (+) jännitekisko

2 Negatiivinen (-) jännitekisko

3 Virtakatkaisija.

4 Sulake

Mikäli mahdollista, liitä yksittäiset laiteyksiköt erillisiin
virtakatkaisijoihin. Ellei tämä ole mahdollista, käytä yksittäisiä
johtosulakkeita kunkin laiteyksikön suojaamiseen.
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4.4 Virtaliitäntä — uusi c-sarja ja
e-sarja

D12250-1

1

2

4 5

7

3

8

6

9

1. Monitoiminäytön liitännät.

2. Virta- ja datakaapeli.

3. Liitäntä 12/24 V virtalähteeseen (e7/e7D vain 12 V).

4. Punainen kaapeli (positiivinen).

5. Sulake.

6. Musta kaapeli (negatiivinen).

7. Videotulokaapeli.

8. NMEA 0183 -datakaapelit.

9. Suoja (paluu) -johdin (ohut musta johdin, liitettävä
RF-maadoituspisteeseen).

Virransyöttö
Raymarine suosittelee kaikkien sähköliitäntöjen vetoa
sähköpaneelin kautta.

• Kaikkien laitteiden virransyöttö tulee kytkeä asianmukaisesti
mitoitetun katkaisijan tai kytkimen kautta.

• Kaikki laitteet tulee liittää yksittäisiin katkaisijoihin mikäli
mahdollista.

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Maadoitus — dedikoitu paluujohdin
Tämän tuotteen mukana toimitettu virtakaapeli sisältää
dedikoidun paluujohtimen joka on liitettäväaluksen
RF-maadoituspisteeseen.
On tärkeää että järjestelmään liitetään tehokas RF-maadoitus.
Kaikille laitteille tulisi olla vain yksi maadoituspiste. Laite
voidaan maadoittaa liittämällä virtakaapelin paluujohdin
aluksen RF-maadoituspisteeseen. Aluksissa joissa ei ole
RF-maadoitusjärjestelmää paluujohdin tulee liittää suoraan akun
negatiiviseen napaan.
DC-virransyöttöjärjestelmän tulee olla jompi kumpi seuraavista:

• Negatiivisesti maadoitettu, jossa akun negatiivinen napa on
liitetty aluksen maadoitukseen.

• Kelluva, jossa kumpikaan akun navoista ei ole liitetty aluksen
maadoitukseen.

Varoitus: Positiivisesti maadoitetut
järjestelmät
Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on
positiivisesti maadoitettu.

Virtakaapeli
Näytön mukana toimitetaan yhdistetty virta- ja datakaapeli, jota
voidaan tarvittaessa jatkaa.

Saatavissa olevat virtakaapelit

Kaapeli Osanumero Huomautukset

1,5m (4,9 jalkaa)
Suoralla liittimellä
varustettu virta- ja
datakaapeli

R62379

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virta- ja datakaapeli

R70029

Kaapelin jatkaminen
Seuraavat rajoitukset liittyvät virtakaapelin jatkamiseen:

• Kaapeli tulee mitoittaa siten, että se kestää kuorman vaatiman
virran.

• Jokainen laite tulee varustaa omalla erillisellä virtakaapelilla,
jonka toinen pää on sähkökeskuksessa.

Kokonaispituus
(maks.) Käyttöjännite

Kaapelin poikkipinta-
ala (AWG)

12 V 180 – 5 m (0 – 16,4
jalkaa)

24 V 20

12 V 145 – 10 m (16,4 – 32,8
jalkaa)

24 V 18

12 V 1210 – 15 m (32,8 – 49,2
jalkaa)

24 V 16

12 V 1215 – 20 m (49,2 – 65,5
jalkaa)

24 V 14

Huom: Mainitut pituudet pätevät 2-johtimiselle virtakaapelille joka
on vedetty akulta monitoiminäyttöön (keskimäärin etäisyys akusta
monitoiminäyttöön). Jos haluat laskea edestakaisin matkan, kerro tässä
ilmoitettu arvo kahdella.

Katkaisijat, sulakkeet ja virtapiirien suojaus
Alla olevat tiedot ovat ohjeellisia ja auttavat suojaamaan laitettasi.
Esimerkkikuvat kuvaavat yleisiä veneen virransyöttöratkaisuja
- jos olet epävarma minkälaisen suojauksen oma järjestelmäsi
vaatii ota yhteys valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään
lisäohjeita varten.

Sulakkeen ja katkaisijan mitoitus

Sulakearvot Lämpösulakkeen arvo

7 A in-line fuse fitted within power
cable.

5 A (jos liität vain yhden laitteen)

Lämpökatkaisijan sulakearvo riippuu liitettävien laitteiden
lukumäärästä. Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun
Raymarine-jälleenmyyjään.

Huom: Tuotteesi virtakaapeliin on ehkä asennettu valmiiksi
johtosulake, ellei näin ole, sinun tulee asentaa johtosulake
tuotteen virtaliitännän positiiviseen napaan.

Sähköpaneeliliitäntä
Suosittelemme, että tuotteen virransyöttö vedetään aluksen
sähköpaneelissa olevan sulakkeen tai virtakatkaisijan kautta.
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D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)

2. Johtosulake. (Mikäli laitteen virtakaapeli ei ole varustettu
sisäänrakennetulla johtosulakkeella, sellainen tulee siihen
asentaa).

3. Tuotteen virtakaapeli

4. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)

5. * Suojamaa/paluumaa

6. Aluksen sähköpaneeli

7. * Aluksen RF-maadoituspisteen liitäntä

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Akkuliitäntä RF-maadoitus huomioiden
Jos aluksessasi ei ole sähköpaneelia, tuotteen virransyöttö
voidaan liittää suoraan akkuun jolloin suoja/paluumaaliitäntä
liitetään aluksen RF-maadoituspisteeseen.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)

2. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)

3. Johtosulake (mikäli tuotteesi virransyöttökaapeli ei ole
varustettu valmiiksi asennetulla johtosulakkeella).

4. * Suojamaa/paluumaa

5. Tuotteen virtakaapeli

6. Aluksen akku

7. * Aluksen RF-maadoituspisteen liitäntä

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Akkuliitäntä (ei RF-maadoitusliitäntää)
Jos aluksessasi ei ole sähköpaneelia tai RF-maadoituspistettä,
tuotteen virransyöttö voidaan liittää suoraan akkuun jolloin
suoja/paluumaaliitäntä liitetään suoraan akun negatiiviseen
napaan.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Aluksen virtalähteen positiivinen napa (+)

2. Aluksen virtalähteen negatiivinen napa (-)

3. Johtosulake (mikäli tuotteesi virransyöttökaapeli ei ole
varustettu valmiiksi asennetulla johtosulakkeella).

4. * Suoja/paluumaajohdin liitetään aluksen virtalähteen
negatiiviseen napaan.

5. Tuotteen virtakaapeli

6. Aluksen akku

Huom: * Soveltuu vain tuotteille jotka on varustettu
virtakaapelissa olevalla suoja/paluumaaliitännällä.

Katkaisijan yhteiskäyttö
Jos useampi kuin yksi laite liitetään samaan katkaisijaan
kumpikin erillinen laite tulee suojata omalla sulakkeella tai
ylivirtasuojalla. Voit esimerkiksi liittää johtosulakkeen kunkin
laitteen virransyöttöön.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiivinen (+) jännitekisko

2 Negatiivinen (-) jännitekisko

3 Virtakatkaisija.

4 Sulake

Mikäli mahdollista, liitä yksittäiset laiteyksiköt erillisiin
virtakatkaisijoihin. Ellei tämä ole mahdollista, käytä yksittäisiä
johtosulakkeita kunkin laiteyksikön suojaamiseen.
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4.5 Verkkoliitännät
Voit liittää erilaisia yhteensopivia laitteita monitoiminäyttöösi
käyttämällä laitteen takana olevaa yhtä tai useampaa
verkkoliitintä.
Tyypillinen digitaalista laitteista koostuva verkko voi sisältää
seuraavia laitteita:

• Enintään 6 Raymarine-monitoiminäyttöä.

• RayNet- tai SeaTalkhs-digitaalilaitteet kuten kaikuluotainmodu-
uli ja tutka-antenni.

• Lämpö- tai IP-kamerat.

Huom: Monitoiminäyttösi sisältää seuraavat verkkoliittimet:

• e7-, e7D- ja a-sarja = 1 x RayNet-verkkoliitin.

• c-sarja ja e-sarja (poislukien e7 ja e7D) = 2 x
RayNet-verkkoliittimet.

Verkoissa joissa laitteiden liitettävyys ei riitä on käytettävä
Raymarinen verkkokytkintä.

Lisätietoja saatavissa olevista verkkokaapeleista ja laitteista on
kohdassa Luku 32 Varaosat ja tarvikkeet.

Verkkokaapelin liitintyypit
Käytössä on kahdenlaisia verkkokaapeliliittimiä — SeaTalkhs
ja RayNet.

SeaTalkhs-liitin — käytetään liittämään
SeaTalkhs-laitteet Raymarine-verkkokytkimeen
SeaTalkhs-kaapelien avulla.

RayNet-liitin — käytetään liittämään
Raymarine-verkkokytkimet ja SeaTalkhs-laitteet
monitoiminäyttöön RayNet-kaapelien
avulla. Tarvitaan myös jos käytetään
yhdysliitintä silloin kun vain yksi laite liitetään
monitoiminäytön verkkoliittimeen.

Näppäimistön liitäntä
Monitoiminäytön verkkoliittimeen tai verkkokytkimeen on
mahdollista liittää etänäppäimistö kuten RMK-9. Järjestelmään
on mahdollista liittää useampia etänäppäimistöjä. Kutakin
näppäimistöä voidaan käyttää enintään neljän monitoiminäytön
hallintaan.

Suora liitäntä

D12694-2

2

3

1

1. Monitoiminäyttö.

2. Näppäimistö.

3. Suorakulmainen virtakaapeli.

Silloin, kun näppäimistö liitetään suoraan uuden a-, c- tai
e-sarjan näyttöön, näppäimistön virransyöttö tulee järjestää
erikseen vaihtoehtoista virtalitintä käyttämällä.

Verkkoliitännät

D12697-3

4

1 2

3

4

1. Verkkokytkin.

2. Näppäimistö.

3. Suorakulmainen virtakaapeli.

4. Verkotetut monitoiminäytöt.

Kun näppäimistö liitetään verkkokytkimen kautta näppäimistön
virransyöttö tulee järjestää erikseen, vaihtoehtoista virtaliitintä
käyttämällä.
Liitännän jälkeen näppäimistö tulee lisäksi pariuttaa kunkin
sellaisen monitoiminäytön kanssa, jota näppäimistön avulla
halutaan hallita.

Tutka-antennin liittäminen
Monitoiminäyttö on yhteensopiva Raymarine-yhtiön
ei-HD-tyyppisten digitaalisten kupuantennien ja HD / Super HD
-tutka-antennien kanssa. Tutka-antenni liitetään käyttämällä
SeaTalkhs-väylää.

Huom:

• Uudet c-sarjan ja e-sarjan näytöt (poislukien e7/e7D)
voidaan liittää suoraan kahteen (2) SeaTalkhs / RayNet
-laitteeseen.

• Uudet a-sarjan näytöt ja e7 / e7D -näytöt voidaan liittää
suoraan yhteen (1) SeaTalkhs / RayNet -laitteeseen.

Tutka liitetään yleensä Raymarine-verkkokytkimen
kautta. Pienemmissä järjestelmissä (yksi näyttö, ei muita
digitaalilaitteita) tutka voidaan liittää suoraan näyttöön.
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Tutkan liitäntä Raymarine-verkkokytkimen kautta

Dxxxxx-x

3

4

21

56

1. Tutka-antenni.
2. Raymarine-verkkokytkin.
3. RayNet-kaapeli.
4. RayNet-tutkakaapeli.
5. VCM (Voltage Converter Module) — tarvitaan

avoantennien tapauksessa.
6. Virtaliitäntä.

Tutka liitetty suoraan näyttöön

D12253-2

2

4

3

1

1. Tutka-antenni
2. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli.
3. RayNet-tutkakaapeli.
4. Liitäntä virtalähteeseen — Avoantennit edellyttävät

VCM-moduulia (Voltage Converter Module).

RJ45 SeaTalkhs -tutkakaapelin liitäntä
Tutkan liittäminen RJ45 SeaTalkhs -tutkakaapelin avulla
edellyttää joitakin lisätarvikkeita.

1 2

3

D12884-1

1. RJ45 SeaTalkhs tutkakaapeli.

2. RayNet-to-RJ45 SeaTalkhs -adapterikaapeli.

3. SeaTalkhs-yhdysliitin.

Tutkan jatkokaapeli
Pitempiä kaapelivetoja varten on käytettävä erikseen saatavaa virta- ja datakaapelin jatkokaapelia.
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D12254-1

1 42 3

1. Tutkan jatkokaapeli.

2. Tutkan virta- ja (digitaalinen) datakaapeli.

3. Raymarine-verkkokytkin (tai yhdysliitin jos liität tutkan suoraan näyttöön).

4. RayNet-kaapeli (tai RayNet-SeaTalkhs-kaapeli jos liitäntä tapahtuu yhdysliittimen avulla).

Huom: Jatkokaapeli liitetään tutka-antenniin.

Huom: Virransyötön liitäntää EI ole näytetty kuvassa. Jos käytät avoantennia VCM-moduuli (Voltage Converter Module)
tulee liittää tutka-antennin ja virtalähteen väliin.

Digitaalitutkan kaapelit
Tarvitset dedikoidun tutkan virta- ja digitaalidatakaapelin
sekä soveltuvat verkkokaapelit jotta voit liittää tutka-antennin
järjestelmääsi.

Liitäntä Tarvittava kaapeli

Tutka-antennin liittäminen
virtalähteeseen ja Raymarinen
verkkokytkimeen.

Virta- ja digitaalidatakaapeli.
Pitempiä kaapelivetoja varten
saatavissa on eripituisia
jatkokaapeleita.

Raymarine-verkkokytkimen
liittäminen monitoiminäyttöön.

Verkkokaapelit, saatavissa eri
pituuksina.

SeaTalkhs Tutkan virta- ja digitaalidatakaapelit
Nämä kaapelit sisältävät tutka-antennin tarvitsemat virta- ja
datasignaalit.

Kaapeli Tuotenumero

RJ45 SeaTalkhs 5 m (16,4 jalan)
Virta- ja digitaalidatakaapeli

A55076D

RJ45 SeaTalkhs 10 m (32,8 jalan)
Virta- ja digitaalidatakaapeli

A55077D

RJ45 SeaTalkhs 15 m (49,2 jalan)
Virta- ja digitaalidatakaapeli

A55078D

RJ45 SeaTalkhs 25 m (82,0 jalan)
Virta- ja digitaalidatakaapeli

A55079D

Huom: Tutkan virta- ja digitaalidatakaapelin maksimipituus
(mukaan lukien mahdollliset jatkot) on 25 m (82 jalkaa).

RayNet-tutkan virta- ja digitaalidatakaapelit
Nämä kaapelit sisältävät tutka-antennin tarvitsemat virta- ja
datasignaalit.

Kaapeli Tuotenumero

RayNet 5 m (16,4 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A80227

RayNet 10 m (32,8 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A80228

Kaapeli Tuotenumero

RayNet 15 m (49,2 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A80229

RayNet 25 m (82,0 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A80230

Huom: Tutkan virta- ja digitaalidatakaapelin maksimipituus
(mukaan lukien mahdollliset jatkot) on 25 m (82 jalkaa).

Tutkan virta- ja digitaalidatakaapelin jatkokaapelit
Nämä kaapelit mahdollistavat tutka-antennin sijoittamisen
etäämmälle itse laitteesta.

Kaapeli Tuotenumero

2,5 m (8,2 jalkaa) Virta- ja
digitaalikaapeli

A92141D

5 m (16,4 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A55080D

10 m (32,8 jalkaa) Virta- ja
digitaalidatakaapeli

A55081D

Huom: Tutkan virta- ja digitaalidatakaapelin maksimipituus
(mukaan lukien mahdollliset jatkot) on 25 m (82 jalkaa).

Kaikuluotaimen liitäntä
Kaikuluotainsovellukset edellyttävät kaikuluotainliitäntää.
Monitoiminäyttöä voidaan käyttää seuraavien Raymarinen
kaikumoduulien kanssa:

• CP450C

• CP300

• CP100

Kaikuluotainsovelluksien käyttämiseksi tarvitaan kahta
erityyppistä liitäntää.

• Kaikuluotainliitäntä — muuntaa kaikuanturin
kaikuluotainsignaalit soveltuvaksi merielektroniikkalaitteille.
Kaikuluotainmoduulin sisältävät monitoiminäytöt
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sisältävät kaikuluotaintoiminnon, mikä mahdollistaa
liitännän suoraan yhteensopivaan kaikuanturiin. Ilman
kaikuluotaintoimintoa olevat mallit edellyttävät liitäntää
ulkoiseen Raymarinen kaikumoduuliin. Sekä sisäisellä että
ulkoisella kaikuluotaintoiminnolla varustetut monitoiminäytöt
edellyttävät liitäntää soveltuvaan kaikuanturiin.

• Kaikuanturiliitäntä— välittää kaikusignaalit kaikumoduuliin.

Kaikumoduulin liitäntä

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
D12255-1

1

2

3

4

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (ilman
kaikuluotaintoimintoa olevat mallit).

2. Raymarine-verkkokytkin.

3. Raymarinen kaikumoduuli.

4. RayNet-kaapeli.

Mikäli monitoiminäytössä on käytettävissä ylimääräinen
verkkoliitäntä kaikumoduuli on mahdollista liittää suoraan
näyttöön ilman Raymarinen verkkokytkintä.

Huom: Voit liittää myös sisäisellä kaikuluotaintoiminnolla
varustetun monitoiminäytön ulkoiseen Raymarinen
kaikumoduuliin. Tästä on hyötyä tapauksissa joissa on
käytettävä suurempitehoista kaikumoduulia.

Useita aktiivisia kaikumoduuleita
Jos käytössäsi on verkkoon liitettyjä useita kaikumoduuleita
sinun tulee valita minkä kaikumoduleista haluat asettaa
aktiiviseen tilaan kaikuluotainsovelluksen käyttöön.

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

D12975-1

1

2

4

5

3

3

3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut monitoiminäytöt).

2. Raymarine-verkkokytkin.

3. RayNet-verkkokaapelit.

4. CP450C CHIRP-kaikumoduuli

5. CP100 DownVisionTM -kaikumoduuli

Yhteensopivat kaikuanturit
Monitoiminäyttö on yhteensopiva seuraavien kaikuanturien
kanssa:
• Raymarine P48.
• Raymarine P58.
• Minn Kota -anturit (vain Raymarine-yhtiön sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut mallit), valinnaisen
A62363-sovitinkaapelin kautta.

• Mikä tahansa 600 W:in kaikuluotainyhteensopiva anturi,
valinnaisen E66066-sovitinkaapelin kautta.

Kaikuluotainanturin liitäntä — sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut monitoiminäytöt

2

D12256-1

1 3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella).

2. Kaikuanturikaapeli.
3. Kaikuanturi.

600 W:in kaikuluotainyhteensopiva kaikuanturiliitäntä
valinnaisen sovittimen kautta — vain sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut mallit

D12257-1

1

2

3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut monitoiminäytöt).

2. E66066-sovitinkaapeli.
3. Kaikuanturi.

Anturin sovitinkaapeli
Kaapeli Tuotenumero

0,5 m (1,64 jalkaa) anturin
sovitinkaapeli

E66066

Kaikuluotainanturin liitäntä — ilman sisäänrakennettua
kaikuluotainta varustetut monitoiminäytöt

1

2

SeaTalkhs / RayNet
SeaTalkhs/
RayNet

3

6

5

4

D12258-1
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1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (ilman
kaikuluotaintoimintoa olevat mallit).

2. Raymarine-verkkokytkin (tarvitaan vain mikäli liitetään
enemmän kuin yksi näyttö käyttämällä SeaTalkhs / RayNet
-liitäntää).

3. RayNet-kaapeli.

4. Raymarinen kaikumoduuli.

5. Kaikuanturikaapeli.

6. Kaikuanturi.

Minn Kota -kaikuanturiliitäntä valinnaisen sovitinkaapelin
kautta ( vain sisäänrakennetulla kaikuluotaimella varustetut
mallit)

D12259-1

1

4

2 3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli (sisäänrakennetulla
kaikuluotaimella varustetut monitoiminäytöt).

2. Minn Kota -anturin sovitinkaapeli.

3. Minn Kota -anturikaapeli.

4. Minn Kota -anturi.

Kaikuluotaintoiminnon sisältävät monitoiminäytöt
Alla oleva taulukko luetteloi sisäänrakennetulla
kaikuluotainmoduulilla varustetut monitoiminäytöt joihin
on mahdollista liittää yhteensopiva kaikuanturi suoraan.

Ilman kaikuluotainta
olevat mallit Kaikuluotainmallit DownVision-mallit

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 -anturin sovitinkaapeli
Mahdollistaa Minn Kota -kaikuanturin liittämisen yhteensopivaan
Raymarinen monitoiminäyttöön.

Kaapeli Tuotenumero

1 m (3,28 jalkaa) Minn Kota -anturin
sovitinkaapeli

A62363

Lämpökameraliitäntä
Voit liittää lämpökameran uuteen c-sarjan tai uuteen e-sarjan
monitoiminäyttöön.

Huom: Uusi a-sarja ei tue lämpökameroita.

Kamera liitetään yleensä Raymarine-verkkokytkimen kautta.
Jos haluat käyttää valinnaista Joystick Control Unit (JCU)
-yksikköä yhdessä lämpökameran kanssa myös JCU on liitettävä
verkkokytkimeen. Lämpökameran ja monitoiminäytön välillä
tarvitaan komposiittivideoliitäntä.

T200 Series -lämpökameran liitäntä

D12839-1

3

21

4

5

1. T200 Series -sarjan kiinteästi asennettava lämpökamera.

2. Monitoiminäyttö.

3. Power over Ethernet (PoE) -injektori.

4. RayNet-to-RJ45 SeaTalkhs -adapterikaapeli.

5. Videokaapeli.

T300 / T400 Series -lämpökameran liitäntä.

2

43

5

D12161-1

1

7

6

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

1. Monitoiminäyttö

2. Raymarine-verkkokytkin

3. Joystick Control Unit (JCU), valinnainen

4. SeaTalkhs-RayNet -kaapeli

5. Ethernet-kaapeliliitin.

6. PoE (Power over Ethernet) -injektori (tarvitaan vain mikäli
käytetään valinnaista JCU:ta).

7. Lämpökamera

8. Videoliitäntä

Tärkeitä huomautuksia

• Voit ohjata lämpökameraa monitoiminäytön avulla. Joystick
Control Unit (JCU) on valinnainen, mutta sitä voidaan
tarvittaessa käyttää yhdessä monitoiminäytön kanssa
lämpökameran ohjaamiseksi.

• “Dual payload” -lämpökamera sisältää 2 itsenäistä objektiivia;
1 lämpökuvaa (infrapuna) varten ja 1 näkyvän valon kuvaa
varten. Jos käytössäsi on vain 1 näyttö liitä pelkästään "VIS /
IR" -tunnuksella merkitty kaapeli näyttöön. Jos käytössäsi on
2 tai useampia näyttöjä liitä 1 kaapeli kuhunkin näyttöön.

• Voit katsella lämpökameran kuvaa vain siinä
monitoiminäytössä johon lämpökamera on fyysisesti
liitetty. Jos haluat katsella lämpökameran kuvaa useammassa
kuin yhdessä monitoiminäytössä sinun tulee hankkia soveltuva
kolmannen osapuolen videojakaja.

• Lisätietoja lämpökameran asennuksesta (mukaan lukien
liitännöistä ja kiinnityksestä) on saatavissa lämpökameran
mukana toimitetuissa asennusohjeissa.
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Lämpökameran kaapelit
Lämpökameroiden kaapelointivaatimukset.

Kameran liitäntä verkkokytkimeen
Kameran liittäminen verkkokytkimeen edellyttää yhdyskaapelia.
Liitäntä toteutetaan kameran kaapelin pään ja verkkokytkimen
välillä käyttämällä yhdyssovitinta (toimitetaan kameran mukana).
Yhdyskaapeleita on saatavissa eri pituuksina.

Joystick Control Unit (JCU) -ohjainyksikkö
JCU liitetään Ethernet-kaapelin (jossa myös virransyöttö) avulla.
JCU:n mukana toimitetaan 7,62 m (25 jalan) Ethernet-kaapeli
mainittua liitäntää varten. Jos tarvitset eri pituista kaapelia ota
yhteys jälleenmyyjään.

Power over Ethernet (PoE) -injektorin liittäminen
verkkokytkimeen
PoE-injektori liitetään verkkokytkimeen yhdyskaapelin avulla.
Yhdyskaapeleita on saatavissa eri pituuksina.

Videokaapelit
Videokaapeleita ei toimiteta tämän tuotteen mukana. Lisätietoja
sopivista kaapeleista ja sovittimista antavat jälleenmyyjät.
Raymarine suosittelee BNC-liittimillä kalustettujen 75 ohmin (tai
parempi) koaksiaalikaapelin käyttöä.

IP-kameran liitännät
Voit liittää IP-kameroita monitoiminäyttöösi.
Yhteensopivat IP-kamerat on voitava konfiguroida seuraavasti:

• määrittämään IP-osoite automaattisesti DHCP:n kautta ennen
liitäntää monitoiminäyttöön tai verkkoon.

• sallimaan autentikoimaton anonyymi ONVIF-käyttö.

Lisätietoja ja konfiguraatiotiedot IP-kameran mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

Huom: Mallista riippuen oman laitteesi liitäntäpaneeli saattaa
näyttää erilaiselta kuin tässä kuvattu. Verkkoliitäntä on sama
kaikille RayNet-liittimiä sisältäville laitteille.

IP-kamera/-kamerat voidaan liittää suoraan monitoiminäytön
SeaTalkhs RayNet-liittimeen.

D12592-2

1

3 4

2

Kohde Kuvaus

1 Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli

2 IP-kamera

3 RayNet-RJ45-kaapeli.

4 SeaTalkhs-yhdysliitin

Voit liittää useampia IP-kameroita SeaTalkhs-verkon kautta

D12593-2  

1

4

3

4

44

2

5

5

5

5

3 3

3

Kohde Kuvaus

1 Monitoiminäyttö

2 Raymarine-verkkokytkin

3 RayNet-to-RJ45 -adapterikaapeli

4 SeaTalkhs-yhdysliittimet

5 IP-kamerat

Huom: a-, c- ja e-sarjojen monitoiminäytöt eivät syötä virtaa
PoE-yhteensopiville (Power over Ethernet) kameroille, joilla
on siten oltava oma virtalähde.

Tip Mikäli monitoiminäyttö ei tunnista IP-kameraa/-kameroita,
yritä ratkaista ongelma kytkemällä IP-kameroiden virransyöttö
pois päältä ja takaisin päälle (jätä monitoiminäyttö päälle).

Säävastaanottimen liitäntä
Voit liittää Sirius XM -säävastaanottimen monitoiminäyttöösi.

RayNet

������

AUDIO�� �ANTENNA� NETWORK�� POWER��

D12902-2

1 2

1. Raymarine-säävastaanotin.

2. Monitoiminäyttö.

Säävastaanotin voidaan myös liittää Raymarine-
verkkokytkimeen.
Lisätietoja SR50:n liittämisestä SeaTalkng-väylän avulla
on saatavissa dokumentista 82257 – SR50 käyttö jota
on ladattavissa Raymarinen Internet-sivuilta osoitteesta:
www.raymarine.com.
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Fusion link -liitäntä
Voit liittää Fusion 700 -sarjan meriviihdejärjestelmän
monitoiminäyttöösi.

Suora liitäntä

1 2

3 4

D12741-1

1. Monitoiminäyttö.

2. Fusion-järjestelmä.

3. RayNet-SeaTalkhs-kaapeli.

4. Fusion Ethernet-liitin.

Suora liitäntä verkotettuihin monitoiminäyttöihin

3 2

D12742-1

4

1

5

1. Fusion-järjestelmä.

2. Fusion Ethernet-liitin.

3. RayNet-SeaTalkhs-kaapeli.

4. Liitetty suoraan monitoiminäyttöön.

5. Verkotetut monitoiminäytöt.

Huom: Fusion-viihdejärjestelmää on mahdollista
hallita suoraan liitetyn monitoiminäytön tai verkotetun
monitoiminäytön kautta.

Verkkoliitännät

D12740-1

6

5

1 2

6

3 4

1. Verkkokytkin.

2. Fusion-järjestelmä.

3. RayNet-SeaTalkhs-kaapeli.

4. Fusion Ethernet-liitin.

5. Toinen Fusion-järjestelmä (monitoiminäyttö voidaan liittää
useampiin Fusion-viihdejärjestelmiin).

6. Verkotetut monitoiminäytöt.

Huom: Fusion-viihdejärjestelmää voidaan hallita minkä
tahansa yhteensopivan verkotetun monitoiminäytön kautta
kun liitäntä on tehty verkkokytkimen kautta.
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4.6 GPS-liitäntä
Näyttömallista riippuen monitoiminäyttösi saattaa sisältää
sisäänrakennetun GPS-vastaanottimen. Tarvittaessa
monitoiminäyttö voidaan liittää myös ulkoiseen
GPS-vastaanottimeen käyttämällä SeaTalkng- tai NMEA
0183 -väylää.

GPS-liitäntä — SeaTalkng

D12261-1

SeaTalkng 

1 2

1. Monitoiminäyttö.

2. SeaTalkng GPS-vastaanotin.

GPS-liitäntä — NMEA 0183

D12262-1
NMEA 0183

1 2

1. Monitoiminäyttö.

2. NMEA 0183 GPS-vastaanotin.

4.7 AIS-liitäntä
Yhteensopiva AIS-laite on mahdollista liittää SeaTalkng- tai
NMEA 0183 -väylän kautta.

Liitäntä SeaTalkng-väylän kautta

D12149-1
SeaTalkng 

21

1. Monitoiminäyttö.

2. SeaTalkng AIS-vastaanotin/-lähetinvastaanotin.

Liitäntä NMEA 0183 -väylän kautta

D11221-3

NMEA0183 (38400)

NMEA 0183 (4800)

3

1 2

1. VHF-radio.

2. AIS-laite.

3. Monitoiminäyttö.
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4.8 Fastheading-liitäntä
Jos haluat käyttää monitoiminäytön MARPA-toimintoja
(tutkakohteisiin liittyvät toiminnot) tarvitse joko:

• Monitoiminäyttöön SeaTalkng- tai NMEA 0183 -väylän kautta
liitetyn autopilotin. Kompassi liitetään kurssitietokoneen ja
kalibroidaan autopilotin ohjausyksikön kautta, tai:

• Raymarinen tai kolmannen osapuolen Fastheading-anturin
joka liitetään monitoiminäyttöön NMEA 0183 -väylän kautta.

Huom: Ota yhteys jälleenmyyjään tai Raymarinen tekniseen
tukeen lisätietojen saamiseksi.

4.9 SeaTalkng-liitännät
Näyttö voidaan liittää osaksi SeaTalkng-verkkoa.
Näyttö voi käyttää SeaTalkng-verkkoa ja keskustella seuraavien
laitteiden kanssa:
• SeaTalkng-mittarit
• SeaTalkng-autopilotit
• SeaTalk-laite valinnaisen SeaTalk - SeaTalkng -muuntimen
kautta

• NMEA 2000 -laite valinnaisten DeviceNet-sovitinkaapeleiden
kautta

Tyypillinen SeaTalkng-järjestelmä

��

D12176-4

12 V / 24 V dc

1 2

6

9 10

8

5

7

3

4

1. SeaTalkng-mittari
2. SeaTalkng Autopilotin hallintayksikkö
3. iTC-5-muunnin
4. Tuulianturi
5. SeaTalkng-monitoiminäyttö
6. Virtalähde
7. SeaTalkng-autopilotti
8. iTC-5-muunnin
9. Syvyysanturi
10. Nopeusanturi
Lisätietoja SeaTalkng-kaapeloinnista katso Luku 32 Varaosat
ja tarvikkeet.

SeaTalkng virransyöttö
SeaTalkng-väylä edellyttää 12 V virtalähdettä.
Virransyöttönä voidaan käyttää:
• Raymarine-laite joka sisältää vakavoidun 12 V:n lähdön (esim.
SmartPilot SPX -kurssitietokone) tai

• Muu soveltuva 12 V:n virtalähde.

Huom: SeaTalkng EI syötä virtaa monitoiminäyttöihiin
tai muihin erillisellä virransyötön liitännällä varustettuihin
laitteisiin.
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4.10 NMEA 2000 -liitäntä
Monitoiminäyttö pystyy vastaanottamaan tietoja NMEA 2000
-laitteilta (esimerkiksi yhteensopivilta moottoreilta). NMEA 2000
-liitäntä toteutetaan SeaTalkng-väylän ja sovitinkaapelien avulla.
Voit vaihtoehtoisesti joko:

• Käytä SeaTalkng-runkokaapelia ja liitä kukin NMEA2000-laite
haaraan TAI

• liittää monitoiminäyttö olemassa olevaan NMEA 2000
-runkokaapeliin liitettyyn haarakaapeliin.

Tärkeää: Et voit liittää kahta runkokaapelia toisiinsa.

NMEA2000-laitteen liittäminen SeaTalkng-runkokaapeliin.

NMEA 200012V

D12174-1

1

2

4

3

SeaTalkng

1. 12V jännitesyöttö runkokaapeliin.

2. SeaTalkng-runkokaapeli.

3. SeaTalkng-DeviceNet-sovitinkaapeli.

4. NMEA 2000 -laite.

Näytön liittäminen olemassa olevaan NMEA2000 (DeviceNet)
-runkokaapeliin

D12175-1

32

4

1

1. Monitoiminäyttö.

2. SeaTalkng-DeviceNet-sovitinkaapeli.

3. DeviceNet-runkokaapeli.

4. NMEA 2000 -laite.

4.11 SeaTalk-liitäntä
Voit liittää SeaTalk-laitteet monitoiminäyttöösi käyttämällä
valinnaista SeaTalk - SeaTalkng -sovittimeen.

D12148-1

SeaTalkng 
SeaTalk  

1

2

SeaTalk ng 

3

1. SeaTalk-laitteet.

2. SeaTalk - SeaTalkng-sovitin.

3. Monitoiminäyttö.
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4.12 NMEA 0183 -liitäntä
NMEA 0183 -laitteet voidaan liittää suoraan uuteen c-sarjan
tai uuteen e-sarjan monitoiminäyttöön käyttämällä virta- ja
datakaapelia.

Huom: Uudet a-sarjan näytöt eivät tue liitäntää NMEA 0183
-laitteisiin.

D12266-2

61 2 3 4 5

117 8 9 10 12

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA 0183 -laitteet liitetään mukana toimitetun virta- ja
datakaapelin avulla.
Monitoiminäyttö on varustettu kahdella NMEA 0183 -portilla:

• Portti 1: Tulo ja lähtö, 4800 tai 38400 baudia.

• Portti 2: Vain tulo, 4800 tai 38400 baudia.

Huom: Kunkin portin baudinopeus tulee määrittää erikseen
Järjestelmän asetukset -valikon kautta: (Kotisivu: >
Asetukset > Järjestelmän asetukset > NMEA-asetukset >
NMEA-tuloportti).

Huom: Portin 1 tapauksessa sekä tulo- että lähtöportti toimivat
samalla baudinopeudella. Esimerkiksi jos monitoiminäytön
portin 1 tuloon (INPUT) on liitetty yksi NMEA 0183 -laite ja
vastaavasti toinen NMEA 0183 laite liitettynä portin 1 lähtöön
(OUTPUT), molempien NMEA-laitteiden tulee toimia samalla
baudinopeudella.

Voit liittää enintään neljä NMEA 0183 -laitetta näytön NMEA
0183 lähtöporttiin (OUTPUT portti 1). Voit liittää enintään kaksi
NMEA 0183 -laitetta näytön NMEA 0183 tuloportteihin.

Ko-
hde Laite

Kaapelin
väri Paapuuri

Tulo /
lähtö

Positiivi-
nen (+) /
negatiivi-
nen (-)

1 Valkoinen 1 Tulo Positiivi-
nen

2 Vihreä 1 Tulo Negatiivi-
nen

3 Keltainen 1 Lähtö Positiivi-
nen

4 Ruskea 1 Lähtö Negatiivi-
nen

5 Oranssi /
valkoinen

2 Tulo Positiivi-
nen

6

Monitoim-
inäyttö

Oranssi /
vihreä

2 Tulo Negatiivi-
nen

7 * * Lähtö Positiivi-
nen

8 * * Lähtö Negatiivi-
nen

9 * * Tulo Positiivi-
nen

10

NMEA-
laite

* * Tulo Negatiivi-
nen

11 * * Lähtö Positiivi-
nen

12

NMEA-
laite

* * Lähtö Negatiivi-
nen

Huom: * Lue NMEA-laitteen mukana toimitetut ohjeet.

NMEA 0183 —kaapeli
Voit pidentää NMEA 0183 —liitäntää pidentämällä virta- ja
datakaapeliin sisältyviä virta- ja datajohtimia.

Datakaapelin jatkaminen

Kokonaispituus (maksimi) Kaapeli

Enintään 5 m Korkealuokkainen datakaapeli:

• 2 x kierretty pari joiden suojana
yhteinen suojavaippa.

• 50 ... 75 pF/m kapasitanssin
ytimien välillä.
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4.13 a-sarja - NMEA 0183 DSC VHF
-radioliitäntä
a-sarjan monitoiminäyttö edellyttää NMEA 0183 - SeaTalkng
-sovittimen sekä virtaa syöttävän SeaTalkng-runkokaapelin jotta
yhteys NMEA 0183 DSC VHF -radioon olisi mahdollista toteuttaa

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-sarjan monitoiminäyttö.

2 SeaTalkng -haarakaapeli.

3 SeaTalkng-to-NMEA 0183 -haarakaapeli paljailla päillä.

4 Muuntimen NMEA 0183 negatiivinen liitäntä (keltainen johdin).

5 NMEA 0183 -laitteen tulo negatiivinen liitäntä (purppura johdin).

6 Muuntimen NMEA 0183 positiivinen liitäntä (punainen johdin).

7 NMEA 0183 -laitteen tulo positiivinen liitäntä (harmaa johdin).

8 NMEA 0183 DSC VHF -radio.

9 SeaTalkng-virtakaapeli.

10 Sovitin.

11 NMEA 0183 -liitäntä (käytä VHF-radion mukana toimitettua
kaapelia).

Huom: * Jos muunnin liitetään SeaTalkng-runkokaapeliin,
johon syötetään virtaa, kuvan osoittamaa dedikoitua
muuntimen virtaliitäntää EI tarvita.

Huom: ** Liitäntä VHF-radioon tulee toteuttaa vain NMEA
0183 -tulon kautta. Kyseessä on yksisuuntainen dataliitäntä.

4.14 Kamera-/videoliitäntä
Kamera tai videolaite voidaan liittää suoraan uuteen c-sarjan tai
uuden e-sarjan monitoiminäyttöön käyttämällä videoliitintä (virta-
ja datakaapelissa).

Huom: Videolaitteita ei voi liittää suoraan uuteen a-sarjan
monitoiminäyttöön. Kameraliitännät uusiin a-sarjan näyttöihin
on selostettu tarkemmin kohdassa IP-kameraliitännät.

Esimerkkejä videolaitteista joita voit liittää näyttöön:

• Videokamera.

• Lämpökamera.

• DVD-soitin.

• Kannettava videotoistin.

D12178-1

1

2

4

3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli.

2. Virta- ja datakaapeli.

3. BNC-videoliitin (tulo 1).

4. Videolähde — esimerkiksi videokamera.

Huom: Voit kuunnella elokuvan ääniraitaa tai mitä tahansa
liitettyä DVD- tai digitaalista videosoitinta mikäli soittimen
audiolähtöön on liitetty kaiuttimet.
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4.15 Kamera / videon tulo-lähtöliitäntä
Kamera / videolaite tai ulkoinen näyttö voidaan liittää uuteen
e-sarjan monitoiminäyttöön (poislukien e7/e7D) käyttämällä
dedikoitua video tulo-lähtöliitäntää.

Huom: Uusia a-sarjan ja uusia c-sarjan monitoiminäyttöjä ei
ole varustettu dedikoidulla videon tulo-lähtöliittimellä.

Videotulo
Esimerkkejä videolaitteista joita voit liittää näyttöön:

• Videokamera.

• Lämpökamera.

• DVD-soitin.

• Kannettava videotoistin.

D12328-1

1 2

4 3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli.

2. Videokaapeli (lisävaruste).

3. BNC-videoliitin (tulo 2).

4. Lämpökamera.

Huom: Voit kuunnella elokuvan ääniraitaa tai mitä tahansa
liitettyä DVD- tai digitaalista videosoitinta mikäli soittimen
audiolähtöön on liitetty kaiuttimet.

Videolähtö
Esimerkkejä videolaitteista joita voit liittää näyttöön:

• HDTV jossa VGA-tulo.

• VGA-näyttö.

D12329-1

1 2

4

3

1. Monitoiminäytön takaosan liitinpaneeli.

2. Videokaapeli (lisävaruste).

3. VGA-kaapeli ulkoisen näytön liittämiseen.

4. Ulkoinen näyttö.

Video - tekniset tiedot
Signaalityyppi Komposiitti

Aikamuoto PAL tai NTSC

Liitintyyppi BNC (naaras)

Lähdön erotuskyky 720p

Videokaapelit
Seuraava videokaapeli tarvitaan videon tulo- ja lähtöliitäntään
malleissa e95 / e97 / e125 / e127.

Tuotenumero Kuvaus Huomautukset

R70003 e-sarjan videokaapeli
(lisävaruste)
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4.16 Mediasoittimen liitäntä
Voit liittää monitoiminäyttöösi langattomasti Bluetooth-
yhteensopivan mediasoittimen (kuten älypuhelimen).
Mediasoittimen tulee olla yhteensopiva Bluetooth 2.1+ EDR
power class 1.5 -standardin kanssa (tuettu profiili: AVRCP 1.0
tai uudempi)

D12164-2

1 32

1. Monitoiminäyttö.

2. Bluetooth-liitäntä.

3. Bluetooth-yhteensopiva mediasoitin.

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

• Ota käyttöön Bluetooth-toiminnot monitoiminäytön
Järjestelmän asetukset -valikon kautta.

• Ota käyttöön mediasoittimen Bluetooth-toiminnot.

• Pariuta mediasoitin ja monitoiminäyttö keskenään.

• Ota käyttöön monitoiminäytön Audioasetukset Järjestelmän
asetukset -valikon kautta.

• Liitä RCU-3 kauko-ohjain ja määritä pikavalintapainike
audiotoiston Käynnistä/Pysäytä-toimintoon (suoritettava vain
uusien c-sarjan näyttöjen tapauksessa).

Huom: Jos mediasoittimesi ei ole varustettu
sisäänrakennetuilla kaiuttimilla voi olla että sinun on liitettävä
mediasoittimen audiolähtö ulkoiseen audiojärjestelmään tai
kuulokkeisiin. Lisätietoja mediasoittimen mukana toimitetuissa
laitteen omissa käyttöohjeissa.

Bluetoothin käyttöönotto
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Bluetooth > Päällä.

Bluetooth-mediasoittimen pariuttaminen
Kotisivun näkyessä näytöllä ja Bluetoothin ollessa kytkettynä
päälle:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Uusi Bluetooth-yhteys.

Näyttöön tulee viesti joka kehottaa laittamaan mediasoittimen
Bluetooth-laitteiden hakutilaan.

5. Varmista että ulkoisen laitteesi Bluetooth-yhteys on kytketty
käyttöön ja varmista että se on asetettu hakemaan paria
itselleen. Lisätietoja mediasoittimen mukana toimitetuissa
laitteen omissa käyttöohjeissa.

6. Monitoiminäytössä, valitse OK-viestilaatikon kysymykseen.
Monitoiminäyttö hakee aktiivisia Bluetooth-laitteita.

7. Valitse Pysäytä haku kun laitteesi näkyy listassa.
8. Valitse mediasoitin laitelistalta.

Pariuttamista pyytävä viesti näytetään nyt ulkoisen
mediasoittimen omalla näytöllä.

9. Ulkoisen medialaitteen kautta, valitse Pariuta (tai vastaava
komento) hyväksyäksesi pariuttamisen monitoiminäytön ja
mediasoittimen välillä.
Monitoiminäyttöön tulee viesti joka pyytää vahvistamaan
pariuttamiskoodin.

10.Jos monitoiminäytön näytöllä näkyvä pariuttamiskoodi vastaa
ulkoisen mediasoittimen näytöllä näkyvää pariuttamiskoodia,
valitse monitoiminäytön Ok-painike. Jos koodit EIVÄT vastaa
toisiaan, toista vaiheet 4 - 8.

11. Jos pariutus onnistuu monitoiminäyttö ilmoittaa asiasta
viestillä.
Ulkoinen mediasoitin on nyt pariutettu monitoiminäytön
kanssa.

Audiotoimintojen käyttöönotto
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Liitäntöjen hallinta.
5. Valitse mediasoitin laitelistalta.
6. Valitse Audioasetukset > Päällä.

Mediasoittimen ohjaimet
Kosketusnäyttötoiminnolla varustetun monitoiminäytön avulla
voit myös hallita ulkoisen mediasoittimien audiotoistoa
kosketutoimintojen avulla.

D12293-1

1

32 4 5

1. Kosketa tätä symbolia kun haluat tuoda audiosäätimet
näyttöön.

2. Edellinen kappale.

3. Toista kappale.

4. Tauko.

5. Seuraava kappale.

Voit piilottaa audio-ohjaimet painamalla Back-painiketta.

Mediasoittimen ohjaus kauko-ohjaimen
avulla
Voit hallita audiotoistoa langattomasti käyttämällä Raymarinen
RCU-3 -kauko-ohjainta.
RCU-3-kauko-ohjaimen pikavalintapainike tulee asettaa
audiotoiston käynnistys/pysäytys-painikkeeksi, lisätietoja
kohdassa Kauko-ohjaimen käyttö.

1. Paina YLÖS-nuolta kun haluat seuraavaan kappaleeseen.

2. Paina ALAS -nuolta kun haluat siirtyä edelliseen
kappaleeseen.

3. Paina PIKA-painiketta kun haluat tauon tai jatkaa toistoa.

Huom: Uusien c-sarjan monitoiminäyttöjen tapauksessa,
kun audiosäätimet näkyvät näytöllä, niiden käyttö ei
ole mahdollista. Voit hallita audiotoimintoja liitetyn
RCU-3-kauko-ohjaimen avulla.
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Bluetooth-laitteen pariutuksen purku
Jos Bluetooth-laitteen ja monitoiminäytön keskinäisessä
käytössä ilmenee ongelmia saattaa olla tarpeen purkaa
mainittujen laitteiden välinen pariutus (samoin kuin mahdollisten
muiden monitoiminäyttöön pariutettujen Bluetooth-laitteiden)
jonka jälkeen pariuttamista on yritettävä uudelleen.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Liitäntöjen hallinta.
5. Valitse mediasoitin laitelistalta.
6. Valitse Pura pari / Sivuuta tämä laite.

4.17 Bluetooth-kauko-ohjaimen liitäntä
Voit hallita monitoiminäyttöä langattomasti käyttämällä
Raymarine-yhtiön etäohjausyksikköä.
Etäohjaus hyödyntää Bluetooth-tyyppistä langatonta yhteyttä.

D12163-2

1 32

1. Monitoiminäyttö.

2. Bluetooth-liitäntä.

3. Raymarine Bluetooth -etäohjausyksikkö (esim. RCU-3).

Voit käyttää etäohjausyksikköä toimimalla seuraavasti:

• Ota käyttöön Bluetooth-toiminnot monitoiminäytön
Järjestelmän asetukset -valikon kautta.

• Pariuta etäohjausyksikkö monitoiminäytön kanssa.

Toimintaperiaatteet
Kauko-ohjaimen toimintaperiaatteet.

• Kauko-ohjaimella on mahdollista hallita vain yhtä
monitoiminäyttöä kerrallaan. Monitoiminäytön voi pariuttaa
kerrallaan vain yhteen kauko-ohjaimeen.

• Kauko-ohjaimen 3 painiketta hallitsevat eri toimintoja riippuen
SISÄLLÖSTÄ jossa kauko-ohjainta käytät. Esimerkiksi
karttasovelluksessa painikkeet hallitsevat eri toimintoja kuin
esimerkiksi KOTI-näkymässä.

• Kaikkia toimintoja hallitaan 3 painikkeen yhdistelmillä.
Tiettyjen toimintojen tapauksessa painiketta täytyy
painaa HETKELLISESTI. Voit myös pitää painikkeen
ALASPAINETTUNA jatkuvaa vastetta varten (esimerkiksi
jatkuva mittakaavan vaihto karttasovelluksessa).

• Pääasialliset toiminnot perustuvat YLÖS- ja ALAS
-nuolipainikkeiden käyttöön näytöllä näkyvien vaihtoehtojen
korostamiseksi. PIKAPAINIKE-painiketta käytetään valintojen
suorittamiseen.

• Pariuttamisen aikana sinun tulee määrittää kumman
nuolipainikkeen haluat toimivan "YLÖS"-painikkeena.

• PIKIPAINIKE-painike on räätälöitävissä ja voidaan
konfiguroida aktivoimaan yksi useammasta mahdollisesta
toiminnosta. Ohjelmointi tapahtuu monitoiminäytön
järjestelmän asetukset -valikon kautta.

Kauko-ohjaimen pariuttaminen ja YLÖS- ja
ALAS-painikkeiden konfigurointi
Kauko-ohjainyksikön tulee olla "pariutettu" siihen
monitoiminäytön jota haluat hallita. Monitoiminäytössä kotisivun
näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Bluetooth > Päällä.
5. Valitse Uusi Bluetooth-yhteys.

Näyttöön tulee ponnahdusikkuna joka vahvistaa että laite
johon haluat liittää monitoiminäytön on liitettävissä.

6. Vahvista painamalla Ok.
Näyttöön tulee luettelo tunnistetuista laitteista.

7. Kauko-ohjaimessa, pidä alhaalla YLÖS- ja ALAS-painikkeita
samaan aikaan 10 sekunnin ajan.

8. Valitse kauko-ohjain laiteluettelosta.
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9. Paina pyydettäessä kauko-ohjaimen sitä nuolipainiketta
jonka haluat konfiguroida UP-painikkeeksi. Toisesta
nuolipainikkeesta tulee automaattisesti DOWN-painike.
Jos pariuttaminen onnistui, näyttöön tulee viesti ”Pairing
Success” Jos näytössä on ”Pairing Failure” tai ”Pairing
Timeout”-viesti toista vaiheet 1 - 8.

PIKAVALINTA-painikkeiden räätälöinti
Monitoiminäytölläsi kotisivulla näkyy seuraavaa:
1. Valitse asetukset (Set-up).
2. Valitse järjestelmä asetukset.
3. Valitse ulkopuoliset laitteet.
4. Valitse kauko-ohjain.
5. Valitse muokkaa (Customize) pikanäppäin..
6. Valitse toiminto jota haluat antaa pikanäppäimelle.
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4.18 Kauko-ohjaimen toiminnot

Kantama

Pain ikkee t

Pari

Valits e

ta i

D12051-2

Nuolipainikkeet

Pikavalintapainikkeet

Painike Sovellus jossa toiminto on käytettävissä:

Oletustoiminnot: Kartta Tutka Kalakaiku Sää Kotisivu

Kantama / zoomaus. • Paina YLÖS tai ALAS
kun haluat hetkellisen
vaikutuksen.

• Pidä alaspainettuna
YLÖS tai ALAS kun haluat
jatkuvan vaikutuksen.

Avaa kotisivu. Pikavalinta: Pidä

Valitse sovellus
kotisivulta (vasen-oikea-,
ylös-alas-järjestyksessä)

• Paina YLÖS tai ALAS
kun haluat hetkellisen
vaikutuksen.

• Pidä alaspainettuna
YLÖS tai ALAS kun haluat
jatkuvan vaikutuksen.

Vaihda valikkovaihtoehtoja ja
asetuksia valintaikkunoissa
ja kehotteissa (vasen-oikea-
ja ylös-alas-järjestyksessä).

• Paina YLÖS tai ALAS
kun haluat hetkellisen
vaikutuksen.

• Pidä alaspainettuna
YLÖS tai ALAS kun haluat
jatkuvan vaikutuksen.

Sijoita reittipiste aluksen
sijaintiin.

Pikavalinta

Mediasoittimen
ohjaus (edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa
mediasoitinta liitettynä
monitoiminäyttöön).

• Paina YLÖS-/ALAS-
nuolta kun haluat siirtyä
seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen.

• Voit toistaa tai tauottaa
kappaleen painamalla
PIKAPAINIKE-painiketta.

Muokattavat toiminnot:
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Painike Sovellus jossa toiminto on käytettävissä:

Avaa kotisivu. PIKAVALINTA

Vaihda aktiivinen sovellus
(käytettävissä vain kun
näytössä on useampi
sovellus).

PIKAVALINTA

RCU:n uudelleen liittäminen
1. Kun pariutat RCU-3:n monitoiminäytön kanssa muodostat

samalla langattoman liitännän.

2. Kun kytket monitoiminäytön pois päätä yhteys RCU-3:een
katkaistaan 10 minuutin kuluttua.

> 10 Minutes

=
10

15

20
2530

Minutes
35

40

45

50
55 60 5

3. Voit palauttaa langattoman liitännän kahden laittteen välille
painamalla ja pitämällä alaspainettuna mitä tahansa RCU-3:n
painiketta vähintään 3 seunnin ajan.

=

3 Seconds

10

15

20
2530

Seconds
35

40

45

50
55 60 5

Huom: RCU-3 tulee uudelleen liittää edellä kuvatulla tavalla
myös silloin kun olet poistanut ja ottanut uudelleen käyttöön
monitoiminäytön Bluetooth-liitännän.

Kaapelit ja liitännät 63



4.19 WiFi-liitännät

Raymarine-mobiilisovelluksen liitäntä
Voit käyttää yhteensopivaa tabletti-PC:tä tai älypuhelinta
langattomana toistavana näyttönä tai monitoiminäytön
langattomana kauko-ohjaimena.
Raymarine-sovellusohjelman avulla voit suoratoistaa
videokuvaa ja/tai etähallita monitoiminäytöllä näytettäviä tietoja
jos käytettävissä on yhteensopiva laite joka on varustettu
Wi-Fi-liitännällä.
Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

• Varmista, että laite on yhteensopiva käytettäväksi aiotun
sovelluksen kanssa.

• Lataa ja asenna liittyvä Raymarine-sovellusohjelma, joka on
saatavissa soveltuvan nettikaupan kautta.

• Ota käyttöön monitoiminäytön Wi-Fi Järjestelmän asetukset
-valikon kautta.

• Ota käyttöön Wi-Fi yhteensopivassa laitteessa.

• Valitse Raymarine Wi-Fi -liitäntä yhteensopivan laitteen
käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

• Ota käyttöön liittyvä mobiilisovellus monitoiminäytön
Järjestelmän asetukset -valikon kautta.

Huom: Monitoiminäyttö toimii Wi-Fi-tukiasemana. Jos
mobiililaitteesi on yleensä liitetty tukiasemaan (sähköpostin ja
Internetin käyttämiseksi), sinun tulee palauttaa tämä langaton
liitäntä kun haluat jälleen käyttää sähköpostia ja Internetiä.

Navionics Mobile Marine -sovellus
Voit synkronoida monitoiminäyttösi ja Navionics Mobile Marine
-sovelluksen sisältävän mobiililaitteesi tiedot.
Synkronointi lataa Navionics Freshest Data -tiedot
mobiililaitteestasi monitoiminäyttöösi ja lataa kaikuluotaimen
lokitiedot monitoiminäytöstäsi mobiililaitteeseen. Reittipisteet
ja reitit on myös mahdollista synkronoida mobiililaitteen ja
monitoiminäytön välillä.

D12166-3
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1 2 4 53

1 Navionics-palvelimet

2 Lataa Navionics Freshest Data -tiedot mobiililaitteeseen
(edellyttää Internet-yhteyttä)

3 Mobiililaite joka on varustettu Navionics Mobile -sovelluksella

4 Lataa Navionics Freshest Data -tiedot monitoiminäyttöön
(edellyttää Wi-Fi-liitäntää monitoiminäytön ja mobiililaitteen
välillä)

5 Monitoiminäyttö

6 * Lataa kaikulokit ja Community-tiedot (yhdyskuntatiedot)
mobiililaitteeseen (edellyttää Wi-Fi-liitäntää monitoiminäytön
ja mobiililaitteen välillä)

7 ** Lataa kaikulokit ja Community-tiedot Navionics-palvelimeen
(edellyttää Internet-liitäntää)

Huom:
* Osallistuminen Navionics Sonar Charts -palvelun toimintoihin
edellyttää, että monitoiminäytön kaikuluotaimen lokikirjaus on
asetettu päälle). Kaikulokit asetetaan päälle karttasovelluksen
valikosta seuraavasti: Menu > Syvyys & Syvyyskäyrät >
Kaikulokit.
** Kaikulokit ladataan Navionicsin palvelimelle anonyymisti.

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

1. Lataa ja asenna Navionics Mobile Marine -sovellus, joka on
saatavissa Apple App Store -nettikaupan kautta.

2. Tilaa Navionics Freshest Data.

3. Lataa Freshest-tiedot mobiililaitteeseesi.

4. Ota käyttöön monitoiminäytön Wi-Fi-toiminto Järjestelmän
asetukset -valikon kautta.

5. Ota käyttöön mobiililaitteesi Wi-Fi-toiminto.

6. Valitse monitoiminäytön Wi-Fi -liitäntä yhteensopivan laitteen
käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
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5.1 Asennus - uusi a-sarja

Asennus
näyttö on mahdollista asentaa pinta-asennuksena.
Varmista ennen asennukseen ryhtymistä, että olet:
• Valinnut soveltuvan asennuskohdan.
• Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.
• Irrottanut etukehyksen.

D12585-2
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1. Tarkista moduulille valittu asennuskohde. Asennukseen
tarvitaan selkeä tasainen alue, jonka lisäksi paneelin takana
on oltava riittävästi vapaata tilaa.

2. Poraa tai paina laitteessa olevat neljä (4) asennusreikää auki

D12588-1
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3. Kiinnitä soveltuva tuotteenmukana toimitettu asennuskaavain
asennuskohteeseen maalarinteippia tai muuta vastaavaa
apuna käyttämällä.

4. Käytä sopivaa reikäsahaa (koko on merkitty kaavaimeen) ja
tee apureiät leikattavan alueen kuhunkin kulmaan.

5. Käytä sopivaa kuviosahaa ja sahaa pitkin kaavaimeen
merkityn viivan sisäpuolta seuraten.

6. Varmista että monitoiminäyttö mahtuu poisleikattuun aukkoon
ja viilaa ja tasoita reunat kunnes ne ovat sileät.

7. Poraa neljä reikää kaavaimeen merkittyihin kohtiin
kiinnitysruuveja varten.

8. Aseta tiiviste kiinni monitoiminäytön asianomaiseen kohtaan
ja paina tiiviisti laippaa vasten.

9. Liitä virta-, data- ja muut kaapelit monitoiminäyttöön.
10.Liu'uta laite paikoilleen ja kiinnitä mukana toimitetuilla

kiinnitysosilla.

Huom: Mukana toimitettu tiiviste tiivistää laitteen ja
asennuspinnan välisen raon (kun asennuspinta on
tarpeeksi tasainen ja jäykkä). Tiivistettä on käytettävä
kaikissa asennustapauksissa. Voi olla että sinun on lisäksi
käytettävä meriympäristöön soveltuvaa tiivistemassaa mikäli
asennuspinta tai pylväs johon laite asennetaan ei ole täysin
tasainen ja jäykkä tai jos sen pintakäsittely on karkea.

Telineasennus (ripustus)
Näyttö on mahdollista asentaa kiikkutelineeseen.
Varmista ennen laitteen asennusta, että olet:

• Valinnut soveltuvan asennuskohteen.

• Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.

• Kiinnittänyt etukehyksen.

D12578-2

1. Merkitse asennustelineen kiinnitysruuvien kohdat valittuun
asennuspintaan.

2. Poraa ruuvien reiät käyttämällä sopivan kokoista poranterää
varmistaen samalla, että asennuspinnan takana ei ole
vaurioituvia rakenteita tai osia.

3. Kiinnitä kunnolla käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
4. Kiinnitä näyttö asennustelineeseen.

Etukehys
Etukehyksen kiinnittäminen
Varmista että laite on asennettu paikoilleen ennen seuraavan
toimenpiteen suorittamista.
1. Nosta yhtä näytön suojakalvon kulmaa varovasti hieman

ylös jotta voit irrottaa sen helpommin kun laitteen asennus
on valmis.

2. Varmista että karttakortin luukku on auki.
3. Kohdista kehyksen oikea alareuna karttakortin luukun

kynnyksen alapuolelle ja aseta kehys näytön etupuolen
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päälle varmistamalla samalla että kehyksen alareunassa
olevat kynnet napsahtavat paikoilleen.

D12586-1

4. Varmista, että kehys on asettunut oikein suhteessa näyttöön
kuvan osoittamalla tavalla.

5. Paina kehystä tasaisesti seuraavasti:
i. Ulkoreunat - aloita sivuilta ylöspäin edeten ja sitten

yläreunaa pitkin painamalla ja varmista, että kynnet ovat
napsahtaneet paikoilleen.

ii. Sisäreunat - käy läpi erityisesti karttakortin luukun reunat
ja varmista, että kehys on asettunut paikoilleen kunnolla.

6. Tarkista, että Power-painiketta [Virtapainike] ja karttakortin
suojaluukkua on mahdollista käyttää ongelmitta ja esteettä.

Etukehyksen poistaminen
Ennen jatkamista varmista että muistikorttipaikan luukku on auki.

D12584-1
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Tärkeää: Irrota etukehys varovasti. Älä käytä työkaluja
etukehyksen irrottamiseen, sillä kehys voi vaurioitua.

1. Aseta molemmat peukalosi näytön vasemman yläkulman
päälle kuvan osoittamiin kohtiin.

2. Aseta sormet kehyksen alle kuvan osoittamiin kohtiin.
3. Yhtäjaksoisella tukevalla otteella toimien kohdista sopivasti

voimaa näytön ulkoreunoihin peukaloiden avulla ja vedä
kehystä itseäsi kohti muita sormia käyttäen.

Kehyksen pitäisi nyt irrota näytöstä helposti.

5.2 Asennus - uusi c-sarja ja uusi
e-sarja

Takakehyksen poistaminen
Sinun on irrotettava takakehys ennen kuin ryhdyt
pinta-asentamaan näyttöä.

Huom: Nämä toimenpiteet eivät päde e165:n tapauksessa,
koska kyseinen malli ei edellytä takakehyksen käyttöä.

1. Irrota etukehys. Noudata kyseiseen toimenpiteeseen liittyviä
erikseen toimitettuja ohjeita.

D12184-3

e7 / e7D
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2. Irrota kehyksen näyttöön kiinni pitävät ruuvit (vain e7 ja e7D).
3. Irrota kehys varovasti näytön takaosasta vetämällä kehystä

kevyesti seuraavasti:
i. Ulkoreunat - etene reunoja pitkin ylöspäin ja sitten

yläreunaa pitkin varmistaen että kiinnikkeet vapautuvat
näytöstä kunnolla.

ii. Sisäreunat - varmista että kehys on kokonaan irti
näytöstä.

Huom: Vain e7- ja e7D-monitoiminäytöissä on kiinnitysruuvit
takakehyksen kiinnittämiseen, muissa monitoiminäytöissä
käytetään kiinnitysklipsejä, jotka pitävät takakehyksen
paikoillaan.

Pinta-asennus
Näyttö on mahdollista asentaa pinta-asennuksena.
Varmista ennen asennukseen ryhtymistä, että olet:

• Valinnut soveltuvan asennuskohdan.

• Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.

• Irrottanut etukehyksen.
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1. Tarkista moduulille valittu asennuskohde. Asennukseen
tarvitaan selkeä tasainen alue, jonka lisäksi paneelin takana
on oltava riittävästi vapaata tilaa.

2. Kiinnitä soveltuva tuotteenmukana toimitettu asennuskaavain
asennuskohteeseen maalarinteippia tai muuta vastaavaa
apuna käyttämällä.

3. Käytä sopivaa reikäsahaa (koko on merkitty kaavaimeen) ja
tee apureiät leikattavan alueen kuhunkin kulmaan.

4. Käytä sopivaa kuviosahaa ja sahaa pitkin kaavaimeen
merkityn viivan sisäpuolta seuraten.

5. Varmista että monitoiminäyttö mahtuu poisleikattuun aukkoon
ja viilaa ja tasoita reunat kunnes ne ovat sileät.

6. Poraa neljä reikää asennussapluunaan merkittyihin kohtiin
kiinnitysruuveja varten.

7. Aseta tiiviste kiinni monitoiminäytön asianomaiseen kohtaan
ja paina tiiviisti laippaa vasten.

8. Liitä virta-, data- ja muut kaapelit monitoiminäyttöön.
9. Liu'uta laite paikoilleen ja kiinnitä mukana toimitetuilla

kiinnitysruuveilla.

Huom: Mukana toimitettu tiiviste tiivistää laitteen ja
asennuspinnan välisen raon (kun asennuspinta on
tarpeeksi tasainen ja jäykkä). Tiivistettä on käytettävä
kaikissa asennustapauksissa. Voi olla että sinun on lisäksi
käytettävä meriympäristöön soveltuvaa tiivistemassaa mikäli
asennuspinta tai pylväs johon laite asennetaan ei ole täysin
tasainen ja jäykkä tai jos sen pintakäsittely on karkea.

Takakehyksen kiinnittäminen
Jos haluat käyttää asennustelinettä näytön asennukseen
takakehys on asennettava paikoilleen.

Huom: Nämä toimenpiteet eivät päde e165:n tapauksessa,
koska kyseinen malli ei edellytä takakehyksen käyttöä.

1. Irrota etukehys. Noudata kyseiseen toimenpiteeseen liittyviä
erikseen toimitettuja ohjeita.

2. Aseta kehys näytön takaosan päälle ja varmista, että se
asettuu oikein suhteessa näyttöön. Paina kehystä tasaisesti
seuraavasti:
i. Ulkoreunat - aloita sivuilta ylöspäin edeten ja sitten

yläreunaa pitkin painamalla ja varmista, että kynnet ovat
napsahtaneet paikoilleen.

ii. Sisäreunat - varmista että kehys on asettunut kunnolla
kiinni laitteen pintaan.

D12183-3
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3. Kiinnitä kehys näyttöön (vain e7 ja e7D) mukana toimitettujen
ruuvien avulla.

Telineasennus (ripustus)
Näyttö on mahdollista asentaa kiikkutelineeseen.

Huom: Asennusteline toimitetaan e7- ja e7D-
monitoiminäyttöjen mukana, kaikkien muiden mallien
tapauksessa asennusteline on valinnainen lisävaruste.
Lisätietoja tämän käyttöohjeen Varaosat ja tarvikkeet -osiossa.

Varmista ennen laitteen asennusta, että olet:

• Valinnut soveltuvan asennuskohteen.

• Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.

• Kiinnittänyt etukehyksen.

D12273-2
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1. Merkitse asennustelineen kiinnitysruuvien kohdat valittuun
asennuspintaan.

2. Poraa ruuvien reiät käyttämällä sopivan kokoista poranterää
varmistaen samalla, että asennuspinnan takana ei ole
vaurioituvia rakenteita tai osia.

3. Kiinnitä kunnolla käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
4. Kiinnitä monitoiminäyttö asennustelineeseen.

Etukehys
Etukehyksen kiinnittäminen
Varmista että laite on asennettu paikoilleen ennen seuraavan
toimenpiteen suorittamista.
1. Nosta yhtä näytön suojakalvon kulmaa varovasti hieman

ylös jotta voit irrottaa sen helpommin kun laitteen asennus
on valmis.

2. Varmista että karttakortin luukku on auki.
3. Kohdista kehyksen oikea alareuna karttakortin luukun

kynnyksen alapuolelle ja aseta kehys näytön etupuolen
päälle varmistamalla samalla että kehyksen alareunassa
olevat kynnet napsahtavat paikoilleen.

D12274-1

4. Varmista, että kehys on asettunut oikein suhteessa näyttöön
kuvan osoittamalla tavalla.

5. Paina kehystä tasaisesti seuraavasti:
i. Ulkoreunat - aloita sivuilta ylöspäin edeten ja sitten

yläreunaa pitkin painamalla ja varmista, että kynnet ovat
napsahtaneet paikoilleen.

ii. Sisäreunat - käy läpi erityisesti karttakortin luukun reunat
ja varmista, että kehys on asettunut paikoilleen kunnolla.

6. Tarkista, että kaikki säätimet ja painikkeet toimivat esteettä.

Etukehyksen poistaminen
Ennen jatkamista varmista että muistikorttipaikan luukku on auki.

D12275-1
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Tärkeää: Irrota etukehys varovasti. Älä käytä työkaluja
etukehyksen irrottamiseen, sillä kehys voi vaurioitua.

1. Aseta molemmat peukalosi näytön vasemman yläkulman
päälle kuvan osoittamiin kohtiin.

2. Aseta sormet kehyksen alle kuvan osoittamiin kohtiin.
3. Yhtäjaksoisella tukevalla otteella toimien kohdista sopivasti

voimaa näytön ulkoreunoihin peukaloiden avulla ja vedä
kehystä itseäsi kohti muita sormia käyttäen.

Kehyksen pitäisi nyt irrota näytöstä helposti.
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6.1 Näytön virrankytkentä

Näytön päällekytkentä
1. Paina näytön VIRTA-painiketta.
2. Kuittaa vastuuvapausilmoitus painamalla OK.

Näytön päällekytkentä
1. Paina Virta-painiketta.
2. Hyväksy vastuuvapauslauseke painamalla OK-painiketta.

Näytön virran poiskytkeminen
1. Paina ja pidä alaspainettunaPOWER—painike kunnes

alaslaskenta saavuttaa arvon nolla.

Huom: Mikäli POWER —painike vapautetaan ennen kuin
alaslaskenta on saavuttanut arvon nolla, virran poiskytkentä
peruutetaan.

Valmiustila (PowerSave-tila)
Virransäästötilassa monitoiminäytön kaikki toiminnot pysyvät
aktiivisina mutta laite kuluttaa vähemmän virtaa. Kiertosäätimen
ympärillä olevat LED-valot välkähtävät joka 1,5 sekunnin
välein ilmaisten monitoiminäytön olevan virransäästötilassa.
Voit palauttaa monitoiminäytön virransäästötilasta painamalla
fyysistä painiketta, jonka lisäksi laite poistuu virransäästötilasta
automaattisesti hälytystilan ilmetessä.

D12367-1

Huom: Käyttäjäturvallisuuden varmistamiseksi
virransäästötilaa ei voi kytkeä käyttöön mikäli:

• jokin liitetyistä tutkista on päällä

• monitoiminäyttö toimii autopilotin ohjausyksikkönä
järjestelmässä, joka ei sisällä erillistä autopilotin
ohjausyksikköä ja autopilotti on kytketty päälle.

Virransäästötilan käyttöönotto
Voit ottaa virransäästötilan käyttöön seuraavasti.
1. Varmista että järjestelmään mahdollisesti liitetyt tutkat on

kytketty pois päältä.
2. Paina Virta-painiketta.

Näyttöön tulee pikavalintojen valikko.
3. Valitse Virransäästötila.

Monitoiminäyttö on nyt virransäästötilassa.
4. Voit herättää laitteen virransäästötilasta koska tahansa

painamalla monitoiminäytön jotakin fyysistä painiketta.

Huom: Virransäästötila peruuntuu automaattisesti mikäli
ilmenee hälytyksen liipaiseva tapahtuma.

6.2 Uudet a-sarjan säätimet

D12577-1
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Kuvaus Toiminnot

1 Kosketus-
näyttö

Voit ohjata toimintoja mukaan lukien
valikkotoimintoja koskettamalla näyttöä.

2 Moottori • Kytke laite päälle painamalla kerran.

• Kun monitoiminäyttö on päällä, voit säätää
näytön kirkkautta, suorittaa kuvakaappauksen,
ohjata ulkoisten laitteiden virransyöttöä ja ohjata
virransäästötilaa painamalla Power-painiketta
uudelleen.

• Paina ja pidä alaspainettuna kun haluat kytkeä
laitteen POIS PÄÄLTÄ.

• Jos sisäänrakennettu autopilotti on kytketty
päälle, paina ja pidä alaspainettuna kun haluat
asettaa autopilotin valmiustilaan (STANDBY).

3 Muistikortin-
lukija

Avaa kortinlukijan luukku kun haluat asentaa tai
poistaa MicroSD-kortin. Laitteessa on 1 korttipaikka,
johon voidaan asettaa elektronisia karttakortteja tai
muistikortti johon voidaan tallentaa ja josta voidaan
lukea reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja asetuksia.
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6.3 e7 / e7D säätimet

D12179-1

2

4

5

6

7

3

1

Kuvaus Toiminnot

1 Kosketus-
näyttö

voit koskettaa näyttöä ja käyttää useita yleisiä
toimintoja, mukaan lukien kaikki valikkotoiminnot.

2 Valikko Valikkojen käyttö. Voit sulkea valikot painamalla
uudelleen.

3 UniCon-
trol-moni-
toimisäädin

Sisältää joystick-ohjaimen, kiertosäätimen ja
OK-painikkeen valikkojen ja sovellusten käyttöön.

4 Takaisin Paina kun haluat palata edelliseen valikkoon tai
edelliseen näkymään.

5 WPT / MOB • Paina ja vapauta kun haluat käyttää
reittipistetoimintoja. Paina uudelleen kun haluat
sijoittaa reittipisteen.

• Paina ja pidä alaspainettuna, jos haluat sijoittaa
Mies yli laidan —pisteen (MOB-pisteen)
nykyiseen sijaintiin.

6 Moottori • Kytke laite päälle painamalla kerran.

• Kun monitoiminäyttö on päällä, voit säätää
näytön kirkkautta, suorittaa kuvakaappauksen,
ohjata ulkoisten laitteiden virransyöttöä ja ohjata
virransäästötilaa painamalla Power-painiketta
uudelleen.

• Paina ja pidä alaspainettuna kun haluat kytkeä
laitteen POIS PÄÄLTÄ.

• Jos sisäänrakennettu autopilotti on kytketty
päälle, paina ja pidä alaspainettuna kun haluat
asettaa autopilotin valmiustilaan (STANDBY).

7 Muistikortin-
lukija

Avaa kortinlukijan luukku kun haluat asentaa tai
poistaa MicroSD-kortin. Monitoiminäyttö sisältää
2 muistikorttipaikkaa (merkitty tunnuksilla 1 ja 2)
joita käytetään elektronisten karttakorttien käyttöön
sekä reittipisteiden, reittien, jälkien ja asetuksien
tallentamiseen.

6.4 c95 / c97 / c125 / c127 / e95 / e97 /
e125 / e127 / e165 Säätimet

D12276-1
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Kuvaus Toiminnot

1 Kosketus-
näyttö

voit koskettaa näyttöä ja käyttää useita yleisiä
toimintoja, mukaan lukien kaikki valikkotoiminnot.

2 Koti Paina kun haluat palata kotisivulle.

3 Valikko Valikkojen käyttö. Voit sulkea valikot painamalla
uudelleen.

4 UniCon-
trol-moni-
toimisäädin

Sisältää joystick-ohjaimen, kiertosäätimen ja
OK-painikkeen valikkojen ja sovellusten käyttöön.

5 Takaisin Paina kun haluat palata edelliseen valikkoon tai
edelliseen näkymään.

6 Zomaus
sisään/ulos

Zoomaa ulos painamalla miinus (-) ja sisään
painamalla plus (+)

7 WPT / MOB • Paina ja vapauta kun haluat käyttää
reittipistetoimintoja. Paina uudelleen kun haluat
sijoittaa reittipisteen.

• Paina ja pidä alaspainettuna, jos haluat sijoittaa
Mies yli laidan —pisteen (MOB-pisteen)
nykyiseen sijaintiin.

8 Moottori • Kytke laite päälle painamalla kerran.

• Kun monitoiminäyttö on päällä, voit säätää
näytön kirkkautta, suorittaa kuvakaappauksen,
ohjata ulkoisten laitteiden virransyöttöä ja ohjata
virransäästötilaa painamalla Power-painiketta
uudelleen.

• Paina ja pidä alaspainettuna kun haluat kytkeä
laitteen POIS PÄÄLTÄ.

9 Muistikortin-
lukija

Avaa kortinlukijan luukku kun haluat asentaa tai
poistaa MicroSD-kortin. Monitoiminäyttö sisältää
2 muistikorttipaikkaa (merkitty tunnuksilla 1 ja 2)
joita käytetään elektronisten karttakorttien käyttöön
sekä reittipisteiden, reittien, jälkien ja asetuksien
tallentamiseen.

10 Pilotti • Paina kun haluat kytkeä irti sisäänrakennetun
autopilotin.

• Paina ja pidä alaspainettuna kun haluat
aktivoida sisäänrakennetun autopilotin
Auto-tilan.

11 Vaihda
aktiivinen
ikkuna

Paina kun haluat vaihtaa aktiivisen ikkunan (jaetun
näkymän sivuilla).
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UniControl-monitoimisäädin
Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt, HybridTouch-näytöt ja
etänäppäimistö sisältävät UniControl-säätimen jossa on mukana
kiertosäädin, joystick-ohjain ja painike.

D12180-1

1

2

3

1. Kiertosäädin— valikkovaihtoehtojen valinta, kursorin siirto
ja kartta- ja tutkasovelluksien kantaman säätö.

2. Joystick — kursorin siirto sovelluksissa, panorointi
ylös, alas, vasempaan ja oikeaan kartta-, sää- ja
kaikuluotainsovelluksissa sekä tietosivujen selaus
datanäyttösovelluksessa.

3. OK-painike — paina Joystick-säätimen päätä kun haluat
vahvistaa valinnan tai syötetyn tiedon.

Kosketussymbolit
Kosketusnäytöllisissä monitoiminäytöissä voit käyttää TAKAISIN
ja SULJE -symboleita kun haluat siirtyä valikkotasojen välillä
tai sulkea valikon.

Takaisin— siirtyminen takaisin valikossa (sama vaikutus kuin
BACK-painikkeen painalluksella).

Sulje— sulkee valikot (sama vaikutus kuin MENU-painikkeen
painalluksella).

Kursorin käyttö
Kursoria voidaan käyttää liikkumiseen näytöllä.

D
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_3

Kursori näkyy näytöllä valkoisena ristinä.

D
73

68
_2

Mikäli kursoria ei ole siirretty vähään aikaan, sen symboli
muuttuu ympyräksi, jonka sisällä on risti, jotta se olisi
helpompi paikallistaa näytöltä.
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Kursori on sisältöherkkä. Kun sijoitat kursorin tietyn
kartografisen kohteen tai reittipisteen päälle, sen väri
vaihtuu ja näkyviin kyseisen kohteen vierelle ilmestyy
tietolaatikko, jossa on kyseiseen kohteeseen liittyviä
tietoja.

Kursoritunnusten nimilista

Tunnus Ominaisuus Sovellus

A/B Mittaviivain Kartta

AIS AIS—kohde Kartta

COG COG-vektori (kurssi
maan suhteen
—vektori)

Kartta

CTR Tutkan keskipiste Tutka

FLT Kelluva EBL/VRM Tutka

GRD Varoalue Tutka

HDG Kurssivektori Kartta

MARPA MARPA—kohde Tutka

MOB Mies yli laidan
—reittipiste
(MOB-reittipiste)

Kartta, Tutka

POS Aluksen sijainti Kartta

RTE Reittiosuus Kartta

SHM Aluksen kurssiviiva Tutka

TIDE Vuorovesivektori Kartta

TRACK Jälkiviiva Kartta

VRM/EBL VRM ja EBL, 1 tai 2 Tutka

WIND Tuulivektori Kartta

WPT Reittipiste Kartta, Tutka
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6.5 Kotisivun esittely — vain
kosketusnäytöt
Kotisivunäkymä on monitoiminäytön kaikkien sovellusten,
tietojen ja asetuksien käytön keskiössä.

• Kotisivunäkymä tarjoaa myös nopean pääsyn käyttäjän
omiin tietoihin (reittipisteet, reitit, jäljet, kuvat ja videot) sekä
varmuuskopioituihin tietoihin.

• Kotisivu koostuu useista kotisivunäkymistä. Pyyhkäise näyttöä
sormenpäällä vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle
kun haluat selata käytettävissä olevia kotisivunäkymiä.

• Kukin kotisivunäkymä koostuu joukosta kuvakkeita.
Sovelluksen voi käynnistää valitsemalla asianomaista
sovellusta edustavan kuvakkeen.

  D12580-3 

1 2 3 4

5 6

Kuvan kohde Kuvaus

1 Reittipiste — valitse tämä kuvake, kun haluat käyttää
reittipistelistaa. Valitse ja pidä valittuna kuvake kun haluat
sijoittaa Mies yli laidan -merkin (MOB) veneen nykyiseen
sijaintiin.

2 Reitit & Jäljet — tämän valinnan kautta pääset
hallinnoimaan omia reitti-, jälki- ja reittipistelistoja. Voit
myös käsitellä tallentamiasi kuvia ja videoita sekä
varmuuskopioituja tietoja.

3 Muokkaa — valitse tämä kuvake, kun haluat muokata
sovellussivuja ja näytön asetuksia.

4 Asetukset— tämän valinnan kautta pääset järjestelmän
asetusvalikkoihin.

5 Kuvake— kukin kuvake edustaa tiettyä sovellusnäkymää.
Yhdellä sivulla voidaan näyttää useampia sovelluksia
samanaikaisesti.

6 Tilapalkki — tilasymbolit ilmaisevat näyttöön ulkoisesti
liitettyjen laitteiden (GPS, AIS, tutka, kaikuluotain,
autopilotti) tilan.

6.6 Kotisivun esittely — c-sarja /
e-sarja
Kotisivunäkymä on monitoiminäytön kaikkien sovellusten,
tietojen ja asetuksien käytön keskiössä.

• Kotisivunäkymä tarjoaa myös nopean pääsyn käyttäjän
omiin tietoihin (reittipisteet, reitit, jäljet, kuvat ja videot) sekä
varmuuskopioituihin tietoihin.

• Kotisivu koostuu useista kotisivunäkymistä. Pyyhkäise näyttöä
sormenpäällä vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle
kun haluat selata käytettävissä olevia kotisivunäkymiä.

• Kukin kotisivunäkymä koostuu joukosta kuvakkeita.
Sovelluksen voi käynnistää valitsemalla asianomaista
sovellusta edustavan kuvakkeen.

 D12195-3
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Kuvan
kohde Kuvaus

1 Kosketuslukitus — (vain HybridTouch-näytöt) valitse
tämä symboli jos haluat lukita kosketusnäytön ja estää
monitoiminäytön asetuksien ja toimintojen käytön vahingossa.
Voit poistaa lukituksen poistamalla Kosketuslukitus-symbolin
UniControl—säätimen avulla.

2 Reitit & Jäljet — tämän valinnan kautta pääset hallinnoimaan
omia reitti-, jälki- ja reittipistelistoja. Voit myös käsitellä
tallentamiasi kuvia ja videoita sekä varmuuskopioituja tietoja.

3 Muokkaa — valitse tämä kuvake, kun haluat muokata
sovellussivuja ja näytön asetuksia.

4 Asetukset — tämän valinnan kautta pääset järjestelmän
asetusvalikkoihin.

5 Kuvake — kukin kuvake edustaa tiettyä sovellusnäkymää.
Yhdellä sivulla voidaan näyttää useampia sovelluksia
samanaikaisesti.

6 Tilapalkki— tilasymbolit ilmaisevat näyttöön ulkoisesti liitettyjen
laitteiden (GPS, AIS, tutka, kaikuluotain, autopilotti) tilan.

Kotisivun käyttö
Voit siirtyä kotisivulle mistä tahansa sovelluksesta.
Voit siirtyä kotisivulle seuraavasti:
1. Valitse kotisivua ilmaiseva kuvake näytöllä.

Kotisivun käyttö
Voit siirtyä kotisivulle mistä tahansa sovelluksesta.
Voit siirtyä kotisivulle seuraavasti:
1. Paina Home-painiketta.

Huom: e7- ja e7D-monitoiminäytöissä on yhdistetty
Menu/Home-painike, voit siirtyä kotisivulle painamalla ja
pitämällä alaspainettuna Menu/Home-painiketta 3 sekunnin
ajan.
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Datapalkin tilasymbolit
Datapalkin tilasymbolit ilmaisevat monitoiminäytön kannalta
tarpeellisten liitäntöjen tilan.
Symbolit näyttävät seuraavien liitäntöjen tilan:
• Tutka-antenni.
• AIS—vastaanotin/lähetinvastaanotin.
• Kaikuluotainmoduuli.
• GPS—vastaanotin.
• Autopilotti.

Autopilotin tilasymbolit
Autopilotin tila ilmaistaan datapalkissa näkyvän symbolin avulla.
Symboli Kuvaus

Autopilotti on valmiustilassa.

Autopilotti on Jälki-tilassa.

Autopilotti on Auto-tilassa.

Autopilottia ei ole tunnistettu.

Autopilotin hälytys on aktiivinen.

Väistötila on aktiivinen.

Kalastustila on aktiivinen.

Autopilotin kalibrointi.

Ohjaustehostustila on aktiivinen.

Tuuliperäsintila on aktiivinen.

Tutka-antennin tilasymbolit
Tutka-antennin virransyötön tila näytetään datapalkissa.

Symboli

Tutkan
lähetys-
tila Kuvaus

Lähetys
(TX)

Pyörivä symboli, ilmaisee tutka-antennin
olevan päällä ja pyörivän (lähettää ja
vastaanottaa). Kun Tutkan virta -asetus on
tilassa Päällä, voit aktivoida tutka-antennin
lähetystilan tämän avulla. Tämä on
normaali käyttötila.

Valmius
(STBY)

Staattinen symboli, ilmaisee tutka-antennin
olevan päällä mutta tutka-antenni EI lähetä
eikä antenni pyöri. Koska antenni ei
lähetä, tutkakuva (tutkan tiedot) poistetaan
näytöltä. Tämä on virransäästötila, jota
käytetään ajoittain silloin, kun tutkaa ei
tarvita. Kun tutka asetetaan valmiustilasta
takaisin lähetystilaan, magnetronin ei
tarvitse lämmetä. Tämä on oletusasetus.

Symboli

Tutkan
lähetys-
tila Kuvaus

Pois Tutka-antennin virransyöttö on katkaistu
(tutkaa ei tarvita), mutta näyttöä
käytetään muihin tarkoituksiin, kuten
karttasovelluksen käyttöön. Valinnan
jälkeen järjestelmä aloittaa alaslaskennan.
Alaslaskennan aikana voit tarvittaessa
palauttaa tutka-antennin virransyötön
Päällä-tilaan.

Ajastettu
lähetys

Tutka-antenni kytkeytyy päälle
(lähetystilaan) ja takaisin valmiustilaan
(virransäästötilaan) säännöllisin väliajoin.
Tätä tilaa voidaan käyttää silloin, kun
tutka-antennia ei haluta pitää päällä
jatkuvasti.

AIS—tilasymbolit
AIS status is indicated by a symbol in the databar.

Symboli Kuvaus

AIS—laite on kytketty päälle ja se on
toiminnassa.

AIS ei ole käytettävissä kyseisellä hetkellä.

AIS—laite on kytketty pois päältä tai sitä ei
ole liitetty monitoiminäyttöön.

AIS—laite on hiljaisessa tilassa (Silent
Mode).

AIS—laite on hiljaisessa tilassa (Silent
Mode), hälytykset ovat aktiivisessa tilassa.

AIS—laite on liitetty ja kytketty päälle,
laitteessa on aktiivisia hälytyksiä.

AIS—laite on liitetty ja kytketty päälle, mutta
vaarallisten ja kadotettujen kohteiden hälytys
on kytketty pois päältä.

Kaikuluotaimen tilasymbolit
kaikuluotainmoduuli tila näytetään datapalkissa.

Symboli Kuvaus

Symboli animoitu:
kaikuluotainmoduuli on liitetty
ja lähettää signaalia.

Symboli staattinen:
kaikuluotainmoduuli on liitetty
mutta ei lähetä signaalia.

Symboli näkyy harmaana:
kaikuluotainmoduuli:ää ei ole
liitetty tai sitä ei tunnisteta.
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GPS—tilasymbolit
GPS—vastaanottimen tila näytetään datapalkissa.

Symboli Kuvaus

GPS—vastaanotin on liitetty ja on
suorittanut sijainnin määrityksen.

GPS—vastaanotinta ei ole liitetty, tai
vastaanotin ei pysty suorittamaan
sijainnin määritystä.

6.7 Sivut
Sivuja käytetään sovellusten näyttämiseen näytöllä.
Sivuja käytetään kotisivulla olevien ikonien avulla. Kukin sivu voi
sisältää useampiakin sovelluksia
• Voit määrittää ja näyttää enintään 4 sovellusta sivua kohti kun
käytössä on c-, e- tai gS-sarjan monitoiminäyttö (poislukien
e7 tai e7D).

• a-sarjan näytöt ja e7/e7D-monitoiminäytöt voivat näyttää
kerrallaan enintään kaksi (2) sovellusta sivua kohti.

• a-sarjan näytöt ja e7/e7D-näytöt voivat kuitenkin näyttää
enintään 4 sovellusta sivua kohti mikäli ne jakavat kotisivun
yhteensopivan näytön kanssa, joka pystyy itsessään
näyttämään jopa neljä (4) sovellusta sivua kohti.

Mikä tahansa sivu on mahdollista muokata, mikä mahdollistaa
erilaisten sovellusten ryhmittelyn yhdessä tai erikseen eri
sivuille, joista kukin on koostettu tiettyä tarkoitusta varten. Voit
esimerkiksi koota kalastusta varten tarkoitetun sivun, joka
sisältää kartta- ja kaikuluotainsovellukset ja yleistä navigointia
varten tarkoitetun sivun, joka sisältää kartta- ja tietosovellukset.

Yhden sovelluksen sisältävän sivun
ikoni.

Useamman sovelluksen sisältävän
sivun ikoni.

Voit myös määrittää kunkin sivun asemoinnin, mikä vuorostaan
määrittää kuinka sovellukset sijoittuvat näytölle.

Virranhallintasivun asetukset
Voit määrittää monitoiminäytön näyttämään sivun Kotisivun
sijaan virran päällekytkennän jälkeen.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Näytön asetukset.
3. Valitse Aloitussivu.

Näyttöön tulee lista vaihtoehdoista
• Kotisivu — kotisivu tulee näyttöön virran päällekytkennän
jälkeen.

• Viimeinen sivu — virran päällekytkennän jälkeen näyttöön
tulee viimeisin näytetty sivu.

• Valitse sivu — valitsemasi sivu näytetään virran
päällekytkennän perään

4. Jos valitset Valitse sivu kotisivu tulee näyttöön.

5. Valitse kuvake sille sivulle jonka haluat näyttää kun näyttö
kytketään päälle.

Aloitussivun asetus on näyttökohtainen eikä asetusta jaeta
automaattisesti keskenään verkotettujen näyttöjen kesken.
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Olemassa olevan sivun muuttaminen
kotisivulla
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Kotisivu.
3. Valitse Muokkaa sivua.
4. Valitse muutettavan sivun symboli.

Muokkaukseen liittyvät toiminnot tulevat näkyviin valikossa.
5. Valitse soveltuva asettelu (esim. "Jaettu näyttö").
6. Valitse sovellus/sovelukset jotka haluat näyttää kyseisellä

sivulla joko valitsemalla asianomaisen valikkovaihtoehdon tai
vetämällä sen sivun asettelumallin päälle.

7. Valitse Valmis.
Näyttöön tulee "Nimeä sivu uudelleen" -ikkuna.

8. Nimeä sivu uudelleen virtuaalinäppäimistön avulla ja valitse
sitten Tallenna.

Tyhjän sivun muokkaus
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Kotisivu.
3. Valitse Muokkaa sivua.
4. Valitse tyhjä sivu (otsikko "Muokkaa").

Muokkaukseen liittyvät toiminnot tulevat näkyviin valikossa.
5. Valitse soveltuva asettelu (esim. "Jaettu näyttö").
6. Valitse sovellus/sovelukset jotka haluat näyttää kyseisellä

sivulla joko valitsemalla asianomaisen valikkovaihtoehdon tai
vetämällä sen sivun asettelumallin päälle.

7. Valitse Valmis.
Näyttöön tulee "Nimeä sivu uudelleen" -ikkuna.

8. Nimeä sivu uudelleen virtuaalinäppäimistön avulla ja valitse
sitten Tallenna.

Sivun siirtäminen kotisivunäkymässä
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Muokkaa —symboli.
2. Valitse Kotinäkymä.
3. Valitse Vaihda sivua.
4. Valitse sivusymboli, jonka haluat siirtää.
5. Valitse sivusymboli jonka suhteen haluat vaihdon suorittaa.

Sivun symboli siirtyy uuteen sijaintiin.

Kotisivunäkymän sivun nimen muuttaminen
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset—symboli.
2. Valitse Kotinäkymä.
3. Valitse Nimeä sivu uudelleen.
4. Valitse sivu, jonka haluat nimetä uudelleen.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
5. Syötä sivulle uusi nimi käyttämällä kosketusnäppäimistöä.
6. Paina TALLENNA.

Sivun poistaminen kotisivunäkymästä
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset—symboli.
2. Valitse Kotinäkymä.
3. Valitse Poista sivu.
4. Valitse sivu jonka haluat poistaa.

Sivu on nyt poistettu.

Kotisivun palauttaminen oletusasetuksiin
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset —symboli.

2. Valitse Kotinäkymä.
3. Valitse Nollaa.

Näyttöön tulee toiminnon suorittamisen vahvistusta pyytävä
kehote.

4. Valitse Kyllä jos haluat nollata kotinäkymän takaisin
oletusasetuksiin tai Ei jos haluat peruuttaa toiminnon.
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6.8 Sovellukset
Karttasovellus— tarjoaa 2D- tai 3D-tyyppisen
graafisen näkymän navigoitavan alueen
ympäristöstä. Voit käyttää reittipiste-, reitti-
ja jälkitoimintoja kun haluat navigoida tiettyyn
sijaintiin sekä muodostaa reittejä ja jälkiä kun
haluat tallentaa kuljetun reitin. Karttakortit
tarjoavat yksityiskohtaisempia tietoja sekä
3D-näkymiä.

Kaikuluotainsovellus — anturin ja
kaikuluotaintoiminnolla varustetun
monitoiminäytön avulla tai kaikumoduulin
avulla voit erottaa kalalajeja toisistaan, erottaa
pohjarakenteita sekä vedenalaisten esteiden
muotoja. Näytössä näkyy myös pohjan syvyys
sekä veden lämpötila ja voit halutessasi merkitä
kiinnostavien kohteiden kuten kalastuspaikkojen
tai hylkyjen sijainnit.

Tutkasovellus— sopivan tutka-antennin avulla
voit hyödyntää monitoiminäytön tutkasovellusta
ja seurata kohteita sekä mitata etäisyyksiä
ja suuntia. Käytettävissä on valikoima
automaattisia vahvistuksen asetuksia sekä
väriasetuksia, jotka on suunniteltu tuottamaan
paras mahdollinen suorituskyky.

Datanäyttösovellus — mahdollistaa
järjestelmän ja erilaisten yhteensopivien
mittareiden tietojen katselun monitoiminäytön
avulla. Voit selata käytettävissä olevia
datasivuja käyttämällä joystick-ohjainta tai
kosketusnäyttöä.

Sääsovellus — (vain Pohjois-Amerikassa).
Jos monitoiminäyttöön on liitetty sopiva
säävastaanotin sääsovellus piirtää
maailmankartan päälle historiallisia, nykyisiä
sekä ennusteisiin perustuvia tulevaa säätilaa
kuvaavia päällekkäiskuvia (maailmankartan
päälle).

Lämpökamerasovellus — voit katsella
lämpökameran kuvaa sekä hallita
lämpökameraa käyttämällä monitoiminäyttöä.

Videosovellus— voit katsella videolähteen tai
kameran kuvaa monitoiminäytön avulla.

Doc Viewer — voit katsella
MicroSD-muistikortille tallennettuja
PDF-dokumentteja.

FUSION Link -sovellus — liitä näyttö
yhteensopivaan Fusion-viihdejärjestelmään,
voit hallita viihdejärjestelmää monitoiminäyttösi
kautta.

Sirius Audio -sovellus— hallitse Sirius-radiota
monitoiminäyttösi kautta.

Käyttöohje — avaa englanninkielisen version
tuotteen käyttöohjeesta, joka on tallennettu
näytön muistiin. Voit avata muistikortille
tallennettuja käyttöohjeen käännettyjä versioita
käyttämällä Doc Viewer -sovellusta.
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6.9 Jaetun näytön säätimet
Kun katselet sivua jossa on useampi kuin yksi sovellus, voit
vaihtaa sovelluksien näyttötavan jaetusta näytöstä koko näytön
laajuiseen näyttötapaan.
Esimerkki 1 — Jaettu sivu

Esimerkki 2 — Kaikuluotainsovellus laajennettu koko
näytön laajuiseksi

Aktiivisen ikkunan valinta
Kun katselet jaettua sivua voit valita aktiivisen sovelluksen ja
katsella sitä täysinäyttötilassa noudattamalla alla olevia ohjeita.
Useamman sovelluksen näyttävän sivun näkyessä näytöllä:
1. Näpäytä mitä tahansa kohtaa sovellusikkunassa tehdäksesi

siitä aktiivisen ikkunan.
Sovelluksen ympärille piirtyy reunus ilmaisten sen olevan
aktiivinen.

2. Valitse Menu.
3. Valitse Täysi kun haluat katsella aktiivista sovellusta

täysinäyttötilassa, tai
4. Valitse Jaettu näyttö jos haluat palata jaetun näytön tilaan.

Aktiivisen ikkunan valinta ei-kosketus-
toimintojen avulla
Kun katselet jaettua sivua voit valita aktiivisen sovelluksen ja
katsella sitä täysinäyttötilassa käyttämällä monitoiminäytön
fyysisiä painikkeita tai etänäppäimistöä.
Useamman sovelluksen näyttävän sivun näkyessä näytöllä:

1. Paina Vaihda aktiivinen ikkuna -painiketta.
Näyttöön tulee aktiivisen paneelin valintaan liittyvä
ponnahdusikkuna:

2. Paina Vaihda aktiivinen ikkuna -painiketta tai käytä
Kiertosäädintä selataksesi aktiivisia sovelluksia.

3. Käytä Zoomaus sisään - tai Zoomaus ulos -painikkeita jos
haluat vaihtaa aktiivisen sovelluksen jaetun näyttötilan ja
koko sivun näyttötilan välillä.

Aktiivisen ikkunan valinta — e7 / e7D
Kun katselet jaettua sivua voit valita aktiivisen sovelluksen ja
katsella sitä täysinäyttötilassa e7 / e7D -näyttöjen tapauksessa
kosketuslukituksen ollessa päällä noudattamalla alla olevia
ohjeita.
Useamman sovelluksen näyttävän sivun näkyessä näytöllä:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Selaa sovelluksia.

Selaa sovelluksia -asetuksen valinta selaa käytettävissä
olevia sovelluksia vuoronperään.

3. Valitse Täysi kun haluat katsella aktiivista sovellusta
täysinäyttötilassa, tai

4. Valitse Jaettu näyttö jos haluat palata jaetun näytön tilaan.

Aktiivisen ikkunan tai näytön vaihto
näppäimistön avulla
Vaihda aktiivinen -painiketta käytetään vaihtamaan
monisovellussivun aktiivinen ikkuna toiseksi ja/tai vaihtamaan
aktiivinen näyttö toiseksi.
Useiden näyttöjen ollessa yhteenliitettynä ja/tai useiden
sovellussivujen näkyessä sivulla:

Jakson sekvenssointi

D12880-1
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4

1 5

1. Paina Switch Active [Vaihda aktiivinen] -painiketta
siirtyäksesi vaihtotilaan.

2. Käytä Kiertosäädintä ja selaa läpi käytettävissä olevat
ikkunat ja/tai näytöt.

Näppäimistön avulla voit selata läpi näytöt järjestyksessä,
joka vastaa alkuperäistä pariuttamisjärjestystä.
Monisovellussivuilla voit käyttää Range-painikkeita
[Zoom-painikkeita] ja vaihtaa valitun sovelluksen joko koko
näytön kokoon tai jaetun sivun muotoon.

3. Poistu vaihtotilasta painamalla Back [Takaisin]-painiketta tai
Switch Active [Vaihda aktiviinen] -painiketta.
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6.10 Näytön esittely

D12196-2

7

6

1 2 3

4

5

Kuvan kohde Kuvaus

1 Koti

• Kosketustoiminnolliset näytöt — valitse
Koti-kuvake kun haluat avata kotisivun.

• Ei-kosketustoiminnolliset näytöt ja
HybridTouch-näytöt — valitse kotisivu
erillisen Home-painikkeen avulla.

2 Datapalkki— sisältää alukseen ja ympäristöön liittyviä
tietoja. Datapalkin sisältämät tiedot on mahdollista
muokata valitsemalla Kotisivu > Perusasetukset >
Datapalkin asetukset.

3 Menu — valikkoasetukset riippuvat käytössä olevasta
sovelluksesta.

4 Tilapalkki — sisältää kuhunkin sovellukseen liittyviä
tietoja. Näitä tietoja ei voi muokata eikä tätä palkkia
voi siirtää.

5 Kohdevalikko — tarjoaa tietoja ja vaihtoehtoja
lisätoimintoihin, sovelluskohtainen sisältö.

6 Valikkovaihtoehdot — valikkovaihtoehdot näytetään
kun valitset Menu-kuvakkeen.

7 Ponnahdusviestit — hälyttää tietyistä tilanteista
(esimerkiksi hälytyksien liipaistuminen) tai kun
yritetään käyttää toimintoa, joka ei ole käytettävissä.
Ponnahdusviestit saattavat edellyttää kuittausta,
esimerkiksi valitsemalla OK voit hiljentää hälytyksiä.

Valikot
Valikkojen avulla voit määrittää asetuksia ja määrityksiä.
Valikkoja käytetään seuraavissa tapauksissa:

• Kotisivu— voit konfiguroida monitoiminäytön sekä ulkoisesti
liitetyt laitteet.

• Sovellukset — voit konfiguroida kyseisen sovelluksen
asetukset.

D12281- 4
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Kuvan
kohde Kuvaus

1 Takaisin — kosketusnäyttömalleissa voit painaa
näytöllä näkyvää << (takaisin) -symbolia siirtyäksesi
takaisin edelliseen valikkoon. Tavanomaiset (ei
kosketustoiminnolliset) tai HybridTouch-näytöt — voit siirtyä
takaisin edelliseen valikkoon Takaisin -painikkeella.

2 Sulje — kosketusnäyttömalleissa voit painaa näytöllä
näkyvää X (sulje) -symbolia siirtyäksesi takaisin edelliseen
valikkoon. Tavanomaiset (ei kosketustoiminnolliset) tai
HybridTouch-näytöt — voit siirtyä takaisin edelliseen
valikkoon Takaisin -painikkeella.

3 Valittu valikkovaihtoehto — nykyinen valittu
valikkovaihtoehto näkyy korostettuna.

4 Vierityspalkki — ilmaisee onko valikossa vielä lisää
vaihtoehtoja jotka ovat käytettävissä selaamalla
valikkoa alas- tai ylöspäin. Kosketusnäytöt —
voit selata käytettävissä olevia valikkovaihtoehtoja
painamalla ja pitämällä alaspainettuna sormenpäätä
valikossa ja vetämällä sormenpäätä ylös- tai alaspäin
näytöllä. Tavanomaiset (ei kosketustoiminnolliset) tai
HybridTouch-näytöt — käytä Kiertosäädintä.

5 Päällä/pois-kytkin— kosketusnäytöissä voit valita näytöllä
näkyvien valikkokohteiden tilan Päälle tai Pois kyseisen
toiminnon päälle- tai poiskytkemiseksi. Tavanomaiset
(ei kosketustoiminnolliset) tai HybridTouch-näytöt — voit
vaihtaa toiminnon Päälle tai Pois päältä käyttämällä
OK-painiketta.

Valikkoikkunat
Valikkoikkunat ovat täysnäyttövalikkoja joiden avulla voit hallita
tietoja kuten reittipisteitä ja reittejä.

D12277-2

1 4
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Kuvan kohde Kuvaus

1 Takaisin

• Kosketusnäyttö — valitse näytöllä näkyvä
Takaisin-painike siirtyäksesi takaisin edelliseen
valikkoon.

• Tavanomaiset (ei kosketustoiminnolliset) tai
HybridTouch-näytöt — voit siirtyä takaisin edelliseen
valikkoon Back -painikkeella.

2 Toimintosymbolit — tietyt valikkovaihtoehdot
sisältävät ikonin jonka valinta avaa mahdollisuuden
avata lisätoimintoja. Esimerkiksi reittipistelista-ikkunan
Lajittele-ikoni mahdollistaa reittipisteen lajittelun eri
perusteilla.

3 Menu / Lista -tieto

• Kosketusnäytöt — valikkovaihtoehdon hetkellinen
koskettaminen korostaa ja valitsee kyseisen
vaihtoehdon.

• Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt tai
HybridTouch - käytä Kiertosäädintä ja korosta
valikkovaihtoehto ja vahvista valinta painamalla
Ok-painiketta.
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Kuvan kohde Kuvaus

4 Sulje

• Kosketustoiminnolliset näytöt — voit sulkea ikkunan
valitsemalla näytöllä näkyvän Sulje-ikonin.

• Tavanomaiset (ei kosketustoiminnolliset) tai
HybridTouch-näytöt — voit sulkea valikon Back
-painikkeella.

5 Vierityspalkki

• Kosketusnäytöt — voit selata käytettävissä
olevia valikkovaihtoehtoja painamalla ja pitämällä
alaspainettuna sormenpäätä valikossa ja vetämällä
sormenpäätä ylös- tai alaspäin vierityspalkilla.

• Muut kuin kosketusnäytöt tai HybridTouch — voit
selata käytettävissä olevia valikkovaihtoehtoja
käyttämällä Kiertosäädintä.

Pikavalinnat-sivu
Pikavalinnat-sivun kautta on mahdollista käyttää joukkoa käteviä
toimintoja.

D13004-1
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1 Näytön kirkkauden himmentäminen

2 Näytön kirkkauden lisääminen

3 Virran päällekytkentä / sammutus Tutka

4 Tutka valmiustilassa / Tutka lähetystilassa

5 Autopilotin valmiustila (aktiivisen navigoinnin aikana)

6 Näyttä autopilotin hallintaan liittyvä ikkuna.

7 Virransäästötila

8 Kuvankaappaus

Muokkausikkunat
Muokkausikkunoita käytetään monitoiminäyttöön tallennettujen
tietojen kuten reittipisteiden, reittien ja jälkien tietojen
muuttamiseen.

Tekstikentän valinta tuo näyttöön virtuaalisen kosketusnäp-
päimistön jota voi käyttää tietojen muokkaamiseen.

Syöttöikkunoiden tietojen muokkaaminen
Syöttöikkunan näkyessä näytöllä:
1. Valitse kenttä jota haluat muokata.

Näyttöön tulee kosketusnäppäimistö:

2. Tee muutokset kosketusnäppäimistön avulla.
3. Tallenna muutokset valitsemalla TALLENNA.

Erikoismerkkien ja askenttien syöttäminen
Kosketusnäppäimistön näkyessä näytöllä:
1. Valitse kosketusnäytön àèò —kosketuspainike.
2. Valitse haluamasi aksentti.

Käytettävissä olevat aksenttimerkit näytetään tekstin
syöttämiseen tarkoitetun kentän yläpuolella.

3. Jos merkille on valittavissa useampia aksenttejä, voit selata
vaihtoehtoja painamalla merkin kosketuspainiketta.

4. Syötä valitsemasi aksentti valitsemalla àèò—kosketuspainike
uudelleen.

Numeeriset valikkkokohteet
Numeeriset valikkokohteet näyttävät numeerisia tietoja ja
auttavat käyttäjää valitsemaan joko esiasetuksen mukaisen
arvon, mutta myös manuaalinen arvon muuttaminen
suuremmaksi tai pienemmäksi on mahdollista.

Numeeristen arvojen muokkaus
Voit muokata numeerisia arvoja käyttämällä joko näytöllä
näkyvää numeerista säädintä, näytön numeerista
kosketusnäppäimistöä tai Kiertosäädintä näytössä joka ei
sisällä kosketustoimintoa - kiertosäätimen avulla voit pienentää
tai kasvattaa numeerista arvoa.

D12567-2
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1. Valitse numeerinen kenttä, jonka arvoa haluat muokata.
Näyttöön tulee numeerinen säädin.
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2. Säädä arvo sopivaksi jollakin seuraavista menetelmistä:
i. Kiertosäädin — ei kosketustoiminnolliset näytöt tai

HybridTouch-näytöt, tai
ii. Näytön Ylös- ja Alas-nuolet — kosketusnäytöt.

3. Voit käyttää näytöllä näkyvää numeerista näppäimistöä
seuraavasti:
• Kosketustoiminto — valitse näytön näppäimistön kuvake
numeerisesta säätötoiminnosta.

• Ei kosketustoiminnollisten näyttöjen käyttö — paina ja pidä
alaspainettunaOk-painiketta.

Näyttöön tulee numeerinen näppäimistö.
4. Syötä haluamasi arvo.
5. Valitse Ok kun haluat sulkea numeerisen näppäimistön ja

palata valikkoon.

Liukusäätimien käyttö
Liukusäätimet esittävät numeerisen tiedon graafisessa
muodossa jonka lisäksi voit muuttaa asetusta nopeasti.

1

2

3

D12570-1

Kohde Kuvaus Ei-kosketustoiminto Kosketustoiminto

1 Nykyinen
arvo

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

2 Liukusää-
din

Säädä arvo käyttämällä
Kiertosäädintä

Säädä arvoa
liu'uttamalla
liukusäädintä Ylös
tai Alas.

3 Auto Vaihda asetusta välillä
Auto ja manuaalinen
säätö painamalla
Ok-painiketta.

Valitse ja vaihta
tilaa välillä Auto ja
manuaalinen säätö.

Ohjausikkunoiden käyttö
Ohjausikkunoita käytetään monitoiminäyttöön liitettyjen ulkoisten
laitteiden kuten autopilotin ohjaukseen.
Seuraava kuva näyttää tyypillisen ohjausikkunan tärkeimmät
osat:

D12279-2
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Kuvan kohde Kuvaus

1 Tila — ilmaisee liitettyjen laittteiden tilatietoja.
Esimerkiksi Pilotin hallinta -ikkuna näyttää lukitun
ohjaussuunnan ja liitetyn autopilottiohjaimen nykyisen
navigointitilan.

2 Hallintasymbolit — liitettyjen laitteiden suora
ohjaus. Esimerkiksi Pilotin hallinta -ikkunasta valitse
Valmiustila ja Jälki, joiden kautta hallita liitettyä
autopilottia ja asettaa sen suorittamaan tiettyjä
toimintoja.

3 Sulje — sulkee hallintaikkunan.

6.11 Kosketusnäytön perustoiminnot

Kursorin sijoittaminen ja siirtäminen
kosketusnäytön avulla
Voit sijoittaa tai liikuttaa kursoria kosketusnäyttötoiminnolla
varustetulla näytöllä seuraavasti.
1. Kosketa näytön kohtaa, johon haluat sijoittaa kursorin.

Kosketusnäytön lukitus
HybridTouch-toiminnolla varustetun monitoiminäytön
kosketustoiminto on mahdollista lukita vahinkopainallusten
aiheuttamien ongelmien välttämiseksi.
Kosketusnäytön lukitus on suositeltavaa voimakkaassa
merenkäynnissä tai hankalissa sääolosuhteissa.
Kosketusnäyttö on mahdollista lukita ja avata kotisivun kautta.
Kosketusnäytön lukitus on mahdollista avata vain fyysisten
painikkeiden avulla.

Kosketusnäytön lukitseminen- uusi e-sarja
Uusissa e-sarjan monitoiminäytöissä kotisivu sisältää dedikoidun
Kosketuslukitus-kuvakkeen.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Kosketuslukitus —symboli.

Symbolin väri vaihtuu ilmaisten, että kosketusnäyttö on
lukittu. Kaikki toimintopainikkeet ja pikapainikkeet ovat
edelleen käytettävissä.

Kosketusnäyttö on lukittu. Kaikki toiminnot
ovat edelleen käytettävissä fyysisten
painikkeiden avulla.

Kosketusnäytön lukitseminen - vain
kosketustoiminnolla varustetut näytöt
Silloin, kun vain kosketustoiminnolla varustettu näyttö
pariutetaan valinnaisen etänäppäimistön kanssa kosketusnäyttö
on mahdollista lukita.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset-kuvake.
2. Valitse Kosketuslukitus siten, että Päällä on korostettu.
Kosketusnäyttö on nyt lukittu.

Kosketusnäytön lukituksen poistaminen -
uusi e-sarja
Voit poistaa kosketusnäytön lukituksen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Korosta Kosketuslukitus —symboli UniControl-säätimen

avulla.
2. Paina OK-painiketta.

Kosketusnäyttö on nyt käytössä.

Kosketusnäyttöä ei ole lukittu.

Kosketusnäytön lukituksen avaus - vain
kosketustoiminnolla varustetut näytöt
Voit avata kosketustoiminnon lukituksen pelkällä
kosketustoiminnolla varustetun näytön tapauksessa siihen
pariutetun etänäppäimistön kautta toimimalla alla kuvatulla
tavalla.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset-kuvake.
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2. Valitse Kosketuslukitus siten, että Pois on korostettu.
Kosketusnäytön lukitus on nyt poistettu.

6.12 Monikosketuseleet
Raymarinen a- ja gS-sarjan monitoiminäytöt tukevat
monikosketustoimintoja.
Multi-touch- eli monisormitoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että
näyttö pystyy tunnistamaan useita samanaikaisia kosketuksia.
Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää kahta tai useampaa
sormea erilaisten kosketustoimintojen toteuttamiseen ja
ohjaamiseen.

Zooomaa puristamalla
Nipistyszoomauksen eleet voidaan suorittaa monikosketustoim-
intoja tukevan monitoiminäytön näytöllä.
Nipistyszoomaus sisältää kaksi toimintovaihetta:

• Siirrä 2 sormea kauemmas toisistaan.

• Siirrä kaksi sormea yhteen zoomaus-toiminnon ansiosta.

�

�

�

�
����

D12920-2

Nipistyszoomaustoimintoa on mahdollista käyttää seuraavissa
sovelluksissa:

• Karttasovellus.

• Sääsovellus.
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6.13 Alustavat asetukset
Kun näyttösi on asennettu ja käyttötoimenpiteet on suoritettu,
Raymarine suosittelee alustavian asennustoimenpiteiden
suorittamista.

Opastettu asetustoiminto
Opastettu asetustoiminto tulee näyttöön kun kytket laitteen päälle
ensimmäisen kerran tai kun järjestelmä on nollattu. Opastettu
asetustoiminto johdattaa sinut seuraavien perusasetuksien läpi:

1. Kieli

2. Alustyyppi

3. Mittayksiköiden asetukset

4. Kokonaispolttoainekapasiteetti

5. Akkujen määrä

6. Moottoreiden määrä

7. Polttoainetankkien määrä

Huom: Mainittuja asetuksia on mahdollista muuttaa milloin
tahansa valitsemalla Kotisivu > Perusasetukset.

Lisäasetukset
Opastetun asetustoiminnon sisältämien asetuksien lisäksi
suosittelemme myös seuraavien alustavien asetuksien
määrittämistä:

• Päivämäärän ja kellonajan määritys.

• Näytön kirkkauden asetus (tarvittaessa myös jaettu kirkkaus).

• Isäntänäytön (master) määritys.

• GPS-lähteen valinta.

• Tuotteeseen perehtyminen Simulaattoritoiminnon avulla.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Paina Power—painiketta kerran.
Näyttöön tulee pikavalintojen valikko.

2. Aseta taustavalon kirkkaus sopivaksi käyttämällä näytöllä
näkyvää kirkkauden liukusäädintä, tai

3. Kosketa Aurinko-kuvaketta jos haluat lisätä kirkkautta tai
Kuu-kuvaketta jos haluat vähentää kirkkautta.

Huom: Kirkkausasetusta voidaan myös kasvattaa painamalla
Virta-painiketta useamman kerran.

Näytön kirkkauden säätäminen
1. Paina Power—painiketta kerran.

Näyttöön tulee pikavalintojen valikko.
2. Aseta taustavalon kirkkaus sopivaksi käyttämällä

Kiertosäädintä.

Huom: Kirkkausasetusta voidaan myös kasvattaa painamalla
Power-painiketta useamman kerran.

Aluksen turvasyvyyden määrittäminen
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Alustiedot.
3. Valitse Min. Turvasyvyys.
4. Säädä asetus sopivaksi.

Huom: Syvyysarvojen yksikkönä käytetään valintaa joka on
määritetty valikon Kotisivu > Perusasetukset > Yksiköiden
asetukset > Syvyysyksiköt mukaan.

Kellonajan ja päivämäärän asetukset
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Kellonaika ja päivämäärä.
3. Aseta kellonaika ja päivämäärä valitsemalla Pvm muoto,

Aikamuoto ja Oma aika: UTC.

Isäntä (Data master)
Jokaisessa enemmän kuin yhden verkon kautta toisiinsa liitetyn
monitoiminäytön sisältävässä järjestelmässä on määritettävä
erityinen isäntänäyttö (data master).
Isäntänäyttö on näyttö, joka toimii ensisijaisena tietolähteenä
järjestelmään liitetyille muille näytöille, jonka lisäksi isäntänäyttö
käsittelee kaikki ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot. Näytöt
saattavat tarvita esimerkiksi suuntatietoja autopilotilta ja
GPS-vastaanottimelta. Mainitut tiedot syötetään järjestelmään
tyypillisesti SeaTalkng— tai NMEA—liitännän kautta. Isäntänäyttö
on se näyttö, jonka SeaTalk- tai NMEA-liitännän kautta tiedot
syötetään järjestelmään ja mainittu näyttö siltaa eli välittää
tiedot SeaTalkhs—verkkoon sekä edelleen muihin yhteensopiviin
näyttöihin. Isäntänäytön jakamia tietoja ovat mm.:

• Kartografia

• Reitit ja reittipisteet

• Tutka

• Kaikuluotain

• Autopilotilta, mittareilta, moottorilta ja muista ulkoisista
lähteistä vastaanotetut tiedot.

Järjestelmä on mahdollista toteuttaa redundantilla tavalla,
jolloin dataliitännät suoritetaan useampaan näyttöön. Mainitut
“ylimääräiset” liitännät muuttuvat aktiivisiksi vain silloin, kun
isäntänäyttö vikaantuu ja/tai kun isäntänäyttö määritetään
uudelleen.
Autopilottijärjestelmässä joka ei sisällä dedikoitua autopilotin
ohjausyksikköä isäntänäytöksi (Data master) määritetty näyttö
toimii samalla autopilotin hallintalaitteena.

Isäntänäytön (Data master) määrittäminen
Voit määrittää haluamasi monitoiminäytön isäntänäytöksi kahden
tai useamman monitoiminäytön järjestelmissä seuraavassa
kuvatulla tavalla.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset .
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Data Master.
4. Valitse näyttö jonka haluat määrittää isäntänäytöksi.
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GPS:n valinta
Voit käyttää sisäistä (mikäli käytettävissä) tai ulkoista
GPS-vastaanotinta.

• Monitoiminäyttö saattaa olla varustettuna sisäänrakennetulla
GPS-vastaanottimella.

• Se voidaan lisäksi liittää ulkoiseen GPS-vastaanottimeen
käyttämällä SeaTalkng- tai NMEA 0183 -väylää.

• Voit ottaa sisäisen GPS-vastaanottimen käyttöön tai poistaa
sen käytöstä Järjestelmän asetukset -valikon avulla.

Sisäisen GPS:n käyttöönotto tai käytöstä poisto
(Enable/Disable Internal GPS)
Jos monitoiminäyttö on varustettu sisäisellä GPS:llä, voit ottaa
toiminnon käyttöön alla kuvatulla tavalla.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Voit ottaa sisäisen GPS:n käyttöön valitsemalla Sisäinen

GPS siten, että Päällä on korostettu.
4. Voit poistaa sisäisen GPS:n käytöstä valitsemalla Sisäinen

GPS siten, että Pois on korostettu.

Simulaattoritila
Simulaattoritilan avulla voit harjoitella monitoiminäytön käyttöä
ilman monitoiminäyttöön liitettyä GPS-antennia, tutka-antennia,
AIS-vastaanotinta tai kalakaikumodulia.
Voit kytkeä simulaattoritilan päälle tai pois päältä Järjestelmän
asetukset -valikon kautta

Huom: Raymarine suosittelee, että simulaattoritilaa EI
käytetä aluksen ollessa kulussa / navigoitaessa.

Huom: Simulaattori EI näytä todellisia tietoja mukaan
lukien turvaviestejä (esimerkiksi AIS-vastaanottimelta
vastaanotettuja viestejä).

Huom: Simulaattoritilassa suoritetut järjestelmäasetuksien
muutokset eivät välity muille laitteille.

Simulaattoritoiminnon päälle- ja poiskytkentä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä simulaattoritilan
seuraavasti.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset .
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Simulaattori.
4. Valitse Päällä kun haluat kytkeä simulaattorin päälle, tai
5. Valitse Pois kun haluat kytkeä simulaattorin pois päältä.

Huom: Demo-elokuva on tarkoitettu vain jälleenmyynti-
tarkoituksiin.

Näppäimistön pariutus
Näppäimistön avulla on mahdollista hallita yhtä tai useampaa
monitoiminäyttöä. Järjestelmään on mahdollista liittää useampia
etänäppäimistöjä. Kukin näppäimistö voidaan pariuttaa enintään
4 monitoiminäytön kanssa.
Näppäimistön ollessa liitettynä monitoiminäyttöön:
1. Valitse Ulkoinen näppäimistö Ulkoiset laitteet -valikosta:

Kotisivu > Asetukset > Järjestelmän asetukset > Ulkoiset
laitteet > Ulkoinen näppäimistö.

2. Valitse Pariuta näppäimistö.
3. Paina mitä tahansa näppäimistön painiketta.
4. Valitse näppäimistön suuntaus Pop-up-valikosta.

Voit valita vaaka- tai pystyasemoinnin.
Näppäimistö on nyt pariutettu.

Näppäimistön pariuttamisen purku
Näppäimistön ja yksittäisen näytön välinen pariutus voidaan
purkaa.
1. Valitse Ulkoinen näppäimistö Ulkoiset laitteet -valikosta:

Kotisivu > Asetukset > Järjestelmän asetukset > Ulkoiset
laitteet > Ulkoinen näppäimistö.

2. Valitse Poista pariutukset.
3. Valitse Kyllä kun haluat purkaa näppäimistön ja näytön

välisen pariutuksen.

86 a Series / c Series / e Series



6.14 Autopilotin hallinnan käyttöönotto

Autopilotin hallintatoiminnon käyttöönotto
— SeaTalk- ja SPX SeaTalkng-autopilotit
Voit ottaa SeaTalk- tai SPX SeaTalkng-autopilotin hallinnan
käyttöön monitoiminäytössä alla olevia ohjeita noudattamalla.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Autopilotin hallinta siten että Päällä on korostettu.

Voit vaihtaa Autopilotin hallinta-asetuksen tilaa tilojen Päällä
ja Pois välillä.

Järjestelmässä jossa on useita näyttöjä autopilotin hallinta
otetaan käyttöön kaikissa näytöissä samaan aikaan.

Autopilotin hallintatoiminnon käyttöönotto -
Evolution-autopilotit
Voit ottaa Evolution-autopilotin hallinnan käyttöön
monitoiminäytössä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.
Kotisivun kautta.
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Ulkoiset laitteet.
4. Valitse Pilotin asetukset.
5. Valitse Pilotin hallinta siten että Päällä on korostettu.

Pilotin hallinnan valinta vaihtaa autopilotin hallinnan päälle
tai pois päältä.
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6.15 Moottorien tunnistaminen
Moottoritiedot voidaan näyttää monitoiminäytöllä
datasovelluksen avulla, joka sisältää muutamia esimääritettyjä
moottoritietosivuja useimmin tarvittavien moottoritietojen
näyttämiseen.

Tärkeää: Ennen kuin voit näyttää moottoritietoja
monitoiminäytöllä, sinun täytyy:

• Varmista, että monitoiminäyttöösi on ladattu
LightHouse-ohjelmistoversio 8 tai uudempi.

• Lisätietoja kohdissa “Moottorin tunnistus” ja
“Moottorin ohjattu tunnistus”.

• Tee dataliitännät dokumentin 87202 ECI Asennusohje
ohjeiden mukaisella tavalla.

• Varmista, että kaikkien dataväylien virransyöttä on kytketty
päälle (mukaan lukien CAN-väylät, yhdyskäytävät ja myös
SeaTalkng-väylä).

• Käynnistä moottori. Varmista, että noudatat kaikkia
soveltuvia sekvensointiohjeita, siten kuin ne on määritetty
kohdassa “Moottorin tunnistus”.

• Suorita Moottorin ohjattu tunnistus -toiminto ja suorita
mahdolliset "sekvensointitoiminnot" tarpeen mukaan ja
varmista, että moottorit näkyvät oikeassa järjestyksessä
datasovelluksen paneelissa.
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Moottorin tunnistus ja asetukset
Ennen kuin voit näyttää moottoritiedot monitoiminäytöllä on tarpeellista tunnistaa moottori ja määrittää moottorin asetukset.

Huom: Moottorin tunnistusta ja asetuksien asettamista Ei tarvitse suorittaa aluksissa joissa on vain yksi moottori.

Useimmat moottoriyhdistelmät on mahdollista määrittää käyttämällä "Moottorin tunnistus" -ohjatun toiminnon avulla, joka on
käytettävissä Raymarinen monitoiminäytöissä jotka on varustettu LightHouse-ohjelmistoversiolla 8 (tai uudempi). Joidenkin
monimoottoriasennuksien tapauksessa on kuitenkin ehkä tarpeellista, että moottorit on ensin tunnistettu oikein moottorivalmistajan
edustajan tai jälleenmyyjän avulla (moottoreille määritetään yksilöllinen ID-tunnus ja dataosoite).
Seuraava taulukko luetteloi erilaiset tuetut moottorit sekä kunkin moottorin edellyttävät asetukset:

Moottorin CAN-väylän
protokolla Moottoreiden määrä

Moottorin CAN-väylän
konfiguraatio

Tarvittavien
ECI-yksiköiden
lukumäärä

Edellyttää
monitoiminäytössä
olevan ohjatun
asetustoiminnon
käyttöä

Edellyttää
moottorivalmistajan
edustajan
suorittamaa
moottorin
tunnistamista

NMEA 2000 1 Yksi CAN-väylä 1

NMEA 2000 2+ Yksi jaettu CAN-väylä 1

NMEA 2000 2+ Erillinen CAN-väylä
kullekin moottorille

1 kullekin CAN-väylälle

J1939 1 Yksi CAN-väylä 1

J1939 2+ Yksi jaettu CAN-väylä 1

J1939 2+ Erillinen CAN-väylä
kullekin moottorille

1 kullekin CAN-väylälle

Moottorin tunnistuksen ohjatun toiminnon
käyttö
Jos moottoritiedot tulevat näkyviin väärässä järjestyksessä
moottoritietosivuilla, voit korjata ongelman käynnistämällä
moottorin tunnistukseen liittyvän ohjatun toiminnon.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset > Järjestelmäasetukset > Ulkoiset

laitteet > Moottorien asetukset.
2. Tarvittaessa voit vaihtaa aluksesi moottorien lukumäärän

valitsemalla Moottorien lkm.: ja syöttämällä moottoreiden
lukumäärää vastaavan numeron.

Moottoreita voi olla enintään 5 kpl.
3. Valitse Tunnista moottorit.

Tärkeää: On tärkeää, että kerrallaan käynnissä on vain yksi
moottori vuorollaan, jotta järjestelmä kykenisi erottamaan
kyseiseen moottoriin liittyvät viestit.

4. Suorita ohjattu moottorien tunnistustoiminto loppuun
noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Ohjattuun moottorien tunnistustoimintoon mukaan otettavat
moottorit riippuvat edellä vaiheessa 2 määritetystä moottorien
lukumäärän asetuksesta.
i. Sammuta KAIKKI aluksen moottorit ja valitse Seuraava.

Ohjattu toiminto käy läpi kaikki moottorit (korkeintaan viisi
moottoria, edellä vaiheessa 2 määritettyä numeerista
tietoa vastaa moottorien lukumäärä), paapuurista
styyrpuuriin järjestyksessä.

ii. Käynnistä paapuurin moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin paapuurin moottoriksi.

iii. Käynnistä paapuurin keskimoottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin paapuurin keskimmäiseksi
moottoriksi.

iv. Käynnistä keskimmäinen moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin keskimmäiseksi moottoriksi.

v. Käynnistä styyrpuurin keskimoottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin styyrpuurin keskimmäiseksi
moottoriksi.

vi. Käynnistä styyrpuurin moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin styyrpuurin moottoriksi.

5. Valitse Moottorien tunnistustoiminnon vahvistusikkunan OK.
Moottorit näkyvät nyt oikeassa järjestyksessämoottoritietosivulla.
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6.16 AIS-toimintojen käyttöönotto
Ennen kuin jatkat varmista, että AIS-laite on liitetty NMEA-porttiin
1.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse NMEA-asetukset.
4. Valitse NMEA-tuloportti 1.
5. Valitse AIS 38400 -vaihtoehto.
6. Paina Back-painiketta kun haluat palata takaisin

Järjestelmän asetukset -valikkoon.
7. Valitse Ulkoiset laitteet.
8. Valitse AIS-laitteen asetukset.

Näyttöön tulee AIS-laitteen asetusvalikko.
9. Säädä AIS-asetukset tarpeen mukaan.

6.17 Ohjelmistopäivitykset
Raymarine julkaisee monitoiminäyttöjen ohjelmistopäivityksiä
säännöllisesti ja tarjoaa käyttäjille samalla uusia ja
tehostettuja ominaisuuksia ja toimintoja sekä entistä parempaa
käytettävyyttä. Varmista, että monitoiminäytössä on viimeisin
ohjelmistoversio tarkistamalla Raymarinen Internet-sivut uusien
ohjelmistopäivityksien varalta.
Voit tarkistaa oman monitoiminäyttösi nykyisen ohjelmistoversion
aloitussivulta (Käyttöön liittyvä varoitus -sivu):

Ohjelmistoversion voi tarkistaa myös Ylläpito-valikon kautta.
Ohjelmiston päivitysprosessia voidaan käyttää päivittämään
kaikki samaan verkkoon liitetyt monitoiminäytöt ja
etänäppäimistöt.

Huomautus: Ohjelmistopäivityk-
sien lataus
Asiakas suorittaa ohjelmistopäivitykset omalla
vastuullaan. Ennen päivityksen aloittamista
varmista, että olet varmuuskopioinut mahdolliset
tärkeä tietosi.
Varmista, että laitteen virransyöttö toimii
luotettavasti koko ohjelmistopäivityksen ajan ja että
lataustoiminto ei pääse keskeytymään.
Epätäydellisten ohjelmistopäivityksien aiheuttamat
vauriot eivät kuulu Raymarinen myöntämän takuun
piiriin.
Lataamalla ohjelmistopäivityspaketin hyväksyt
samalla tässä mainitut ehdot.

Ohjelmiston päivitys
Ohjelmistopäivityksiä voi ladata Raymarinen Internet-sivuilta.
Ohjelmistopäivityksen suorittamiseksi tarvitset seuraavia:
• PC- tai Apple Mac -tietokoneen jossa on Internet-yhteys ja
kortinlukija.

• FAT32-alustetun MicroSD-muistikortin ja SD-muistikortti-
adapterin.

Huom: Älä käytä kartografiaa sisältävää muistikorttia
ohjelmistopäivityksen tallentamiseen tai omien tietojesi ja
asetuksiesi tallentamiseen.

1. Mene Raymarinen Internet-sivuille osoitteeseen
www.raymarine.com

2. Napsauta yläpalkin Service and Support -linkkiä.
3. Valitse alasvetovalikon Software Updates -vaihtoehto.
4. Valitse sopiva tuote.
5. Vertaa uusimpia ohjelmistoversioita monitoiminäytössäsi

olevaan ohjelmistoversioon.
6. Jos Internet-sivuilla on uudempi ohjelmistoversion kuin mitä

monitoiminäytössäsi on, valitse lataukseen liittyvä vaihtoehto
ja lataa uusin ohjelmistoversio.

7. Aseta MicroSD-muistikortti SD-adapteriin.
8. Aseta SD-adapteri PC- tai Mac-tietokoneesi kortinlukijaan.
9. Pura lataamasi ohjelmistopäivitys MicroSD-muistikortille.
10.Poista MicroSD-muistikortti korttipaikasta.
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11. Varmuuskopioi omat tietosi ja asetukset osassa 8.4 Käyttäjän
tietojen ja asetuksien tallennus kuvatulla tavalla.

12.Aseta MicroSD-muistikortti monitoiminäytön kortinlukijaan.
Muutaman sekunnin jälkeen monitoiminäyttösi ilmaisee
sinulle, että ohjelmistopäivitys on saatavilla sekä sen, mitkä
monitoiminäytöt ja näppäimistöt tarvitsevat päivitystä.

Ohjelmistohälytys näytetään vain kerran virran
päällekytkennän hetkellä.

13.Aloita ohjelmiston päivitys valitsemalla Kyllä.
Seuraavaksi tapahtuu tämä:
1. Kaikki verkotetut monitoiminäytöt käynnistyvät uudelleen

ja aloittavat ohjelmistopäivityksen samanaikaisesti
(jona aikana se monitoiminäyttö jonka korttipaikkaan
ohjelmistopäivityksen sisältävä muistikortti laitettiin
näyttää näytössään päivityksen edistymistä ilmaisevan
palkin).

2. Kun verkotetut näytöt on päivitetty se näyttö jonka
korttipaikassa ohjelmistopäivityksen sisältävä muistikortti
sijaitsee käynnistyy uudelleen ja aloittaa ohjelmistonsa
päivityksen.

3. Kun kaikki näytöt on päivitetty järjestelmä tarkistaa
tarvitsevatko liitetyt näppäimistöt ohjelmistopäivitystä.

14.Jos verkkoon on liitetty etänäppäimistö, valitse Kyllä kun
haluat päivittää näppäimistön ohjelmiston.

Kun ohjelmiston päivitys on valmis näyttöön ponnahtaa
tiedotuksen sisältävä ikkuna.

15.Vahvista valinta painamalla OK.
16.Poista MicroSD-muistikortti pois korttipaikasta.
17.Suorita monitoiminäyttöjen tehdasasetuksien nollaus

noudattamalla kohdassa 8.6 Järjestelmän nollaus annettuja
ohjeita.

18.Palauta mahdollisesti tallentamasi omat tiedot ja asetukset
kohdassa 8.4 Käyttäjän tietojen ja asetuksien tallennus
kuvatulla tavalla.

Huom: Jos kytket päälle näytön jonka muistipaikkaan on
laitettu ohjelmistopäivityksen sisältävä muistikortti kyseinen
näyttö käynnistää itsenäisesti ohjelmistopäivityksen joka
koskee vain kyseistä näyttöä.
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Luku 7: Järjestelmän tarkistus
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7.1 GPS-tarkistus

GPS-toiminnan tarkistaminen
Voit tarkistaa GPS:n toiminnan karttasovelluksen avulla.
1. Valitse karttasivu.

2. Tarkista näytön sisältö.

Karttanäytössä pitäisi näkyä seuraavat asiat:
Aluksen sijainti (ilmaisee GPS-paikkatiedon olevan
käytettävissä). Nykyinen aluksesi sijainti näytetään
alussymbolin tai kiinteän ympyräsymbolin avulla. Sijaintitieto
näkyy myös datapalkissa VES POS -tekstin alapuolella.
Kiinteä ympyrä ilmaisee että kurssi- ja COG-tietoja (kurssi
maan suhteen) ei ole käytettävissä.

Huom: Raymarine suosittelee, että aluksen sijaintia
karttanäytössä verrataan tunnetun todellisen kohteen
sijaintiin. GPS-vastaanottimien tarkkuus on tyypillisesti
luokkaa 5 - 15 m.

Huom: GPS Status -näyttö on käytettävissä
Raymarine-monitoiminäyttöjen asetusvalikon kautta.
Näyttö sisältää signaalivoimakkuustiedon sekä muita oleellisia
tietoja.

GPS-asetukset
GPS-asetuksien avulla voit konfiguroida GPS-vastaanottimeen
liittyviä asetuksia.
GPS (Global Positioning System) määrittää aluksen paikan
kartalla. Voit määrittää GPS-vastaanottimen asetukset ja
tarkistaa sen tilan Järjestelmän asetukset -valikon avulla.
Tämä näyttö näyttää kullekin seurattavalle satelliitille seuraavat
tiedot:

• Satelliitin numero.

• Signaalivoimakkuutta ilmaiseva palkkinäyttö.

• Tila.

• Atsimuuttikulma.

• Korkeuskulma.

• Taivasnäkymä joka näyttää seurattavien satelliittien sijainnin
taivaankannella.

D12204-1
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Kohde Kuvaus

1 Taivasnäkymä — visuaalinen esitys joka näyttää
seurattavien satelliittien sijainnin taivaankannella.

2 Satelliittitila — näyttää näytön vasemmassa reunassa
näkyvässä taivasnäkymässä näkyvien satelliittien
signaalivoimakkuuden ja tilan. Värillisten palkkien
merkitykset ovat seuraavat:

• Harmaa = haetaan satelliittia.

• Vihreä = satelliitti käytössä.

• Oranssi = jäljityssatelliitti.

3 HDOP (Horizontal Dilution of Position)—vaakasuuntainen
virhe, ilmoittaa GPS-tiedon tarkkuuden, joka lasketaan
usean eri muuttujan perusteella mukaan lukien
satelliittien asennot, tiedonsiirtoon sisältyvät virheet sekä
GPS-vastaanottoon liittyvät virheet. Suurempi lukema
tarkoittaa suurempaa sijaintitietoon liittyvää virhettä.
Tyypillisen GPS-vastaanottimen paikannustarkkuus on 5
— 15 metriä. Esimerkiksi, jos GPS:n vastaanottovirhe
on 5 m, HDOP-arvo 2 vastaa noin 15 metrin virhettä
paikannustiedossa. On syytä muistaa, että edes erittäin
pieni HDOP-arvo EI takaa sitä, että GPS-vastaanottimen
tuottama paikkatieto olisi tarkka. Jos olet epävarma, tarkista
karttasovelluksessa näkyvä aluksen sijaintitieto ja vertaa sitä
todellisiin ympäristössä näkyvistä kiintokohteista suoritettujen
suuntimiin.
Estimated Horizontal Position Error (EHPE) — ilmaisee
GPS:n tarkkuuden antamalla sen ympyrän säteen, jonka
sisäpuolella todellinen sijainti on 67% ajasta.

4 Fix-tila — ilmaisee GPS-vastaanottimen ilmoittaman
toimintatilan (Ei Fix, Fix, D Fix tai SD Fix).

5 Tila— GPS-vastaanottimelle valittu nykyinen toimintatila.

6 Datumi — GPS-vastaanottimen datumiasetus vaikuttaa
kartalla näytettävään aluksen sijaintitiedon tarkkuuteen.
Jotta GPS-vastaanotin ja monitoiminäyttö toimisivat oikein
keskenään ja jotta niiden esittämät tiedot vastaisivat painetun
merikortin tietoja, tulee niissä kaikissa olla sama datumi.

GPS-vastaanottimen tarkkuus riippuu edellä kuvatuista
parametreistä ja erityisesti atsimuutista ja korkeuskulmista, joita
käytetään sijaintitiedon kolmiomittauspohjaiseen määritykseen.
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7.2 Tutkan tarkistus
Varoitus: Tutka-antenni ja
henkilöturvallisuus
Ennen kuin kytket tutka-antennin pyörimään,
varmista, että antennin lähellä ei ole ihmisiä.

Varoitus: Tutkan lähetysteho ja
henkilöturvallisuus
Tutka-antenni säteilee sähkömagneettista
energiaa. Varmista, että kaikki ihmiset ovat
poissa tutka-antennin läheltä ennen kuin
kytket tutka-antennin lähettämään ja aina kun
tutka-antenni lähettää.

Tutkan tarkistus
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Virta siten, että Päällä on korostettu.

Tutka-antenni alustuu ja siirty valmiustilaan. Tämä vie noin
70 sekuntia.

3. Valitse Tutka siten että Lähetys on korostettu.
Tutka-antennin pitäisi nyt alkaa tutkasignaalien lähetys ja
vastaanotto.

4. Tarkista, että tutkanäyttö toimii normaalilla tavalla.

Tyypillinen HD-tutkakuva

Huom: Yllä oleva esimerkki edustaa tyypillistä korostettua
HD-tutkakuvaa.

Tarkistettavat asiat:
• Tutkan pyyhkäisyt kaikuvasteineen näytetään näytöllä.

• Tutkasymboli ikkunan oikeassa yläkulmassa olevassa
datapalkissa pyörii.

Suuntauksen tarkistaminen ja säätäminen
Keulasuunnan säätäminen
Tutka-antennin suuntauksella varmistetaan, että kohteet näkyvät
näytöllä oikeassa suunnassa suhteessa aluksen keulaan.
Uuden asennuksen suuntaus on tarkistettava aina ennen tutkan
käyttöä navigointiin.

Esimerkki: väärin suunnattu tutka

D11590-2

1 2

Kohde Kuvaus

1 Kohde (kuten poiju) todellisuudessa suoraan aluksen
keulan edessä.

2 Tutkanäytöllä kyseinen kohde näkyy sivussa aluksen
kurssivektorista (SHM, Ship's Heading Marker). Tutkan
suuntaus on säädettävä oikeaksi.

Kohdistuksen tarkistaminen
1. Aluksen ollessa kulussa: Kohdista keula paikallaan pysyvään

visuaalisesti sekä tutkanäytöllä näkyvään kohteeseen.
Ihanteellisessa tapauksessa kohteen etäisyys alukseen on 1
— 2 mpk:aa.

2. Huomioi kohteen sijainti tutkanäytöllä. Mikäli kohde ei
osu SHM-vektorin kohdalle (SHM, Ships Heading Marker,
aluksen suuntavektori), kyseessä on kohdistusvirhe ja tutkan
kohdistusta on säädettävä.

Ohjaussuunnan kohdistuksen säätö
Kun olet tarkistanut ohjaussuunnan kohdistuksen voit jatkaa ja
tehdä tarvittavat säädöt.
Tutkasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Tutkan asetukset.
3. Valitse Lisäasetukset.
4. Valitse Ohjaussuunnan kohdistus.

Valitsemalla Ohjaussuunnan kohdistus -vaihtoehdon
näyttöön tulee numeerinen säädin.

5. Säädä asetus siten, että valittu kohde on aluksen
keulasuuntimaviivan alla.

6. Valitse Takaisin tai Ok kun olet valmis.
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7.3 Kaikuluotaimen tarkistus

Kaikuanturin ja kaikumoduulin valinta
Sinun tulee valita haluamasi kaikuanturi ja kaikumoduuli
näytössä näkyvästä kaikuluotainsovelluksen paneelista.

Kaikumoduulin valinta

• Kaikuluotain- ja DownVisionTM-näyttömallit on asennettu
sisäänrakennetulla kaikumoduulilla.

• Kaikki mallit mahdollistavat yhteensopivan ulkoisen
kaikumoduulin tai verkkoon liitetyn sisäisellä kaikumoduulilla
varustetun kaikumoduulin käytön.

• Kaikukanava jota haluat käyttää tulee valita kaikuluotainvalikon
kautta.

Anturin valinta

• Sisäänrakennetulla kaikuluotaimella varustetut
monitoiminäytöt mahdollistavat suoran liitännän JOKO
Raymarinen TAI Minn Kotan kaikuanturiin.

• DownVisionTM-kaikutoiminnolla varustetut näyttömallit
mahdollistavat suoran liitännän Raymarinen DownVisionTM
-anturiin.

• Kaikki mallit voidaan liittää Raymarinen kaikuanturiin
yhteensopivan ulkoisen kaikumoduulin kautta.

• Kaikkien mallien tapauksessa, käytä kaikuluotaimen
Kaikuanturin asetukset -valikkoa ja määritä käytettävä
anturi.

Kaikukanavan valinta
Voit valita haluamasi kanavan näyttöön seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kanava.

Näyttöön tulee Kanavan valinta -sivu.
3. Valitse sen kaikumoduulin välilehti, jota haluat käyttää.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista kaikukanavista.
4. Valitse haluamasi kanava listalta.
Kanavan valintasivu sulkeutuu ja kaikuluotainsovellus näyttää
nyt valitun kanavan.

Kaikuanturin valinta
Kalakaikusovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Anturi.

Näyttöön tulee näkyviin luettelo kaikuantureista.
5. Valitse anturi jota haluat käyttää.

Nopeusanturin valinta
Kaikuluotainsovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Nopeusanturi.

Näyttöön tulee näkyviin luettelo kaikuantureista.
5. Valitse nopeusanturi listalta.

Kaikuluotaimen tarkistus
Kaikuluotaimen tarkistukset suoritetaan kaikuluotainsovelluksen
kautta.

1. Valitse kaikuluotainsivu kotisivun kautta.

2. Tarkista kaikuluotainnäyttö.

Kun kaikuluotain on aktiivitilassa, näytössä pitäisi näkyä:
• Syvyyslukema (ilmaisee että anturi toimii). Syvyystieto
tietolaatikossa näytön vasemmassa alareunassa.

Jos tietoruutu ei ole näkyvissä, voit kytkeä sen päälle
Esitystapa-valikosta valitsemalla seuraavasti: Menu >
Esitystapa > Tietolaatikoiden asetukset.

Kalakaiun anturin kalibrointi
Kalakaiun anturi on kalibroitava oikein jotta näytetyt syvyystiedot
olisivat mahdollisimman tarkat.
Monitoiminäyttö vastaanottaa kalakaikukuvan kaikumoduulin,
joka vuorostaan prosessoi kaikusignaalit aluksen pohjassa
olevasta anturilta. Mikäli anturi on varustettu siipipyöräanturilla
nopeuden mittausta varten sekä lämpötila-anturilla meriveden
lämpötilan mittausta varten, kaikumoduulin mittaa nopeuden
ja lämpötilan. Tarkkojen lukemien takaamiseksi voi olla
tarpeellista suorittaa antureiden kalibrointi, joka tarkoittaa
sitä, että syvyyden, nopeuden ja lämpötilan mittaustuloksiin
lisätään tietty siirtymä. Asetukset tallennetaan kaikumoduulin
ja ne liittyvät aina tiettyyn anturiin ja asetukset pätevät koko
järjestelmässä. (Jos anturi vaihdetaan toiseen esimerkiksi
korjauksen yhteydessä, kalibrointi on syytä tehdä uudelleen).

Syvyyskorjaus
Syvyys mitataan anturista merenpohjaan, mutta käyttämällä
syvyyskorjausta voit muuttaa lukemaa siten, että se ilmaisee
syvyyden merenpohjaan mitattuna kölin alareunasta tai
aluksenvesilinjasta.
Ennen kuin ryhdyt asettamaan vesilinjan tai kölin korjausta,
selvitä alukseen asennetun anturin ja vesilinjan tai kölin
alareunan välinen etäisyys. Aseta sitten oikea syvyyskorjauksen
arvo.

D9343--2

1 2 3

1 Vesilinjan korjaus

2 Anturi / nollakohdan korjaus

3 Kölin korjaus

Jos korjausta ei käytetä, näytössä näkyvät syvyyslukemat
ilmaisevat syvyyttä mitattuna anturista merenpohjaan.

Syvyyskorjauksen asetus
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Lisäasetukset.
3. Valitse Kaikuanturin asetukset.
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4. Valitse Mittaus.
Näyttöön tulee anturin syvyyssiirtoon liittyvä numeerisen
arvon muuttamisen mahdollista säädin.

5. Säädä syvyyskorjaus sopivaksi.

Nopeuskorjauksen asetus
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Lisäasetukset.
3. Valitse Kaikuanturin asetukset.
4. Valitse Lokikalibrointi.

Lokikalibroinnin numeerinen säädin tulee näyttöön.
5. Säädä syvyyskorjaus sopivaksi.

Lämpötilan nollakohdan säätö
1. Valitse Menu.
2. Valitse Lisäasetukset.
3. Valitse Kaikuanturin asetukset.
4. Valitse Lämpötilan korjaus.

Lämpötilakalibroinnin numeerinen säädin tulee näyttöön.
5. Säädä syvyyskorjaus sopivaksi.

7.4 Lämpökameran asetukset ja
tarkistukset
Voit varmistaa lämpökameran virheettömän toiminnan
suorittamalla lämpökameran asetukset ja tarkistamalla
päätoiminnot.
Ennen jatkamista varmista, että kamera on liitetty oikein
käyttöohjeissa ilmoitetulla tavalla. Mikäli järjestelmä sisältää
valinnaisen Joystick Control Unit (JCU) -yksikön ja PoE-injektorin
(Power over Ethernet), varmista että myös nämä on liitetty
oikein.

Kameran asetukset
Sinun täytyy suorittaa seuraavia toimenpiteitä:
• Säädä kuva (kontrasti, kirkkaus jne.).
• Tarkista kameran liikkeet (panorointi, kallistus ja koti-toiminnot)
(mikäli käytettävissä).

Lämpökameran kuvan säätö
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Valikko.
2. Valitse Säädä kontrastia.
3. Valitse Kontrasti, Kirkkaus tai Värit -vaihtoehto tarpeen

mukaan.
Näyttöön tulee valintaan liittyvä numeerinen säädin.

4. Säädä arvo sopivaksi.
5. Vahvista asetus valitsemalla Takaisin tai Ok.

PTZ-kamera (panorointi, kallistus, zoomaus)

Lämpökuvan panorointi ja kallistus
Kosketusnäytön tapauksessa voit panoroida ja kallistaa
lämpökameran kuvaa käyttämällä kosketusnäyttöä.

Voit kallistaa kameraa ylös- ja alaspäin siirtämällä sormea
ylös- tai alaspäin kosketusnäytön pinnalla (kallistus).

Voit siirtää kameraa vasemmalta oikealle siirtämällä
sormea vasemmalle tai oikealle kosketusnäytön pinnalla
(panorointi).

Lämpökuvan panorointi, kallistus ja zoomaus
Fyysisillä painikkeilla varustetuissa monitoiminäytöissä tai kun
panorointiin käytetään etänäppäimistöä voit paneroida, kallistaa
ja zoomata lämpökameraa käyttämällä UniControl-säädintä.
Tietyissä tapauksissa saattaa olla parempi käyttää
UniControl-kiertosäädintä ja joystick-ohjaimia lämpökameran
näkymän muuttamiseen. Tämä menetelmä soveltuu hyvin
kameran hienosäätöön ja on erityisen kätevä voimakkaassa
merenkäynnissä.

UniControl — käytetään lämpökameran kääntämiseen
vasempaan tai oikeaan (panorointi) tai lämpökameran
kallistamiseen ylös- tai alaspäin.

UniControl-kiertosäädin — käytetään zoomaukseen.
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Lämpökameran palauttaminen kotiasentoon
Panoroitavaan ja kallistettavaan lämpökameraan liitettynä
kameran kotiasento on mahdollista asettaa.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Valikko.
2. Valitse Kamera kotiin.

Kamera palautuu sillä hetkellä määritettynä olevaan
kotiasentoon ja näytöllä näkyy hetkellisesti "Koti"-symboli.
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8.1 Muistikortit ja karttakortit
MicroSD-muistikortteja on mahdollista käyttää tietojen
varmuuskopiointiin sekä arkistointiin (esim. reittipisteet ja
jäljet). Kun tiedot on varmuuskopioitu muistikortille vanhat tiedot
voidaan poistaa järjestelmästä jolloin uusille tiedoille tulee lisää
tilaa. Arkistoidut tiedot voidaan lukea järjestelmään takaisin
koska tahansa. Karttakortit sisältävät kartografisia lisätietoja
tai päivityksiä.
On suositeltavaaa, että suoritat tietojen varmuuskopioinnin
muistikortille säännöllisin väliajoin. ÄLÄ tallenna tietoja
kartografisia tietoja sisältäville muistikorteille.

Yhteensopivat kortit
Seuraavan tyyppiset MicroSD-muistikortit ovat yhteensopivia
näyttösi kanssa:

• Micro Secure Digital Standard-Capacity (MicroSDSC)

• Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Huom:

• Suurin tuettu muistikortin muistikoko on 32 GB.

• MicroSD-kortit tulee alustaa joko FAT- tai FAT 32
-tiedostomuotoon jotta korttia olisi mahdollista käyttää
monitoiminäytössä.

Nopeusluokka
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme Class 10 -
tai UHS (Ultra High Speed) -luokan muistikortteja.

Karttakortit
Monitoiminäyttöösi on ladattu valmiiksi elektronisia karttoja
(maailmanlaajuinen peruskartta). Voit käyttää eri alueiden
karttoja asettamalla yhteensopivan karttakortin korttipaikkaan.

Käytä vain tunnettujen valmistajien kartta- ja muistikortteja
Kun arkistoit tietoja tai luot elektronista karttakorttia Raymarine
suosittelee käytettäväksi vain tunnettujen valmistajien
muistikortteja. Tiettyjen valmistajien muistikortit eivät ehkä
toimi laitteessasi. Suositelluista laitteista on saatavissa luettelo
asiakastuen kautta.

8.2 a-sarja

Muisti- tai karttakortin asennus
1. Avaa näytön oikealla etupuolella sijaitsevan korttilukijan

suojaluukku.
2. Aseta kortti korttilukijaan alla olevan kuvan mukaisella

tavalla, kortin kontaktien tulee osoittaa YLÖSPÄIN. ÄLÄ
PAKOTA korttia sisään. Jos kortti ei tunnu sopivan helposti
aukkoon, tarkista karttakortin suuntaus.

D12828-1

3. Paina kortti kevyesti paikoilleen korttiaukkoon ja edelleen
loppuun saakka. Kortti on kunnolla paikoillaan kun kuulet
äänimerkin.

D12829-1

4. Estä veden pääsy laitteen sisään ja veden aiheuttamat
laitevahingot sulkemalla korttilukijan suojaluukku.

Muisti- tai karttakortin poistaminen
Kotisivun kautta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Poista kortti.
3. Avaa näytön oikealla etupuolella sijaitsevan korttilukijan

suojaluukku.
4. Työnnä kortin reunaa kohti monitoiminäyttöä kunnes kuulet

selvän klik-äänen.
Kortti vapautuu korttipaikan mekanismista seuraavan kuvan
osoittamalla tavalla:
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D12830-1

5. Vedä kortti pois korttipaikasta tarttumalla kortin reunaan
sormilla.

6. Estä veden pääsy laitteen sisään ja veden aiheuttamat
laitevahingot sulkemalla korttilukijan suojaluukku.

Huom: Voit myös sammuttaa monitoiminäytön ja suorittaa
yllä luetellut vaiheet 4 - 7.

8.3 c- ja e-sarjat

Muisti- tai karttakortin asennus
1. Avaa karttakortin suojaluukku, joka sijaitsee näytön oikealla

etupuolella.
2. Asenna kortti alla olevan kuvan mukaisella tavalla. Aukon

1 tapauksessa kortin kontaktien tulee osoittaa ALASPÄIN.
Aukon 2 tapauksessa kortin kontaktien tulee osoittaa
YLÖSPÄIN. ÄLÄ PAKOTA korttia sisään. Jos kortti ei tunnu
sopivan helposti aukkoon, tarkista karttakortin suuntaus.

D12290-1

3. Paina kortti kevyesti paikoilleen korttiaukkoon ja edelleen
loppuun saakka. Kortti on kunnolla paikoillaan kun kuulet
äänimerkin.

D12292-1

4. Estä veden pääsy laitteen sisään ja veden aiheuttamat
laitevahingot sulkemalla karttakortin luukku.

Muisti- tai karttakortin poistaminen
Kotisivun kautta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Poista kortti.

Näyttöön tulee viesti jossa pyydetään valitsemaan muistikortti
jonka haluat poistaa monitoiminäytöstä.

3. Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.

4. Avaa karttakortin suojaluukku, joka sijaitsee näytön oikealla
etupuolella.

5. Työnnä kortin reunaa kohti monitoiminäyttöä kunnes kuulet
selvän klik-äänen.
Kortti vapautuu korttipaikan mekanismista seuraan kuvan
osoittamalla tavalla:
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D12291-1

6. Vedä kortti pois korttipaikasta tarttumalla kortin reunaan
sormilla.

7. Estä veden pääsy laitteen sisään ja veden aiheuttamat
laitevahingot sulkemalla karttakortin luukku.

Huom: Voit myös sammuttaa monitoiminäytön ja suorittaa
yllä luetellut vaiheet 4 - 7.

8.4 Käyttäjän tietojen ja asetuksien
tallennus
Voit tallentaa reittipisteet, reitit, jäljet ja käyttäjäasetukset
muistikortille. Reittipisteet, reitit ja jäljet tallennetaan
gpx-tiedostomuodossa. Gpx-tiedostomuoto on laiteriippumaton
tiedostomuoto, joka tekee tietojen vaihtamisen näytön ja muiden
gpx-tiedostomuotoa tukevien GPS-laitteiden / ohjelmistojen
välillä helpoksi.

Tietotyyppi Kuvaus Huomautukset

Reittipisteet
(käyttäjätieto)

Kukin reittipisteryhmä
on mahdollista
tallentaa erikseen

Reitit (käyttäjän tiedot) Kukin reitti on
mahdollista tallentaa
erikseen

Jäljet (käyttäjän tiedot) Kukin jälki on
mahdollista tallentaa
erikseen

Käyttäjän asetukset Tallentaa
asetusvalikkojen
kautta määrittämäsi
asetukset yhteen
arkistotiedostoon.

Yhteen muistikorttiin
voidaan tallentaa
vain yksi asetukset
sisältävä tiedosto.

Huom: On suositeltavaa, että käyttäjän tiedot ja asetukset
tallennetaan muistikortille säännöllisin väliajoin.

Huom: ÄLÄ tallenna käyttäjän tietoja tai asetuksia
kartografiaa sisältävälle muistikortille.

Kaikkien käyttäjätietojen tallennus
muistikortille
Voit tallentaa käyttäjätiedot yhteen arkistotiedostoon.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista, että korttipaikkaan on asetettu muistikortti (EI

karttakortti).
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Tallenna tietoja kortille.
5. Valitse Tallenna kaikki.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
6. Syötä tallennettavan tiedoston nimi käyttämällä

kosketusnäppäimistöä.
7. Valitse TALLENA.

Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikorttipaikka
jota kautta tietoja tallennetaan, muussa tapauksessa
mainittua valintaa ei esitetä.

8. Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

9. Valitse OK.

Reittipisteiden tallennus muistikortille
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista, että korttipaikkaan on asetettu muistikortti (EI

karttakortti).
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Tallenna tietoja kortille.
5. Valitse Tallenna reittipisteitä kortille.

Näyttöön tulee Reittipisteiden ryhmälista.
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6. Valitse ryhmä tai ryhmät, jotka haluat tallentaa tai valitse
Valitse kaikki.

7. Valitse Tallenna.
Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.

8. Syötä tallennettavan tiedoston nimi käyttämällä
kosketusnäppäimistöä.

9. Valitse TALLENA.
Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikorttipaikka
jota kautta tietoja tallennetaan, muussa tapauksessa
mainittua valintaa ei esitetä.

10.Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

11. Valitse OK.

Reittien tallennus muistikortille
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista, että korttipaikkaan on asetettu muistikortti (EI

karttakortti).
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Tallenna tietoja kortille.
5. Valitse Tallenna reitit kortille.

Reittilista näkyy näytössä.

6. Valitse reitti tai reitit, jotka haluat tallentaa tai valitse Valitse
kaikki.

7. Valitse Tallenna.
Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.

8. Syötä tallennettavan tiedoston nimi käyttämällä
kosketusnäppäimistöä.

9. Valitse TALLENA.
Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikorttipaikka
jota kautta tietoja tallennetaan, muussa tapauksessa
mainittua valintaa ei esitetä.

10.Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

11. Valitse OK.

Jälkien tallentaminen muistikortille
Kotisivun näkyessä näytöllä:

1. Varmista, että korttipaikkaan on asetettu muistikortti (EI
karttakortti).

2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Tallenna tietoja kortille.
5. Valitse Tallenna jäljet kortille.

Näyttöön tulee jälkilista.

6. Valitse jälki tai jäljet, jotka haluat tallentaa tai valitse Valitse
kaikki.

7. Valitse Tallenna.
Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.

8. Syötä tallennettavan tiedoston nimi käyttämällä
kosketusnäppäimistöä.

9. Valitse TALLENA.
Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikorttipaikka
jota kautta tietoja tallennetaan, muussa tapauksessa
mainittua valintaa ei esitetä.

10.Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

11. Valitse OK.

Reittipisteiden, reittien ja jälkien lataaminen
muistikortilta
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista että jommassa kummassa korttipaikassa on

tarvittavat käyttäjän tiedot gpx-tiedostomuodossa sisältävä
muistikortti.

2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Lataa tietoja kortilta.

Tiedostonhallinta aukeaa.

5. Selaa ja valitse tiedosto jonka haluat tuoda.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

6. Valitse OK.

Huom: Kun reitit ja jäljet on tuotu ne on oletusarvoisesti
piilotettu, jos haluat näyttää tuodut reitit ja jäljet katso lisätietoja
kohdasta Reittien ja jälkien näyttäminen tai piilottaminen.
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Käyttäjän tiedostojen poistaminen
muistikortilta
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista että jommassa kummassa korttipaikassa on

tarvittavat tiedot sisältävä muistikortti.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Poista tietoja kortilta.

Tiedostonhallinta aukeaa.

5. Selaa ja valitse poistettava tiedosto.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

6. Valitse Kyllä.

Reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen
Huom: Seuraava toimenpide pyyhkii pysyvästi KAIKKI
näyttöön tallennetut sisäiset reittipisteet, reitit tai jäljet. Ennen
kuin jatkat varmista, että tiedoille on olemassa varmuuskopio
erillisellä muistikortilla.

Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Tuonti/Vienti.
3. Valitse Poista tietoja muistista.
4. Valitse Poista reittipisteitä muistista, Poista reittejä

muistista tai Poista jälkiä muistista tarpeen mukaan.
5. Valitse poistettavat tiedot tai valitse Poista kaikki.

Näyttöön tulee poiston vahvistusta pyytävä kehote.
6. Poista tiedot valitsemalla Kyllä tai peruuta toiminto

valitsemalla Ei.

Käyttäjän asetuksien tallentaminen
muistikortille
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista, että jommassa kummassa korttipaikassa on

muistikortti EIKÄ karttakortti.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Tee varmuuskopio.

Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikortti jolle
asetukset tallennetaan, muussa tapauksessa mainittua
valintaa ei esitetä.

5. Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

6. Valitse OK.

Käyttäjän asetuksien nouto muistikortilta
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Varmista että jommassa kummassa korttipaikassa on

tarvittavat käyttäjän tiedot sisältävä muistikortti.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Tuonti/Vienti.
4. Valitse Palauta asetukset.

Jos näyttö on varustettu useammalla kuin yhdellä
korttipaikalla sinua pyydetään valitsemaan muistikortti jolta

asetuksia luetaan, muussa tapauksessa mainittua valintaa
ei esitetä.

5. Valitse SD1 jos haluat käyttää ylempää muistikorttipaikkaa
tai SD2 mikäli haluat käyttää alempaa muistikorttipaikkaa.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

6. Valitse OK.

Tietojen tallennus ja lataus
Alla oleva taulukko luetteloi tiedot ja asetukset jotka
tallennetaan SD-muistikortille ja jotka voidaan ladata käyttämällä
monitoiminäytön tietojen lataukseen ja tallennukseen liittyviä
toimintoja.

Kotisivun ja järjestelmän asetukset

Sovellus Asetus

Kotisivu Oletussivujen konfiguraatio

Järjestelmän
asetukset

Sijaintitila

Tekstikoko

Järjestelmän taustavalo

Näyttöryhmä

TD—asetukset

Simulaattori

Suuntatila

MOB—tietotyyppi

Erannon tietolähde

Manuaalinen eranto

Kieli

Päivämäärän esitysmuoto

Kellonajan esitysmuoto

Paikallinen kellonaika

Etäisyysmittayksiköt

Etäisyysalamittayksiköt

Nopeusmittayksiköt

Syvyysmittayksiköt

Lämpötilamittayksiköt

Paineyksiköt

Tilavuusyksiköt

Autopilotin hallinta

DSC-viesti

SeaTalk—hälytykset

Järjestelmäasetuk-
set - integrointi

Välitä NMEA—suunta

GPS-sijainnin tietolähde

Ohjaussuunnan tietolähde

Syvyyden tietolähde

Nopeuden tietolähde

Useampi tietolähde

Tuultietojen tietolähde

Datapalkin sisältö (solut 1 - 6)

Kompassipalkki

Datapalkin
asetukset

Tilasymboli

GPS-tila GPS-näyttö
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Hälytykset

Sovellus Asetus

Hälytykset Ankkurihälytys

Ajastin

Herätyskello

Lämpötilahälytys

Saapumishälytys

Kurssipoikkeamahälytys

Törmäyksenestohälytys

Varoalueen herkkyys

Kalahälytys

Kalahälytys syvyysraja

Matalaa vettä (hälytys)

Syvää vettä (hälytys)

AIS-vaarallinen kohde hälytys

Karttasovellus - kartografian asetukset

Sovellus Asetus

Kartografia Tietoruutul 1 päällä / pois

Tietoruutu 1 sisältö

Tietoruutul 2 päällä / pois

Tietoruutu 2 sisältö

Karttakohteen valikko

Karttanäyttö

Karttaruudukko

2D-varjostus

Yhdyskuntakerros

Karttateksti

Kartan rajat

Paikallissyvyydet

Turvaraja

Syvyyskäyrä

Syvän veden väri

Piilota kivet

Navigointimerkit

Navigointimerkkisymbolit

Valosektorit

Väylät

Varoalueet

Merialuetiedot

Maa-aluetiedot

Kaupalliset palvelut

Panoraamakuvat

Tiet

Muut hylyt

Satelliittikuva (kerroskuva)

Merenpohjan värit

Aluksen symboli

Aluksen koko

Tutkasovellus

Sovellus Asetus

Tutka-antennin valintaTutka

Etäisyysrenkaat

AIS-kerros

Sovellus Asetus

Näytetyt kohdetyypit

AIS-turvasanomat

Kaveriseuranta

AIS-kerros

Hiljainen tila

Datanäyttösovellus

Sovellus Asetus

Datasivut ja sisällys

Datasivujen järjestys

Taustaväri

Viisarinäytön väri

Moottoreiden määrä

Tieto

Kierroslukumittarin maksimilukema

Kaikuluotainsovellus

Sovellus Asetus

Kaikuluotain Esivalintataajuuden konfigurointi

sääsovellus

Sovellus Asetus

TuulisymboliSää

Vahtiruutuhälytykset

Alustiedot

Sovellus Asetus

Taloudellisuusyksiköt

Matalan polttoainetason liipaisutaso

Polttoainehälytys päällä/pois

Vene

Kokonaispolttoainekapasiteetti
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8.5 Kuvakaappaukset
Voit ottaa kuvakaappauksen näytöllä näkyvästä kuvasta.
Kuvakaappaukset tallennetaan MicroSD-muistikortille .bmp
(bitmap) -formaatissa. Tallennettua kuvaa on mahdollista
katsella minkä tahansa bitmat-kuvien katseluun soveltuvan
laitteen kautta.

Kuvakaappauksen suorittaminen
Voit ottaa näytöstä kuvakaappauksen noudattamalla seuraavia
ohjeita.
1. Asenna riittävästi vapaata muistitilaa omaava

MicroSD-muistikortti kortinlukijaan.
2. Paina Virta-painiketta.

Näyttöön tulee pikavalintojen sivu:
3. Valitse Kamera-kuvake.

Näyttöön tulee vahvistusviesti.
4. Valitse Ok.

Kuvakaappaustiedosto tallentuu SD-muistikortille.

Tip Mikäli monitoiminäytössäsi on Back-painike voit ottaa
kuvakaappauksen myös painamalla ja pitämällä alaspainettuna
Back-painiketta kunnes näyttöön tulee vahvistusviesti.

SD-korttipaikan valinta kuvakaappauksien
tallentamista varten
Jos monitoiminäyttösi sisältää 2 kortinlukijaa, sinun täytyy
valita kumpaa korttipaikkaa käytetään kuvakaappausten
tallentamiseen.
Kotisivun kautta.
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Näytön asetukset.
3. Valitse Kuvakaappaustiedosto:.
4. Valitse joko MicroSD 1 tai MicroSD 2.

Kuvakaappauksen katselu monitoiminäytöllä
Voit katsella kuvia monitoiminäytön avulla.
1. Syötä MicroSD-muistikortti joka sisältää kuvakaappaukset tai

kuvan monitoiminäyttösi MicroSD-kortinlukijaan.
2. Valitse kotisivulta Reitit & Jäljet.
3. Valitse Kuvat ja video.

Näyttöön tulee näkyviin tiedostojen selausikkuna.
4. Valitse tiedosto MicroSC-muistikortilta tiedostoselaimen

avulla.
5. Valitse tiedosto jota haluat katsella.

Tiedosto aukeaa nyt näyttöön.
6. Valitse Takaisin tai Sulje jos haluat sulkea kuvan.

8.6 Järjestelmän nollaus
Järjestelmä voidaan tarvittaessa nollata takaisin
tehdasasetuksiin.
Käytettävissä on kaksi erilaista nollaustoimenpidettä, joista
molemmat vaikuttavat käyttämääsi näyttöön JA verkkoon
liitettyihin muihin näyttöihin.

• Asetuksien nollaus.

• Asetuksien ja tietojen nollaus.

Asetuksien nollaus
Tämä vaihtoehto nollaa asetusvalikot, sivuryhmät ja datapalkin
asetukset tehdasasetuksiin. Tämä nollaustoimenpide EI vaikuta
reittipisteisiin, reitteihin tai jälkiin liittyviin tietoihin.

Asetuksien ja tietojen nollaus
Edellisten nollaustoimien lisäksi tämä nollaustoimenpide nollaa
KAIKKI reittipisteet, reitit ja jäljet.

Järjestelmän asetuksien nollaus
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Asetuksien nollaus.

Näyttöön tulee asetuksien nollaukseen vahvistusta pyytävä
kehote.

4. Valitse Kyllä jos haluat suorittaa asetuksien nollauksen tai Ei
jos haluat peruuttaa toiminnon.

Järjestelmän kaikkien tietojen nollaus
Huom: Kaikkien tietojen nollaus palauttaa tehdasasetukset
ja poistaa monitoiminäytön muistista KAIKKI reittipisteet,
reitit ja jäljet. ENNEN kuin ryhdyt suorittamaan
kaikkien tietojen nollausta, varmistu, että olet
varmuuskopioinut kaikki tarvitsemasi muistissa olevat tiedot
CompactFlash-muistikortille.

Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Kaikkien tietojen nollaus.

Näyttöön tulee kaikkien tietojen nollauksen vahvistusta
pyytävä kehote.

4. Valitse Kyllä jos haluat suorittaa kaikkien asetuksien
nollauksen tai Ei jos haluat peruuttaa toiminnon.
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Luku 9: Document viewer -sovellus

Luvun sisältö
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9.1 Document viewer -sovellus -
esittely
Monitoiminäyttösi on varustettu PDF-dokumenttien katseluun
tarkoitetulla sovelluksella (Document viewer).
Voit avata dokumenttien katselusovelluksen kotisivun kautta ja
käyttää sitä PDF-dokumenttien katseluun ja tekstin hakemiseen
PDF-dokumenteista (kuten esimerkiksi käyttöohjeista).

D12755-1

1

2

3

1 Avaa SD-muistikorttilukijan tiedostonhallintasovelluk-
sen.

2 Avaa monitoiminäyttöön tallennetun käyttöohjeen.

3 Avaa sovellettavan lisenssisopimuksen tiedot.

Huom: Document viewer -sovellus ei tue salasanalla
suojattujen dokumenttien tai turvasertifikaatilla varustettujen
dokumenttien katselua. Virheviesti näytetään näytössä jos
yrität avata mainitun tyyppisiä dokumentteja.

D12597-1

1

7

3 42

5

6

1 Nykyinen sivunumero (sivu x / y)

2 Haku (hae) -työkalupalkki (näytetään vain kun
dokumentista on meneillään haku).

Huom: Edellinen, Seuraava ja Peruuta
-painikkeet näytetään malleissa joissa on
vain kosketusnäyttö. Muissa malleissa ja
Hybridtouch-laitteissa käytetään fyysisiä
painikkeita.

3 Nykyisen PDF-dokumentin nimi

4 Document viewer -valikko

5 Vierityspalkki

6 Näytön säätimet (vain kosketustoiminnolla varustetut
monitoiminäytöt).

7 PDF-dokumentin sisältö

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Document viewer
-sovelluksen valikosta:

• Avaa tiedosto — Sallii avattavan PDF-dokumentin
määrittämisen.

• Mene sivulle: — Sallii siirtymisen määritetylle sivunumerolle.

• Hae— Sallii tiettyjen sanojen hakemisen dokumentista.

• Sovita korkeuteen— skaalaa avatun dokumentin sopimaan
sovellusikkunan korkeuteen.

• Sovita leveyteen — skaalaa avatun dokumentin sopimaan
sovellusikkunan leveyteen.

• Sulje tiedosto — sulkee avoimen dokumentin.

Käyttöohjeen avaaminen
Tuotteen käyttöohje on tallennettu sisäiseen muistiin.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Doc Viewer -sovellus.
2. Valitse Käyttöohje.

Näyttöön tulee näkyviin tuotteen käyttöohje.

Huom: Voit avata käyttöohjeen myös valitsemalla kotisivun
Käyttöohje-kuvakkeen.

PDF-dokumentin avaus
Voit avata SD-muistikortille tallennetun PDF-dokumentin alla
olevien ohjeiden avulla.

Huom: Kun tallennat PDF-dokumenttia SD-muistikortille,
varmista että et vahingossa kirjoita tärkeiden tietojen päälle.

1. Tallenna haluamasi dokumentti SD-muistikortille.
2. Aseta SD-muistikortti sen monitoiminäytön muistikortti-

paikkaan, jolla haluat katsella dokumenttia.
3. Valitse Menu.
4. Valitse Avaa tiedosto.

Näyttöön tulee näkyviin tiedostojen selausikkuna.
5. Selaa SD-muistikortin siihen sijaintiin, jossa haluamasi

dokumentti sijaitsee.
6. Valitse dokumentti jota haluat katsella.

Dokumentti aukeaa näyttöön.
7. Jos näyttöön tulee näkyviin virheilmoitus ‘Tiedostoa ei voida

avata’ kuittaa viesti valitsemalla Ok ja yritä sitten avata
dokumentti uudelleen tai tarkista, että PDF-tiedosto ei ole
korruptoitunut tai että se ei ei sisällä tietoturvaan liittyviä
tietoja joita näytön nykyinen dokumenttien katselusovellus ei
tukisi.

Huom: Kookkaiden PDF-tiedostojen avaaminen saattaa
kestää jonkin aikaa.

Avoimen dokumentin sulkeminen
Kukin Doc viewer -tapahtuma on erillinen, viimeksi avattu
dokumentti avautuu automaattisesti seuraavalla kerralla
valitessasi mainitun Doc viewer -tapahtuman ellei sitä ole suljettu
Sulje tiedosto -valikkovaihtoehdon avulla.
Dokumentin ollessa auki
1. Valitse Menu.
2. Valitse Sulje tiedosto.

Dokumentti sulkeutuu ja Doc viewer -sovelluksen sivu
tuodaan näyttöön.

Avoimen dokumentin selaus
Voit selata PDF-dokumentteja kosketusnäytön avulla alla
kuvatulla tavalla.
PDF-dokumentin ollessa auki:
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• Siirrä sormenpäätä ylöspäin näytön pintaa pitkin kun
haluat vierittää dokumenttia alaspäin.

• Siirrä sormenpäätä alaspäin näytön pintaa pitkin kun
haluat vierittää dokumenttia ylöspäin.

Jos dokumentin leveys ylittää sovellusikkunan leveyden,
voit panoroida dokumenttia sivusuunnassa siirtämällä
sormenpäätä näytön pintaa pitkin sivuttaissuunnassa.

Huom: Voit selata dokumenttia myös käyttämällä
vierintäpalkkeja.

Avoimen dokumentin selaus
HybridTouch- ja muissa kuin kosketusnäytöllisissä malleissa voit
selata PDF-dokumentteja noudattamalla alla olevia ohjeita.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Voit liikkua dokumentissa eteen- ja taaksepäin siirtämällä

Joystick-ohjainta Ylös tai Alas.
2. Voit liikkua dokumentissa sivusuunnassa siirtämällä

Joystick-ohjainta Vasempaan tai Oikeaan.

Zoomauskertoimen muuttaminen
Kosketusnäytöissä voit muuttaa avoimen dokumentin
zoomauskerrointa alla olevien ohjeiden mukaisesti.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Valitse näytöllä näkyvä Zoomaus sisään -kuvake, tai
2. Valitse näytöllä näkyvä Zoomaus ulos -kuvake.

Zoomauskertoimen muuttaminen
HybridTouch- ja ei-kosketustoimintoisissa näytöissä (poislukien
e7 ja e7D) voit muuttaa avoinna olevan dokumentin
zoomauskerrointa alla olevien ohjeiden mukaisesti.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Zoomaa ulospäin käyttämällä Zoomaus ulos -painiketta, tai
2. Zoomaa sisäänpäin käyttämällä Zoomaus sisään

-painiketta.

Huom: Uudet a-sarjan sekä e7 / e7D -monitoiminäytöt eivät
sisällä Zoomaus sisään- ja Zoomaus ulos -painikkeita.

Huom: Uuden c-sarjan näytössä zoomauskerrointa voidaan
säätää vain Kiertosäätimellä.

Sivun valinta
Voit hypätä haluamallesi sivulle syöttämällä sivunumeron.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Mene sivulle:.

Näyttöön tulee näkyviin numeerinen näppäimistö.
3. Syötä haluamasi sivun numero.
4. Valitse Ok kun haluat katsella sivua.

Dokumenttien hyperlinkkien käyttäminen
Kosketusnäyttöjen osalta käytettävissä ovat dokumentteihin
sisältyvät hyperlinkit.
PDF-dokumentin ollessa auki hyperlinkin sisältävän sivun
kohdalla:
1. Kosketa hetkellisesti hyperlinkkiä sormenpäällä.

Näkymä siirtyy hyperlinkin määrittämälle sivulle.

Huom: Dokumentin hyperlinkkejä ei voi aktivoida uusien
c-sarjan näyttöjen kanssa.

Tekstin haku
Voit hakea tekstiä vain kosketusnäytöllä varustetuissa malleissa
käyttämällä hakutoimintoa seuraavasti.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Haku.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
3. Syötä hakusana.
4. Valitse TALLENA.

Dokumentin katselusovellus siirtyy hakutilaan ja:

• Näytössä saattaa näkyä ‘Hakee’-kuvake haun ollessa
käynnissä.

• Näyttöön tule hakutoiminnon palkki.

• Hakusanan ensimmäinen osuma näkyy korostettuna.

5. Voit hakea hakusanan seuraavan osuman valitsemalla
Seuraava, tai

6. Valitse Edellinen siirtyäksesi takaisin edelliseen hakusanan
osumaan.

7. Voit sulkea hakupalkin ja palata tavanomaiseen katselutilaan
koska tahansa painamalla Peruuta.

Tekstin haku
HybridTouch- ja muilla kuin kosketussnäytöillä voit käyttää
hakutoimintoa hakeaksesi tekstiä avoimesta PDF-tiedostosta
noudattamalla alla olevia ohjeita.
PDF-dokumentin ollessa auki:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Haku.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
3. Syötä hakusana.
4. Valitse TALLENA.

Dokumentin katselusovellus siirtyy hakutilaan ja:

• Näytössä saattaa näkyä ‘Hakee’-kuvake haun ollessa
käynnissä.

• Näyttöön tule hakutoiminnon palkki.

• Hakusanan ensimmäinen osuma näkyy korostettuna.

5. Siirry hakusanan seuraavaan esiintymään liikuttamalla
Joystick-ohjainta alaspäin, tai

6. Siirry hakusanan edelliseen esiintymään liikuttamalla
Joystick-ohjainta ylöspäin.

7. Voit painaa Takaisin-painiketta koska tahansa sulkeaksesi
hakutoiminnon työkalupalkin ja palataksesi normaaliin
näyttötilaan.

Hakusanaa ei löydy
Asiakirjan katselusovellus kertoo jos hakemaasi hakusanaa ei
löydy haettavasta asiakirjasta.
Jos hakusanaa ei löydy hakutoimintoon liittyvään palkkiin tulee
näkyviin huutomerkki ja näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Valitsemalla Uusi haku -vaihtoehdon pääaset takaisin näytöllä
näkyvään virtuaalinäppäimistöön, jotta voisit syöttää toisen
hakusanan. Valitsemalla Peruuta-vaihtoehdon voit sulkea
hakutoiminnon palkin ja jatkaa normaalia käyttöä.
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Luku 10: Autopilotin hallinta
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10.1 Autopilotin hallinta
Voit hallita autopilottia monitoiminäyttösi avulla. Jos laitteeseen
on liitetty Evolution-autopilotti myös autopilottitoiminnot ovat
käytettävissä.

Huom: Lisätietoja monitoiminäytön liittämisestä
Raymarine-autopilottijärjestelmään on löydettävissä
autopilotin mukana toimitetusta dokumentaatiosta.

Autopilotin hallinta -toiminnon ollessa päällä voit käyttää
monitoiminäyttöäsi seuraavasti:
• Kytke autopilotti Jälki-tilaan (mene määritettyyn sijaintiin tai
seuraa reittiä).

• Kytke autopilotti Auto-tilaan (jatka nykyisella ohjaussuunnalla).
• Säädä nykyistä lukittua ohjaussuuntaa.
• Kytkemään autopilotti pois päältä.
• Vaimentamaan reittipisteeseen saapumisesta kertova hälytys.
• Säädä autopilotin asetuksia (vain Evolution-autopilotit)

Huom: Järjestelmässä jossa ei ole dedikoitua autopilotin
ohjausyksikköä isäntänäytöksi määritettyä monitoiminäyttöä ei
voi kytkeä pois päältä tai asettaa virransäästötilaan autopilotin
ollessa päällekytkettynä.

Autopilotin hallinta -ikkuna näytetään seuraavissa tilanteissa:
• Kun fyysistä Pilot-painiketta painetaan.
• Kun Pilotin hallinta valitaan pikavalinnat-sivulta.
• Kun valitset Menu > Navigointi > Mene reittipisteelle, Mene
kursorille tai Seuraa reittiä -vaihtoehdon karttasovelluksessa.

• Kun valitset Mene reittipisteelle tai Mene kursorille kartan
kohdevalikon kautta.

• Kun sijoitat kursorin aktiivisen reitin tai reittipisteen päälle
kartalla ja valitset kohdevalikosta vaihtoehdon Älä mene, Älä
seuraa tai Seuraava reittipiste.

• Kun seuraat reittiä tai olet navigoimassa kohti reittipistettä tai
kursorin sijaintia ja valitset vaihtoehdon Menu > Navigoi >
Älä mene, Älä seuraa tai Seuraava reittipiste.

• Kun saavut kohteena olevaan reittipisteeseen.

Huom:
Kun saavut reittipisteeseen, ikkunan otsikon väri vaihtuu
punaiseksi mikä tarkoittaa saapumista reittipisteeseen.

Autopilotin hallinta -ikkuna (valmiustila)
Alla oleva esimerkki kuvaa autopilotin hallintaikkunan asetuksia
silloin, kun Autopilotin hallinta -ikkuna avataan valikon kautta tai
käyttämällä dedikoitua Pilot-painiketta.

Valitsemalla Auto-vaihtoehto autopilotti kytkeytyy päälle ja
ylläpitää nykyistä ohjaussuuntaa.

Autopilotin hallinta -ikkuna (Auto)
Alla oleva kuva näyttää Autopilotin hallinta -ikkunan kun Auto-tila
(lukittu ohjaussuunta) on asetettu päälle.
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hde Kuvaus

1 Autopilotin tila — nykyinen autopilotin tila.

2 Vasen nuoli— pienennä lukitun ohjaussuunnan astelukua.

3 Peräsinpalkki — ilmaisee peräsimen asennon.

4 VALMIUSTILA (STANDBY) — Kytkee autopilotin irti ja palauttaa
aluksen manuaaliseen ohjaukseen.

5 Nykyinen lukittu ohjaussuunta.

6 Jälki — Kytkee autopilotin Jälki-tilaan (Track) ja ohjaa alusta
automaattisesti kohteena olevaa reittipistettä kohden tai
karttaplotterille merkittyä reittiä pitkin.

7 Oikea nuoli— kasvata lukitun ohjaussuunnan astelukua.

8 Sulje — sulkee Autopilotin hallinta -ikkunan.

Autopilotin hallinta -ikkuna (Navigoinnin aloittaminen)
Alla oleva esimerkki kuvaa Autopilotin hallinta -ikkunaa kun
Mene kursorille, Mene reittipisteelle tai Seuraa reittiä on
valittu.
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Ko-
hde Kuvaus

1 Autopilotin tila — nykyinen autopilotin tila.

2 Nykyinen ohjaussuunta.

3 Ei (Valmiustila) — Kytkee autopilotin irti ja palauttaa aluksen
manuaalisen ohjauksen tilaan.

4 Peräsinpalkki — ilmaisee peräsimen asennon.

5 Kääntymiskulma — Kääntymiskulma on käytettävissä
vain SeaTalkng-autopilottien tapauksessa. Tämä ilmaisee
kääntymissuunnan ja kääntymisen voimakkuuden (tiukkuuden).

6 Kyllä (Jälki) — Kytkee autopilotin Jälki-tilaan ja ohjaa aluksen
automaattisesti kohteena olevaa reittipistettä kohden tai
karttaplotterille merkittyä reittiä pitkin.

7 Etäisyys seuraavaan reittipisteeseen (DTW) ja suuntima seuraavaan
reittipisteeseen (BTW).

8 Seuraavan reittipisteen nimi.

9 Sulje — sulkee Autopilotin hallinta -ikkunan.

Autopilotin hallinta -ikkuna (Jälki)
Alla oleva esimerkki näyttää Autopilotin hallinta -ikkunan kun
jälkitila on käytössä.
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Autopilotin hallinnan käyttöönotto
Autopilotin hallintatoiminnon käyttöönotto — SeaTalk- ja
SPX SeaTalkng-autopilotit
Voit ottaa SeaTalk- tai SPX SeaTalkng-autopilotin hallinnan
käyttöön monitoiminäytössä alla olevia ohjeita noudattamalla.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Autopilotin hallinta siten että Päällä on korostettu.

Voit vaihtaa Autopilotin hallinta-asetuksen tilaa tilojen Päällä
ja Pois välillä.

Järjestelmässä jossa on useita näyttöjä autopilotin hallinta
otetaan käyttöön kaikissa näytöissä samaan aikaan.

Autopilotin hallintatoiminnon käyttöönotto -
Evolution-autopilotit
Voit ottaa Evolution-autopilotin hallinnan käyttöön
monitoiminäytössä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.
Kotisivun kautta.
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Ulkoiset laitteet.
4. Valitse Pilotin asetukset.
5. Valitse Pilotin hallinta siten että Päällä on korostettu.

Pilotin hallinnan valinta vaihtaa autopilotin hallinnan päälle
tai pois päältä.

Autopilotin irtikytkentä

Huomautus: Autopilotin irtikytkentä
Integroiduissa monitoiminäytöissä joissa ei ole
dedikoitua pilottipainiketta autopilotti voidaan
kytkeä pois päältä hätätilanteissa painamalla ja
pitämällä alaspainettuna virtapainiketta.

Autopilotin irtikytkentä Virta-painikkeen avulla
Integroiduissa monitoiminäytöissä joissa ei ole dedikoitua
pilottipainiketta autopilotti voidaan kytkeä pois päältä
virtapainikkeella. Tästä voi olla hyötyä hätätilanteissa, erityisesti
kun käytössä on vain kosketustoiminnon tarjoava näyttö
jossa kosketustoiminto ei enää reagoi komentoihin haitallisten
sääolosuhteiden kanssa.
Autopilotin ollessa kytkettynä päälle:
1. Paina ja pidä alaspainettuna Virta-painiketta.

Näyttöön tulee varoitus ‘Pilotti siirtyy valmiustilaan’ ja
laitteesta kuuluu äänimerkki.

2. Jatka Virta-painikkeen alhaalla pitämistä, pilotti siirtyy
valmiustilaan jolloin Pilotin hallinta -ikkuna tulee näyttöön.

Autopilotin pois päältä -kytkentä pikavalikkosivun kautta
Voit kytkeä autopilotin irti Pikavalinnat-sivulta.
Autopilotin ollessa kytkettynä päälle:
1. Paina ja vapauta POWER-painike.
2. Valitse Standby.

Näyttöön tulee pilotin tilan muutoksesta kertova
ponnahdusikkuna.

3. Kytke autopilotti irti valitsemalla Kyllä.
Autopilotti kytkeytyy irti (asettuu valmiustilaan) ja autopilotin
hallintaikkuna tulee näyttöön.

Autopilotin irtikytkentä pilotti-painikkeen avulla
Erillisellä autopilottipainikkeella varustetuissa monitoiminäytöissä
tai kun käytetään etänäppäimistöä autopilotti voidaan kytkeä irti
Pilot-painikkeen avulla.
Autopilotin ollessa kytkettynä päälle:
1. Paina Pilot-painiketta.
Autopilotti kytkeytyy irti (asettuu valmiustilaan) ja autopilotin
hallintaikkuna tulee näyttöön.

Autopilotin poiskytkentä karttasovelluksen valikosta
Autopilotti voidaan kytkeä irti karttasovelluksen valikon kautta
kaikissa eri näyttömalleissa.
Karttasovelluksen kautta autopilotin ollessa päällekytkettynä:
1. Valitse Menu > Navigointi > Älä mene tai Älä seuraa.

Näyttöön tulee autopilotin hallintaikkuna.
2. Valitse STANDBY.

Näyttöön tulee pilotin tilan muutoksesta kertova
ponnahdusikkuna.

3. Kytke autopilotti irti valitsemalla Kyllä.
Autopilotti kytkeytyy irti (asettuu valmiustilaan).

Autopilotin irtikytkentä kotisivun kautta
Kosketusnäytöissä autopilotti voidaan kytkeä irti kotisivun kautta.

Kotisivun kautta:
1. Valitse Standby.

Näyttöön tulee pilotin tilan muutoksesta kertova
ponnahdusikkuna.

2. Kytke autopilotti irti valitsemalla Kyllä.
Autopilotti kytkeytyy irti (asettuu valmiustilaan).

Kytke autopilotti irti Pilotin palkin kautta
Autopilotti on mahdollista kytkeä irti Pilotin palkin kautta.

Pilotin palkin näkyessä näytöllä.
1. Valitse Standby.
Lisätietoja Pilotin palkista on kohdassa 10.2 Pilotin palkki.

Autopilotin päällekytkentä

Autopilotin kytkentä pilotti-painikkeen avulla
Erillisellä autopilottipainikkeella varustetuissa monitoiminäytöissä
tai kun käytetään etänäppäimistöä autopilotti voidaan kytkeä
päälle Pilot-painikkeen avulla.
Autopilotin ollessa kytkettynä pois päältä:
1. Paina Pilot-painiketta.

Näyttöön tulee autopilotin hallintaikkuna.
2. Valitse Auto.

Autopilotti kytkeytyy päälle ja ylläpitää nykyistä
ohjaussuuntaa.

Huom: Voit kytkeä autopilotin päälle automaattisesti myös
painamalla ja pitämällä alaspainettuna Pilot-painiketta.

Autopilotin päällekytkentä karttasovelluksen valikosta
Voit kytkeä autopilotin jälkitilaan sovellusvalikon kautta.
Karttasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu > Navigointi > Mene kursorille, Mene

reittipisteelle tai Seuraa reittiä tarpeen mukaan.
Näyttöön tulee autopilotin hallintaikkuna.

2. Valitse Kyllä (Jälki).
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Autopilotin päällekytkentä sisältövalikon kautta
Voit kytkeä autopilotin jälkitilaan sisältövalinnan kautta.
Karttasovelluksen sisältövalikko.
1. Valitse jokin seuraavista kartan sisältövalikon vaihtoehdoista:

• Mene reittipisteelle

• Mene kursorille

• Seuraa reittiä

• Seuraa tästä

• Seuraa reittiä vastasuuntaan

Näyttöön tulee autopilotin hallintaikkuna.
2. Valitse Kyllä (Jälki).

Pilotin hallintaikkunan näyttöön tuonti
manuaalisesti
Voit avata Pilotin hallinta -ikkunan koska tahansa kotisivun tai
karttasovelluksen kautta.
1. Kotisivun kautta:

i. Valitse Asetukset.
ii. Valitse Pilotin hallinta.

2. Karttasovelluksesta:
i. Valitse Menu.
ii. Valitse Navigointi.
iii. Valitse Pilotin hallinta.

10.2 Pilotin palkki
Pilotin palkki näyttää autopilotin tilatiedot. Kosketusnäytön
tapauksessa voit kytkeä autopilotin pois käytöstä koskettamalla
pilotin palkkia.
Pilotin palkki — Jälkitila

Pilotin palkki — Auto-tila

Pilotin palkki näytetään kun autopilotin hallinta on käytössä,
Pilotin palkki tulee näkyviin ja autopilotti kytkeytyy päälle.
Silloin, kun autopilotti on kytketty pois päältä Pilotin palkki on
piilotettu.
Järjestelmässä, joka sisältää useita monitoiminäyttöjä
Pilotin palkki voidaan asettaa käyttöön tai poistaa käytöstä
näyttökohtaisesti.

Pilotin palkin käyttöönotto
SeaTalk- tai SeaTalkng-väylällä varustettuun SPX-autopilottiin
Pilotin palkki on mahdollista ottaa käyttöön seuraavasti.
Kotisivun kautta, autopilotin säätimien ollessa käytössä:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Näytön asetukset.
3. Valitse Pilotin hallintapalkki siten, että Näytetään on

korostettuna.
Pilotin palkin valinta vaihtaa Pilotin palkin asetuksen tilasta
Näytetään tilaan Piilotettu tai päinvastoin.

4. Kytke autopilotti.
Pilotin palkki näytetään nyt kaikkien sovellusten alareunassa
silloin, kun autopilotti on kytketty päälle.

Huom: Evolution-autopilottiin liitettynä Pilotin palkki otetaan
käyttöön Pilotin asetukset -sivun kautta.
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10.3 Autopilotin asetukset
Evolution-autopilottiin liitettynä käytössä on Autopilotin asetukset
-sivu.
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1 Takaisin — palaa takaisin edelliseen valikkoon.

2 Autopilotin tila — nykyinen autopilotin tila.

3 Sulje— Sulkee autopilotin asetussivun ja näyttää kotisivun.

4 Pilotin hallinta — vaihtaa autopilotin hallinnan monitoiminäytön
kautta päälle tai pois päältä.

5 Pilotin palkki— vaihtaa Pilotin palkin päälle tai pois päältä.

6 Autopiloin asetukset — näyttää käytettävissä olevat autopilotin
asetukset jotka ovat muokattavissa monitoiminäytön kautta.

Huom: Autopilotin asetukset -valikko on käytettävissä vain
isäntänäytöksi (Data Master) -monitoiminäytön kautta.

7 Huvi — asettaa autopilotin huvitilaan. Huvitila soveltuu pitkille
purjehduksille jolloin tiukka kurssissapysyminen ei ole kriittistä.

8 Kilpa — asettaa autopilotin kilpatilaan. Kilpatilassa
kurssissapysyminen on optimoitu ilman autopilotin
ylikuormittumista.

9 Matka — asettaa autopilotin matkatilaan. Matkatilassa autopilotti
tarjoaa tiukimman kurssissapysymisen.

10 Peräsinpalkki — ilmaisee peräsimen asennon.

Autopilotin asetussivun käyttö.
Evolution-autopilottiin liitettynä voit avata Autopilotin asetukset
-sivun käyttöön seuraavasti.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Ulkoiset laitteet.
4. Valitse Pilotin asetukset.

10.4 Autopilotin asetukset
Autopilotin asetukset ovat käytettävissä isäntänäytöksi (Data
Master) määritetyssä monitoiminäytössä joka on integroitu
Evolution-autopilotin kanssa.
Autopilotin asetukset mahdollistavat Evolution-autopilotin
käyttöönottotoimenpiteiden suorituksen sekä asetuksien
määrittämisen monitoiminäytön avulla.
Aluksen asetukset sisältävät seuraavat asetusvaihtoehdot:
• Alusasetukset
• Työyksikön asetukset
• Purjeveneasetukset
• Käyttöönotto

Alustavat asetukset ja käyttöönotto

Aluksen asetukset
Aluksen asetukset on suunniteltu tarjoaman optimaaliset
ohjausominaisuudet yleisimmille alustyypeille.
On tärkeää suorittaa alustyypin määritys loppuun asti alustavien
asetuksien yhteydessä, koska valinta vaikuttaa keskeisellä
tavalla koko kalibrointiprosessiin. Voit myös muuttaa asetuksia
koska tahansa valitsemalla Autopilotin asetukset > Aluksen
asetukset Autopilotin asetukset -sivulta.
Aluksen asetukset sisältävät seuraavat asetusvaihtoehdot:
• Aluksen runkotyyppi
• Työyksikön tyyppi
• Kompassin siirto
• Kalibroinnin lukitus

Alustyypin valinta
Alustyyppivaihtoehdot on suunniteltu tarjoaman optimaaliset
ohjausominaisuudet kullekin alustyypille.
On tärkeää suorittaa alustyypin määritys loppuun asti alustavien
asetuksien yhteydessä, koska valinta vaikuttaa keskeisellä
tavalla käyttöönottoprosessiin. Voit myös muuttaa asetuksia
koska tahansa autopilotin ollessa valmiustilassa valitsemalla
autopilotin asetussivun kautta seuraavasti: Autopilotin
asetukset > Aluksen asetukset > Aluksen runkotyyppi.
Yleisenä ohjeena valinta kannattaa tehdä siten, että valinta ja
aluksen runkotyyppi vastaavat mahdollisimman paljon toisiaan.
Vaihtoehdot ovat:
• Purje.
• Purje (hidas kääntymään).
• Purje katamaraani.
• Moottori
• Moottori (hidas kääntymään).
• Moottori (nopea kääntymään).
On tärkeää huomata, että ohjausvoimat (ja siten
kääntymisnopeus) vaihtelevat huomattavasti alustyypistä,
ohjausjärjestelmästä ja moottorityypistä riippuen. Siten annetut
alustyyppivaihtoehdot ovat vain ohjeellisia. Saatat haluta kokeilla
eri alustyyppivaihtoehtoja ja niiden vaikutusta ohjaukseen koska
näin menetellen voit ehkä parantaa ohjausominaisuuksia.
Sopivan aluksen runkotyypin valinnassa pääpaino tulee olla
turvallisessa ja luotettavassa ohjausvasteessa.

Tärkeää: Jos muutat alustyyppiä sen jälkeen kun olet
suorittanut laiturissa kiinnitettynä suoritettavat toimenpiteet
(käyttämällä Dockside Wizardia) kaikki käyttöönoton
yhteydessä määritetyt asetukset palautuvat samalla
oletusarvoihin ja sinun tulee suorittaa laituriin kiinnitettynä
suoritettavat toimenpiteet uudelleen.

Aluksen runkotyypin valinta
Aluksen runkotyyppi on otettavissa esiin Autopilotin asetukset
-sivun kautta.
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Aluksen asetukset.
3. Valitse Aluksen runkotyyppi.
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4. Valitse vaihtoehto joka lähinnä muistuttaa oman aluksesi
tyyppiä ja kokoluokkaa.
Uusi valinta otetaan nyt käyttöön.

Työyksikön tyypin valinta
Työyksikön tyypin valinta on mahdollista laituriin kiinnitettynä
olevan ohjatun toiminnon kautta sekä myös Aluksen asetukset
-valikosta valitsemalla: Pilotin asetukset > Autopilotin
asetukset > Alustyyppi > Työyksikön tyyppi.
Kun Drive Type [Työyksikön tyyppi] -valikko näkyy.
1. Valitse työyksikkötyyppisi listalta.

Huom: Käytettävissä olevat työyksikkötyypit riippuvat ACU:n
tyypistä. Jos työyksikköäsi ei ole luetteloitu, ota yhteys
Raymarine-jälleenmyyjääsi lisäneuvojen saamiseksi.

2. Tallenna asetukset ja tuo näyttöön seuraava asetus-sivu
valitsemalla OK.

Huom: Voit peruuttaa laituriin kiinnitettynä suoritettavat
ohjatut toimenpiteet koska tahansa valitsemalla STANDBY.

Ohjaussuunnan kohdistus
Autopilotin ohjaussuunta voidaan kohdistaa aluksen kompassin
mukaan käyttämällä Kompassin siirto - asetusta.

Huom: Tämän toimenpiteen suorittamiseksi sinulla tulee
olla käytettävissä verkotettu laite kuten mittari, autopilotin
ohjausyksikkö tai monitoiminäyttö, jotta voit nähdä nykyisen
autopilotin ohjaussuunnan näytöllä.
Monet eri tekijät voivat aiheuttaa eron ohjaussuunnan ja
COG:n (Course over Ground) eli kurssin maan suhteen välillä,
ohjaussuuntatietoa tulee säätää siten, että se vastaa aluksen
ohjauskompassin antamaa lukemaan (tai on sama kuin tunnetun
mitatun / määritetyn suunnan kanssa).

150o

155o

5

1 2
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1. Ohjaa alusta tunnettua ohjaussuuntaa ja tarkista
ohjauskompassin lukema.

2. Tarkista autopilotin ohjaussuunta monitoiminäytöltä.
3. Valitse Pilotin asetukset -sivulta Pilotin asetukset.
4. Valitse Aluksen asetukset.
5. Valitse Kompassin asetukset.
6. Säädä Kompassin siirto -asetusta siten, että autopilotin

ohjaussuunta vastaa ohjauskompassin antamaa
ohjaussuunnan lukemaa.

Esim. Jos ohjauskompassin lukema on 155° ja autopilotin
ohjaussuunta vastaavasti 150° saadaan 5° Kompassin siirto
-asetuksella aikaan tilanne, jossa sekä ohjauskompassin että
autopilotin ohjaussuunta ovat samat.

Kompassin siirto - asetus muuttuu automaattisesti tarvittaessa
mikäli suoritetaan "Linjaa kompassi GPS:n mukaan" -toimenpide.

Työyksikön asetukset
Työyksikön asetukset on suunniteltu mahdollistamaan
optimaalinen työyksikön suorituskyky.
On tärkeää tarkistaa ja tarvittaessa säätää työyksikön asetukset
käytössä olevan työyksikön suhteen sopiviksi.
Työyksikön asetuksia ovat mm. seuraavat asetukset:
• *Peräsimen vaimennus.
• Auto Turn

• Ohjaustehostus (Power steer)

• Vastaperäsimen anturi

• Peräsimen keskikohdan siirto

• Peräsimen raja-arvot

• Laidasta laitaan -aika.

Huom: *Peräsimen vaimennuksen asetusta ei tule säätää
ilman edeltävää yhteydenottoa Raymarinen tekniseen tukeen.

Auto Turn -kulman asetus
Voit määrittää Auto Turn -toiminnon aikana suoritettavan
kääntymisen kääntymiskulman käyttämällä liitettyä autopilotin
ohjausyksikköä.
Autopilotin asetuksien sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Työyksikön asetukset.
3. Valitse Auto Turn.
4. Säädä Auto Turn -asetus sopivaksi.
5. Valitse Takaisin tai vahvista asetukset valitsemalla OK.

Ohjaustehostus (Power steer)
Jos käytössäsi on joystick tai p70R autopilotin ohjausyksikkö
liitettynä autopilottiin voit valita toimintatilan. Lisätietoja
joystick-ohjaimeen ja p70R-mittariin liittyviä tarkkoja tietoja.
Toimintaan liittyvät toiminnot:

• Pois — Joystick-halllinta on kytketty pois irti.

• Suhteellinen — Suhteellisessa tilassa peräsin liikkuu
joystick-ohjaimen käskyjen mukaan - mitä pitempään
joystick-ohjainta pidetään käännettynä, sitä laajempi
peräsimen liike.

• Bang-Bang — Bang-bang-tilassa peräsintä käännetään
jatkuvasti joystickin säätäessä alkuperäistä hallintaa
ominaisuuksien parantamiseksi ja peräsimen liikkeiden
nopeuttamiseksi. Maksimi nopeuden saat painamalla
joystickin. Jos palautat joystickin keskiasentoon,
peräsinreferenssi joka on peräsin nykyisin kengin.

Peräsinreferenssin vaiheen kääntö
Veneissä joihin on asennettu peräsinreferenssianturi ja joissa
peräsinpalkki liikkuu väärän suuntaan suhteessa peräsimen
todelliseen liikkeeseen on mahdollista vaihtaa peräsinreferenssin
vaiheistus.

Huom: Ei ole tarpeen aluksissa joissa ei ole
peräsinreferenssianturia.

Autopilotin asetuksien sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Työyksikön asetukset.
3. Valitse Vastaperäsinanturi.

Vastaperäsinanturin valinta vaihtaa tilaa välillä Päällä ja Pois.

Peräsimen siirron asetus
Aluksissa joihin on asennettu peräsinreferenssianturi, on
mahdollista asettaa peräsimen asennon siirto keskiasennon
suhteen, mikäli siihen on tarvetta.

Huom: Ei ole tarpeen aluksissa joissa ei ole
peräsinreferenssianturia.

Huom: Tämän toimenpiteen suoritus onnistuu parhaiten
siten, että verkkoon on liitetty mittari, autopilotin ohjausyksikkö
tai monitoiminäyttö, jonka kautta nykyinen peräsimen asento
voidaan havainnollistaa näytöllä samalla kun asetusta
säädetään.

1. Keskitä peräsin ruoria kääntämällä.
2. Valitse Pilotin asetukset -sivulta Pilotin asetukset.
3. Valitse Työyksikön asetukset.
4. Valitse Peräsimen siirto.
5. Säädä peräsimen siirron asetusta kunnes peräsinpalkki

näyttää peräsimen keskiasennossa.
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Peräsimen siirron asetusväli on ± 9° ja mikäli säätötarve
asettuu mainitun välin ulkopuolelle on suoritettava
peräsinanturin asennuksen linjaus jossa anturi linjataan
tarkemmin aluksen pituusakselin suuntaiseksi.

Peräsimen raja-arvojen määritys
Aluksissa joissa on asennettuna peräsinreferenssianturi tulee
määrittää peräsimen raja-arvot (ääriasennot). Peräsimen
hallintatoiminto käyttää mainittuja raja-arvoja. Raja-arvot tulee
määrittää siten, että ne ovat juuri mekaanisten pysäyttimien
määräämiä ääriasentoja hieman pienemmät jolloin estetään
autopilotin aiheuttamat turhat ohjausjärjestelmään vaikuttavat
kuormitukset.

Huom: Ei ole tarpeen aluksissa joissa ei ole
peräsinreferenssianturia.

Huom: Tämän toimenpiteen suoritus onnistuu parhaiten
siten, että verkkoon on liitetty mittari, autopilotin ohjausyksikkö
tai monitoiminäyttö, jonka kautta nykyinen peräsimen asento
voidaan havainnollistaa näytöllä samalla kun asetusta
säädetään.

Raja-arvot tulee asettaa noin 5 astetta peräsinkulman
maksimiarvoa pienemmäksi.
1. Käännä ruoria täysin paapuuriin ja kirjoita muistiin

peräsinpalkin kulmalukema.
2. Käännä ruoria täysin styyrpuuriin ja kirjoita muistiin

peräsinpalkin kulmalukema.
3. Valitse Pilotin asetukset -sivulta Pilotin asetukset.
4. Valitse Työyksikön asetukset.
5. Valitse Peräsimen raja-arvo.
6. Säädä peräsimen raja-arvo 5° pienemmäksi kuin pienin

muistiin kirjoittamasi kulma vaiheissa 1 ja 2 edellä.
7. Valitse Takaisin tai vahvista asetukset valitsemalla OK.

Ääriasentoon kääntymisajan asetus (hard over -aika)
Kun laidasta laitaan -aika on selvitetty se voidaan asettaa
seuraavia ohjeita noudattamalla.
Autopilotin asetuksien sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Työyksikön asetukset.
3. Valitse Laidasta laitaan -aika.
4. Syötä laidasta laitaan -aika sekunteina.

Purjeveneasetukset
Kun alustyyppi on valittu purjeveneeksi käyttöön tulee
purjeveneasetusvalikko.
Purjeveneasetukset koostuvat seuraavista vaihtoehdoista:

• Tuulitrimmivaste — tämä asetus määrittää kuinka nopeasti
autopilotti reagoi tuulensuunnan muutoksiin. Korkeampi
tuulitrimmin asetusarvo tekee autopilotista herkemmin
reagoivan tuulennopeuden muutoksiin.

• Jiipinesto — asetuksen ollessa päällä autopilotti pyrkii
estämään vahinkojiipit estämällä alusta kääntymästä poispäin
tuulesta. Jiipineston ollessa pois päältä voit suorittaa
AutoTack-toiminnon (halssinvaihdon) tuuleen tai tuulesta
poispäin. Jiipinesto ei vaikuta Auto Turn -toimintoon.

• Tuulitrimmi — Tämä toiminto määrittää ohjaako autopilotti
alusta Näennäisen tai Todellisen tuulen mukaan wind in when
in Wind Vane - eli tuuliperäsintilassa.

Käyttöönotto
Voit suorittaa Evolution-autopilotin käyttöönottotoimenpiteet
käyttämällä monitoiminäyttösi Autopilotti-asetusvalikon
toimintoja. Kaikki asetuksien määritykseen ja käyttöönottoon
liittyvät toimenpiteet tulee suorittaa ennen autopilotin käyttöä.
Autopilottijärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet koostuvat
seuraavista toimenpiteistä:

• Aluksen runkotyypin valinta.

• Työyksikön tyypin valinta.

• Peräsimen tarkistus

• Moottorin tarkistus

Käyttöönottotoimenpiteiden ennakkovaatimukset
Ennen kuin ryhdyt suorittamaan järjestelmän käyttöönotto-
toimenpiteitä ensimmäistä kertaa tarkista, että seuraavat
toimenpiteet on suortettu oikein:

• Autopilottijärjestelmä on asennettu Asennusohjeen
määrittämällä tavalla.

• SeaTalkng-verkko on asennettu SeaTalkng Referenssimanu-
aalin määrittämällä tavalla.

• Mahdollinen GPS on asennettu ja liitännät toteutettu GPS
Asennusohjeen määrittämällä tavalla.

Tarkista myös että käyttöönottoa suorittava asentaja tuntee
autopilottijärjestelmän komponentit ja asennustoimenpiteet,
mukaanlukien:

• Alustyyppi.

• Aluksen ohjausjärjestelmän tiedot.

• Autopilotin käyttötarkoitus.

• Järjestelmän toteutus: komponentit ja liitännät (tarvitset
aluksen autopilottijärjestelmän kytkentäkaavion).

Alustyypin valinta
Alustyyppivaihtoehdot on suunniteltu tarjoaman optimaaliset
ohjausominaisuudet kullekin alustyypille.
On tärkeää suorittaa alustyypin määritys loppuun asti alustavien
asetuksien yhteydessä, koska valinta vaikuttaa keskeisellä
tavalla käyttöönottoprosessiin. Voit myös muuttaa asetuksia
koska tahansa autopilotin ollessa valmiustilassa valitsemalla
autopilotin asetussivun kautta seuraavasti: Autopilotin
asetukset > Aluksen asetukset > Aluksen runkotyyppi.
Yleisenä ohjeena valinta kannattaa tehdä siten, että valinta ja
aluksen runkotyyppi vastaavat mahdollisimman paljon toisiaan.
Vaihtoehdot ovat:

• Purje.

• Purje (hidas kääntymään).

• Purje katamaraani.

• Moottori

• Moottori (hidas kääntymään).

• Moottori (nopea kääntymään).

On tärkeää huomata, että ohjausvoimat (ja siten
kääntymisnopeus) vaihtelevat huomattavasti alustyypistä,
ohjausjärjestelmästä ja moottorityypistä riippuen. Siten annetut
alustyyppivaihtoehdot ovat vain ohjeellisia. Saatat haluta kokeilla
eri alustyyppivaihtoehtoja ja niiden vaikutusta ohjaukseen koska
näin menetellen voit ehkä parantaa ohjausominaisuuksia.
Sopivan aluksen runkotyypin valinnassa pääpaino tulee olla
turvallisessa ja luotettavassa ohjausvasteessa.

Tärkeää: Jos muutat alustyyppiä sen jälkeen kun olet
suorittanut laiturissa kiinnitettynä suoritettavat toimenpiteet
(käyttämällä Dockside Wizardia) kaikki käyttöönoton
yhteydessä määritetyt asetukset palautuvat samalla
oletusarvoihin ja sinun tulee suorittaa laituriin kiinnitettynä
suoritettavat toimenpiteet uudelleen.

Aluksen runkotyypin valinta
Aluksen runkotyyppi on otettavissa esiin Autopilotin asetukset
-sivun kautta.
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Aluksen asetukset.
3. Valitse Aluksen runkotyyppi.
4. Valitse vaihtoehto joka lähinnä muistuttaa oman aluksesi

tyyppiä ja kokoluokkaa.
Uusi valinta otetaan nyt käyttöön.
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Laituriin kiinnitettynä suoritettavien asetuksien ohjatun
asetustoiminnan )Dockside Wizard) käyttö
Laituriin kiinnitettynä suoritettavien toimenpiteiden tulee olla
suoritettuna ennen kuin Evolution-autopilottia on mahdollista
käyttää ensimmäistä kertaa. Ohjattu asetustoiminto opastaa
sinut käyttöönottovaiheiden läpi.
Ohjattu asetustoiminto sisältää eri vaiheita jotka riippuvat siitä,
onko alukseesi asennettu peräsinreferenssianturi vai ei:

Seuraavat ohjatun asetustoiminnon
vaiheet pätevät siinä tapauksessa,
että alukseen ei ole asennettu
peräsinreferenssianturia:

• Työyksikön tyypin valinta.

• Peräsimen raja-arvon asetus.

• Laidasta laitaan -ajan asetus
(Raymarine suosittelee että
tämä asetus määritetään sen
jälkeen kun laituriin kiinnitettynä
suoritettavat toimenpiteet ja
Peräsimen työyksikön tarkistus
on suoritettu valmiiksi, käytä
Laidasta laitaan -aika -valikon
vaihtoehtoja).

• Peräsimen työyksikön tarkistus.

Seuraavat ohjatun asetustoiminnon
vaiheet pätevät siinä tapauksessa,
että alukseen on asennettu
peräsinreferenssianturi:

• Työyksikön tyypin valinta.

• Linjaa peräsin (peräsimen
linjaus).

• Peräsimen raja-arvon asetus.

• Peräsimen työyksikön tarkistus.

Käynnistä ohjattu asetustoiminto varmistamalla ensin, että
autopilotti on valmiustilassa ja valitse sitten Pilotin asetukset
-sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Käyttöönotto.
3. Valitse Dockside Wizard.

Työyksikön tyypin valinta
Työyksikön tyypin valinta on mahdollista laituriin kiinnitettynä
olevan ohjatun toiminnon kautta sekä myös Aluksen asetukset
-valikosta valitsemalla: Pilotin asetukset > Autopilotin
asetukset > Alustyyppi > Työyksikön tyyppi.
Kun Drive Type [Työyksikön tyyppi] -valikko näkyy.
1. Valitse työyksikkötyyppisi listalta.

Huom: Käytettävissä olevat työyksikkötyypit riippuvat ACU:n
tyypistä. Jos työyksikköäsi ei ole luetteloitu, ota yhteys
Raymarine-jälleenmyyjääsi lisäneuvojen saamiseksi.

2. Tallenna asetukset ja tuo näyttöön seuraava asetus-sivu
valitsemalla OK.

Huom: Voit peruuttaa laituriin kiinnitettynä suoritettavat
ohjatut toimenpiteet koska tahansa valitsemalla STANDBY.

Peräsimen kohdistuksen tarkistus
Tämä toimenpide määrittää peräsimen paapuurin ja styyrpuurin
puoleiset raja-arvot järjestelmissä jotka on varustettu
peräsinreferenssianturilla.
Peräsimen tarkistus on osa laituriin kiinnitettynä suoritettavia
ohjattuja asetustoimenpiteitä.

Seuraavat tiedot pätevät
vain aluksiin joissa on
peräsinreferenssianturi.

1. Keskitä peräsin ja valitse OK.
2. Kun näet kehoituksen käännä peräsintä paapuuriin

ääriasentoon ja valitse OK.
3. Kun näet kehoituksen käännä peräsintä styyrpuuriin

ääriasentoon ja valitse OK.

4. Kun näet kehoituksen käännä peräsin takaisin keskiasentoon
ja valitse OK.

Huom: Voit peruuttaa laituriin kiinnitettynä suoritettavat
ohjatut toimenpiteet koska tahansa valitsemalla STANDBY.

Peräsimen raja-arvon asetus.
Osana laituriin kiinnitettynä suoritettavia ohjattuja
asetustoimintoja, järjestelmä suorittaa peräsimen raja-arvojen
asetuksen.

• Alukset joissa on peräsinreferenssianturi — tämä
toimenpide määrittää peräsimen raja-arvot. Peräsimen
raja-arvo näytetään yhdessä viestin kanssa joka ilmoittaa että
peräsimen raja-arvo on päivitetty. Tätä arvoa on mahdollista
muuttaa tarvittaessa.

• Alukset joissa ei ole peräsinreferenssianturia— näytössä
näkyy oletusarvona 30 astetta, voit muuttaa arvoa tarvittaessa.

Hard over -aika (laidasta laitaan)
Laidasta laitaan -ajan asetus on mahdollista määrittää osana
laituriin kiinnitttynä suoritettavia ohjattuja toimintoja.

Seuraavat tiedot pätevät
vain aluksiin joissa ei ole
peräsinreferenssianturia.

• Jos tiedät jo oman aluksesi ohjausjärjestelmän laidasta
laitaan -ajan: syötä aika laituriin kiinnitettynä suoritettavien
ohjattujen toimintojen aikana.

• Jos ET tiedä oman aluksesi ohjausjärjestelmän laidasta
laitaan -aikaa: hyppää tämä vaihe yli laituriin kiinnitettynä
suoritettavien ohjattujen toimintojen aikana valitsemalla
TALLENNA, suorita ohjatut toiminnot loppuun. Kun ohjattu
toiminto on suoritettu, laske ja säädä laidasta laitaan -aika.

Peräsimen työyksikön tarkistus
Järjestelmä tarkistaa työyksikön liitännän osana laituriin
kiinnitettynä suoritettavaan ohjattuun toimintoon liittyviä
toimenpiteitä. Kun tarkistus on suoritettu onnistuneesti näyttöön
tulee viesti jossa kysytään voiko järjestelmä ottaa ruorin haltuun
turvallisesti.
Tämän toiminnon aikana autopilotti liikuttaa peräsintä. Varmista,
että jatkaminen on turvallista valitsemalla OK.
Kun olet laituriin kiinnitettynä suoritettavien toimenpiteiden
ohjatun toiminnon tilassa ja kun näytössä näkyy Motor Check
-sivu [Moottorin tarkistus]:
1. Keskitä peräsin ja päästä irti ruorista.
2. Vapauta mahdollinen peräsimen työyksikön kytkin.
3. Valitse CONTINUE [JATKA].
4. Tarkista että jatkaminen on turvallista valitsemalla OK.

Aluksissa joissa on peräsinreferenssianturi, autopilotti
liikuttaa seuraavaksi peräsintä paapuuriin ja sitten
styyrpuuriin.

5. Aluksissa joissa ei ole peräsinreferenssianturia, näyttöön
tulee pyyntö vahvistaa kääntyikö peräsin paapuuriin,
vastausvaihtoehdot ovat KYLLÄ tai EI.

6. Valitse OK jos on turvallista siirtää peräsintä vastakkaiseen
suuntaan.

7. Sinua pyydetään vahvistamaan kääntyikö peräsin
styyrpuuriin painamalla YES [KYLLÄ] tai NO [EI].

8. Laituriin kiinnitettynä suoritettavat ohjatut toimenpiteet on
nyt suoritettu, valitse JATKA.

Huom: Jos vastasit "EI" peräsimen paapuurin ja styyrpuurin
liikkeisiin liittyvään kysymykseen ohjattu toiminto keskeytyy.
On mahdollista, että ohjausjärjestelmä ei liikuttanut peräsintä
mihinkään suuntaan jolloin on välttämätöntä tarkistaa
ohjausjärjestelmä ennen laituriin kiinnitettynä suoritettavien
ohjattujen toimintojen läpiviemistä on mahdollista yrittää
uudelleen.
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Huom: Jos peräsin siirtyy vastakkaiseen suuntaan kuin
mitä olisi odotettavissa saattaa olla että joudut vaihtamaan
peräsinreferenssin vaiheistuksen. Tämä tapahtuu valitsemalla
seuraavasti: Pilotin asetukset > Autopilotin asetukset >
Työyksikön asetukset > Vastaperäsinanturi.
Voit peruuttaa laituriin kiinnitettynä suoritettavat ohjatut
toimenpiteet koska tahansa painamalla STANDBY.

Varoitus: Peräsimen tarkistus
Mikäli peräsinreferenssiaturia EI ole asennettu
sinun ON VARMISTETTAVA että ohjausmekanismi
sisältää jonkin luotettavan ratkaisun joka estää
ohjausmekanismia kuormittumasta liikaa (peräsin ei
pääse kääntymään mekaanisiin päätypysäyttimiin).

Laidasta laitaan -ajan säätö
Aluksissa, joissa ei ole peräsinreferenssianturia, on tärkeää että
nk. hard over -aika eli laidasta laitaan -aika määritetään oikein,
jotta autopilotti voisi toimia tarkasti. Laidasta laitaan -aika on se
aika, joka vaaditaan kun ohjausjärjestelmä siirtää peräsimen
ääriasennosta paapuurin puolelta ääriasentoon styyrpuurin
puolelle.
Ennen kuin yrität suorittaa seuraavaa toimenpidettä, varmista,
että olet noudattanut ja ymmärtänyt peräsimen tarkistamiseen
liittyvän tässä dokumentissa olevan varoituksen.

Seuraavat tiedot pätevät
vain aluksiin joissa ei ole
peräsinreferenssianturia.

1. Autopilotin ollessa "Standby"-tilassa käännä peräsin
manuaalisesti kokonaan paapuuriin.

2. Sijoita autopilotti ‘Auto’-tilaan.
3. Ota esille sekuntikello ja käynnistä ajastin ja sitten

välittömästi:
4. Käännä kurssia 180 astetta nykyisestä ohjaussuunnasta.
5. Kun peräsin on saavuttanut peräsimen rajoittimen

määräämän raja-asennon (asento määritetty laituriin
kiinnitettynä suoritettavien ohjattujen toimintojen aikana
[Dockside Wizard]), pysäytä ajastin.

6. Kerro mittaamasi aika kahdella jolloin saat laidasta laitaan
-aikaa vastaavan arvon.

7. Now access the Hard Over Time menu to specify this
hard-over time.

Ääriasentoon kääntymisajan asetus (hard over -aika)
Kun laidasta laitaan -aika on selvitetty se voidaan asettaa
seuraavia ohjeita noudattamalla.
Autopilotin asetuksien sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Työyksikön asetukset.
3. Valitse Laidasta laitaan -aika.
4. Syötä laidasta laitaan -aika sekunteina.

Kompassin linearisointi
Evolution-autopilottijärjestelmien tapauksessa, kun EV-laite
on asennettu ja siihen kytketään virta päälle ensimmäistä
kertaa, sen sisäinen kompassianturi on kalibroitava suhteessa
paikalliseen erantoon ja maapallon magneettikenttään. Tämä
tehdään käyttämällä automaattista prosessia, jota kutsutaan
linearisoinniksi ja se muodostaa tärkeän osan autopilotin
asennus- ja käyttöönottotoimenpiteitä sekä perusasetuksien
määritystä.

Linearisointi
Evolution-järjestelmissä linearisointiprosessi suoriutuu
automaattisesti EV-yksikön toimesta taustatoimintona kun
aluksen nopeus on välillä 3 - 15 solmua, käyttäjän toimenpiteitä
ei tarvita poislukien vähintään 270 asteen käännös. Toimenpide
suoritetaan ensimmäisen ajon aikana autopilottijärjestelmän
asennuksen jälkeen ja kestää tyypillisesti korkeintaan 30
minuuttia, mutta mainittu aika vaihtelee aluksen ominaisuuksien,
EV-yksikön asennusympäristön ja toimenpiteen aikana

vaikuttavien magneettisten häiriöiden voimakkuuden ja luonteen
mukaan. Oleelliset magneettiset häiriöt saattavat pidentää
linearisointiprosessiin tarvittavaa aikaa. Mainitun tyyppisiä
häiriöitä voivat aiheuttaa mm. seuraavat:
• Ponttoonit.
• Metallirunkoiset alukset.
• Vedenalaiset kaapelit.

Huom: Voit nopeuttaa linearisointiprosessia suorittamalla
360 asteen käännöksen (nopeuden ollessa 3 – 15 solmua).
Voit tarvittaessa käynnistää linearisointiprosessin koska
tahansa valitsemalla Käynnistä kompassi uudelleen
-valikkovaihtoehdon.

Käytä kompassin erannon ilmaisinta
Kompassin erannon ilmaisimen käyttö autopilotin
ohjausyksikössä saattaa hyödyttää tämän toimenpiteen
suoritusta, erityisesti mikäli EV-laite on asennettu aluksessa
paikkaan jossa magneettiset häiriöt ovat liian suuret jotta
EV-laite voisi suorittaa kompensoinnin riittävän tehokkaasti.
Jos on näin, erantoilmaisin näyttää arvoa 25 astetta tai
suurempi. Tässä tapauksessa Raymarine suosittelee, että
EV-laite siirretään ja asennetaan uudelleen sellaiseen paikkaan
aluksessa, jossa magneettisten häiriöiden vaikutus on pienempi.
Jos erantoarvona näytetään “- -” on se merkki siitä, että
linearisointiprosessi on vielä kesken.

Tarkista kompassin ohjaussuuntatieto
Raymarine suosittelee, että autopilotin ohjausyksikön tai
monitoiminäytön kautta näytettävä kompassin ohjaussuuntatieto
tarkistetaan vertaamalla tietoa tunnettuun suuntimaan, jonka
todellinen arvo voidaan tarkistaa muista lähteistä. Tämä
edesauttaa sen varmistamista, että EV-yksikkö on suorittanut
linearisoinnin valmiiksi.

Huom: Kun linearisointiprosessi on suoritettu, on mahdollista,
että ohjaussuunta-arvolla on 2 - 3 asteen siirtymä. Tämä on
yleistä tapauksissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti jolloin
EV-yksikköä ei voida linjata täysin samansuuntaiseksi aluksen
pitkittäisakselin kanssa. Tällöin voit manuaalisesti säätää
kompassin siirtymän tarkasti oikeaksi käyttämällä autopilotin
ohjausyksikön tai monitoiminäytön toimintoja.

Huom: ÄLÄ LUOTA ohjaussuuntatiedon tarkkuuteen
ennen kuin olet varmistanut, että kompassin linearisointi on
kokonaan suoritettu.

Järjestelmän valvonta ja sovitus erilaisiin olosuhteisiin
Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi EV jatkaa alustavien
linearisointitoimenpiteiden jälkeen kompassin toiminnan
ja ympäristöolosuhteiden tarkkailua ja sovittaa kompassin
linearisointia vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.
Mikäli linearisointiolosuhteet ovat muuta kuin ihanteelliset,
automaattinen linearisointitoimenpide keskeytyy ja jatkuu kun
olosuhteet ovat paremmat. Seuraavat olosuhteet saattavat
aiheuttaa linearisointiprosessin hetkellisen keskeytymisen:
• Aluksen nopeus on alle 3 solmua.
• Aluksen nopeus on yli 15 solmua.
• Kääntymisnopeus on liian hidas.
• Ulkoisten magneettisten häiriöiden vaikutus on oleellisen
suuri.

Kompassilukitus
Kun olet tyytyväinen kompassin tarkkuuteen, voit lukita
asetuksen tarvittaessa estääksesi autopilottijärjestelmää
suorittamasta muita kompassin lisäkalibrointeja tulevaisuudessa.
Tämä ominaisuus on varsin kätevä aluksissa jotka liikkuvat
säännöllisesti vahvoja magneettisia häiriöitä tuottavilla
alueilla (kuten esimerkiksi rannikkoalueiden tuulivoimalat
tai erittäin vilkkaasti liikkennöidyt jokisuistot jne.). Mainitun
tyyppisillä alueilla liikuttaessa voi olla tarpeen käyttää
kompassilukitusta jolla muutoin jatkuvasti käynnistyvät
kompassin linearisointiprosessit voidaan estää. Mainitun
tyyppiset magneettiset häiriöt saattavat moninkertaistaa
ohjaussuuntavirheen ajan myötä.
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Huom: Kompassilukitus on siksi mahdollista vapauttaa koska
tahansa jotta kompassi voisi suorittaa jatkuvaa linearisointia
uudelleen. Tämä on kätevä ominaisuus mikäli ollaan
aloittamassa pitkää purjehdusta. Maapallon magneettikenttä
vaihtelee voimakkuudeltaan eri maantieteellisten alueiden
välillä ja kompassin voidaan antaa kompensoida
mainitun tyyppisiä muutoksia automaattisesti, mikä
takaa mahdollisimman tarkan ohjaussuuntatiedon ja
kurssissapysymisen läpi koko purjehduksen.

Kompassin linjaus GPS:n mukaan
Voit linjata autopilotin kompassin COG-ohjaussuunnan mukaan.
Kompassin linjaus tulee suorittaa ohjaamalla alusta virtausta
vastaan tai täysin tyynessä.
Autopilotin asetuksien sivulta:
1. Valitse Autopilotin asetukset.
2. Valitse Käyttöönotto.
3. Valitse Linjaa kompassi GPS:n mukaan.
4. Ohjaa alusta vakaata suuntaa ja valitse sitten Aloita.
5. Varmista, että nopeus on riittävä, jos ajat liian hiljaa näyttöön

tulee viesti ‘Aja lujempaa’.
6. Jos linjaus onnistui suorita toimenpiden loppuun valitsemalla

OK.
Tarvittaessa tämä toimenpide korjaa automaattisesti kompassin
siirtymän arvon (saatavissa Aluksen asetukset -valikon kautta).

Huom: Mikäli linjaus epäonnistuu se tarkoittaa sitä,
että autopilotin anturin antaman ohjaussuuntatiedon ja
COG-ohjaussuuntatiedon välinn ero on suurempi kuin 10° ja
autopilottianturin asento ja asennus tulee tarkistaa.

10.5 Autopilotin tilasymbolit
Autopilotin tila ilmaistaan datapalkissa näkyvän symbolin avulla.

Symboli Kuvaus

Autopilotti on valmiustilassa.

Autopilotti on Jälki-tilassa.

Autopilotti on Auto-tilassa.

Autopilottia ei ole tunnistettu.

Autopilotin hälytys on aktiivinen.

Väistötila on aktiivinen.

Kalastustila on aktiivinen.

Autopilotin kalibrointi.

Ohjaustehostustila on aktiivinen.

Tuuliperäsintila on aktiivinen.
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10.6 Autopilotin hälytykset
Autopilotin hälytykset muodostaa ilmoittaa tilanteista joissa
vaaditaan puuttumista autopilotin toimintaan ja/tai ohjaukseen.
Monitoiminäyttö näyttää autopilotin hälytykset riippumatta
järjestelmän navigointitilasta. Jos autopilottiohjaus on kytketty
päälle ja autopilotti liipaisee hälytyksen monitoiminäytöstä
kuuluu äänimerkki (mikäli hälytystä ei ole ehditty hiljentää ennen
tätä). Pilotin hallinta -ikkuna tulee näyttöön merkkinä uudesta
hälytyksestä. Lisäksi autopilotin tilaa ilmaiseva symboli muuttuu
punaiseksi ja pysyy punaisena kunnes hälytys on kuitattu.

Autopilotin hälytyksien hiljentäminen
1. Valitse Sivuuta.

Hälytys hiljentyy ja autopilotti pysyy kytkettynä autotilaan
jatkaen navigointia nykyisellä lukitulla ohjaussuunnalla.

2. Valitse Auto.
Hälytys hiljentyy ja autopilotti pysyy kytkettynä autotilaan
jatkaen navigointia nykyisellä lukitulla ohjaussuunnalla.

3. Valitse Jälki.
Hälytys hiljentyy ja autopilotti 'jälestää' kohti seuraavaa
reittipistettä.

Autopilotin hälytyksien hiljentäminen ja
autopilotin irtikytkeminen.
1. Valitse STANDBY.
Hälytys hiljentyy ja autopilotti kytkeytyyirti ja siirtyy valmiustilaan.
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Luku 11: Hälytykset ja MOB-toiminnot

Luvun sisältö
• 11.1 MOB-toimintojen (Mies yli laidan) käyttö sivulla 124

• 11.2 Hälytykset sivulla 125
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11.1 MOB-toimintojen (Mies yli laidan)
käyttö

Mies yli laidan (MOB)
Jos aluksesta putoaa mereen henkilö tai esine, voit käyttää mies
yli laidan - eli MOB-toimintoa merkitsemään sijainnin jossa alus
putoamishetkellä oli (tai hetkellä jolloin MOB-toiminto aktivoitiin).
MOB-toiminto on käytettävissä joka hetki auki olevista
sovelluksista riippumatta. MOB on mahdollista asettaa tilaan
Merkintälasku tai Sijainti (Merkintälasku = Dead Reckoning
= DR). Merkintälasku (DR) pyrkii huomioimaan tuulen ja
vuorovesivirtausten vaikutukset. Näin saadaan yleensä tarkempi
lopputulos. Sijaintimenetelmässä ei huomioida mainittuja
vaikutuksia.
MOB-sijainnin määrittämiseksi monitoiminäytön tulee olla
liitettynä GPS-paikkatietoa antavaan laitteeseen. Jos käytät
merkintälaskua, myös ohjaussuunta- ja nopeustiedon tulee olla
saatavissa.
Kun MOB on aktivoitu:

• Laitteesta kuuluu MOB-hälytys.

• Näyttöön tulee MOB-hälytysikkuna.

• Järjestelmä lähettää MOB-hälytyksen muille Raymarine-
laitteille.

• Aktiivinen karttasovellus vaihtuu matalan erotuskyvyn
2D-tilaan jossa alustava kantama on 15 m (50 jalkaa).
Liiketilaksi vaihtuu Autozoom.

• Aktiivisen tutkasovelluksen kantamaksi vaihtuu 230 m (760
jalkaa).

• Kaikki Mene- ja Seuraa-toiminnot kytketään pois käytöstä
kaikissa sovelluksissa. Navigointi aktiivisiin reittipisteisiin
keskeytetään ja mahdolliset muut navigointitoiminnot
peruutetaan.

• Jos käytettävissä on sijainti- tai ohjaussuuntatietoja MOB-piste
sijoitetaan aluksen nykyiseen sijaintiin niissä sovelluksissa
joissa on mahdollista näyttää reittipisteet ja aluksen sijainti.

• MOB-tiedot näytetään datapalkissa, tiedot korvaavat sillä
hetkellä datapalkissa olleet muut tiedot.

• MOB-tiedot näytetään kotisivulla tilasymbolien tilalla.

• Aluksen liikkuessa poispäin MOB-sijainnista näyttöön piirtyy
pisteviiva joka liittää MOB-sijainnin ja aluksen sijainnin.

Kun MOB-hälytys peruutetaan:

• MOB-tiedot poistetaan liittyvistä sovelluksista.

• Karttasovelluksen alkuperäinen liiketila palautetaan.

• Kartta keskitetään aluksen sijaintiin ja kallistus / kierto
asetetaan oletusarvoihin (3D).

• Mene- ja reittitoiminnot palautetaan.

• Datapalkin tila nollataan.

• MOB-normaali -signaali lähetetään kaikille SeaTalk-väylän
kautta liitetyille mittareille.

MOB-hälytyksen (mies yli laidan) aktivointi
Fyysisillä painikkeilla varustettujen monitoiminäyttöjen
tapauksessa tai kun käytät etänäppäimistöä voit käyttää WPT
(MOB) -painiketta aktivoidaksesi MOB-hälytyksen.
1. Paina ja pidä alaspainettuna WPT / MOB -painiketta 3

sekunnin ajan.

Mies yli laidan (MOB) -hälytyksen
aktivointi — Kosketusnäyttö tulee näyttöön
Vain kosketustoiminnon sisältävissä näytöissä voit käyttää
näytön WPT (MOB) -symbolia.
1. Paina ja pidä alaspainettuna näytön RPT / MOB -symboli

3 sekunnin ajan.

MOB-hälytyksen vaimentaminen.
Voit vaimentaa MOB-hälytyksen alla olevia ohjeita
noudattamalla.
MOB-hälytyksen ollessa aktiivinen:
1. Valitse Ok MOB-hälytysikkunassa.

Hälytysääni vaimentuu mutta hälytys on edelleen aktiivinen.

MOB-hälytyksen (mies yli laidan)
peruutus - näytöt joissa pelkkä
kosketustoiminto
Näytöissä joissa on pelkkä kosketustoiminto voit peruuttaa
MOB-hälytyksen ja jatkaa normaalia toimintaa alla kuvatulla
tavalla:
1. Paina ja pidä alaspainettuna näytön WPT / MOB -kuvaketta

4 sekunnin ajan.
MOB-hälytys peruuntuu ja voit jatkaa normaalia käyttöä.

MOB-hälytyksen (mies yli laidan) peruutus
Monitoiminäytöissä joissa on fyysiset painikkeet tai
etänäppäimistöä käytettäessä voit peruuttaa MOB-hälytyksen
ja jatkaa normaalia toimintaa seuraavasti:
1. Paina ja pidä alaspainettuna WPT / MOB -painiketta 4

sekunnin ajan.
MOB-hälytys peruuntuu ja voit jatkaa normaalia käyttöä.
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11.2 Hälytykset
Alarms alert you to a situation or hazard requiring your attention.
Voit asettaa hälytyksiä jotka ilmoittavat tietyistä tiloista, kuten
törmäysvaarasta tai lämpötilan raja-arvoista.
Hälytyksiä voivat liipaista järjestelmän tietyt toiminnot kuten
myös ulkoiset monitoiminäyttöön liitetyt laitteet.
Hälytyksen liipaistuessa näyttöön tulee näkyviin erityinen
viestilaatikko joka näkyy monitoiminäytössä sekä kaikissa
keskenään verkotetuissa näytöissä. Viestilaatikko sisältää
tiedon hälytyksen luonteesta.
Voit määrittää tiettyjen hälytyksien ominaisuuksia valitsemalla
viestilaatikon Muokkaa-vaihtoehdon tai käyttämällä
Hälytykset-valikkoa koka on käytettävissä kotisivun kautta
valitsemalla Asetukset-kuvakkeen.

Hälytyksien hiljentäminen / peruuttaminen
Voit hiljentää / peruuttaa hälytyksen seuraavasti:
1. Valitse Ok hälytysikkunassa.

Huom: Tietyt hälytykset säilyvät aktiivisena hiljentämisen
jälkeen.
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Hälytykset-valikko
Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

MOB—tietotyyppi Määrittää sen, näytetäänkö sijaintitiedot käyttämällä Sijaintia vai
Merkintälaskua (DR). Mikäli aluksesi ja MOB-kohde altistuvat
samoille vuorovesi- ja tuulivaikutuksille, merkintälasku antaa yleensä
tarkemman kurssitiedon.

• Merkintälasku

• Sijainti (Oletusarvo)

Herätyskello Tilassa Päällä, hälytys liipaistuu hetkellä joka on määritetty
herätysajan asetuksella.

Herätyskello

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Herätyskellon aika

• 00:00 (Oletusarvo)

• 00.01 ... 24:00 h

Ankkurihälytys Tilassa Päällä, ankkurihälytys liipaistuu kun aluksesi liikkuu
ankkurointisijainnista matkan joka on suurempi kuin hälytysalueen
säde.

Ankkurihälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Alaspäin laskeva ajastin

Hälytysalueen säde

• 0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)

Alaspäin laskeva ajastin Tilassa Päällä, laskee Ajastusaika-asetuksella määritetyn ajan ja
liipaisee hälytyksen kun ajastin saavuttaa arvon nolla.

Alaspäin laskeva ajastin

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Ajastusaika

• 00h00m (Oletusarvo)

• 00h01m ... 99h59m

AIS-kohteet Tilassa Päällä, vaarallisten kohteiden hälytys on kytketty päälle.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mikäli AIS-laite on tunnistettu.
Lisätietoja AIS-tietoja käsittelevässä kohdassa.

Vaaralliset kohteet

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Moottorin hälytykset Tilassa Päällä moottorinhallintajärjestelmään liitettyihin moottoreihin
liittyvät hälytykset näytetään monitoiminäytössä.

Moottorin hälytykset

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Syvän veden hälytys Tilassa Päällä hälytys liipaistuu kun syvyys on määritettyä
arvoa suurempi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mikäli
kaikuluotainmoduuli on tunnistettu.

Huom: Syvän veden hälytyksen raja-arvoa ei ole mahdollista
asettaa pienemmäkisi kuin matalan hälytyksen raja-arvo.

Syvän veden hälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Syvyysraja

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Matala vesi. Jos tämä asetus on tilassa Päällä, hälytys liipaistuu kun syvyys
kasvaa suuremmaksi kuin määrittämäsi raja-arvo. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain mikäli kaikuluotainmoduuli on tunnistettu.

Huom: Kaikuluotaimen matalan veden hälytysrajaa ei voi asettaa
syvän veden hälytyksen raja-arvoa suuremmaksi.

Kaikuluotain matala

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Matalan veden raja

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Kalahälytys Jos kalahälytys ja kalojen syvyys -hälytys on asetettu tilaan
Päällä, monitoiminäyttö liipaisee äänihälytyksen mikäli asetettua
herkkyystasoa vastaava kohde tunnistetaan syvyydellä joka on
minimi- ja maksimisyvyyden asetusarvojen välillä. Alla luettelo
alivalikossa käytettävissä olevista asetuksista:

• Kalahälytys — kalahälytys päälle tai pois päältä.

• Kalaherkkyys— jos kalahälytys on päällä, hälytys liipaistuu mikäli
kalasta/kaloista takaisin heijastuvan signaalin voimakkuus on
suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty asetus.

• Kalojen syvyys— kalojen syvyysrajat päälle tai pois päältä.

• Minimi syvyys — määrittää kalahälytyksen syvyysalueen
minimisyvyyden.

Kalahälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Kalaherkkyys

• 1 ... 10

Kalojen syvyys

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Minimi syvyys
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Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

• Maksimi syvyys — määrittää kalahälytyksen syvyysalueen
maksimisyvyyden.

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Maksimi syvyys

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Polttoaineen hallinta Polttoaineen hallinnan hälytyksien asetuksista voit kytkeä matalan
polttoainemäärän hälytyksen päälle tai pois päältä ja määrittää
polttoainemäärän jolla hälytys aktivoituu.

Matala polttoainemäärä

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Polttoaineen määrä

• 0 ... 99999

Varoalue Tutkasovelluksen varoaluetoiminto liipaisee hälytyksen kun kohde
siirtyy tai on määritetyn varoalueen sisäpuolella. Voit säätää
hälytystoiminnon herkkyyden sopivalle tasolle. Varmista että herkkyys
ei ole asetettu liian matalaksi jotta kohteet eivät jäisi huomaamatta,
liian matala herkkyystaso voi estää hälytyksen liipaistumisen.

Varoalueen herkkyyden säätö

• 1% ... 100%

Kurssista poikkeaminen Tilassa Päällä ja aktiisessa navigoinnissa hälytys liipaistuu mikäli alus
ohjautuu pois kurssilta enemmän kuin mitä Kurssista poikkeaminen
XTE -arvolla on raja-arvoksi asetettu.

XTE-hälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

XTE-hälytys

• 0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)

Veden lämpötila Tilassa Päällä liipaisee hälytyksen mikäli veden lämpötila on yhtäsuuri
tai pienempi kuin Alin lämpötila -asetus tai yhtäsuuri tai suurempi
kuin Ylin lämpötila -asetus.

Veden lämpötila

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Alin lämpötila

• 60 astetta Fahrenheit (tai vastaava yksikkö)

• –09,9 ... +99,7 astetta Fahrenheit (tai vastaava
yksikkö)

Ylin lämpötila

• 75 astetta Fahrenheit (tai vastaava yksikkö)

• –09,7 ... 99.9 astetta Fahrenheit (tai vastaava
yksikkö)

Saapuminen R.pisteeseen Kun saavut reittipisteeseen, hälytys liipaistuu. Tämän asetuksen
avulla voit määrittää etäisyyden reittipisteestä jossa hälytys liipaistuu.
Tämän asetuksen yksiköt määräytyvät Yksiköiden asetusvalikon
kautta määritetyn etäisyyden yksikön mukaan.

0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)

Hälytysvalikon käyttö
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Hälytykset.

Näyttöön tulee Hälytykset-valikko.
3. Valitse soveltuva hälytystyyppi.
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Luku 12: DSC VHF —radion liittäminen

Luvun sisältö
• 12.1 DSC VHF —radion liittäminen sivulla 130

• 12.2 DSC VHF-radion integroinnin käyttöönotto sivulla 130
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12.1 DSC VHF —radion liittäminen
Voit liittää DSC VHF —radion monitoiminäyttöön jolloin
DSC-hätäviestit ja muiden alusten GPS-sijaintitiedot näytetään
monitoiminäytön kautta.
DSC VHF —radion liittäminen monitoiminäyttöön tuo käyttöön
seuraavat lisätoiminnot:

• Hätäviestit — kun DSC VHF —radio vastaanottaa DSC-viestin
tai hälytyksen alukselta, joka on varustettu DSC VHF
—radiolla, monitoiminäytön näyttöön tulevat näkyviin
lähettävän aluksen tunnus (MMSI), GPS-sijainti sekä
hätäviestin lähetysaika Hätäviestin näkyessä näytöllä voit
käyttää painikkeita seuraavien toimenpiteiden suorittamiseen:
viestin tyhjentäminen, reittipisteen sijoittaminen hätäviestin
lähettäneen aluksen GPS-sijaintiin tai navigoinnin välittömään
aloittamiseen (MENE ALUKSELLE) hätäviestin lähettäneen
aluksen GPS-sijaintiin.

• Sijaintitiedot — DSC VHF —radion “Position Request” — eli
"Sijaintitiedot" -painikkeen avulla voit lähettää ja vastaanottaa
GPS-sijaintitietoja aluksien kanssa, jotka on myös varustettu
DSC VHF —radiolla.

Lisätietoja DSC VHF —radion asennukseen ja käyttöön liittyen
on radion mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
Seuraava kuva näyttää esimerkin hätäviestistä, joka näytetään
monitoiminäytössä:

12.2 DSC VHF-radion integroinnin
käyttöönotto
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse DSC-hälytykset-vaihtoehto siten, että Päällä on

valittuna.
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Luku 13: Polttoaineen hallinta

Luvun sisältö
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13.1 Polttoaineen hallinta - esittely
Polttoaineen hallinta tarjoaa arvion jäljellä olevasta polttoaineesta
sekä etäisyydestä ja ajasta joka on käytettävissä matkaan
nykyisissä olosuhteissa ennen kuin tankit ovat tyhjät. Mainittujen
tietojen laskemiseksi sinun täytyy syöttää moottoreiden
käytössä oleva kokonaispolttoainemäärä joka kerta tankatessasi
lisää polttoainetta. Polttoaineen hallintasovelluksen avulla
voit myös määrittää matalan polttoainemäärän hälytyksen,
joka päällekytkettynä hälyttää mikäli aluksen jäljellä olevan
polttoaineen arvioitu määrä putoaa alle tietyn määritetyn tason.
Polttoaineen hallintasivu tarjoaa nykyiseen laskentaan
perustuvat arviot ja säätimet joilla voi hallita polttoaineen
hallinnan asetuksia.

D12569-1
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Kohde Vaihtoehto Kuvaus

1 Takaisin Takaisin Järjestelmäasetukset-
valikkoon — vain uusi e-sarja (uusi
c-sarja, käytä Takaisin-painiketta).

2 Arvioitu jäljellä oleva
polttoaine (%)

Polttoainetankissa (tai tankeissa)
jäljellä olevan polttoaineen
prosentuaalisen arvon graafinen
esitys.

3 Kaikki tankit täynnä Nollaa jäljellä olevan polttoaineen
määrän samaksi kuin täyden
tankin kapasiteetti.

4 Päälle/pois Kytke polttoaineen hallinta päälle
tai pois päältä.

5 Sulje Takaisin kotisivulle — vain uusi
e-sarja (uusi c-sarja, käytä
Koti-painiketta).

6 Arvioitu jäljellä oleva
polttoainemäärä (til)

Arvioitu jäljellä oleva polt-
toainemäärä tankissa/tankeissa.

7 Nollaa (sesongin aikana
käytetty polttoaine).

Nollaa kuluneen sesongin aikana
käytetyn polttoaineen määrä
nollaan.

8 Nollaa (matkan aikana
käytetty polttoaine).

Nollaa kuljetun matkan (tripin)
aikana käytetyn polttoaineen
määrän nollaan.

9 Osatäyttö Määritä täyttömäärä tilavuutena

10 Asetukset Määritä polttoaineen hallinnan
asetukset.

Polttoaineen hallinnan käytön edellytyksenä on, että:

• Valvottaviin moottoreihin liitetään yhteensopiva
moottorinvalvontalaitteisto (verkon tulee saada tietoa
polttoaineen kulutuksesta).

• Aluksen polttoainetankkien kokonaiskapasiteetti tulee syöttää
järjestelmään.

• Polttoaineen hallinta -toiminto tulee kytkeä käyttöön.

• Tankit tulee täyttää täyteen.

• Valitse ‘Kaikki tankit täynnä’.

• Kirjaa kukin seuraava täyttökerta (täyteen tai osittain täyteen).

Huom:
Polttoaineen hallinta -sovellus arvioi tankeissa olevan
polttoaineen määrän käyttäen tietoja lokiin kirjattuja
täyttömääriä, kokonaispolttoainemäärää sekä moottorin
tai moottoreiden kuluttaman polttoaineen määrää.
Mahdolliset väärin syötetyt tiedot saattavat oleellisesti
vääristää arvioidun polttoaineen määrää mistä voi seurata
polttoaineen loppuminen yllättäen. Tämä järjestelmä ei
korvaa muun tyyppisiä polttoaineen kulutukseen liittyviä
laskentajärjestelmiä.
Polttoaineen kokonaismäärä tankeissa perustuu arvioon
joka on epätarkka, mikäli polttoainetäyttöjen yhteydessä
täytetyn polttoaineen määrää ei kirjata järjestelmään oikein tai
mikäli muut laitteet kuten generaattorit käyttävät polttoainetta
samoista tankeista kuin moottorit. Arvioitu etäisyys ja aika
tyhjään tankkiin perustuu jäljellä olevan polttoainemäärän
laskentaan, arvioissa ei huomioida sääolosuhteiden ja/tai
vuorovesivirtauksien vaikutusta polttoaineen kulutukseen.
Älä luota polttoaineen hallinnan polttoainelaskelmiin tarkkoina
tietoina reittisuunnitelmia tehdessäsi tai hätätilanteissa tai
turvallisuuden kannalta kriittisissä tilanteissa.

Polttoaineen hallinnan käyttöönotto
Voit kytkeä polttoaineen hallinnan päälle tai pois päältä alla
olevia ohjeita noudattamalla.
Kotisivun kautta.
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Polttoaineen hallinta.
3. Valitse Päälle.

Näyttöön tulee polttoaineen hallintasovelluksen liittyvä
vastuuvapauslauseke.

4. Valitse HYVÄKSY kun haluat hyväksyä vastuuvapauslausek-
keen ehdot ja alkaa käyttää polttoaineen hallintasovellusta.
Näyttöön tulee polttoaineen hallinnan alustukseen liittyvä
ikkuna.

5. Valitse OK.
Polttoaineen hallintasovellus käynnistyy seuraavan kerran kun
Kaikki tankit täynnä -kuvaketta painetaan.

Polttoaineen hallinnan käytöstä poisto
Polttoaineen hallinta -sivulta:
1. Valitse Pois päältä.

Näyttöön tulee polttoaineen hallinnan poiskytkennän ikkuna.
2. Voit kytkeä polttoaineen hallintasovelluksen pois käytöstä

valitsemalla Kyllä.

PA-riittävyysrajan asetukset
Voit asettaa PA-riittävyysrajan asetukset alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
PA-riittävyysraja -sivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Polttoaineen kokonaismäärä.

Näyttöön tulee näkyviin numeerinen näppäimistö.
3. Syötä aluksen kokonaispolttoainekapasiteetti.
4. Valitse Ok.
5. Valitse Taloudellisuusyksiköt.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

• Etäisyys tilavuuden suhteen

• Tilavuus etäisyyden suhteen

• Litraa / 100 km

6. Valitse haluamasi taloudellisuusyksikkö.
7. Valitse PA-laskelmat ja valitse haluamasi lasken-

tamenetelmä.
Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

• Käytetty polttoaine (PGN127497)

• Polttoaineen kulutus
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Huom: Jos verkon kautta ei ole valittavissa käytetty polttoaine
-vaihtoehtoa (PGN127497), sinun täytyy valita polttoaineen
kulutus -vaihtoehto. Kun polttoaineen kulutus -vaihtoehto on
valittuna monitoiminäyttösi tulee olla kytkettynä päälle ajon
aikana jotta polttoaineen kulutukseen liittyvät laskelmat ovat
mahdollisia.

8. Valitse Takaisin jos haluat palata takaisin PA-hallinta
-sivulle.

Polttoaineen lokiin kirjaus
Varmista, että kaikki polttoainetäytöt tallennetaan polttoaineen
hallinta -sovelluksen avulla.
Polttoaineen hallinta -sivulta:
1. Kun täytät tankit täyteen polttoainetäytön yhteydessä, valitse

Kaikki tankit täynnä.
Arvioitu jäljellä olevan polttoaineen määrä nollataan
polttoainetankkien tilavuutta vastaavaan arvoon.

2. Kun täytät tankit vain osittain täyteen, kirjaa lisätyn
polttoaineen määrä ja valitse Lisää osittainen täyttö.

3. Syötä muistiin merkitsemäsi polttoainemäärä, joka lisätään
nykyiseen jäljellä olevaa polttoainetta ilmaisevaan lukuun.

Huom: Suosittelemme tankkien täyttämistä täyteen ('Kaikki
tankit täynnä') mahdollisimman usein ja säännöllisesti koska
osittaiset täytöt tuottavat ajan myötä akkumuloituvan virheen
laskelmiin.

Matalan polttoainemäärän hälytyksen
asettaminen
Polttoaineen hallintasovelluksen avulla voit myös määrittää
matalan polttoainemäärän hälytyksen, joka päällekytkettynä
hälyttää mikäli aluksen jäljellä olevan polttoaineen määrä putoaa
alle tietyn määritetyn tason.
Polttoaineen hallintasovelluksen ollessa kytkettynä päälle ja
asetuksien ollessa oikein määritettyinä:
1. Kotisivun kautta valitse Asetukset.
2. Valitse Hälytykset.
3. Valitse Polttoaineen hallinta.

Näyttöön tulee näkyviin matalan polttoinemäärän hälytyksen
asetukset.

4. Valitse Matala polttoainemäärä siten, että Päällä on
korostettu.
Valitsemalla Matala polttoainemäärä voit kytkeä matalan
polttoainemäärän hälytyksen tilaan Päällä tai Pois.

5. Valitse Polttoainetaso.
Näyttöön tulee polttoaineen määrän numeerinen säädin.

6. Säädä polttoaineen määrä sopivaan arvoon.
Matalan polttoaineen määrän hälytys aktivoituu mikäli tankeissa
jäljellä olevan polttoaineen määrä putoaa alle määritetyn tason.

Huom: Oletusarvoisesti matalan polttoainemäärän hälytys
on pois päältä.

Käytetyn polttoaineen määrää ilmaisevien
lukemien nollaus
Voit nollata sesongin aikana käytetyn polttoaineen määrää
ilmaisevan lukeman alla olevia ohjeita noudattamalla.
Polttoaineen hallinta -sivulta:
1. Valitse Nollaa sesongin aikana käytetun polttoaineen määrä,

tai
2. Valitse Nollaa tripin aikana käytetyn polttoaineen määrä.
Arvo muuttuu nollaksi kun olet valinnut Nollaa-vaihtoehdon.

Huom: Sesonkiin liittyvän nollauksen suorittaminen nollaa
samalla myös tripin aikana käytetyn polttoaineen määrää
ilmaisevan lukeman.

PA riittävyysraja
PA riittävyysrajan etäisyysrenkaat näyttävät arvioidun
etäisyyden joka on saavutettavissa nykyisellä aluksessa olevalla
polttoainemäärällä.

PA riittävyysrajan etäisyyrenkaat voidaan näyttää tarvittaessa
graafisesti karttasovelluksessa, arvioitu saavutettavissa oleva
etäisyys perustuu seuraaviin oletuksiin:

• Nykyinen polttoaineen kulutus.

• Arvioitu jäljellä oleva polttoaine

• Nykyinen kurssi suoraan jatkuen.

• Nykyinen nopeus jatkuen.

Huom:
Näytetty saavutettavissa oleva etäisyys käytettävissä
olevalla polttoainemäärällä perustuu nykyiseen polttoaineen
kulutukseen sekä käytettävissä olevaan polttoainemäärään
sekä joukkoon ulkoisia tekijöitä joiden vaikutus voi joko
pidentää tai lyhentää odotettavissa olevaa saavutettavaa
etäisyyttä.
Arvio perustuu ulkoiselta polttoaineenkulutusta mittaavilta
laitteilta tai Polttoaineen hallinta -sovellukselta saataviin
tietoihin. Arviossa ei huomioida vallitsevia olosuhteita kuten
aallokkoa, vuorovesivirtauksia, merivirtoja, tuulta jne.
Älä luota PA riittävyysrajaa ilmaiseviin etäisyyrenkaisiin
tarkkoina tietoina reittisuunnitelmia tehdessäsi tai
hätätilanteissa tai turvallisuuden kannalta kriittisissä
tilanteissa.

PA-riittävyysrajan (etäisyysrenkaiden)
päällekytkentä
Karttasovelluksen kautta, 2D-näkymän ollessa käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Select Fuel Range Ring so that On is selected.

Näyttöön tulee PA-riittävyysrajan ponnahdusikkuna.
5. Kytke PA-riittävyysrajan etäisyysrenkaat käyttöön

valitsemalla OK.
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14.1 AIS — yleistä
AIS—toiminto mahdollistaa muiden (AIS-järjestelmällä
varustettujen) alusten lähettämien tietojen vastaanoton sekä
kohteiden lisäämisen kohteeksi kartta- ja tutkasovelluksissa.
Valinnaisen järjestelmään liitetyn AIS-laitteen avulla voit:

• Näyttää muut AIS-järjestelmällä varustetut alukset kohteina.

• Näyttää mainittujen kohteiden lähettämät kulkuun liittyvät tiedot
kuten sijainnin, kurssin, nopeuden ja kääntymisnopeuden.

• Näyttää kunkin kohteen perustiedot ja tarkat tiedot mukaan
lukien turvallisuuteen liittyvät tiedot.

• Määrittää varoalueen aluksesi ympärille.

• Katsella AIS-hälytyksiä ja turvallisuuteen liittyviä viestejä.

• Lisätä AIS-laitteella varustettuja ystäviä ja säännöllisiä
kontakteja "Kaverilistaan"

AIS-tiedot näytetään kartan ja tutkasovelluksien päälle piirtyvän
kuvakerroksen avulla. Lisätiedot näytetäänikkunan avulla,
esimerkiksi seuraavasti:

097°T
11.6kt
1.237nm
00h04m33s

1 32 4 6 75

D12220-1

Kohde Kuvaus

1 Vaarallinen kohde (vilkkuu).

2 Varoalue (etäisyys- tai
aikaperusteinen).

3 AIS-kohdealus.

4 Ohjaussuunta.

5 Kääntymisnopeus.

6 COG/SOG-vektori.

7 Turvakriittiset tiedot.

Lähialueilla sijaitsevat AIS-laitteilla varustetut (ja tietoja
lähettävät) alukset näytetään kartta- tai tutkasovelluksen sivuilla
kolmiomaisina kohteina. Näytössä näkyy enintään 100 kohdetta.
Kun aluksen tila muuttuu kyseisen kohteen symboli muuttuu
vastaavasti.
Vektorit voidaan näyttää kullekin kohteelle. Nämä vektorit
ilmaisevat kulkusuunnan sekä matkan, joka kestää kulkea
määritetyn aikajakson aikana (COG/SOG-vektori). Kohteet jotka
näytetään vektoreiden kera ovat nk. "aktiivisia kohteita" ja ne
näytetään kokonsa suhteen suhteellisessa mittakaavassa. Mitä
suurempi alus, sitä suurempi kohde. Voit näyttää kaikki kohteet
tai vain vaaralliset kohteet.

Kuinka AIS toimii
AIS käyttää digitaalisia signaaleita jotka lähetetään reaaliajassa.
Signaaleita lähetetään alusten ja toisten alusten sekä alusten
ja maa-asemien välillä. Tietoja käytetään lähialueilla olevien
alusten tunnistamiseen sekä seuraamiseen sekä tuottamaan
automaattisia ja tarkkoja törmäyksenestotoimintoihin liittyviä
tietoja nopeasti. AIS-toiminto täydentää tutkasovellusta, koska
AIS pystyy vastaanottamaan AIS-tietoja tutkakatveessa olevilta
alueilta, jonka lisäksi AIS pystyy tunnistamaan myös kooltaan
pieniä aluksia, jotka on varustettu lähettävällä AIS-järjestelmällä.

Huom: Alusten varustaminen toiminnassa olevilla
AIS-laitteilla saattaa olla vapaaehtoista . Siten käyttäjän
EI KOSKAAN pidä olettaa, että monitoiminäyttö näyttäisi
kaikki lähistöllä liikkuvat alukset. On noudatettava riittävää
harkintaa ja varovaisuutta. AIS-järjestelmää tulee käyttää
täydentämään tutkaa, ei korvaamaan sitä.

AIS-simulaattoritila
Raymarine suosittelee, että käytät simulaattoritilaa tutuaksesi
AIS-järjestelmän toimintaan. Kun järjestelmän simulaattori
on kytketty päälle (Kotisivu > Asetukset > Järjestelmän
asetukset > Simulaattori), se näyttää 20 AIS-kohdetta, jotka
ovat 25 mpk:n etäisyydellä tai lähempänä omasta aluksestasi.
Kohteet näytetään soveltuvan AIS-kohteen tilasymbolin avulla
jotka liikkuvat näytöllä kuten todelliset kohteet.

Huom: Sisääntulevia turvaviestejä EI voida näyttää
simulaattorin ollessa käytössä.
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14.2 AIS—vaatimukset
AIS-toimintojen käyttö edellyttää, että monitoiminäyttöön on
liitetty soveltuva AIS-laitteisto.
AIS-toimintojen käyttöä varten tarvitset seuraavat varusteet ja
asetukset:

• Pelkkä vastaanottava AIS-laite tai täydellinen
AIS-lähetinvastaanotin (laite, joka lähettää ja vastaanottaa
AIS-tietoja).

• VHF-antenni.

• GPS - sijaintitietoja varten.

• AIS-kerroksen tulee olla kytkettynä käyttöön kartta- tai
tutkasovelluksessa, tarpeen mukaan.

Huom: Vastaanotin mahdollistaa muiden lähistöllä olevien
alusten AIS-tietojen vastaanoton mutta ei mahdollista sitä,
että muut alukset näkevät oman aluksesi. Lähetinvastaanotin
lähettää ja vastaanottaa AIS-tietoja joten voit vastaanottaa
muiden alusten lähettämiä tietoja. Lisäksi muut AIS-laitteilla
varustetut alukset voivat vastaanottaa oman aluksesi
lähettämiä tietoja. Tiedot voivat sisältää sijaintitietoja,
kurssitietoja sekä nopeus- ja kääntymisnopeustietoja.

Silloin, kun AIS-laite on liitetty monitoiminäyttöön, AIS-laitteen tila
ilmaistaan AIS-kuvakkeen avulla (näkyy anturitietoikkunassa).
Voit liittää AIS-laitteen monitoiminäyttöön käyttämällä
NMEA0183– tai SeaTalkng—väylän kautta (riippuen
AIS-laitteesta). Jos käytät NMEA0183–väylää, sinun pitää
määrittää väylän nopeudeksi 38,400 baudia (Kotisivu >
Asetukset > Järjestelmän asetukset > NMEA-asetukset) sille
NMEA-tuloportille johon AIS-vastaanotin tai -lähetinvastaanotin
on liitetty.

14.3 AIS-kohdevalikko
AIS-toiminto sisältää kohdevalikon joka näyttää AIS-kohteen
tietoja sekä sisältää valikkotoimintoja.

AIS-kohdevalikko näyttää seuraavat AIS-kohdetiedot:

• MMSI

• CPA

• TCPA

• COG (kurssi maan suhteen)

• SOG (nopeus maan suhteen)

AIS-kohdevalikko sisältää myös seuraavat valikkotoiminnot:

• AIS-vektori — kohdevektorit Päällä tai Pois.

• AIS-tiedot — kohdetiedot Päällä tai Pois.

• Katso täydet tiedot

• Lisää kaveri— Kohteen lisäys kaveriluetteloon.

• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.
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14.4 AIS-toiminnon käyttöönotto

AIS-toimintojen käyttöönotto karttasovelluk-
sessa
Voit ottaa AIS-kerroksen käyttöön karttasovelluksessa
seuraavasti.
AIS-kerroksen käyttöönotto järjestelmässä edellyttää
järjestelmään liitettyä AIS-vastaanotinta tai lähetinvastaanotinta.
AIS-kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse AIS siten että Päällä on valittuna.

Voit vaihtaa asetusta Päällä- tai Pois-tilojen välillä
valitsemalla AIS-asetuksen.

Lisätietoja AIS-aiheesta on kohdassa Luku 14 AIS-toiminto.

AIS-toimintojen käyttöönotto tutkasovelluk-
sessa
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kohteet.
3. Valitse Näytä AIS-kohteet.
4. Valitse asianomainen vaihtoehto listalta.

Valikon Näytä AIS-kohteet kautta voit vaihtaa päälle
asetuksen Kaikki Vain AIS-kohteet Vaaralliset AIS-kohteet
tai asettaa AIS-kohteet pois päältä valitsemalla Pois.

14.5 AIS-vektoreiden näyttäminen
Sinulla on oltava käytössä soveltuvat ja paikkansa pitävät tiedot
ennen kuin AIS-vektoreita on mahdollista piirtää.
Kohde määritetään aktiiviseksi kun sen seuraavat tiedot
näytetään graafisesti:

• COG/SOG—vektori ilmaisee arvioidun matkan jonka kohde
kulkee määritetyn aikajakson kuluessa.

• Kurssi ja kääntymissuunta.

AIS-vektoreiden päälle- ja poiskytkentä
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kohde.

AISk-kohdetiedot ja -valikko tulevat näkyviin.
2. Valitse AIS-vektori.

Valitsemalla AIS-vektorin voit vaihtaa asetuksen tilaan Päällä
tai Pois.

Huom: Samat kohdevektori- ja turva-alueasetukset pätevät
sekä tutkan MARPA- että AIS-kohteille.
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14.6 AIS—tilasymbolit
AIS status is indicated by a symbol in the databar.

Symboli Kuvaus

AIS—laite on kytketty päälle ja se on
toiminnassa.

AIS ei ole käytettävissä kyseisellä hetkellä.

AIS—laite on kytketty pois päältä tai sitä ei
ole liitetty monitoiminäyttöön.

AIS—laite on hiljaisessa tilassa (Silent
Mode).

AIS—laite on hiljaisessa tilassa (Silent
Mode), hälytykset ovat aktiivisessa tilassa.

AIS—laite on liitetty ja kytketty päälle,
laitteessa on aktiivisia hälytyksiä.

AIS—laite on liitetty ja kytketty päälle, mutta
vaarallisten ja kadotettujen kohteiden hälytys
on kytketty pois päältä.

14.7 AIS—hiljainen toimintatila
AIS-hiljainen toimintatila mahdollistaa AIS-lähetyksien
poiskytkennän
AIS—hilijainen toimintatila mahdollistaa AIS-lähetyksien eston.
Tämä on kätevää silloin, kun haluat estää alustasi lähettämästä
AIS-tietoja muille aluksille, mutta haluat silti vastaanottaa
AIS-tietoja muilta aluksilta.

Huom: Kaikki laitteet eivät tue hiljaista toimintatilaa.
Lisätietoja saatavissa AIS-laitteen mukana toimitetuista
ohjeista.

AIS Hiljaisen tilan käyttöönotto ja käytöstä
poisto karttasovelluksessa
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse AIS-asetukset tai *Tutka- & AIS-asetukset.
3. **Valitse Kohteet.
4. Valitse AIS-asetukset.
5. Valitse Hiljainen tila.

Valitsemalla Hiljainen tila -asetuksen voit vaihtaa tilaksi
Päällä tai Pois.

Huom:
*Silloin, kun myös tutkan kerroskuva on käytössä valikon nimi
muuttuu muotoon Tutka- & AIS-asetukset.
** Vaihe 3 on tarpeen vain silloin, kun kartan kerroskuva on
käytössä.

AIS Hiljainen tila -asetuksen käyttöönotto
tutkasovelluksessa
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valite Kohteet.
3. Valitse AIS-asetukset.
4. Valitse Hiljainen tila.

Valitsemalla AIS Hiljainen tila -asetuksen voit vaihtaa tilaksi
Päällä tai Pois.
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14.8 AIS—kohdesymbolit
Monitoiminäyttösi näyttää laajan valikoiman symboleita, jotka
kuvaavat erityyppisiä AIS-kohteita.

Kohdetyyppi Kuvaus Symboli

AIS-tietoja lähettävä
kohde

Kohde liikkuu tai on
ankkurissa (kohde
ei ole aktivoitu,
vaarallinen eikä sitä
ole kadotettu).

Aktivoitu kohde Kohde on aktivoitu,
eli AIS-vektori
näytetään. Vektoriviiva
(valinnainen) näyttää
arvioidun kuljettavan
matkan määritetyssä
aikayksikössä.

Valittu kohde Kohde valitaan
kursorilla. Tarkempia
tietoja käytettävissä.

Vaarallinen kohde Kohteet määritetyn
etäisyyden sisäpuolella
(CPA) tai kulkuajan
sisäpuolella (TCPA).
Vaarallisen kohteen
hälytys liipaistuu
mikäli hälytystoiminto
on päällä. Kohde
punainen ja vilkkuu.

Epävarma kohde Arvioitu
CPA/TCPA—arvo on
epävarma.

Kadotettu kohde Kun vaarallisen
kohteen signaalia
ei ole vastaanotettu
20 sekuntiin.
Kohde näytetään
viimeisimmässä
arvioidussa sijainnissa.
Hälytys liipaistuu mikäli
hälytystoiminto on
päällä. Kohde vilkkuu.

Kaverikohde Kohde on
aiemmin lisätty nk.
Kaveriluetteloon.

AToN-kohde (Aid To
Navigation -kohde
(Reaalinen)

AToN-kohde on
sijainnin KOHDALLA.

Aid To Navigation
(AToN) -kohde
(Reaalinen)

AToN-kohde EI ole
sijainnin kohdalla.

AToN-kohde
(Virtuaalinen)

AToN-kohde on
sijainnin KOHDALLA.

AToN-kohde
(Virtuaalinen)

AToN-kohde EI ole
sijainnin kohdalla.

Maa-alueella oleva
asemakohde

Maa-alueella oleva
asemakohde on
ONLINE-tilassa.

Etsintä- ja
hakupalveluiden
transponderi (SARTS)
- kohde

SARTS-kohde

Kohdetyyppi Kuvaus Symboli

Etsintä- ja
hakulentokone (SARS)
- kohde

SARS-kohde

Sotilas- ja poliisi -
kohde

Näytetään vain
liitettynä soveltuvaan
STEDS-EAIS
AIS-laitteeseen.
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14.9 Tarkkojen AIS-kohdetietojen
näyttäminen
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kohde.

AISk-kohdetiedot ja -valikko tulevat näkyviin.
2. Valitse Näytä AIS-tiedot.

AIS-tiedot
Alla oleva taulukko luetteloi monitoiminäytöllä näytettävät
AIS-kohteen tiedot (mikäli käytettävissä):

• Tyyppi

• Tila

• Määräsatama

• Viimeksi nähty

• ETA (arvioitu saapumisaika kohteeseen)

• MMSI

• Call Sign

• IMO-tunnus

• Pituus

• Leveys

• Syväys

• Kurssi

• ROT

• Sijainti

• COG

• SOG

• CPA

• TCPA

Huom: Käytettävissä olevat tiedot riippuvat siitä mitä tietoja
kohdealus lähettää sekä järjestelmään liitetyn AIS-laitteen
ominaisuuksista.

14.10 Kaikkien AIS-kohteiden katselu
• Karttasovelluksesta kun vain AIS-kerroskuva on käytössä:
Menu > AIS-asetukset > Kohteet > Katso AIS-lista.

• Karttasovelluksesta kun myös tutkakerroskuva on käytössä:
Menu > Tutka- ja AIS-asetukset > Kohteet > Katso
kohdelistat > Katso AIS-lista.

• tutkasovelluksesta: Menu > Kohteet > Katso kohdelistat >
Katso AIS-lista

1. Korosta AIS-kohde listalta.
Ku AIS-kohde on korostettuna näyttöön tulevat näkyviin
seuraavat tiedot:

• MMSI

• Etäisyys

• Suuntima

• Kaveri

• Tyyppi

Tätä listaa on mahdollista suodattaa siten että se näyttää
vain kaverit tai vaihtoehtoisesti kaikki kohteet.
Mikäli käytettävissä myös seuraavat tiedot näkyvät
korostetulle kohteelle:

• GPS-nopeus

• COG (kurssi maan suhteen)

• ROT

• Sijainti

• Ohjaussuunta

2. Voit katsella täydet AIS-kohdetiedot valitsemalla AIS-kohteen
listalta ja valitsemalla sitten Katso kaikki kohdetiedot.
Näyttöön tulee AIS-kohteen kaikki tiedot sisältävä ikkuna.
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14.11 AIS—toiminnon käyttäminen
törmäyksien estämiseen
Voit käyttää AIS-järjestelmän turva-aluetoimintoja sekä
turvasanomia auttamaan estämään törmäyksiä muihin aluksiin
tai kohteisiin.

Turva-alueet
Turva-alue on aluksesi ympärillä oleva pyöreä alue, jonka
sisäpuolella oleva kohde määritellään vaaralliseksi. Alue näkyy
tutka- ja karttasovelluksessa punaisena ympyränä.
AIS-turva-alue toimii samalla periaatteella kuin MARPA-toiminto
ja määrittää kohteen vaaralliseksi, kun kohde saapuu tietyn
etäisyyden (CPA, kohtaamisen lähin piste) päähän aluksestasi
tietyn määritetyn ajan (TCPA, aika kohtaamiseen). CPA ja
TCPA lasketaan käyttämällä COG/SOG:ta sekä AIS-kohteen
sijaintitietoa.
Silloin, kun järjestelmä tunnistaa vaarallisen AIS-kohteen:

• Kohdesymboli muuttuu punaiseksi ja alkaa vilkkua.

• Näyttöön tulee vaarasta hälyttävä ponnahdusikkuna (toiminto
on mahdollista kytkeä pois päältä tarvittaessa).

• Monitoiminäytöstä kuuluu vaarasta varoittava hälytysääni
(toiminto on mahdollista kytkeä pois päältä tarvittaessa).

Huom: Silloin, kun AIS-laite on liitetty ja toiminnassa,
järjestelmä tarkistaa turva-alueella mahdollisesti olevat
vaaralliset kohteet ja jos näitä havaitaan, liipaisee hälytykset
(näyttö ja ääni). Hälytystoiminnot voi tarvittaessa kytkeä
pois käytöstä. Vaarallisen kohteen hälytys toimii riippumatta
AIS-kohdenäytön tilasta sekä riippumatta turva-aluetta
edustavan rengasmaisen alueen näyttötilasta.

Turvasanomat
Silloin, kun AIS-turvasanomatoiminto on asetettu Päällä—tilaan,
kantaman sisäpuolella olevien alusten, maa-asemien
ja mobiiliasemien lähettämät viestit tulevat näkyviin
ponnahdusikkunaan. Jos tiedot ovat käytettävissä, viesti
sisältää aluksen sijainnin (latitudi/longitudi). Käytettävissä ovat
seuraavat vaihtoehdot:

• Viestin poisto (Ok).
• Voit sijoittaa reittipisteen kartalle / tutkanäytölle merkitäksesi
viestin lähettäneen aluksen sijainnin (Tee R.piste).

• Voit aloittaa navigoinnin viestin lähettäneen aluksen sijaintiin
(Mene R.piste).

Huom: Monitoiminäyttö EI vastaanota turvaviestejä
Simulaattori-tilassa (Kotisivu > Asetukset > Järjestelmän
asetukset > Simulaattori).

Varoaluerenkaiden näyttäminen
karttasovelluksessa
Voit näyttää varoaluerenkaan seuraavasti:
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse Varoaluerengas siten että Näytä on valittuna.

Voit vaihtaa asetusta valitsemalla Varoaluerengas-asetuksen,
tilan asetus vaihtuu näkyvästä piilotetuksi.

Varoaluerenkaiden näyttäminen
karttasovelluksessa
Voit näyttää turva-aluerenkaan seuraavasti:
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Varoaluerengas siten että Näytä on valittuna.

Voit vaihtaa asetusta valitsemalla Varoaluerengas-asetuksen,
tilan asetus vaihtuu näkyvästä piilotetuksi.

AIS-turvaviestien käyttöönotto ja käytöstä
poisto karttasovelluksessa
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse AIS-asetukset tai *Tutka- & AIS-asetukset.
3. **Valitse Kohteet.
4. Valitse AIS-asetukset.
5. Valitse Turvaviestit.

Valitsemalla Turvaviestit-asetuksen voit vaihtaa tilaksi Päällä
tai Pois.

Huom:
*Silloin, kun myös tutkan kerroskuva on käytössä valikon nimi
muuttuu muotoon Tutka- & AIS-asetukset.
** Vaihe 3 on tarpeen vain silloin, kun kartan kerroskuva on
käytössä.

AIS-turvaviestien käyttöönotto
tutkasovelluksessa
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valite Kohteet.
3. Valitse AIS-asetukset.
4. Valitse Turvaviestit.

Valitsemalla Turvaviestit-asetuksen voit vaihtaa tilaksi Päällä
tai Pois.

Turvakriittisten AIS-tietojen näyttö
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kohde.

AISk-kohdetiedot ja -valikko tulevat näkyviin.
2. Valitse AIS-tiedot siten että Päällä on korostettu.

Voit vaihtaa asetusta välillä Päällä ja Pois valitsemalla
AIS-tiedot.

Turvakriittiset AIS-tiedot näytetään nyt kohteen vieressä
sovelluksissa.
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14.12 Kohdeasetukset
Kartta- ja tutkasovellusten Kohdeasetukset-valikko on kuvattu alla.

Parametri Kuvaus Asetukset

Vektorin pituus Näytettyjen vektoreiden pituudet riippuvat matkasta
jonka AIS-kohde liikkuu tälle asetukselle määritetyn
aikavälin kuluessa.

• 0,5 min

• 1 min

• 3 min

• 6 min

• 12 min

• 30 min

• 60 min

Kohdehistoria Kohteen aiempi sijainti piirtyy tutkanäyttöön kohteen
symbolin tavoin mutta vaaleammansävyisenä kuin itse
kohde.

• Pois (Oletusarvo)

• 0,5 min

• 1 min

• 3 min

• 6 min
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14.13 AIS—hälytykset
AIS-toiminnot liipaisevat joukon erilaisia hälytyksiä, jotka
ilmoittavat vaarallisista tai kadotetuista kohteista
Vaarallisen kohteen hälytyksen lisäksi järjestelmä liipaisee
hälytyksen kun vaarallinen kohde muuttuu kadotetuksi kohteeksi
(kun signaalia ei ole voitu vastaanottaa 20 sekuntiin).
AIS-vastaanottimesi liipaisee paikallisia hälytyksiä jotka
näytetään ja jotka aiheuttavat äänihälytyksen monitoiminäytöllä
mikäli hälytystä edellyttävä tila tunnistetaan.

Paikalliset AIS-hälytykset
When the connected AIS unit generates an alarm, your
multifunction display shows a local alarm message and indicates
the alarm status in the status bar.

Aktiivisten AIS-hälytyksien loki
Aktiivisten hälytyksien loki näyttää kunkin paikallisen hälytyksen
tilan. Lokia voi katsella seuraavasti:

• karttasovelluksesta, kun vain AIS-kerroskuva on käytössä,
valitsemalla seuravasti: Menu > AIS-asetukset >
AIS-laiteasetukset > AIS-hälytysloki

• karttasovelluksesta, kun myös tutkakerroskuva on käytössä,
valitsemalla seuraavasti: Menu > Tutka- & AIS-asetukset >
Jäljitä maalit > AIS-laiteasetukset > AIS-hälytysloki

• tutkasovelluksesta, valitsemalla seuraavasti Menu > Jäljitä
maalit > AIS-laiteasetukset > AIS-laiteloki.

AIS-hälytyksien kuittaaminen
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse hälytysikkunan Ok-painike.

Huom: AIS-hälytys säilyy aktiivisena kunnes se kuitataan
monitoiminäytön kautta.

14.14 Kaveriseuranta
Kaveriseurantatoiminnon avulla voit lisätä AIS-laitteella
varustettuja aluksia monitoiminäytön kaverilistalle. Kun listalla
oleva alus ilmaantuu AIS-järjestelmän kuuluvuusalueelle
(oma AIS-vastaanottimesi vastaanottaa kyseisen aluksen
tietoja), aluksen kuvake vaihtuu ilmaisemaan, että kyseessä on
kaverilistalla oleva alus.

1

2

3

4

D12221-1

Kohde Kuvaus

1 Kaverisymboli

2 Vaarallisen kohteen symboli

3 Aluksen symboli

4 Normaali AIS-symboli

Toimintaperiaate
Silloin, kun AIS-kerros on käytössä kartta- tai tutkasovelluksessa,
AIS-kohteet näytetään monitoiminäytöllä Voit lisätä minkä
tahansa AIS-kohteen "Kaverilistaan", kunkin kohteen koostuessa
MMSI-numerosta sekä valinnaisesta nimestä. Aina kun
monitoiminäytön kaveriseuranta on kytketty käyttöön ja
MMSI-tunnuksella varustettu “kaverialus” siirtyy oman aluksesi
AIS-vastaanottimen kantaman alueelle, näyttöön tulee näkyviin
kaverisymboli. Kaverilistaan voi tallentaa enintään 100 alusta.

Käytön perusedellytykset
Seuraavat seikat on huomioitava, jotta kaveriseurantatoimintoa
voidaan käyttää:
• Kaveriseurannan käyttö edellyttää, että monitoiminäyttöön on
liitetty yhteensopiva AIS-laite.

• Järjestelmä voi tunnistaa vain AIS-lähettimellä varustettuja ja
AIS-tietoja lähettäviä aluksia.

Kaveriseurannan käyttöönotto karttasovel-
luksessa
Karttasovelluksesta, AIS-kohteiden kerroskuvan ollessa
käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse AIS-asetukset tai *Tutka- & AIS-asetukset.
3. Valitse Kohteet.
4. Valitse Näytä kaverit.

Kun valitset Näytä kaverit -toiminnon, voit asettaa
kaveriseurannan Päällä- tai Pois-tilaan.

Huom:
*Silloin, kun myös tutkan kerroskuva on käytössä valikon nimi
muuttuu muotoon Tutka- & AIS-asetukset.

Kaveriseurannan käyttöönotto tutkasovel-
luksessa
Tutkasovelluksesta, AIS-toiminnon ollessa käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kohteet.
3. Valitse Näytä kaverit.

Kun valitset Näytä kaverit -toiminnon, voit asettaa
kaveriseurannan Päällä- tai Pois-tilaan.
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Aluksen lisääminen kaveriluetteloon
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kohde.

AISk-kohdetiedot ja -valikko tulevat näkyviin.
2. Valitse Lisää kaveri.

i. Valitse Kyllä kun haluat syöttää kaverialuksen nimen
ii. Valitse Ei kun haluat tallentaa aluksen kaverilistaan

syöttämättä kaverialuksen nimeä.
Alus lisätään kaverilistaan.

AIS-kaverin lisääminen AIS-kohdelistalta
Voit avata AIS-kohteiden listan seuraavasti:

• karttasovelluksesta kun vain AIS-kerroskuva on käytössä:
Menu > AIS-asetukset > Kohteet > Katso AIS-lista.

• karttasovelluksesta kun tutka- ja AIS-kerroskuvat ovat
käytössä: Menu > Tutka- ja AIS-asetukset > Kohteeet >
Katso kohdeluettelot > Katso AIS-lista.

• tutkasovelluksesta: Menu > Kohteet > Katso kohdeluettelot
> Katso AIS-lista

AIS-listasta:
1. Valitse AIS-kohde.
2. Valitse Lisää kaveri.

i. Valitse Kyllä kun haluat syöttää kaverialuksen nimen
ii. Valitse Ei kun haluat tallentaa aluksen kaverilistaan

syöttämättä kaverialuksen nimeä.
Alus lisätään kaverilistaan.

Kaverikohteen tietojen muokkaus
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kaverikohde.

Näyttöön tulee AIS-kavereiden kohdevalikko.
2. Valitse Katso kaveritiedot.
3. Valitse kaveri jota haluat muokata.

Näyttöön tulee kaverikohteisiin liittyvä ikkuna.
4. Voit vaihtaa MMSI-numeron valitsemalla Muokkaa MMSI.

MMSI-numeron tulee olla 9 numeroa pitkä.
5. Valitse Muokkaa nimeä jos haluat muuttaa kaverin nimeä.

Tämä voi olla aluksen nimi tai aluksen omistajan nimi tai
vastaava.

6. Syötä uudet tiedot ja valitse TALLENNA.
Näyttö palaa kaverilistaan.

Kaverikohteen poisto
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kaverikohde.

Näyttöön tulee AIS-kavereiden kohdevalikko.
2. Valitse Poista kaveri.
3. Vahvista valinta painamalla Kyllä.

Kaveri on nyt poistettu listalta.
Kaverilistan voit avata myös seuraavasti:

• karttasovelluksesta kun vain AIS-kerroskuva on käytössä:
Menu > AIS-asetukset > AIS-asetukset > > Kohteet >
Katso kaverilista.

• karttasovelluksesta kun tutka- ja AIS-kerroskuvat ovat
käytössä: Menu > Tutka- ja AIS-asetukset > Kohteet >
Katso kohdeluettelot > Katso kaverilista.

• tutkasovelluksesta: Menu > Kohteet > Katso kohdeluettelot
> Katso kaverilista.

Kaverikohteen lisätietojen näyttäminen
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse AIS-kaverikohde.

Näyttöön tulee AIS-kavereiden kohdevalikko.

2. Valitse Kaveritiedot siten että Päällä on korostettu.
Voit vaihtaa asetusta välillä Päällä ja Pois valitsemalla
Kaveritiedot.

Kaverikohteen kuvakkeen vierellä näytetään nyt kohteen MMSI
ja nimi.
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Luku 15: Reittipisteet, reitit ja jäljet
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15.1 Reittipisteiden esittely
Reittipisteet ovat navigoinnissa käytettäviä sijaintimerkkejä.
Monitoiminäyttösi mahdollistaa reittipisteiden luonnin ja
luotuja reittipisteitä on mahdollista valita ja käyttää aktiiviseen
navigointiin.
Käytettävissä on valikoima toimintoja, joiden avulla reittipisteitä
voidaan sijoittaa ja joiden avulla reittipisteitä hallitaan
ja käytetään navigointiin. Toiminnot ovat käytettävissä
Reittipiste-valikon ja Reittipisteen kohdevalikon kautta.
Reittipisteet näytössä muokattavissa olevien reittipistesymbolien
avulla. Reittipisteitä on mahdollista luoda, siirtää, poistaa, viedä
muistikortille tai tuoda muistikortilta.

Reittipisteiden ulkoasuun liittyviä
esimerkkejä
Reittipisteet karttasovelluksessa
Karttasovelluksessa näytetään sekä aktiiviset että ei-aktiiviset
reittipisteet. Aktiivinen reittipiste on se reittipiste johon olet
navigoimassa.

D11761-3

1 2

3

Kohde Kuvaus

1 Ei-aktiivinen reittipiste

2 Aktiivinen reittipiste (kohde)

3 Vaihtoehtoiset reittipistesymbolit

Reittipisteen oletussymboli on punainen ‘X’. Tarvittaessa voit
käyttää muita symboleita.

Reittipisteet tutkasovelluksessa
Tutkasovelluksessa näytetään sekä aktiiviset että ei-aktiiviset
reittipisteet. Aktiivinen reittipiste on se reittipiste johon olet
navigoimassa.

D11759-3
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1. Ei-aktiivinen reittipiste
2. Aktiivinen reittipiste (kohde)
3. Vaihtoehtoiset reittipistesymbolit
Reittipisteen oletussymboli on punainen ‘X’. Tarvittaessa voit
käyttää muita symboleita.

Reittipisteet kaikuluotainsovelluksessa
Kaikuluotainsovelluksen reittipisteet näytetään pystysuorana
viivana, jonka nimenä näkyy WPT (RPT).

WPT (MOB) -painike / kuvake
Monitoiminäytön tyypistä riippuen näytössä on joko WPT (MOB)
-painike tai näytössä näkyvä kuvake.

WPT-
painike

• cSeries

• eSeries

• RMK-9-näppäimistö

WPT-
kuvakkeet

• aSeries

• gS Series

Tässä käyttöohjeessa termi: Valitse WPT tarkoittaa joko
fyysisen WPT-painikkeen painamista tai näytöllä näkyvän
WPT-kuvakkeen koskettamista.

Reittipisteen kohdevalikko
Kursorin sijoittaminen reittipisteen päälle kartta- tai
tutkasovelluksessa tuo näyttöön kohdevalikon joka näyttää
reittipisteen sijaintitiedot sekä valikkovaihtoehtoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat reittipisteen sijaintiin suhteessa
alukseesi liittyvät sijaintitiedot:

• LAT (latitudi eli leveyaste)

• LON (longitudi eli pituusaste)

• RNG (etäisyys)

• BRG (suuntima aluksesta)

Ei-aktiivisten reittipisteiden tapauksessa käytettävissä ovat
seuraavat valikkovaihtoehdot:

• Mene reittipisteelle
• Seuraa tästä (käytettävissä vain silloin kun reittipiste on osa
reittiä).

• Muokkaa reittipistettä
• Poista reittipiste
• Poista reittipiste (käytettävissä vain silloin kun reittipiste on
osa reittiä).

• Siirrä reittipistettä
• Mitta
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• Rakenna reitti
• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Aktiivisten reittipisteiden tapauksessa käytettävissä ovat
seuraavat valikkovaihtoehdot:
• Älä mene
• Aloita XTE uudelleen
• Seuraava reittipiste
• Mitta
• Rakenna reitti
• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

Reittipisteiden sijoittaminen

Reittipisteen sijoittaminen
Voit sijoittaa reittipisteen karttaan kosketusnäyttötoiminnolla
varustetun monitoiminäytön näytöllä seuraavasti.

D11763-2

Kartta-, tutka- tai kaikuluotainsovelluksessa:
1. Valitse ja pidä valittuna haluamasi kohta näytöltä.

Näyttöön tulee kohdevalikko.
2. Valitse Tee reittipiste.

Näyttöön tulee Reittipiste tallennettu —ikkuna.

3. Valitse Symbolikenttä kun haluat muuttaa kyseisen
reittipisteen näyttöön liittyvän symbolin kartta- tai
tutkasovelluksessa.

4. Valitse Nimi-kenttä jos haluat muuttaa reittipisteen nimen.
5. Valitse Ryhmä-kenttä jos haluat muuttaa ryhmän johon

reittipiste on liitetty.

6. Vahvista reittipisteen tiedot valitsemalla OK.

Huom: Mikäli käyttäjä ei tee mitään noin 5 sekuntiin Reittipiste
tallennettu -ikkunan ollessa näkyvissä reittipiste tallennetaan
oletusasetuksilla ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti

Reittipisteen sijoittaminen
Kartta-, tutka- tai kaikuluotainsovelluksessa:
1. Sijoita kursori haluamaasi sijaintiin.
2. Paina WPT-painiketta.

Näyttöön tulee kohdevalikko.
3. Valitse Tee reittipiste.

Näyttöön tulee Reittipiste tallennettu —ikkuna.

4. Valitse Symbolikenttä kun haluat muuttaa kyseisen
reittipisteen näyttöön liittyvän symbolin kartta- tai
tutkasovelluksessa.

5. Valitse Nimi-kenttä jos haluat muuttaa reittipisteen nimen.
6. Valitse Ryhmä-kenttä jos haluat muuttaa ryhmän johon

reittipiste on liitetty.
7. Vahvista reittipisteen tiedot valitsemalla OK.

Huom: Mikäli käyttäjä ei tee mitään noin 5 sekuntiin Reittipiste
tallennettu -ikkunan ollessa näkyvissä reittipiste tallennetaan
oletusasetuksilla ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti

Reittipisteen sijoittaminen aluksen sijaintiin
Sijaintitietojen lisäksi aluksen sijaintiin sijoitetun reittipisteen
mukana muistiin tallentuu kyseisessä sijainnissa mitattu
meriveden lämpötila sekä syvyystieto (mikäli asianomaiset
tarvittavat anturit ovat käytettävissä).
Kartta-, tutka- tai kaikuluotainsovelluksessa:
1. Valitse R.piste.

Näyttöön tulee reittipistevalikko.
2. ValitseWPT uudelleen tai valitse Sijoita reittipiste alukseen

valikosta.
Näyttöön tulee Reittipiste tallennettu —ikkuna.

3. Valitse Symbolikenttä kun haluat muuttaa kyseisen
reittipisteen näyttöön liittyvän symbolin kartta- tai
tutkasovelluksessa.

4. Valitse Nimi-kenttä jos haluat muuttaa reittipisteen nimen.
5. Valitse Ryhmä-kenttä jos haluat muuttaa ryhmän johon

reittipiste on liitetty.
6. Vahvista reittipisteen tiedot valitsemalla OK.
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Huom: Mikäli käyttäjä ei tee mitään noin 5 sekuntiin Reittipiste
tallennettu -ikkunan ollessa näkyvissä reittipiste tallennetaan
oletusasetuksilla ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti

Reittipisteen sijoittaminen tunnettuun sijaintiin
Voit asettaa reittipisteen haluamaasi kohtaan käyttämällä
latitudi- ja longitudikoordinaatteja:
1. Valitse R.piste.
2. Valitse Tee reittipiste LAT/LON-kohtaan.

Näyttöön tulee reittipisteiden tiedot sisältävä ikkuna.

3. Valitse Sijainti-kenttä.
4. Syötä Latitudi/Longitudi-pohjainen sijaintitieto (koordinaatit).
5. Valitse TALLENA.
6. Voit myös muokata reittipistesymbolia, nimeä ja ryhmää

valitsemalla asianomaisen kentän.
7. Valitse Sulje tai Takaisin jos haluat sulkea ikkunan.

Reittipisteryhmät
Reittipisteet on organisoitu ryhmiin. Kaikki reittipisteet sijoitetaan
oletusarvoisesti ryhmään “LAJITTELEMATTOMAT".
Uusia reittipisteryhmiä on mahdollista luoda ja kukin reittipiste
on mahdollista määrittää reittipisteryhmään. Voit esimerkiksi
luoda reittipisteryhmän, jonka nimi on “Kalastus” ja sijoittaa
kaikki reittipisteesi joissa olet saanut kalaa kyseiseen
reittipisteryhmään.
Reittipisteryhmien hallinta tapahtuu Reittipisteryhmälistan kautta.
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D13010-1

1. Lajittelu: — Reittipisteryhmät on mahdollista lajitella nimen
tai päivämäärän mukaan valitsemalla Lajittelu:-kenttä.

2. Lajittelematon— Oletusarvoisesti kaikki uudet reittipisteet
lisätään LAJITTELEMATON-reittipisteryhmään. Kyseisen
ryhmän valinta tuo näyttöön kaikki ne reittipisteet joita ei ole
määritetty erikseen tiettyyn ryhmään.

3. Haku — Voit hakea reittipisteitä hakusanan mukaan
valitsemalla Haku.

4. Tuonti/Vienti— Reittipisteitä on mahdollista viedä tai hakea
microSD-muistikortilta tai -kortille valitsemalla Tuonti/Vienti.
Lisätietoja kohdassa 8.4 Käyttäjän tietojen ja asetuksien
tallennus.

5. Kaikki reittipisteet — Voit tuoda näyttöön listan kaikista
järjestelmään tallennetuista reittipisteistä valitsemalla
KAIKKI REITTIPISTEET.

6. Reittipisteryhmät — Kaikki reittipisteryhmät näytetään
luettelossa.

7. Uusi ryhmä — Voit lisätä uuden reittipisteryhmän
valitsemalla Uusi ryhmä.

8. Uusi reittipiste — Uusia reittipisteitä on mahdollista lisätä
manuaalisesti valitsemalla Uusi reittipiste.

9. Näytä/piilota— Voit valita mitkä reittipisteryhmät näytetään
ja mitkä ryhmät piilotetaan valitsemalla haluamasi ryhmän
listalta ja valitsemalla sitten Näytä/Piilota.

Valitsemalla listalla olevan reittipisteryhmän voit tuoda näyttöön
listan kaikista kyseisen ryhmän reittipisteistä. Käytettävissä on
joukko toimintoja joiden avulla voit hallita reittipisteitä.

D13013-1
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1. Lajittelu: — Voit lajitella reittipisteitä nimen, etäisyyden,
symbolin tai päivämäärän mukaan.

2. Haku — Reittipisteiden haku hakusanoilla.
3. Vienti — Vie näytössä olevan valitun reittipisteryhmän

muistikortille.
4. Reittipisteryhmä — Tämä on valittuna oleva

reittipisteryhmä.
5. Nimeä ryhmä uudelleen— Nimea valittu ryhmä uudelleen.
6. Poista reittipisteitä—Poista kaikki valitun reittipisteryhmän

reittipisteet.
7. Siirrä reittipisteet—Siirrä kaikki valitun ryhmän reittipisteet.
8. Määritä symboli — Määritä uusi symboli kaikille valitun

ryhmän reittipisteille.

Reittipisteryhmälistan näyttäminen
Minkä tahansa sovelluksen kautta:
1. Valitse R.piste.
2. Valitse Reittipisteet.

Näyttöön tulee Reittipisteiden ryhmälista.

Uuden reittipisteryhmän luominen
Reittipisteryhmälistan näkyessä näytöllä
1. Valitse Uusi ryhmä.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
2. Syötä uudelle ryhmälle haluamasi nimi kosketusnäppäimistön

avulla.
3. Valitse TALLENNA .

Reittipisteryhmän nimen muuttaminen
Reittipisteryhmälistan näkyessä näytöllä:
1. Valitse ryhmä, jonka nimen haluat muuttaa.

Näyttöön tulee ryhmän tiedot.
2. Valitse Nimeä ryhmä uudelleen.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
3. Vaihda ryhmän nimi kosketusnäppäimistön avulla.
4. Valitse TALLENA.

Uuden symbolin määrittäminen reittipisteryhmään
Voit määrittää uuden reittipistesybmolin kaikkiin ryhmän
reittipisteisiin.
Reittipisteryhmälistan kautta:
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1. Valitse ryhmä, jolle haluat liittää uuden reittipistesymbolin.
Näyttöön tulee lista kaikista valitun ryhmän reittipisteistä.

2. Valitse Määritä symboli.
Näyttöön tulee lista kaikista käytettävissä olevista
symboleista.

3. Valitse symboli jota haluat käyttää valitun ryhmän
reittipisteille.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

4. Ota käyttöön uusi reittipistesymboli valitun ryhmän kaikille
reittipisteille valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla
Peruuta.

Reittipisteen siirtäminen eri ryhmään
Reittipisteryhmän listan näkyessä näytöllä:
1. Valitse KAIKKI REITTIPISTEET.

Järjestelmän kaikki nykyiset reittipisteet tulevat näkyviin
näytölle listana.

2. Valitse reittipiste jota haluat siirtää.
Näyttöön tulee reittipisteiden tiedot sisältävä sivu.

3. Valitse Ryhmä-kenttä
Näyttöön tulee lista joka sisältää kaikki ryhmät.

4. Valitse Ryhmä johon haluat reittipisteen siirtää, tai
5. Valitse Luo uusi ryhmä jos haluat siirtää reittipisteen uuteen

ryhmään.
Reittipiste siirtyy nyt valittuun ryhmään.

Kaikkien ryhmän reittipisteiden siirtäminen toiseen ryhmään
Voit siirtää kaikki ryhmän reittipisteet toiseen ryhmään.
Reittipisteryhmän listan näkyessä näytöllä:
1. Valitse ryhmä, joka sisältää reittipisteet jotka haluat siirtää.
2. Valitset Siirrä reittipisteet.

Näyttöön tulee lista joka sisältää kaikki ryhmät.
3. Valitse llistasta ryhmä johon haluat valitsemasi reittipisteet

siirtää.
Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.

4. Valitse Kyllä jos haluat siirtää reittipisteet tai Ei jos haluat
peruuttaa toiminnon.

Reittipisteet on nyt siirretty uuteen ryhmään.

Kaikkien ryhmän reittipisteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki valitun ryhmän reittipisteet.
Reittipisteryhmälistan näkyessä näytöllä:
1. Valitse ryhmä, joka sisältää reittipisteet jotka haluat poistaa.

Näyttöön tulee lista kaikista valitun ryhmän reittipisteistä.
2. Valitse Poista reittipisteet.

Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.
3. Valitse Kyllä jos haluat poistaa kaikki ryhmän reittipisteet tai

Ei jos haluat peruuttaa toiminnon.
Kaikki valitun ryhmän reittipisteet poistetaan järjestelmästä ja
ryhmä on nyt tyhjä.

Reittipisteryhmän poistaminen
Ennen kuin voit poistaa reittipisteryhmän sinun tulee siirtää tai
poistaa kaikki kyseisen ryhmän reittipisteet.

Reittipisteryhmän näkyessä näytöllä:
1. Valitse poistettava reittipisteryhmä.

2. Valitse Poista ryhmä.
Ryhmä poistetaan järjestelmästä.

Reittipisteen tiedot
Kun luot reittipisteen, järjestelmä määrittää merkittyyn sijaintiin
liittyen joukon tietoja. Voit katsella ja muokata minkä tahansa
reittipisteen tietoja sen jälkeen kun reittipiste on luotu ja
tallennettu järjestelmän muistiin.

Seuraavat tiedot tallennetaan tai määritetään kullekin
reittipisteelle:
• Symboli (oletussymboli tai vaihtoehtoinen käyttäjän
määrittämä symboli).

• Nimi (oletusnimi tai vaihtoehtoinen käyttäjän määrittämä nimi).
• Sijainti (reittipisteen Latitudi ja Longitudi).
• Ohjaussuunta ja Etäisyys (Ohjausuunta ja etäisyys
aluksesta).

• Temperature (requires appropriate sensor, only for waypoints
captured at the vessel position.)

• Syvyys (edellyttää soveltuvaa anturia, vain reittipisteille jotka
on tallennettu aluksen sijainnissa).

• Date and time
• Kommentti (voit lisätä omia muistiinpanoja reittipisteen
tietoihin).

Reittipisteiden tietosivulta voit suorittaa myös seuraavat
toiminnot:
• Mene (Aloita aktiivinen navigointi reittipisteeseen).
• Näytä kartalla (Näyttää reittipisteen sijainnin
karttasovelluksessa).

• Poista (Poista reittipiste reittipistelistalta).

Reittipistelistan näyttäminen
Minkä tahansa sovelluksen kautta:
1. Valitse R.piste.
2. Valitse Reittipistelista.

Näyttöön tulee reittipisteluettelo.

Huom: Reittipistelistaa voi myös katsella suoraan kotisivun
kautta valitsemalla WPT tai valitsemalla Reitit & Jäljet ja
valitsemalla sitten Reittipistelista.

Reittipistetietojen muokkaaminen
Reittipistelistan näkyessä näytöllä:
1. Valitse reittipiste jota haluat muokata.

Näyttöön tulee reittipisteiden tiedot sisältävä sivu.
2. Valitse kenttä jota haluat muokata.
3. Syötä muutokset kosketusnäppäimistön avulla ja valitse

sitten kosketusnäppäimistön TALLENNA-painike.

Reittipisteen muokkaus sisältövalikon avulla
Sovellusivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse näytöllä näkyvä reittipistesymboli.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Muokkaa R.pistettä.

Näyttöön tulee Muokkaa reittipiste —ikkuna.
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3. Valitse kenttä jota haluat muokata.
4. Suorita muutokset kosketusnäppäimistön avulla ja valitse

sitten kosketusnäppäimistön TALLENNA-painike.

Reittipisteiden siirtäminen
Reittipisteen siirtäminen kohdevalikon avulla
Sovellusivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse näytöllä näkyvä reittipistesymboli.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Siirrä reittipiste.
3. Valitse reittipisteen uusi sijainti.

Reittipisteen siirtäminen syöttämällä uudet koordinaatit
Reittipistelistan näkyessä näytöllä:
1. Valitse Kaikki reittipisteet.
2. Valitse poistettava reittipiste.

Näyttöön tulee reittipisteiden tiedot sisältävä sivu.
3. Valitse Sijainti-kenttä.
4. Suorita muutokset kosketusnäppäimistön avulla ja valitse

sitten kosketusnäppäimistön TALLENNA-painike.

Reittipisteiden poistaminen
Reittipisteen poistaminen kohdevalikon avulla
Sovellusivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse näytöllä näkyvä reittipistesymboli.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Poista reittipiste.

Näyttöön tulee reittipisteen poistoon liittyvä ponnahdusikkuna.
3. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa.

Reittipisteen poistaminen reittipistelistan avulla
Reittipistelistan näkyessä näytöllä:
1. Valitse Kaikki reittipisteet.
2. Valitse poistettava reittipiste.

Näyttöön tulee reittipisteiden tiedot sisältävä sivu.
3. Valitse Poista.

Näyttöön tulee reittipisteen poistoon liittyvä ponnahdusikkuna.
4. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa.

Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Kotisivun kautta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Tuonti/Vienti.
3. Valitse Poista järjestelmästä.
4. Valitse Poista reittipisteitä järjestelmästä.

Näyttöön tulee lista joka sisältää kaikki reittipisteryhmät.

5. Valitse Poista kaikki.
Näyttöön tulee vahvistusta pyytävä ponnahdusikkuna.

6. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa.

Reittipisteiden haku
Reittipisteiden hakutoiminto mahdollistaa reittipisteiden haun
järjestelmästä.
Hakutoiminto on käytettävissä valitsemalla Haku
Reittipistelistalta.

Reittipisteitä on mahdollista hakea seuraavilla parametreillä:

• Nimi tai avainsana

• Symboli

• Alue

Hakutuloksista voit poistaa kaikki hakulistalla olevat reittipisteet,
siirtää ne olemassa olevaan tai uuteen reittipisteryhmään tai
liittää kaikkiin reittipisteisiin sama reittipistesymboli.

Reittipisteiden haku nimen tai hakusanan mukaan
Reittipisteitä on mahdollista hakea nimen tai hakusanan mukaan.
Reittipistelistan kautta:
1. Valitse Etsi.

Näyttöön tulee hakusivu.
2. Syötä reittipisteen nimi tai hakusana kosketusnäppäimistön

avulla.
3. Valitse Etsi.

Hakutulokset tulevat näkyviin.

4. Valitse Pyyhi reittipisteet kun haluat poistaa reittipisteet
järjestelmästä, tai

5. Valitse Siirrä reittipisteet kun haluat siirtää reittipisteet
uuteen tai olemassa olevaan ryhmään, tai

6. ValitseMääritä symboli kun haluat määrittää uuden symbolin
kaikkiin hakulistan tuloksissa lueteltuihin reittipisteisiin.

Voit myös valita reittipisteen listalta jos haluat katsella
yksityiskohtaisia tietoja, tai karttasovelluksen kautta voit valita
MENE-toiminnon reittipisteeseen tai voit näyttää reittipisteen
karttasovelluksessa.

Reittipisteiden haku symbolin perusteella
Reittipisteitä on mahdollista hakea reittipistesymbolin
perusteella.
Reittipistelistan kautta:
1. Valitse Etsi.

Näyttöön tulee hakusivu.
2. Valitse Symboli.

Näyttöön tulee reittipistesymbolien lista.
3. Valitse symboli joka on määritetty reittipisteelle/reittipisteille

joita haluat hakea.
Näyttöön tulee lista kaikista reittipisteistä joihin on liitetty
asianomainen symboli.
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4. Valitse Pyyhi reittipisteet kun haluat poistaa reittipistelistan
järjestelmästä, tai

5. Valitse Siirrä reittipisteet kun haluat siirtää reittipisteet
uuteen tai olemassa olevaan ryhmään, tai

6. ValitseMääritä symboli kun haluat määrittää uuden symbolin
kaikkiin hakulistan tuloksissa lueteltuihin reittipisteisiin.

Voit myös valita reittipisteen listalta jos haluat katsella
yksityiskohtaisia tietoja, tai karttasovelluksen kautta voit valita
MENE-toiminnon reittipisteeseen tai voit näyttää reittipisteen
karttasovelluksessa.

Reittipisteiden haku alueen perusteella
Reittipisteitä voidaan hakea valitsemalla haluttu alue
karttasovelluksesta.
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Reittipisteet.

Näyttöön tulee reittipisteluettelo.
4. Valitse Etsi.

Näyttöön tulee hakusivu.
5. Valitse Alue.

Näyttöön tulee karttasovellus ja alueen hakuun liittyvä
valikko.

6. Valitse hakualueen ensimmäisen kulman piste.
7. Valitse hakualueen vastakkaisen kulman piste.

Näyttöön piirtyy ruutu joka kattaa haettavaksi määritetyn
alueen.

Mikäli ruutu piirtyy väärään kohtaan voit määrittää alueen
uudelleen valitsemalla kaksi uuttaa kulmapistettä.

8. Valitse Haku-vaihtoehto valikosta.
Näyttöön tulee lista kaikista valitulla alueilla olevista
reittipisteistä.

9. Valitse Pyyhi reittipisteet kun haluat poistaa reittipisteet
järjestelmästä, tai

10.Valitse Siirrä reittipisteet kun haluat siirtää reittipisteet
uuteen tai olemassa olevaan ryhmään, tai

11. ValitseMääritä symboli kun haluat määrittää uuden symbolin
kaikkiin hakulistan tuloksissa lueteltuihin reittipisteisiin.

Voit myös valita reittipisteen listalta jos haluat katsella
yksityiskohtaisia tietoja, tai käyttää MENE-toimintoa
reittipisteeseen tai voit näyttää reittipisteen karttasovelluksessa.

Reittipisteiden symbolit
Valittavissa on laaja valikoima erilaisia reittipistesymboleita, joita
voidaan käyttää edustamaan erilaisia reittipistetyyppejä.

Musta risti Punainen risti

Musta ympyrä Punainen ympyrä

Musta neliö Punainen neliö

Musta kolmio Punainen kolmio

Sininen risti Vihreä risti

Sininen ympyrä Vihreä ympyrä

Sininen neliö Vihreä neliö

Sininen kolmio Vihreä kolmio

Ankkuri Hylky

Poiju Polttoaine
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Käymälät Ravintola

Ramppi Varoitus

Vihreä kilpamerkki
vastapäivään

Vihreä kilpamerkki
myötäpäivään

Keltainen
kilpamerkki
vastapäivään

Keltainen kilpamerkki
myötäpäivään

Punainen
kilpamerkki
vastapäivään

Punainen kilpamerkki
myötäpäivään

Markkeri Rajoitus

Pohjamerkki Ylämerkki

Reitin alku Reitin loppu

Sukeltaja meressä Sukeltaja meressä 2

Öljynporauslautta Täytetty ympyrä

FAD (Fish
Attracting Device
= Kalahoukutin)

Sementtimurskaa

Meriheinä Osteri

Vihreä poiju Vihreä kartiopoiju

Punainen poiju Punainen kartiopoiju

Keltainen poiju Keltainen kartiopoiju

Kalapyydys Risukasa

Suositut merkit Posti

Reuna Kala

Kala 1 Tähti Kala 2 Tähti

Kala 3 Tähti Kalaparvi

Hummeri Pieni kala

Karit Riutta

Yksityinen riutta Julkinen riutta

Delfiini Hai

Miekkakala Tankki

Riuttapallo Purjevene

Urheilukalastusvene Troolari

Uimari Martini

Puu Torni

Mäen nyppylä Silta

Lentokone Auto

Pääkallo Timantti T

Timanttineljännes Täytetty kolmio

Reittipisteryhmien näyttäminen ja
piilottaminen
Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse R.piste.
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2. Valitse Näytä RPT:t: Kartta, tai Näytä RPT:t: Tutka
avoimesta sovelluksesta riippuen.
Näyttöön tulee Näytä/Piilota-reittipisteluettelo.

Yllä olevassa esimerkissä Päivämatkaryhmää ei näytetä
Karttasovelluksessa.

3. Valitse Muuta: kun haluat vaihtaa valinnan vaihtoehtojen
Ryhmät ja Symbolit välillä.
Näyttöön tulee symbolien tai ryhmien lista.

4. Valitse listalta Ryhmä tai Symboli jonka haluat näyttää tai
piilottaa.

Jos listalla näkyy Näytä ryhmä tai symbolit näytetään,
jos Piilota näkyy listalla, ryhmä tai symbolit eivät näy
sovelluksessa.

5. Toista vaihe 4 kullekin reittipisteryhmälle tai symbolityypille
jonka haluat näyttää tai piilottaa.

6. Vaihtoehtoisesti voit näyttää tai piilottaa kaikki reittipisteet
valitsemalla Näytä kaikki tai Piilota kaikki.

Reittipisteiden ja symbolien lista on mahdollista avata myös
sovellusvalikon kautta:

• Karttasovelluksesta: Menu > Reitit ja jäljet > Reittipisteet.

• Tutkasovelluksesta: Menu > Esitystapa > Valitse näytettävät
reittipisteet.

15.2 Reitit
Reitti koostuu sarjasta peräkkäisiä reittipisteitä, joita käytetään
tyypillisesti purjehdittavan reitin suunnittelun ja navigoinnin
apuna.
Reitti näytetään näytöllä sarjana reittipisteitä, joita yhdistää viiva.
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Reitteihin liittyvät toiminnot
Käytettävissä on valikoima reitteihin liittyviä toimintoja, joita
käytetään reittien rakentamiseen, navigointiin sekä hallinnointiin.
Reittien toimintojen avulla voit mm.:
• Rakentaa ja tallentaa reitin myöhempää käyttöä varten (reitti
tallennetaan reittilistaan).

• Navigoida (seurata) reittejä.
• Hallinnoida ja muokata järjestelmään tallennettuja reittejä.
• Rakentaa reitin olemassa olevasta jäljestä.
Reitteihin liittyvät toiminnot ovat käytettävissä karttasovelluksen
kautta:
• valitsemalla olemassa oleva reitti.
• käyttämällä kartan kohdevalikon Rakenna reitti -vaihtoehtoa.
• käyttämällä karttasovelluksen valikkoa ja valitsemalla: Menu
> Navigoi > Seuraa reittiä tai Rakenna reitti.

Huom: Voit avata reittilistan myös kotisivun kautta
valitsemalla Reitit & Jäljet ja sitten Reitit.

Reitin rakentaminen
Reitti voi muodostua seuraavista yhdistelmistä:
• Uudet reittipisteet
• olemassa olevat reittipisteet
• olemassa oleva jälki
Sitä mukaa kun uusia reittipisteistä lisätään, järjestelmä
antaa uudelle reittipisteelle järjestysnumeron joka ilmaisee
sen järjestyksen asianomaisessa reitissä piirtyvän symbolin
vastatessa nykyistä oletussymbolia. Seuraavat seikat on syytä
ottaa huomioon:
• Kun reitti rakennetaan se ei ole aktiivinen eikä siten vaikuta
sen hetkiseen navigointiin.

• Et voi tallentaa uutta reittiä mikäli jokin sen reittipisteistä on
sillä hetkellä aktiivinen.

Reitin rakentaminen
Voit rakentaa reitin kosketusnäytöllä varustetun monitoiminäytön
avulla seuraavasti.
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Karttasovelluksesta:
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1. Valitse ja pidä valittuna jokin kohta näytöltä.
Karttatietojen sisältövalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Rakenna reitti.
Näyttöön tulee reitin rakennuksen valikko.

3. Valitse jokin kohta näytöltä aloituspisteeksi.
4. Valitse muut reittipisteet kulkujärjetyksesssä ja sijoita ne

reitille.
Reitin tietoja tallennetaan aina kun uusi reittipiste on sijoitettu.

5. Kun reitti on valmis paina Tallenna reitti.
Näyttöön tulee Tallenna reitti -ponnahdusikkuna.

6. Valitse Seuraa jos haluat seurata reittiä heti, tai
7. Valitse Muokkaa jos haluat muuttaa reitin nimeä tai reitin

väriä, tai
8. Valitse Poistu kun haluat tallentaa reitin ja palata

karttasovellukseen.

Huom: Jos sijoitat reittipisteen väärään kohtaan, valitse
reittivalikosta Kumoa R.piste.

Reitin rakentaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Navigointi.
3. Valitse Rakenna reitti.

Näyttöön tulee reitin rakennuksen valikko.
4. Valitse Tee R.piste.
5. Valitse kohta kartalta Joystick-ohjaimella.
6. Sijoita reitin ensimmäinen reittipiste painamallaOk-painiketta.
7. Sijoita reitin seuraavat reittipisteet Joystick-ohjaimella ja Ok

-painiketta painamalla.
Reitin tietoja tallennetaan aina kun uusi reittipiste on sijoitettu.

8. Kun olet valmis paina Tallenna reitti.
Näyttöön tulee Tallenna reitti -ponnahdusikkuna.

9. Valitse Seuraa jos haluat seurata reittiä heti, tai
10.Valitse Muokkaa jos haluat muuttaa reitin nimeä tai reitin

väriä, tai
11. Valitse Poistu kun haluat tallentaa reitin ja palata

karttasovellukseen.

Huom: Jos sijoitat reittipisteen väärään kohtaan, valitse
Kumoa R.piste.

Reitin rakentaminen reittipistelistan avulla
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Navigointi.
3. Valitse Rakenna reitti.

Näyttöön tulee reitin rakennuksen valikko.
4. Valitse Käytä R.piste listaa.

Näyttöön tulee reittipisteluettelo.
5. Valitse haluamasi reittipiste.

Näyttö palaa reitin rakentamiseen liittyvään valikkoon.
6. Lisää uudet reittipisteet reittiin.

Reitin tietoja tallennetaan aina kun uusi reittipiste on sijoitettu.
7. Kun olet valmis paina Tallenna reitti.

Näyttöön tulee Tallenna reitti -ponnahdusikkuna.
8. Valitse Seuraa jos haluat seurata reittiä heti, tai
9. Valitse Muokkaa jos haluat muuttaa reitin nimeä tai reitin

väriä, tai
10.Valitse Poistu kun haluat tallentaa reitin ja palata

karttasovellukseen.

Huom: Jos valitset väärätän reittipisteen, valitse Kumoa
R.piste.

Kartan mittakaavan säätö reitin muodostamisen aikana
Rakenna reitti -valikosta:
1. Kartan zoomaus käyttämällä näytöllä näkyviä Zoomaus

sisään - ja Zoomaus ulos -kuvakkeita.

Kartan mittakaavan säätö reitin muodostamisen aikana
Rakenna reitti -valikosta:
1. Kartan zoomaus käyttämällä Zoomaus sisään - ja Zoomaus

ulos -painikkeita.

Reitin muodostaminen jäljestä
Voit luoda reitin tallennetusta jäljestä.
Kun jälki muunnetaan järjestelmä luo sitä mahdollisimman
tarkoin jäljittelevän reitin käyttämällä mahdollisimman pientä
määrää reittipisteitä. Jokainen luotu reittipiste tallennetaan
kyseisen sijainnin syvyys- ja lämpötilatiedon kanssa (mikäli
tiedot käytettävissä).
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Huom: Mikäli jäljessä on katkos, vain viimeisin jäljen
segmentti muunnetaan reitiksi.

Reitin rakentaminen jäljestä
Jälkilistan kautta:

• kotisivulta: Reitit & Jäljet > Jäljet
• karttasovelluksesta: Menu > Reitit & Jäljet > Jäljet
1. Valitse Jälki jonka haluat muuntaa reitiksi.

Näyttöön tulee jälkiin liittyvä valikko.
2. Valitse Lue reitti jäljestä.

Kun reitti on muodostettu, maksimi poikkeama muodostetun
reitin ja jäljen välillä näytetään näytöllä ja uusi reitti lisätään
reittilistaan. Voit nyt näyttää reitin ja muokata sitä, poistaa
sen jne. samoin kuin muita järjestelmään tallennettuja
reittejä.

3. Vahvista painamalla Ok.
4. Voit muokata luodun reitin nimeä sekä määrittää reitin värin

valitsemalla Muokkaa.

Reitin rakentaminen kartalla näkyvän jäljen avulla
Karttasovelluksesta:
1. Valitse haluamasi jälki.

Näytöön tulee jälken sisältövalikko.
2. Valitse Lue reitti jäljestä.

Kun reitti on muodostettu, maksimi poikkeama muodostetun
reitin ja jäljen välillä näytetään näytöllä ponnahdusikkunassa
ja uusi reitti lisätään reittilistaan. Voit nyt näyttää reitin
ja muokata sitä, poistaa sen jne. samoin kuin muita
järjestelmään tallennettuja reittejä.

3. Vahvista painamalla Ok.
4. Voit muokata luodun reitin nimeä sekä määrittää reitin värin

valitsemalla Muokkaa.

Reitin katselu ja muokkaus
Reitteihin liittyy joukko erilaisia muuttujia. Näitä on mahdollista
katsoa ja muokata.
Voit mm:

• Näyttää tai piilottaa reitin karttanäytöllä.

• Katsella reitin tietoja.

• Muuttaa reitin nimen tai värin.

• Lisätä, siirtää tai poistaa reitin reittipisteitä.

• Muuttaa reitin viivaleveyttä.
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Huom: Aktiivista reittiä on mahdollista muokata poislukien
aktiivinen reittipiste. Jos muokattavasta reittipisteestä tulee
aktiivinen reittipiste, järjestelmä peruuttaa muokkauksen ja
reittipiste säilyy alkuperäisellä paikalla.

Reittien ja jälkien näyttäminen tai piilottaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Reitit tai Jäljet.
4. Valitse Näytä/Piilota.
5. Valitse reitti tai jälki, vaihtoehdot ovat Näytä ja Piilota.

Reitin valinta katselua tai muokkausta varten
1. Valitse haluamasi reitti jollakin seuraavista tavoista:

• Karttasovelluksesta, valitse reitti näytöltä jos haluat nähdä
reitin kohdevalikon.

• Karttasovelluksesta, valitse: Menu > Reitit & Jäljet >
Reittilista ja valitse haluamasi reitti listalta.

• Kotisivulta, valitse: Reitit & Jäljet > Reittilista ja valitse
haluamasi reitti listalta.

Reittipisteen lisääminen reitille karttasovelluksessa
Karttasovelluksesta:
1. Valitse haluamasi reitin etappi

Näyttöön tulee reittitiedot.
2. Valitse Aseta reittipiste.
3. Valitse uuden reittipisteen sijainti.

Reitin legi venyy ulottuen uuteen reittipisteeseen.

Reittipisteen poistaminen reitiltä
Karttasovelluksesta:
1. Valitse poistettava reittipiste.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Poista reittipiste.

Näyttöön tulee Poista reittipiste —ikkuna.
3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa

toimnnon.
Reittipiste poistetaan reitiltä mutta se on edelleen käytettävissä.

Reittipisteen siirtäminen reitillä
Karttasovelluksesta:
1. Sijoita kursori siirrettävän reittipisteen päälle.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Siirrä reittipiste.
3. Valitse uusi sijainti reittipisteelle.

Reittien poistaminen
Näytetyn reitin poistaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse reitti.

Näyttöön tulee reitin tiedot sisältävä valikko.
2. Valitse Poista reitti.

Näyttöön tulee Poista reitti -ponnahdusikkuna.
3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa

toimnnon.

Reitin poisto käyttämällä reittilistaa
Karttasovelluksen valikosta tai kotisivulta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Reitit.

Reittilista näkyy näytössä.
3. Valitse reitti jonka haluat poistaa.
4. Valitse Poista reitti.

Näyttöön tulee reittien poistoon liittyvä ponnahdusikkuna.
5. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa

toimnnon.

Huom: Voit poistaa minkä tahansa reitin, paitsi sen jota pitkin
kyseisellä hetkellä navigoit. Kun poistat reitin, vain kyseiseen
reittiin sisältyvät reittipisteet poistetaan.

Kaikkien reittien poistaminen
Kotisivun kautta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Tuonti/Vienti.
3. Valitse Poista tietoja muistista.
4. Valitse Reittien poistaminen järjestelmästä.

Näyttöön tulee reittien muistista poistoon liittyvä
ponnahdusikkuna.

5. Valitse Poista kaikki.
Näyttöön tulee vahvistusta pyytävä ponnahdusikkuna.

6. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa
toimnnon.

Reitin kohdevalikko
Kursorin sijoittaminen karttasovelluksen reitin päälle tuo
näyttöön reitin kohdevalikon joka näyttää reitin legin, kursorin ja
valikkovaihtoehtojen ollessa korostettuna.

Kohdevalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

• Seuraa reittiä

• Seuraa reittiä vastasuuntaan

• Piilota reitti

• Aseta reittipiste

• Muokkaa reittiä

• Poista reitti

• Lisää reittilegi

• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

Reitin seuraamisen aikana kohdevalikon vaihtoehdot muuttuvat
seuraaviksi:

• Älä seuraa

• Aloita XTE uudelleen

• Seuraava reittipiste

• Aseta reittipiste

• Muokkaa reittiä

• Poista reitti — pois käytöstä

• Lisää reittilegi

• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.
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15.3 Jäljet
Jälki on näytöllä näkyvä kuljettua matkaa kuvaava viiva.
Piirtojälki koostuu peräkkäisistä automaattisesti piirtyvistä
pisteistä. Voit tallentaa jäljen jos haluat tallentaa kuljetun matkan
arkistoon.
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Jälkien avulla voit:
• Katsella reittiä jota olet kulkenut.
• Luoda jälkeen perustuvan reitin.

Jäljen luonti
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Navigointi.
2. Valitse Aloita jälki.

Näyttöön tulee jälkipiirron käynnistämiseen liittyvä
ponnahdusikkuna.

3. Valitse Ok.
Kun navigoit alustasi, kulkemasi matka tallentuu
automaattisesti jälkenä.

Huom: Mikäli monitoiminäyttö sammuu jäljen tallennuksen
yhteydessä tai mikäli paikkatieto menetetään, jälkeen
muodostuu katkos.

Huom: Mikäli muistin maksimimäärä jälkipisteitä saavutetaan,
näyttöön tulee näkyviin varoitus. Jäljen tallennus jatkuu mutta
uusimmat pisteet tallentuvat vanhimpien pisteiden päälle.

4. Jäljen viimeistelemiseksi valitse Navigointi-valikon Lopeta
jälkipiirto: Menu > Navigointi > Lopeta jälkipiirto.
Näyttöön tulee Jälkipiirto pysäytetty -ponnahdusikkuna.

5. Valitse Tallenna, Poista tai Peruuta.
• Tallenna— tallentaa jäljen ja avaa Muokkaa jälkiasetuksia
-ikkunan jonka kautta voit nimetä jäljen ja valita jäljen värin.

• Poista — poistaa jäljen.
• Peruuta— peruuttaa Pysäytä jälkipiirto -toiminnon.

Tallennusväli
Jälkiväli määrittää aikavälin tai etäisyyden jäljen perättäisten
tallennuspisteiden välillä.
Voit asettaa jälkipisteiden välisen tallennusvälin ja valita
jälkivälityypin (matka tai aika) jolla voit optimoida tehokkaimman
mahdollisen muistin käytön.
Asetukset ovat käytettävissä Jälkiasetukset-valikon kautta.
• Tallennustapa — määrittää jäljen tallennustavan eli
tallennusväliehdon (Auto / Aika / Etäisyys).

• Tallennusväli — määrittää tallennusvälin arvon (esim. 15
min).

Jos olet esimerkiksi luomassa jälkeä pitkältä matkalta,
Auto-asetuksen käyttö saattaa johtaa koko käytettävissä olevan
muistin käyttämiseen. Tässä tapauksessa voi olla järkevämpää
valita aikaan tai etäisyyteen perustuva jäljen tallennus ja asettaa
tallennusväli riittävän suureksi, jotta muistia ei käytetä kokonaan
tai jotta muisti ei lopu kesken.

Jälkipisteiden tallennusvälin asettaminen
Karttasovelluksen Reitit & Jäljet - valikon tai kotisivun kautta:
1. Valitse Jäljet.
2. Valitse Jälkien asetukset.
3. Valitse Jälkien tallennustapa: ja valitse soveltuva arvo:

• Auto— jäljen tallennusväli määräytyy automaattisesti
(jälkpisteiden lukumäärä minimoidaan mutta jäljen ja
todellisen kuljetun reitin välinen korrelaatio pyritään
ylläpitämään).

• Aika— jälkipisteet määritetään säännöllisin aikavälein.

• Etäisyys— jälkipisteet määritetään säännöllisin etäisyyksin.

4. Valitse Tallennusväli ja määritä sopiva arvo:
• Aikayksikkö (valittavissa mikäli "Jälkien tallennustapa" on
asetettu tilaan "Aika").

• Pituusyksikkö (valittavissa mikäli "Jälkien tallennustapa"
on asetettu tilaan "Etäisyys").

• Ei käytettävissä — jos tallennustapa on asetettu tilaan
Auto tallennusväliä ei voi asettaa.

Jäljen katselu ja muokkaaminen
Voit katsella ja muokata tallennetun jäljen ominaisuuksia.
Voit mm:

• Poistaa jäljen.

• Luoda jälkeen perustuvan reitin.

• Näyttää tai piilottaa kartalla olevan jäljen (vain
karttasovelluksen kautta).

• Muuttaa jäljen nimen.

• Muuttaa jäljen värin.

Reittien ja jälkien näyttäminen tai piilottaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Reitit & Jäljet.
3. Valitse Reitit tai Jäljet.
4. Valitse Näytä/Piilota.
5. Valitse reitti tai jälki, vaihtoehdot ovat Näytä ja Piilota.

Jäljen valinta katselua tai muokkausta varten
1. Valitse haluamasi jälki jollakin seuraavista tavoista:

• Karttasovelluksesta, valitse jälki näytöltä jos haluat nähdä
jäljen kohdevalikon.

• Karttasovelluksesta, valitse seuraavasti: Menu > Reitit &
Jäljet > Jäljet ja valitse haluamasi jälki.

• Kotisivulta, valitse: Reitit & Jäljet > Jäljet ja valitse
haluamasi jälki.

Voit jatkaa jäljen tarkastelua tai muokkausta käytettävissä olevia
toimintoja käyttämällä.

Jäljen nimeäminen uudelleen
Voit muuttaa tallennetun jäljen nimen.
Jälkilistan näkyessä näytöllä.
1. Valitse jälki jota haluat muokata.

Näyttöön tulee jälkiin liittyvä sivu.
2. Valitse Muokkaa nimeä.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
3. Muuta jäljen nimi kosketusnäppäimistön avulla.
4. Kun olet valmis valitse TALLENNA.
Voit myös muokata jäljen tietoja valitsemalla Muokkaa jälkeä
jäljen sisältövalikosta.

Jäljen värin muuttaminen
Voit muuttaa tallennetun jäljen väriä.
Jälkilistan näkyessä näytöllä.
1. Valitse jälki jota haluat muokata.

Näyttöön tulee jälkiin liittyvä sivu.
2. Valitse Muokkaa väri.

Näyttöön tulee näkyviin värien luettelo.
3. Valitse väri jota haluat käyttää.
Voit myös muokata jäljen tietoja valitsemalla Muokkaa jälkeä
jäljen sisältövalikosta.
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Jälkien poistaminen
Jäljen poistaminen
Reitit & Jäljet -valikosta:
1. Valitse Jäljet.

Jälkilista tulee näyttöön.
2. Valitse jälki jonka haluat poistaa.
3. Valitse Poista jälki.

Näyttöön tulee jäljen poistoon liittyvä ponnahdusikkuna.
4. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa

toimnnon.

Kaikkien jälkien poistaminen
Kotisivun kautta:
1. Valitse Reitit & Jäljet.
2. Valitse Tuonti/Vienti.
3. Valitse Poista tietoja muistista.
4. Valitse Poista Jäljet järjestelmästä.

Jälkilista tulee näyttöön.
5. Valitse Poista kaikki.

Näyttöön tulee vahvistusta pyytävä ponnahdusikkuna.
6. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä tai Ei jos haluat peruuttaa

toimnnon.

Jälkien kohdevalikko
Jäljen valitseminen karttasovelluksessa tuo näyttöön
kohdevaliko, joka sisältää tiedon jäljen pituudesta, jälkipisteiden
lukumäärästä sekä joitakin valikkotoimintoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
• Älä mene (käytettävissä vain aktiivisen navigoinnin aikana).
• Poista jälki
• Piilota jälki
• Luo reitti
• Nimeä uudelleen
• Muokkaa värejä
• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

Jäljen luomisen aikana kohdevalikon vaihtoehdot muuttuvat
seuraaviksi:
• Älä mene (käytettävissä vain aktiivisen navigoinnin aikana).
• Lopeta jälkipiirto
• Poista reitti — pois käytöstä
• Luo reitti
• Nimeä uudelleen
• Muokkaa värejä
• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

15.4 Tuonti ja vienti
Reittipisteet, reitit ja jäljet voidaan tuoda ja viedä muistikortin
avulla.
Lisätietoja reittipisteiden tuonnista ja viennist sekä reiteistä
ja jäljistä on kohdassa: 8.4 Käyttäjän tietojen ja asetuksien
tallennus.
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15.5 Reittipisteiden, reittien ja jälkien
muistin koko
Monitoiminäyttöön on mahdollista tallentaa seuraavat määrät
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä

Reittipis-
teet

• 3000 reittipistettä

• 100 reittipisteryhmää, kukin ryhmä voi sisältää jopa 3000
reittipistettä

Reitit • 150 reittiä, kukin reitti voi sisältää jopa 200 reittipistettä

Jäljet • 15 jälkeä, kukin jälki voi sisältää jopa 10 000 pistettä
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16.1 Karttasovelluksen esittely
Karttasovellus mahdollistaa suoritettavien purjehdusten
suunnittelun sekä navigoinnin. Karttasovellus on esiladattu
perustyyppisellä maailman pohjakartalla. Yhteensopivien
elektronisten karttojen avulla on mahdollista laajentaa
ympäristöä ja kartoitettuja kohteita sisältäviä tietoja. Mikäli
kartografia tukee toimintoja, karttasovellus voidaan asettaa 2D-
tai 3D-tilaan.

Tyypillisiä karttasovelluksen käyttömahdolllisuuksia ovat:
• Aluksen sijainnin ja kurssin valvonta.
• Ympäristön tulkitseminen.
• Etäisyyksien ja suuntimien määritys.
• Navigointi reittipisteiden avulla.
• Suunnittelu ja navigointi reittien avulla.
• Kurssin seuranta ja tallennus.
• Kartoitettujen kohteiden tietojen katselu.
• Kiinteiden ja liikkuvien kohteiden seuranta tutkan kerroskuvan
avulla.

• Lähellä liikkuvien AIS-laitteilla varustettujen alusten seuranta
AIS-kerroskuvan avulla.

• Yhdysvaltojen ja Kanadan säätietojen seuranta
NOWRad-kerroskuvan avulla.

• Satelliittikuvien näyttäminen satelliittikerroskuvan avulla.

Huom: Tarkkojen 3D-tietojen hyödyntämiseksi käytettävissä
on oltava 3D-kartografisia tietoja kyseiselle maantieteelliselle
alueelle sisältävä karttakortti.

Karttasovellusta on mahdollista muokata. Voit mm:
• Muuttaa kartan piirtotavan suhteessa aluksen liikkeisiin ja
kulkusuuntaan (kartan suuntaus ja liiketila).

• Hallinnoida ja muokata syöttämiäsi karttatietoja.
• Määrittää näytöllä näkyvien karttatietojen määrän.

Kartan datumi
Kartan datumi vaikuttaa karttasovelluksessa näytetyn aluksen
sijaintitiedon tarkkuuteen.
Jotta GPS-vastaanotin ja monitoiminäyttö toimisivat oikein
keskenään ja jotta niiden esittämät tiedot vastaisivat painetun
merikortin tietoja, tulee niissä kaikissa olla sama datumi.
Monitoiminäytön oletusdatumi on WGS1984. Jos painetuissa
(paperisissa) merikorteissa joita käytät on muu datumi,
voit vaihtaa monitoiminäytön datumin samaksi järjestelmän
asetuksien kautta. Järjestelmän asetuksiin pääset kotisivun
kautta seuraavasti: Asetukset > Järjestelmän asetukset >
Järjestelmän asetukset > Järjestelmän datumi.
Kun muutat monitoiminäytön datumin, kartan ruudukko
siirtyy vastaamaan uutta datumia, jonka lisäksi kartografisten
kohteiden latitudi- ja longituditiedot muuttuvat vastaavasti.
Monitoiminäyttö yrittää seuraavaksi asettaa mahdollisen liitetyn
GPS-vastaanottimen datumin samaksi seuraavalla tavalla:
• Jos käytössäsi on sisäänrakennetulla GPS-vastaanottimella
varustettu monitoiminäyttö, korrelointi tapahtuu joka kerta kun
muutat datumia.

• Jos käytössäsi on Raymarine GPS-vastaanotin jossa on
SeaTalk— tai SeaTalkng—väylä, korrelointi tapahtuu joka kerta
kun muutat monitoiminäytön datumia.

• Jos käytössäsi on Raymarine GPS —vastaanotin jossa on
NMEA0183, tai kolmannen osapuolen GPS—vastaanotin,
korrrelointi on suoritettava erikseen.

On myös mahdollista, että voit käyttää monitoiminäyttöä NMEA
0183 GPS-vastaanottimen korrelointiin. Valitse kotisivulta
Asetukset > Järjestelmän asetukset > GPS-asetukset >
Katso satelliittitiedot. Jos datumi näkyy näytössä, voi olla
että pääset muuttamaan sitä. Valitse kotisivulta Asetukset >
Järjestelmän asetukset > Tietolähteet > GPS-datumi.

Huom: Raymarine suosittelee, että aluksen sijaintia
karttanäytössä verrataan tunnetun todellisen kohteen
sijaintiin. Tyypillisen GPS-vastaanottimen paikannustarkkuus
on 5 — 15 metriä.

Karttapisteen valikko
Kartan kohdevalikko sisältää kursorin sijaintitiedot sekä
pikavalinnat valikkovaihtoehtoihin.

Karttakohteen valintatapa kosketusnäytön tapauksessa riippuu
Sisältövalikko-asetuksesta joka määritetään karttasovelluksen
Asetukset-valikon kautta, vaihtoehdot ovat Kosketus tai Pito.
Pop-up-valikko sisältää seuraavat kursoriin liittyvät sijaintitiedot
(suhteessa aluksen sijaintiin):
• LAT (latitudi eli leveyaste)
• LON (longitudi eli pituusaste)
• RNG (etäisyys)
• BRG (suuntima aluksesta)
Valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
• Mene kursorille / Älä mene / Älä seuraa
• Reittipisteen sijoittaminen
• Foto
• Vuorovesiasema (käytettävissä vain mikäli vuorovesiasema
on valittuna).

• Virtausasema (käytettävissä vain mikäli virtausasema on
valittuna).

• Luotsikirja (käytettävissä vain tiettyjen satamien yhteydessä).
• Animoi (käytettävissä vain mikäli vuorovesi- tai virtausasema
on valittuna).

• Karttakohteet
• Etsi lähin
• Mittanauha
• Rakenna reitti
• Valitse maalit (käytettävissä vain kun tutkan kerroskuva on
kytketty päälle).

• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.
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Kohdevalikon asetuksien valitseminen
Kosketusnäyttötoiminnolla varustetuissa monitoiminäytöissä voit
valita karttakohteiden kohdevalikon käyttötavan.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Näytön asetukset.
3. Valitse Kartan kohdevalikko kun haluat vaihtaa asetusta

välillä Kosketus tai Pidä.

• Pito — karttakohteen kosketus ja pito avaa karttakohteen
kohdevalikon.

• Kosketus — karttakohteen kosketus avaa karttakohteen
kohdevalikon.

16.2 Elektroniset kartat - esittely
Monitoiminäyttösi sisältää perustyyppisen maailman yleiskartan.
Elektroniset kartat sisältävät kartografisia lisätietoja.
Näytettävien kartografisten tietojen yksityiskohtaisuus vaihtelee
karttatyypeittäin, maantieteellisen sijainnin sekä kartan
mittakaavan mukaan. Valittu mittakaava ilmaistaan näytöllä
näkyvän mittakaavailmaisimen avulla, näytetty arvo kertoo viivan
pituuden näytön yli.
Voit poistaa ja asentaa karttakortin koska tahansa. Kartta
piirtyy uudelleen kun järjestelmä tunnistaa että yhteensopiva
karttakortti on asennettu tai poistettu.
Jaetun näkymän avulla voit näyttää erilaisia kartografioita
rinnakkain eli samanaikaisesti.

Huomautus: Kartta- ja
muistikorttien hoito
Noudata alla olevia ohjeita välttääksesi
karttakorttien peruuttamaton vahingoittuminen ja/tai
tietojen menetykset:

• ÄLÄ TALLENNA dataa tai tiedostoja kartografiaa
sisältäville muistikorteille koska karttatiedot
saattavat ylikirjautua.

• Varmista, että kartta- ja muistikortti on asennettu
oikein päin. ÄLÄ yritä pakottaa karttakorttia
paikoilleen.

• ÄLÄ yritä poistaa kartta- tai muistikorttia
paikoiltaan käyttämällä mitään metallisia
työkaluja, kuten ruuvimeisseliä tai pihtejä.

LightHouse
CHARTS

LightHouse-kartat
LightHouse II -ohjelmiston myötä Raymarinen monitoiminäytöt
tukevat nyt myös Raymarinen uusia LightHouse-karttoja.
LightHouse-kartat muodostetaan vektori- ja rasteripohjaisista
kartoista ja LightHouse-karttakone mahdollistaa uudenlaisten
karttatyyppien ja uusia ympäri maailma olevien alueiden
karttatietojen tarjonnan Raymarinen laitteisiin.
Lisätietoja Raymarinen Internet-sivuilla osoitteessa: uusimmat
tiedot LightHouse-kartoista.

Rasterikartat

Rasterikartat ovat tarkka kopio (skannaus) olemassa olevasta
paperisesta merikortista. Kaikki tiedot on sulautettu itse
karttatiedostoon. Rasterikarttojen zoomauksen yhteydessä
kaikki muuttuu suuremmaksi tai pienemmäksi näytössä, mukaan
lukien tekstit. Kun vaihdat karttasovelluksen suuntausta, kaikki
tiedot kartalla mukaan lukien tekstit kääntyvät samalla tavalla.
Koska rasterikartat muodostetaan skannaamalla tiedostokoko
on yleensä suurempi kuin vastaavalla vektorikartalla.
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Vektorikartat

Vektorikartat ovat tietokoneella tehtyjä pisteistä ja viivoista
koostuvia karttakuvauksia. Vektorikartan karttakohteet ja
kerrokset on mahdollista ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ja kohteita on mahdollista valita lisätietojen näyttämiseksi.
Vektorikartan zoomaus sisään- tai ulospäin muuttaa
maantieteellisten kohteiden kokoa näytöllä mutta teksti- ja
karttakohteiden koko pysyy samana zoomauksesta huolimatta.
Karttasovelluksen suuntausta muutettaessa maantieteelliset
kohteet kääntyvät vastaavasti mutta teksti- ja karttakohteet
pysyvät alkuperäisen suuntaisina näytöllä. Koska vektorikartat
muodostetaan ohjelmallisesti kuvien skannauksen siaan
tiedostokoko on tyypillisest pienempi kuin vastaavalla
rasteripohjaisella kartalla.

LightHouseTM-karttojen lataus
LightHouseTM-karttoja on ladattavissa Raymarinen
Internet-sivuilta.

Tärkeää: Sinun tulee ensin lukea ja hyväksyä
LightHouseTM-karttoihin liittyvä loppukäyttäjän lisenssisopimus
(End User License Agreement eli EULA) ennen kuin voit
ladata ja alkaa käyttämään LightHouseTM-karttoja.

1. Siirry LightHouse-karttojen sivulle Raymarinen
Internet-sivustolla, osoitteeseen: http://www.rayma-
rine.com/lighthousecharts/.

2. Valitse Rasteri- tai Vektorikarttatyyppi.
Näyttöön tulee näkyviin kartta-alueet näyttävä sivu.

3. Valitse haluamasi alue.
Näyttöön tulee kyseisen alueen kartan lataussivu.

4. Napsauta ‘Lue käyttöehdot’.
5. Lue ja varmista, että ymmärrät KOKONAAN EULA:n (End

User License Agreement) eli loppukäyttäjän lisenssin ehdot.

Jatka seuraavaan vaiheeseen vain mikäli hyväksyt EULA:n
asettamat ehdot.

6. Syötä omat tietosi asianomaisiin kenttiin.
7. Napsauta valintaruutua "Olen lukenut ja hyväksyn

LightHouse-karttojen käyttöehdot".
8. Napsauta Lataa kartta.

Lataus käynnistyy automaattisesti. Mikäli linkki ei käynnisty
automaattisesti valittavissa on linkki josta latauksen voi
käynnistää manuaalisesti.

Huom:

• Tiedoston koosta johtuen lataukseen voi kulua jonkin aikaa.

• Latausajat vaihtelevat käytettävissä olevan yhteysnopeuden
mukaan.

• Koska ladattavat tiedostot ovat kookkaita suosittelemme
erityisen lataushallintasovelluksen/kiihdyttimen latausta
koska mainitun sovelluksen käyttö voi nopeuttaa karttojen
latausaikoja ja varmistaa lisäksi, että mikäli lataus keskeytyy
kesken kaiken voit jatkaa latausta kesken jääneestä
kohdasta sen sijaan että joutuisit aloittamaan koko tiedoston
latauksen kokonaan alusta.

9. Odota että lataus on päättynyt.
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Ladattu tiedosto voidaan nyt purkaa muistikortille edelleen
monitoiminäytössä käytettäväksi.

Tiedostojen purkaminen muistikortille
LightHouse-kartan ladattu tiedosto tulee purkaa muistikortille
jotta tiedostoa voisi käyttää monitoiminäytössä.

Huom: Alla olevat ohjeet ovat vain ohjeellisia. Oman
PC-tietokoneesi käyttöjärjestelmästä riippuen sekä
käyttämäsi pakkausohjelmiston (zip) tyypistä riippuen
seuraavassa kuvatut toimintovaiheet saattavat poiketa jonkin
verran käytännöstä. Jos olet epävarma tarkista ohjeet
käyttöjärjestelmäsi dokumentoinnista tai pakkausohjelmiston
ohjeista.

Yli 4 GB:n tiedostojen purkaminen saattaa edellyttää kolmannen
osapuolen pakkaussovellusta, kuten 7zip-ohjelmistoa:
http://www.7–zip.org/.
Varmista, että käytössäsi on riittävästi vapaata tilaa sisältävä
muistikortti ladattavien ja purettavien karttatiedostojen
tallentamiseen. Tiedoston koko on ilmaistu kunkin
maantieteellisen alueen lataussivulla.
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme Class 10 -
tai UHS (Ultra High Speed) -luokan muistikortteja.
1. Paikallista ladattava tiedosto.

Tiedosto tallennetaan valitsemaasi kansioon tai
tavanomaiseen latauskansioosi.

2. Napsauta tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Pura
tänne -vaihtoehto purkuohjelmiston toimintovaihtoehdoista.

3. Kun kaikki tiedostot on purettu valitse karttatiedostot.

4. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse Lähetä ja sitten
> Siirrettävä levy

Karttatiedostot kopioidaan muistikortille.
5. Tarkista, että tiedostojen kopiointi muistikortille onnistui

käyttämällä tiedostojen hallintasovellusta.

6. Suorita muistikortin poisto PC-tietokoneen kortinlukijasta
asianmukaisella tavalla.

7. Aseta muistikortti monitoiminäytön kortinlukijaan.
8. Avaa monitoiminäyttösi karttasovellus.
9. Valitse uusi karttatiedosto Kartan valinta -valikosta: Menu >

Esitystapa > Kartan valinta.
Karttanäkymä piirtyy uudelleen valitun uuden karttatyypin
mukaisesti.

Navionics-kartat
Monitoiminäyttö on yhteensopiva Navionics-kartografian kanssa:
Seuraavat Navionics-kartografiat ovat yhteensopivia
monitoiminäyttösi kanssa:

• Ready to Navigate

• Silver

• Gold

• Gold+

• Platinum

• Platinum+

• Fish'N Chip

• Hotmaps

Voit tarkistaa Navionics-karttakorttien saatavuuden ja
karttakorttien tyyppitietoja Internet-sivuilta osoitteesta
www.navionics.com tai www.navionics.it.

Huom: Lisätietoja tuetuista karttakorteista on
saatavissa Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
www.raymarine.com).
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Navionics Mobile Marine -sovellus
Voit synkronoida monitoiminäyttösi ja Navionics Mobile Marine
-sovelluksen sisältävän mobiililaitteesi tiedot.
Synkronointi lataa Navionics Freshest Data -tiedot
mobiililaitteestasi monitoiminäyttöösi ja lataa kaikuluotaimen
lokitiedot monitoiminäytöstäsi mobiililaitteeseen. Reittipisteet
ja reitit on myös mahdollista synkronoida mobiililaitteen ja
monitoiminäytön välillä.
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67

1 2 4 53

1 Navionics-palvelimet

2 Lataa Navionics Freshest Data -tiedot mobiililaitteeseen
(edellyttää Internet-yhteyttä)

3 Mobiililaite joka on varustettu Navionics Mobile -sovelluksella

4 Lataa Navionics Freshest Data -tiedot monitoiminäyttöön
(edellyttää Wi-Fi-liitäntää monitoiminäytön ja mobiililaitteen
välillä)

5 Monitoiminäyttö

6 * Lataa kaikulokit ja Community-tiedot (yhdyskuntatiedot)
mobiililaitteeseen (edellyttää Wi-Fi-liitäntää monitoiminäytön
ja mobiililaitteen välillä)

7 ** Lataa kaikulokit ja Community-tiedot Navionics-palvelimeen
(edellyttää Internet-liitäntää)

Huom:
* Osallistuminen Navionics Sonar Charts -palvelun toimintoihin
edellyttää, että monitoiminäytön kaikuluotaimen lokikirjaus on
asetettu päälle). Kaikulokit asetetaan päälle karttasovelluksen
valikosta seuraavasti: Menu > Syvyys & Syvyyskäyrät >
Kaikulokit.
** Kaikulokit ladataan Navionicsin palvelimelle anonyymisti.

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

1. Lataa ja asenna Navionics Mobile Marine -sovellus, joka on
saatavissa Apple App Store -nettikaupan kautta.

2. Tilaa Navionics Freshest Data.

3. Lataa Freshest-tiedot mobiililaitteeseesi.

4. Ota käyttöön monitoiminäytön Wi-Fi-toiminto Järjestelmän
asetukset -valikon kautta.

5. Ota käyttöön mobiililaitteesi Wi-Fi-toiminto.

6. Valitse monitoiminäytön Wi-Fi -liitäntä yhteensopivan laitteen
käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

Navionics Freshest Data
Navionics tarjoaa 12 kuukauden tilausta Freshest Data
-palveluun, joka tarjoaa merikarttojen, kaikuluotaustietojen sekä
yhdyskuntatietojen päivityksiä.
Merikortit — Navionics 2D-kartat.
Kaikuluotainkartat— Korkean erotuskyvyn syvyyskäyräkartat
jotka on luotu yhdistämällä useita tietolähteitä mukaan lukien
kaikuluotauslokit joita Navionicsin käyttäjäyhteisön jäsenet ovat
tuottaneet yhteiskäyttöön.
Yhdyskuntatiedot— Navionics-käyttäjiltä saadut tiedot.
Jos haluat hyödyntää Freshest Data -tietoja aseta
Navionics-karttakortti PC-tietokoneeseen ja mene
selainohjelmalla Navionics-yhtiön Internet-sivuille osoitteeseen
www.navionics.com ja Napsauta Downloads & Updates
-vaihtoehtoa.

16.3 Navigointiasetukset
Karttasovellus sisältää ominaisuuksia jotka auttavat navigoimaan
valittuun kohteeseen.
Navigointiasetukset ovat Navigointi-valikossa: Menu >
Navigointi
• Pilotin hallinta — avaa autopilotin hallintaikkunan kun
autopilotin hallinta on asetettu käyttöön.

• Mene kursorille — asettaa kursorin nykyisen sijainnin
aktiiseksi kohteeksi.

• Mene reittipisteelle — sisältää vaihtoehdot järjestelmään
tallennettuihin reittipisteisiin navigointiin

• Älä mene — pysäyttää Mene kursorille tai Mene
reittipisteeseen toiminnot.

• Älä seuraa— pysäyttää nykyisen reitin seurannan.

• Aloita XTE uudelleen — käynnistää kurssipoikkeamvirheen
laskennan (XTE) uudelleen.

• Seuraava reittipiste — reittiä seurattaessa hyppää reitin
seuraavaan reittipisteeseen.

• Seuraa reittiä — sisältää vaihtoehdot järjestelmään
tallennettuja reittejä pitkin navigointiin

• Aloita jälki / Pysäytä jälki — käynnistää jäljen piirron
karttanäytölle jäljen piirtäessä kuljetun kurssin tai pysäyttää
jäljen piirron karttanäytölle.

• Rakenna reitti — sisältää reitin rakentamiseen liittyvät
toiminnot.

Lisätietoja reittipisteiden, reittien ja jälkien luonnista on kohdassa
Luku 15 Reittipisteet, reitit ja jäljet.

Navigointi
Navigointi näytöllä näkyvään reittipisteeseen
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Kartta- tai tutkasovelluksessa:
1. Valitse reittipiste.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Men reittipisteelle.

Huom: Aktiivisen reittipisteen ollessa valittuna voit koska
tahansa valita reittipisteen kohdevalikosta vaihtoehdon Älä
mene jos haluat peruuttaa toiminnon.

Reittipisteeseen navigointi reittipisteryhmälistan mukaan
Karttasovelluksesta:
1. Valitse R.piste.

Näyttöön tulee reittipistevalikko.
2. Valitse Reittipisteet.

Näyttöön tulee reittipisteryhmälista.
3. Selaa haluamasi reittipiste ryhmälistalta.
4. Valitse reittipiste.

Näyttöön tulee reittipisteisiin liittyvä ikkuna.
5. Valitse Mene.

Navigointi sijaintiin kartalla
Karttasovelluksesta:
1. Valitse haluamasi sijainti näytöltä.

Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.
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2. Valitse Mene kursorille.

Navigointi kursorin sijaintiin kartalla valikon avulla

D11764-2

Karttasovelluksesta:
1. Sijoita kursori haluamaasi sijaintiin kartalla.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Navigointi.
4. Valitse Mene kursorille.

Reittipisteeseen navigoinnin peruuttaminen
1. Valitse mikä tahansa sijainti näytöltä.

Reittipisteen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Älä mene.
3. Vaihtoehtoisesti, karttasovelluksessa, valitse: Menu >

Navigoi > Älä mene.

Huom: Kun navigointi reittipisteeseen ei enää ole aktiivisessa
tilassa, reittipisteen symboli palautuu takaisin normaalitilaan,
jonka lisäksi kyseisen reittipisteen ja oman aluksesi välissä
oleva katkoviiva poistuu näkyvistä.

Reittipisteeseen saapuminen
Aluksen lähestyessä reittipistettä monitoiminäytön
reittipisteeseen saapumishälytys ilmoittaa ja varoittaa
saapumisesta.
1. Kuittaa reittipisteeseen saapumisesta ilmoittava

ponnahdusikkuna painamalla Ok.
Kun hälytys on kuitattu, monitoiminäyttö valitsee seuraavan
reittipisteen ja näyttö päivittyy näyttämään reitin seuraavaa
etappia.

Huom: Voit määrittää lähestymishälytyksen varoitusalueen
säteen Hälytykset-valikon kautta valitsemalla kotisivulta
Asetukset > Hälytykset > Saapuminen R.pisteeseen.

Kurssistapoikkeamisvirhe (XTE, Cross Track
Error)
Kurssistapoikkeamisvirhe (XTE, Cross Track Error) on
poikkeama tavoitteena olevasta kurssista tai reittipisteestä,
etäisyysyksikköinä ilmaistuna.

D11765-2

XTE

Jos ohjaat alusta siten, että et kulje reitin kurssia noudattaen,
voit suunnata kohti kohdetta nollaamalla XTE:n.

Kurssistapoikkeamisvirheen (XTE, Cross Track Error)
nollaus
Karttasovelluksessa reittiä seurattaessa:
1. Valitse reitti.

Näyttöön tulee reittitiedot.

2. Valitse Aloita XTE uudelleen.
XTE:n nollaus aiheuttaa uuden kurssin asetuksen nykyisestä
sijainnista kohteena olevaan reittipisteeseen. Toiminto ei vaikuta
tallennettuun reittiin.

D12295-1

Voit myös käynnistää XTE:n uudelleen navigointivalikon kautta:
Menu > Navigtointi > Aloita XTE uudelleen.

Reitin navigoiminen
Voit seurata mitä tahansa monitoiminäyttöön tallennettua
reittiä. Kun seuraat reittiä, matka etenee kulkien jokaisen
reittiin sisältyvän reittipisteen kautta. Voit myös käyttää reitin
seuraamiseen liittyviä vaihtoehtoja yhdessä yhteensopivan
autopilotin kanssa, jos haluat navigoida valittua reittiä
automaattisesti.

D11751-2

Voit valita seuraa reittiä —toiminnon usealla eri tavalla:
• Käyttämällä reittilistaan tallennettua reittiä.
• Valitusta reittipisteestä käsin tai mistä tahansa reittiin
sisältyvästä etapista käsin.

Voit myös seurata mitä tahansa reittiä käännetyssä
järjestyksessä.

Tallennetun reitin seuraaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Navigointi.
3. Valitse Seuraa reittiä.

Näyttöön tulee reittilista.
4. Valitse reitti jota haluat seurata.
5. Valitse Seuraa reittiä, tai
6. Valitse Seuraa reittiä taaksepäin jolloin navigoit reittiä kohti

alkupistettä.

Reitin navigoinnin peruuttaminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse reitti.

Näyttöön tulee reittitiedot.
2. Valitse Älä seuraa.

Reitin seuraavalle reittipisteelle hyppääminen
Voit hypätä nykyisen aktiivisen reittipisteen “yli” ja siirtyä suoraan
reitin seuraavaan reittipisteeseen milloin tahansa.
Karttasovelluksessa reittiä seurattaessa:
1. Valitse reitti.

Näyttöön tulee reittitiedot.
2. Valitse Seuraava reittipiste.

Huom: Jos nykyinen reittipiste on reitin viimeinen reittipiste,
kartta siirtyy näyttämään reitin ensimmäistä reittipistettä.
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16.4 Kartan zoomaus ja panorointi

Kantaman laajentaminen ja supistaminen
Alla oleva taulukko luetteloi kunkin näyttömallin yhteydessä
käytettävissä olevat kantaman säätimet.

Kiertosäädin • cSeries

• eSeries

• RMK-9-näppäimistö

Zoomaus sisään -
ja Zoomaus ulos
-painikkeet

• cSeries

• eSeries (poislukien
e7 ja e7D)

• RMK-9-näppäimistö

Zoomaus sisään -
ja Zoomaus ulos
-symbolit näytöllä

• a-sarja

• e-sarja

• gS-sarja

Huom: e- ja
gS-sarjan näyttöjen
aluesäätimet on
mahdollista kytkeä
päälle tai pois päältä
kotisivun kautta:
Perusasetukset >
Näytön asetukset
> Aluesäätimet

�

�

�

�
����

Monikosketuseleet —
nipistys-zoomaus

• a-sarja

• gS-sarja

Kartan panorointi
Voit panoroida karttaa kosketusnäyttötoiminnolla varustetun
monitoiminäytön näytöllä seuraavasti.
Karttasovelluksen kautta:
1. Pyyhkäise sormenpäätä näytön pintaa pitkin oikealta

vasemmalta kun haluat panoroida oikealle.
2. Pyyhkäise sormenpäätä näytön pintaa pitkin vasemmalta

oikealle kun haluat panoroida vasemmalle.
3. Pyyhkäise sormenpäätä näytön pintaa pitkin ylhäältä alas

kun haluat panoroida ylöspäin.
4. Pyyhkäise sormenpäätä näytön pintaa pitkin alhaalta

ylöspäin kun haluat panoroida alaspäin.

Kartan panorointi
Voit panoroida karttaa kosketusnäyttötoiminnolla varustetun
monitoiminäytön näytöllä seuraavasti.
Karttasovelluksesta:
1. Siirrä Joystick-säädintä suuntaan johon haluat panoroida.

16.5 Kartan valinta
Voit valita karttasovelluksessa käytettävän kartografian
tyypin. Kartan valinta pätee aktiivseen karttasovellukseen.
Monitoiminäytössä on oltava asennettuna tarvittavat kartografiat
karttakorteilla jotta voit näyttää erilaiset kartografiatyypit.

Kartografian tyypin valinta
Voit valita karttasovelluksessa käytettävän kartografian tyypin.
Varmista, että olet asettanut haluamasi kartografiatyypin
sisältävän muistikortin korttipaikkaan.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kartan valinta.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista kartografioista
3. Valitse kartografia jonka haluat näyttää

Karttanäyttö piirtyy uudelleen kuvaamaan valittua
kartografiatyyppiä.
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16.6 Aluksen sijainti karttanäytöllä
Nykyinen sijaintisi näytetään näytöllä näkyvän alussymbolin
avulla.
Alussymbolit näytetään vain mikäli ohjaussuunta- tai COG-tieto
on käytettävissä.
Aluksen symboli vaihtuu valittujen asetuksien ja ohjaussuunnan
saatavuuden perusteella.

Moottorialus Moottorialuksen symbolia
käytetään kun alustavien
asetuksien ohjatun toiminnon
aikana alustyypiksi on valittu
moottorialukseksi.

Purjevene Purjeveneen symbolia
käytetään kun alustavien
asetuksien ohjatun toiminnon
aikana alustyypiksi on valittu
purjevene.

Pienveneet Pienveneen symbolia käytetään
kun Aluksen koko on asetettu
tilaan Pieni.

Musta piste Musta piste tulee näyttöön mikäli
ohjausuunta- ja COG-tietoja ei
ole käytettävissä.

Aluksen sijainti on mahdollista näyttää myös datapalkissa.

Karttasovelluksen kautta:
Voit keskittää alusta kuvaavan symbolin keskelle näyttöä alla
olevia ohjeita noudattamalla.
1. Valitse näytön vasemmalla puolella oleva Etsi alus -symboli:

.

Karttasovelluksen kautta:
Voit keskittää alusta kuvaavan symbolin keskelle näyttöä alla
olevia ohjeita noudattamalla.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Etsi alus.

16.7 Kartan suuntaus
Kartan suuntauksella tarkoitetaan kartan ja kulkusuunnan välistä
suhdetta.
Kartan suuntausta käytetään yhdessä liiketilan kanssa
määrittämään sen, kuinka alus ja kartta käyttäytyvät toistensa
suhteen ja kuinka ne näytetään näytöllä.
Valitsemaasi tilaa sovelletaan aktiiviseen karttasovellukseen
ja asetus otetaan uudelleen käyttöön virran päällekytkennän
hetkellä.
Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pohjoinen ylös (N-UP)

D12300-1

N

Pohjoinen ylös —tilassa kartan suuntaus on kiinteä, tosi
pohjoinen osoittaa suoraan ylöspäin. Aluksen kurssin
muuttuessa aluksen symboli liikkuu vastaavasti. Tämä on
karttasovelluksen oletusasetus.

Keula ylös (H-UP)

D12298-1

Keula ylös —tilassa kartta näytetään siten, että aluksen nykyinen
kurssi osoittaa suoraan ylöspäin. Kurssin muuttuessa aluksen
symboli pysyy paikoillaan ja karttakuva kiertyy liikkeen mukana.

Huom: Jotta aluksen kallistelun ja aallokon aiheuttaman
kurssin pienten edestakaisten vaihteluiden seurauksena ei
ilmenisi turhaa kartan edestakaisin kääntämistä kartta piirtyy
uudelleen vain mikäli kurssi muuttuu vähintään 10 astetta
viimeisimmän näytetyn karttakuvan aikaisesta kurssista.

Huom: Keula ylös —tilaa ei voi valita mikäli liiketilaksi on
valittu Tosi liiketila.

Kurssi ylös (C-UP)

D12299-1

Kurssi ylös —tilassa karttakuva pysyy paikoillaan ja nykyinen
kurssi osoittaa ylöspäin. Kun aluksen kurssi muuttuu, aluksen
symboli liikkuu vastaavasti. Jos valitset uuden kurssin tutkakuva
nollautuu näyttämään uuden kurssin ylöspäin. Kurssi ylös
—tilassa käytettävä referenssi riippuu kulloinkin käytettävissä
olevista tiedoista. Järjestelmä priorisoi tiedot seuraavassa
järjestyksessä:
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1. Suunta lähtöpisteestä kohteeseen, so. aiottu kurssi.

2. Lukittu kurssi autopilotilta.

3. Suuntima reittipisteeseen.

4. Hetkellinen kurssitieto.

Mikäli kurssitietoja ei saada tässä tilassa, näyttöön tulee
varoitusviesti ja kartta käyttää suuntaa 0° suhteellisessa
liiketilassa.

Kartan suuntauksen asettaminen
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse Kartan suunta.
4. Valitse Keula ylös, Pohjoinen ylös tai Kurssi ylös -vaihtoehto,

tarpeen mukaan.
Valinnan jälkeen näyttö päivittyy ja toimii valitun suuntauksen
mukaan.

16.8 Kartan liiketila
Liiketila määrittää kartan ja aluksen (liikkeiden) välisen suhteen.
Silloin, kun liiketila on aktiivinen ja kun alus liikkuu, kartta piirtyy
uudelleen siten, että alus pysyy näytöllä. Valittavissa on kolme
eri liiketila-asetusta, jotka ovat:

• Suhteellinen liike (RM) (Oletusarvo)

• Tosiliike (TM)

• Auto Range.

Huom: 3D-karttanäkymässä ainoa käytettävissä oleva liiketila
on Suhteellinen liiketila.

Nykyinen liiketila vaikuttaa aktiiviseen karttasovellukseen.
Kun panoroit karttaa liiketila ei enää ole aktiivinen. Tämä
näytetään tilapalkissa, jossa liiketilan symbolin ympärille
ilmestyy sulut — esimerkiksi (RM). Nyt voit katsella muita alueita
kartalla samalla kun navigoit. Voit palauttaa liiketilan ja palauttaa
aluksen jälleen näytölle valitsemalla Etsi alus -symbolin tai
valitsemalla Etsi alus -vaihtoehdon valikosta. Zoomauksen
manuaalinen säätö tai panorointi Autozoom-tilassa keskeyttää
liiketilan. Oletusasetus on suhteellinen liike alussymbolin
sijoittuessa keskelle näyttöä. Valitsemasi liiketila palautetaan
virran päällekytkennän hetkellä.

Aluksen sijainnit (vain suhteellisessa liiketilassa)

Sijainti Esimerkki

Keskitetty

Osittainen
siirto

Täysi siirto

Kun liiketilaksi on valittu Suhteellinen liike, aluksen sijainti on
kiinteästi näytöllä ja karttakuva liikkuu suhteessa alukseen.
Voit määrittää näkyykö alus kiinteästi ikkunan keskellä tai
sivussa keskustasta käyttämällä valintoja Menu > Esitystapa
> Näkymä & Liike > Aluksen sijainti: ja määritä näytetäänkö
alus kiinteästi ikkunassa vai siirrettynä sivuun keskustasta. Jos
vaihdat asetuksen tilaan Osittain siirretty tai Kokonaan siirretty,
aluksen edessä näkyvä alue laajenee.
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Tosiliike

D12304-1

Kun liiketilaksi on valittu Tosi liike, kartta näkyy kiinteästi ja
alus liikkuu kartalla todellisessa perspektiivissä suhteessa
kiinteisiin maakohteisiin. Aluksen liikkuessa kohti näytön reunaa
karttakuva päivittyy ja panoroituu automaattisesti siten että
aluksen edessä näkyy laajempi alue.

Huom: Jos kartan suuntaus on tilassa Keula ylös, liiketilaa
Tosi liike ei ole mahdollista valita.

Autozoom-tila.

D12305-1

Autozoom-tilassa näyttö toimii siten että kartan zoomaustaso
(mittakaava) mahdollistaa sekä aluksen että kohteena olevan
reittipisteen näkymisen samassa näkymässä. Autozoom-tila ei
ole käytettävissä mikäli kartan ja tutkan välinen tahdistus on
käytössä.

Liiketilan asettaminen
Voit muuttaa liiketilaa seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. ValitseLiiketila:.
4. Valitse Tosiliike, Suhteellinen liike tai Autozoom -vaihtoehto

tarpeen mukaan.
Valinnan jälkeen näyttö päivittyy ja toimii valitun tilan mukaan.

Aluksen symbolin sijainnin muuttaminen
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse Aluksen sijainti.
4. Valitse Center [Keskitä], Partial Offset [Osittaissiirto] tai

Full Offset [Täyssiirto] tarpeen mukaan.

16.9 Karttanäkymät
Mikäli kartografia tukee toimintoja, karttasovellus voidaan
asettaa 2D- tai 3D-tilaan.

2D- ja 3D-karttanäkymien valinta
Voit vaihdella 2D- ja 3D-karttanäkymien välillä, mikäli kartografia
tukee molempia näyttömuotoja.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse Karttanäkymä ja vaihdaa tilaa 2D- tai 3D-tilojen

välillä.

2D—karttanäkymä
2D-karttanäkymä näyttää joukon tietoja, jotka auttavat aluksen
navigoinnissa.

D12306-3
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14 15 1613

8

11

9

10

12

Kohde Kuvaus

1 Alue — vaakasuora mittakaavailmaisin (mittayksikkö valitun
järjestelmäyksikön mukaan).

2 Reittipiste — ei-aktiivinen.

3 Suuntaus — ilmaisee kartalla käytössä olevan suuntatilan
(Pohjoinen ylös, Keula ylös tai Kurssi ylös).

4 Aluksen symboli— aluksen nykyinen sijainti.

5 Navigoinnin alkupistevektori— näyttää navigoinnin aikana
kiinteän viivan, joka alkaa alkupisteestä ja jatkuu kohteena
olevaan reittipisteeseen. Alkupiste saattaa olla aluksen
alkuperäinen sijainti, XTE-nollauksen piste tai piste josta
nykyisen reitin legi käynnistyi.

6 Liiketila — ilmaisee nykyisen liiketilan (Suhteellinen, Tosi tai
Auto mittakaava).

7 Kartan tyyppi — ilmaisee käytössä olevan kartan tyypin
(Kalastus tai Navigointi).

8 Etsi alus -symboli — paikallistaa ja keskittää aluksen
symbolin kartalle.

9 Aluksen sijaintivektori — navigoinnin aikana, näyttää
katkoviivan aluksen nykyisestä sijainnista kohteena olevaan
reittipisteeseen.

10 Kursori— karttakohteiden valinta ja kartalla liikkuminen.

11 Kohteena oleva reittipiste — Nykyinen kohteena oleva
reittipiste.

12 Tietoruudut — näyttää tietoja kuten syvyyden
karttanäkymässä.

13 AIS—kohde— AIS-tietoja lähettävä alus (valinnainen).

14 Zoom ulos— valitse kuvake kun haluat muuttaa zoomausta
ulospäin (vain kosketusnäytöt).
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Kohde Kuvaus

15 Zoom sisään— valitse kuvake kun haluat muuttaa zoomausta
sisäänpäin (vain kosketusnäytöt).

16 Kartografiset kohteet—määrittää näytettävien kartografisten
kohteiden yksityiskohtaisuustason, määräytyy käytettävän
kartografian tyypin perusteella.

3D—karttanäkymä
3D-karttanäkymä näyttää joukon tietoja, jotka voivat olla
hyödyksi aluksen navigoinnissa.

000°T

1 5 6 9

10

11

12

32 84 7

1413
D12307-2

Kohde Kuvaus

1 Alue — vaakasuora mittakaavailmaisin (mittayksikkö
valitun järjestelmäyksikön mukaan).

2 Syvyysasteikko — aluksen alla oleva syvyys
(keskimäärin).

3 Reittipiste — valinnainen.

4 Näkymäkeskus—valkoinen risti ilmaisee karttanäkymän
keskikohdan merenpinnan tasolla (valinnainen).

5 Suuntaus — ilmaisee kartalla käytössä olevan
suuntatilan.

6 Kartografiset kohteet — käytä karttasovelluksen
Kartografia-valikon asetuksia ja määritä mitkä kohteet
haluat näyttää karttakuvassa.

7 Kierto— ilmaisee tosiasteina sen, kuinka paljon kartan
näkymää on kierretty suhteessa aluksen kulkusuuntaan
sekä aluksen kallistuksen.

8 Pohjoisnuoli – 3D-ilmaisin joka näyttää tosipohjoisen
suhteessa karttanäkymään. Pohjoisnuoli kallistuu
tarpeen mukaan ilmaisten siten myös kartan
kallistuskulman.

9 Kartan tyyppi— ilmaisee käytössä olevan kartan tyypin
(Kalastus tai Navigointi).

10 Etsi alus -symboli — paikallistaa ja keskittää aluksen
symbolin kartalle.

11 Alus-symboli — aluksen nykyinen sijainti.

12 Kerroskuva — näyttää tietoja kuten syvyyden
karttanäytössä.

13 Zoom ulos — muuttaa zoomausta ulospäin (vain
kosketusnäytöt).

14 Zoom sisään — muuttaa zoomausta sisäänpäin (vain
kosketusnäytöt).

3D-karttanäkymän manipulointi
Karttasovelluksesta:
1. Kartan ollessa 3D-tilassa, siirry Säädä katselukulma

-valikkoon: Menu > Säädä katselukulma.
2. Valitse Säädä: siten että kallistus ja kierto ovat korostettuja.
3. Kallistuksen säätö:

i. Ei-kosketusnäytöt tai HybridTouch-näytöt — Säädä
kallistusta siirtämällä Joystick-ohjainta Ylös tai Alas.

ii. HybridTouch- tai pelkällä kosketustoiminnolla varustetut
näytöt — pyyhkäise sormenpäätä näytön yli ylös- tai
alaspäin kallistuksen säätämiseksi.

D11755-1

4. Kierron säätö:
i. Ei-kosketusnäytöt tai HybridTouch-näytöt — Säädä

kiertoa siirtämällä Joystick-ohjainta Vasempaan tai
Oikeaan.

ii. HybridTouch- tai pelkällä kosketustoiminnolla varustetut
näytöt — pyyhkäise sormenpäätä näytön yli vasempaan
tai oikeaan kierron säätämiseksi.

D
11756-1

3D-näyttövaihtoehdot
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä karttasovelluksen
3D-toiminnon kautta:
• Näkymäkeskus — kytkee merenpinnan tasolla näytön
keskellä näkyvän hiusristikon päälle tai pois päältä.

• Korostus— Korostuksen säädöllä valitaan kartalla näkyvien
kohteiden pystysuuntainen "venytys" joka voi parantaa
kohteiden muotojen ja sijainnin hahmottamista.

• Kaikukeila—Kytkee kaikuanturin keilan laajuuden ilmaisevan
varjostuksen päälle tai pois päältä.

• Syvyysasteikko — Kytkee aluksen sijainnissa näytettävän
syvyysasteikon päälle tai pois päältä.

Näkymäkeskuksen käyttöönotto
3D-näkymässä voit ottaa näkymäkeskuksen keskelle sijoittuvan
hiusristikon käyttöön seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse 3D-näytön asetukset.
4. Valitse Näkymäkeskus siten että Päällä on korostettu.

Voit kytkeä hiusristikon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla
Näkymäkeskus-asetuksen.

3D-korostuksen säätö
3D-karttanäkymässä.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse 3D-näytön asetukset.
4. Valitse Korostus:.

Näyttöön tulee korostuksen liukusäädin.
5. Säädä numeerinen arvo sopivaan arvoon (säätöväli 1,0 ...

20,0).
6. Vahvista asetus ja sulje numeerinen säätö painamalla Ok

tai Back.
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Kaikukeilan käyttöönotto
3D-näkymässä voit ottaa kaikuluotaimen anturin tuottaman
kaikupulssin keilan kattaman alueen ilmaisevan kaikukeilanäytön
käyttöön seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse 3D-näytön asetukset.
4. Valitse Kaikukeila siten että Päällä on korostettu.

Kaikukeilan valinta vaihtaa asetustilaa välillä Päällä ja Pois.

Syvyysasteikon käyttöönotto
3D-näkymässä voit ottaa syvyysilmaisun käyttöön aluksen
sijainnin kohdassa noudattamalla alla olevia ohjeita.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Näkymä & Liike.
3. Valitse 3D-näytön asetukset.
4. Valitse Syvyysasteikko: siten että Päällä on korostettu.

Syvyysasteikon valinta kytkee syvyystiedon päälle tai pois
päältä.

16.10 Karttanäyttö
Karttanäytön valikkovaihtoehto määrittää näytöllä näkyvien
tietojen yksityiskohtaisuuden.
Karttanäytön valikkovaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun
käytössö on vektoripohjainen kartografia.
Karttanäytön vaihtoehdot näytetään alla.

Pelkistetty

Tarkka

Erittäin tarkka

Kartassa näytettävien tietojen yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa
lisäksi kartografian Karttatiedot-asetukset. Lisätietoja kohdassa
Karttatiedot.

Karttatietojen tarkkuuden valinta
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Karttatiedot.

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

• Pelkistetty

• Tarkka

• Erittäin tarkka

3. Valitse haluamasi vaihtoehto.
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16.11 Kerroskuvat
Kartta sisältää myös useampia kerroksia, joiden avulla
ja erilaisilla yhdistelmillä voidaan esittää erilaisia tietoja.
Kerroskuvien käyttö edellyttää elektronista karttakorttia, joka
sisältää asianomaisiin toimintoihin liittyvät tiedot ja ominaisuudet,
sekä lisäksi mahdollisesti muita lisälaitteita ja palveluita
tarjoavien tahojen käyttölisenssejä.
Voit näyttää seuraavia tietoja 2D-karttanäkymän päällä jolloin
saat näyttöön enemmän kyseiseen alueeseen liittyviä tietoja.
Käytettävissä olevat kerrokset ovat:

• * AIS — Katso ja seuraa AIS-kohteita. Tämä kerros ei ole
käytettävissä 3D-näkymässä.

• * Tutka — Näyttää tutkakuvan kerroskuvana kartan päällä.
Tämä kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.

• Satelliitti — Tämän avulla saat näyttöön satelliittikuvan /
ilmankuvan kerroskuvana.

• ** Satelliitti-kerroskuva: — Määrittää satelliittikerroskuvan
kattavuuden.

• * NOWRad — Näyttää NOWRad-säätutkan kerroskuvana.
Tämä kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.

• Tietoruudut — Määrittää näytetäänkö tietoruudut näytössä
sekä mitä tietoja näytetään.

• Karttaruudukko — Määrittää näytetäänkö latitudeja ja
longitudeja edustavat viivat kartalla vai ei.

• ** 2D-varjostus — Määrittää varjostetaanko maastoalueet
2D-näkymässä vai ei.

• ** Yhdyskuntakerros — Määrittää näytetäänkö
yhdyskuntatiedot näyttävä kerros vai ei.

• ** Karttateksti — Määrittää näytetäänkö karttatekstit vai ei
(paikannimet ja vastaavat).

• Kartan rajat — Määrittää näytetäänkö kartan rajat osoittava
viiva vai ei.

• Etäisyysrenkaat— Tuo näyttöön etäisyysrenkaat
karttasovelluksessa. Tämä kerros ei ole käytettävissä
3D-näkymässä.

• Varoaluerengas — Tuo näyttöön varoaluerenkaat Tämä
kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.

• PA riittävyysraja— Tuo näyttöön PA riittävyysrajan renkaat.
Tämä kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.

• Aluksen koko— Määrittää aluksen symbolin koon näytöllä.

• Reittipisteen nimi — Määrittää näytetäänkö reittipisteiden
nimet reittipisteiden vierellä vai ei.

• Reitin leveys — Määrittää näytöllä näkyvien reittien
viivaleveyden.

• Jäljen leveys — Määrittää näytöllä näkyvien viivojen
leveyden.

Huom:
* Edellyttää lisälaitteita.
** Mikäli kartografia tukee toimintoa.

AIS-toimintojen käyttöönotto karttasovelluk-
sessa
Voit ottaa AIS-kerroksen käyttöön karttasovelluksessa
seuraavasti.
AIS-kerroksen käyttöönotto järjestelmässä edellyttää
järjestelmään liitettyä AIS-vastaanotinta tai lähetinvastaanotinta.
AIS-kerros ei ole käytettävissä 3D-näkymässä.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse AIS siten että Päällä on valittuna.

Voit vaihtaa asetusta Päällä- tai Pois-tilojen välillä
valitsemalla AIS-asetuksen.

Lisätietoja AIS-aiheesta on kohdassa Luku 14 AIS-toiminto.

Tutkan kerroskuva
Voit yhdistää tutka- sekä MARPA-toiminnot karttasovelluksessa
jolloin käytettävissä on kohteiden seuranta mikä edesauttaa
kiinteiden ja liikkuvien kohteiden erottelua.
Voit tehostaa kartan käyttöä yhdistämällä siihen seuraavia tutkan
tuottamia tietoja/ominaisuuksia:

• MARPA.

• Tutkakerroskuva (kiinteiden ja liikkuvien kohteiden
erottamiseksi toisistaan).

Huom: Tutkakerroskuvan käyttö edellyttää ulkoisen
tietolähteen käyttöä magneettisen ohjaussuunnan saamiseksi
(esim. Fluxgate-kompassi), COG-tietoa ei voi käyttää
tutkakerroskuvan yhteydessä.

MARPA-kohteiden katselu kartalla
Mini Automatic Radar Plotting Aid (MARPA) -toimintoa käytetään
kohteiden seurantaan ja riskianalyysiin. Kun MARPA-kohteita
seurataan ne näytetään karttasovelluksessa riippumatta siitä,
onko tutkasovelluksen kerroskuva päällä tai pois päältä. Liittyvät
MARPA-toiminnot ovat käytettävissä karttavalikon kautta.

Tutkakerroskuvan käyttö kiinteiden ja liikkuvien kohteiden
erottamiseksi toisistaan.
Voit esittää tutkakuvan karttakuvan päällä jolloin pystyt
erottamaan kiinteät ja liikkuvat kohteet paremmin toisistaan.
Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi kytke tutkan ja kartan
välinen tahdistus käyttöön jolloin kartan ja tutkan kantamat
vaihtuvat tahdistetusti toisiaan seuraten.

Tutkakerroksen käyttöönotto
Tutkan ollessa päällä ja lähetystilassa ja karttasovelluksen
ollessa 2D-näkymässä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse Tutka.

Tutkakerroskuvan läpikuultavuuspalkki tulee näkyviin
näytölle ja näyttää nykyisen läpikuultavuusasetuksen
prosentuaalisena arvona.

5. Säädä liukusäädin haluamaasi läpikuultavuuden asetukseen,
tai

6. Kytke tutkakerroskuva pois päältä valitsemalla
Pois-vaihtoehto.

Kartalla olevien tutkatoimintojen käyttö
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Tutkan asetukset tai *Tutka- & AIS-asetukset.

Huom: Kaikki karttasovelluksen kautta suoritetut
tutkaasetuksien muutokset päivittyvät tutkasovellukseen.

Kartan mittakaavan ja tutkan kantaman tahdistus
Voit halutessasi tahdistaa kaikkien tutkaikkunoiden kantaman
ja kartan mittakaavan.
Silloin, kun tahdistus on kytketty käyttöön:

• Tutkan kantama kaikissa tutkaikkunoissa muuttuu vastaamaan
kartan mittakaavaa.
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• ‘Sync’ —symboli näytetään karttaikkunan vasemmassa
yläkulmassa.

• Jos muutat tutkan kantamaa, missä tahansa tutkaikkunassa,
kaikkien tahdistettujen karttanäkymien mittakaavat muuttuvat
vastaavasti.

• Jos muutat tahdistetun karttaikkunan mittakaavaa, kaikkien
tutkaikkunoiden kantama muuttuu vastaavasti.

Kartan ja tutkan mittakaavojen tahdistus
2D-karttanäkymässä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Näkymä & Liike.
4. Valitse Kartan tahdistus.
5. Valitse Tutka.

Huom: Tutkan tahdistus ei ole käytettävissä silloin kun kartan
liiketilaksi on asetettu Autozoom.

Satelliittikuva (kerroskuva)
Elektroniset kartat saattavat sisältää satelliittikuvia (ilmakuvia).

Satelliittikuvat kattavat alueet jotka ulottuvat enintään 3 mpk:n
päähän merelle rantaviivasta mitattuna. Erotuskyky riippuu
karttakortin kattamasta maantieteellisestä alueesta.

Satelliittikuvakerroksen käyttöönotto
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse Satelliittikuva.

Satellittikuvan läpikuultavuuden liukusäädin tulee näyttöön ja
näyttää nykyisen läpikuultavuusasetuksen prosentuaalisena
arvona.

5. Säädä liukusäädin haluamaasi läpikuultavuuden asetukseen,
tai

6. Kytke satelliittikuva pois päältä valitsemalla Pois.

Satelliittikuvakerroksen alueen määritys
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Sat.kuvakerros.

Näyttöön tulee lista satelliittikuvakerrosasetuksen
vaihtoehdoista.

4. Valitse joko Maa, Maa ja matala vesi tai Maa ja meri.
Karttanäyttö piirtyy uudelleen ja näyttää nyt myös uuden
kerroskuvaosion.

NOWRad-säätietojen kerroskuva
Kun monitoiminäyttöön on liitetty sopiva säävastaanotin voit
näyttää NOWRad-säätiedot kartan päällä kerroskuvana.
NOWRad-sääkerroskuva näyttää NOWRad-säätiedot ja raportit
karttasovelluksessa. Voit säätää kerroskuvan intensiteetin ja
säätää näkyvyyden kartta- ja säätietojen kesken optimaaliseksi.

Huom: NOWRad-sääkerroskuva on käytettävissä vain
Pohjois-Amerikassa ja sen rannikkoalueilla.

NOWRad-säätutkakerroskuvan käyttöönotto
karttasovelluksessa
2D-karttanäkymässä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse NOWRad.

NOWRad-läpikuultavuuspalkki tulee näkyviin näytölle ja
näyttää nykyisen läpikuultavuusasetuksen prosentuaalisena
arvona.

5. Säädä liukusäädin haluamaasi läpikuultavuuden asetukseen,
tai

6. Kytke NOWRad-kerroskuva pois päältä valitsemalla
Pois-vaihtoehto.

Säätietojen katselu karttasovelluksen kautta
2D-karttanäkymässä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Säätiedot.
3. Valitse Raportin keskus ja valitse vaihtoehdoksi joko Alus

tai Kursori.
4. Valitse Trooppiset tiedotukset, Merenkulun varoitukset,

Merialueiden tiedotukset tai Vahtiruutujen varoitukset.

Tietoruudut
Tietoruudut voidaan näyttää sovellusikkunassa.
Tietoruudut on mahdollista asettaa päälle tai pois päältä ja
tietoruuduissa näytettävät tiedot on mahdollista muokata
halutuksi.

Tietoruutujen muokkaus karttasovelluksessa
Voit asettaa tietoruudut päälle tai pois päältä näytössä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
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1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuva.
3. Valitse Tietoruudut.
4. Valitse Tietoruutu 1 > Päällä.
5. Valitse Tietoruutu 2 > Päällä.
6. Valitse kyseisen tietoruudun Valitse tiedot -vaihtoehto.
7. Valitse tyyppi joka liittyy tietoon jonka haluat tietoruudussa

esittää. Esimerkiksi Syvyys.
8. Valitse tieto.

Valitsemasi tieto näytetään asianomaisessa tietoruudussa
näytöllä.

Karttaruudukko
Voit asettaa ruudukon karttasovelluksen päälle
Karttaruudukko edustaa latitudi- ja longitudiviivoja.

Karttaruudukko on oletusarvoisesti pois päältä.

Karttaruudukon asettaminen päälle tai pois päältä
Karttaruudukko on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Karttaruudukko: siten, että Päällä on valittuna kun

haluat ruudukon päällä, tai
4. Valitse Karttaruudukko: siten, että Pois on valittuna kun

haluat ruudukon pois päältä.

2D-varjostus
Mikäli kartografia tukee asianomaista toimintoa, voit asettaa
maa-alueiden ja merenpohjan syvyyskäyräalueiden varjostuksen
päälle tai pois päältä.

D13002-1

1

2

1. 2D-varjostus päällä.
2. 2D-varjostus pois päältä
Oletusarvoisesti 2D-varjostus on asetettu päälle.

2D-varjostuksen päälle- ja poiskytkentä
2D-varjostus on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:

1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse 2D-varjostus: siten, että Päällä on valittuna kun

haluat ruudukon päällä, tai
4. Valitse 2D-varjostus: siten, että Pois on valittuna kun haluat

ruudukon päällä, tai

Yhdyskuntakerros
Mikäli kartografia tukee asianomaista toimintoa, voit näyttää
UGC-tiedot karttasovelluksessa.

D13008-1

1

2

1. Yhdyskuntakerros päällä.

2. Yhdyskuntakerros pois päältä.

Voit tarkistaa tukeeko käytössäsi oleva Navionics-kartografiasi
yhdyskuntatietojen latausta tarkista ohjeet Navionicsin
Internet-sivuilta: josta löytyy lisätietoja ja ohjeet karttakortin
päivittämiseksi.

Yhteiskuntatietojen päälle- ja poiskytkentä
Mikäli kartografia tukee asianomaista toimintoa, voit asettaa
käyttäjän muodostaman sisällön (UGC = User Generated
Content) tietojen näytön päälle tai pois päältä seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Yhdyskuntatiedot: siten, että Päällä on valittuna

jolloin UGC-tiedot näytetään, tai
4. Valitse Yhdyskuntatiedot: siten, että Pois on valittuna jos

haluat, että UGC-tietoja ei näytetä.

Karttateksti
Kartografian tyypistä riippuen voit asettaa kartan tekstien kuten
paikan nimien ja varoitustekstien näytön päälle tai pois päältä.

D13006-1

1

2

1. Karttateksti Päällä.

2. Karttateksti Pois.

Karttatekstin oletusasetus on Päällä.
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Karttatekstien päälle ja pois päältä asettaminen
Karttatekstit on mahdollista asettaa päälle tai pois päältä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Karttateksti: siten, että Päällä on valituna jos haluat

näyttää karttatekstit, tai
4. Valitse Karttateksti: siten, että Pois on valtituna jos haluat

piilottaa karttatekstit.

Kartan rajat
Kartan rajat on mahdollista näyttää näytöllä, mainitut viivat
ilmaisevat sen hetkisen kartografian rajat.

D13005-1

1

2

1. Kartan rajat Päällä.

2. Kartan rajat Pois.

Kartan rajojen viivat on oletusarvoisesti asetettu Päälle.

Kartan rajaviivojen päälle- ja poiskytkentä
Kartan rajaviivat on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Kartan rajaviivat: siten, että Päällä on valittuna

viivojen näyttämiseksi, tai
4. Valitse Kartan rajaviivat: siten, että Pois on valittuna

viivojen piilottamiseksi.

Etäisyysrenkaat
Etäisyysrenkaat näkyvät näytöllä vakioetäisyyksillä toistensa
suhteen ja antavat mahdollisuuden arvioida etäisyyksiä yhdellä
silmäyksellä.

Etäisyysrenkaat esitetään aina aluksen ympärille keskitettynä,
mittakaava vaihtuu karttasovelluksen zoomaustason mukaan.
Kukin etäisyysrengas on merkitty etäisyydellä aluksesta.
Etäisyysrenkaat on asetettu pois päältä oletusarvoisesti.
Etäisyysrenkaita ei näytetä 3D-näkymässä.

Etäisyysrenkaiden päälle- ja poiskytkentä
Etäisyysrenkaat on mahdollista asettaa päälle tai pois päältä
seuraavasti.
Karttasovelluksen kautta, 2D-näkymän ollessa käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse Etäisyysrenkaat: siten, että Päällä on valittuna kun

haluat näyttöön etäisyysrenkaat, tai
5. Valitse Etäisyysrenkaat: siten, että Pois on valittuna kun

haluat piilottaa etäisyysrenkaat, tai

Varoalueen rengas
Karttasovelluksen avulla on mahdollista näyttää ja konfiguroida
MARPA/AIS-turva-alue (rengasmainen).

Turva-alue (rengasmainen) käyttää samoja konfigurointimääri-
tyksiä kuin tutkasovelluksen turva-alue (myös rengasmainen)
mutta voidaan näyttää itsenäisesti tutkasovelluksesta
riippumatta.
Jos MARPA- tai AIS-kohde saavuttaa turva-alueen rajan ja ylittää
määritetyn "Aika turva-alueelle" -asetusarvon hälytys liipaistuu.

Varoaluerenkaiden näyttäminen karttasovelluksessa
Voit näyttää varoaluerenkaan seuraavasti:
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse Varoaluerengas siten että Näytä on valittuna.

Voit vaihtaa asetusta valitsemalla Varoaluerengas-asetuksen,
tilan asetus vaihtuu näkyvästä piilotetuksi.

Varoaluerenkaan asetukset
Voit säätää varoaluerenkaan sädettä, aikaa varoalueelle ja valita
liipaisevatko AIS-kohteet varoaluehälytyksen määrittämällä
asetukset turva-alueen asetusvalikon kautta.
Voit avata turva-alueen asetusvalikon seuraavasti:

• Tutkasovelluksesta valitse Menu > Alueet > Turva-alueen
asetukset

• Karttasovelluksesta kun vain AIS-kerroskuva on käytössä:
Menu > AIS-asetukset > Turva-alue > Turva-alueen
asetukset.

• Karttasovelluksesta kun vain tutkan kerroskuva on käytössä:
Menu > Tutka-asetukset > Turva-alue > Turva-alueen
asetukset.

• Karttasovelluksesta kun AIS- ja tutkakerroskuvat ovat
käytössä: Menu > Tutka & AIS-asetukset > Turva-alue >
Turva-alueen asetukset.

Turva-alueen asetusvalikon kautta:
1. Valitse Turva-alueen säde.

i. Valitse turva-alueen säde.
2. Valitse Aika turva-alueelle.

i. Valitse sopiva aika-arvo.
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3. Valitse AIS-hälytys siten että Päällä on korostettu.
Valitsemalla AIS-hälytys voit vaihtaa asetuksen tilaan Päällä
tai Pois.

PA riittävyysraja
PA riittävyysrajan etäisyysrenkaat näyttävät arvioidun
etäisyyden joka on saavutettavissa nykyisellä aluksessa olevalla
polttoainemäärällä.

PA riittävyysrajan etäisyyrenkaat voidaan näyttää tarvittaessa
graafisesti karttasovelluksessa, arvioitu saavutettavissa oleva
etäisyys perustuu seuraaviin oletuksiin:

• Nykyinen polttoaineen kulutus.

• Arvioitu jäljellä oleva polttoaine

• Nykyinen kurssi suoraan jatkuen.

• Nykyinen nopeus jatkuen.

Huom:
Näytetty saavutettavissa oleva etäisyys käytettävissä
olevalla polttoainemäärällä perustuu nykyiseen polttoaineen
kulutukseen sekä käytettävissä olevaan polttoainemäärään
sekä joukkoon ulkoisia tekijöitä joiden vaikutus voi joko
pidentää tai lyhentää odotettavissa olevaa saavutettavaa
etäisyyttä.
Arvio perustuu ulkoiselta polttoaineenkulutusta mittaavilta
laitteilta tai Polttoaineen hallinta -sovellukselta saataviin
tietoihin. Arviossa ei huomioida vallitsevia olosuhteita kuten
aallokkoa, vuorovesivirtauksia, merivirtoja, tuulta jne.
Älä luota PA riittävyysrajaa ilmaiseviin etäisyyrenkaisiin
tarkkoina tietoina reittisuunnitelmia tehdessäsi tai
hätätilanteissa tai turvallisuuden kannalta kriittisissä
tilanteissa.

PA-riittävyysrajan (etäisyysrenkaiden) päällekytkentä
Karttasovelluksen kautta, 2D-näkymän ollessa käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Select Fuel Range Ring so that On is selected.

Näyttöön tulee PA-riittävyysrajan ponnahdusikkuna.
5. Kytke PA-riittävyysrajan etäisyysrenkaat käyttöön

valitsemalla OK.

PA-riittävyysrajan (etäisyysrenkaiden) poiskytkentä
Karttasovelluksen kautta, 2D-näkymän ollessa käytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kerroskuvat.
4. Valitse PA-riittävyysraja siten, että Pois on korostettu.

Aluksen symbolin koon muuttaminen
Aluksen symbolin kokoa on mahdollista muuttaa seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Aluksen koko: siten, että Iso on valittuna jos haluat

kookkaat alussymbolit, tai
4. Valitse Aluksen koko: siten, että Pieni on valittuna jos haluat

pienet alussymbolit, tai

Reittipisteiden nimien näyttäminen
Reittipisteiden nimet voidaan näyttää vastaavien
reittipistesymboleiden vierellä.

Karttasovelluksen valikosta:.
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse Reittipistenimi: siten, että Näytä on valittuna mikäli

haluat näyttää reittipisteiden nimet, tai
4. Valitse Reittipistenimi: siten, että Piilota on valittuna mikäli

haluat piilottaa reittipisteiden nimet.

Reitin ja jäljen leveydet
Reitin ja jäljen leveydet on mahdollista muuttaa.

Asetus Reitti Jälki

Kapea

Nor-
maali

Paksu

Reitin tai jälkien viivaleveyksien muuttaminen
Reittien ja jälkien viivojen leveydet on mahdollista muuttaa
seuraaavasti.
Karttasovelluksen valikosta:.
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuvat.
3. Valitse joko Reitin leveys tai Jäljen leveys tarpeen mukaan.
4. Valitse haluamasi leveys listalta.
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16.12 Karttavektorit
Karttavektorit ovat käytettävissä ohjaussuunnalle, COG:lle,
tuulensuunnalle sekä vuorovesivirtauksen suunnalle.
Karttavektorit ovat käytettävissä vain 2D-näkymissä.
Karttasovelluksessa on mahdollistaa näyttää joukko erilaisia
vektorigrafiikoita (2D-näkymässä). Seuraavat vektorit on
mahdollista ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksittäin:

D13007-1
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Kohde Kuvaus

1 Tuulinuoli — tuulensuunta ilmaistaan keltaisen viivan avulla,
jonka toisen pään kiinteä nuolenpää osoittaa alukseen päin
tuulensuunnan mukaan. Nuolen leveys ilmaisee tuulen
voimakkuuden.

2 Vuorovesinuoli— vuorovesivirtaukset ilmaistaan sinisen viivan
avulla, jonka toisen pään kiinteä nuolenpää osoittaa poispäin
aluksesta vuorovesivirran suuntaan. Nuolen leveys ilmaisee
vuorovesivirtauksen voimakkuuden.

3 HDG (ohjaussuunta) -vektori — punainen viiva joka osoittaa
aluksen ohjaussuunnan. Vektorin päässä on nuolenpää, mikäli
vektorin pituudeksi on määritetty muu kuin ääretön.

4. COG (Course Over Ground) —vektori — vihreä viiva, joka
osoittaa aluksen todellisen kurssin (maan suhteen). Vektorin
päässä on kaksoisnuolenpää, mikäli vektorin pituudeksi on
määritetty muu kuin ääretön.

Huom: Jos SOG-tietoa (nopeus maan suhteen) tai
ohjaussuuntatietoa ei ole käytettävissä, vektoreita ei voida
näyttää.

Vektorin pituus
HDG- ja COG-vektoriviivojen pituudet voidaan asettaa sen
mukaan kuinka pitkän matkan aluksesi kulkee määritetyssä
aikayksikössä nykyisellä nopeudella tai ne voidaan asettaa
äärettömän pitkiksi.

Karttavektoreiden käyttöönotto ja käytöstä
poisto
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käytettävissä olevat
karttavektorit seuraavasti.
2D-karttanäkymässä:
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Vektorit.
3. Valitse tarvittava valikkovaihtoehto ja kytke Suuntavektori,

GPS-suuntavektori, Vuorovesinuoli tai Tuulinuoli Päällä
tai Pois -tilaan tarpeen mukaan.

Vektorin pituuden ja leveyden asetus
Voit määrittää ohjaussuunta- ja COG-vektoreiden pituuden ja
leveyden seuraavasti.
2D-karttanäkymässä.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Vektorit.
3. Valitse Vektorin pituus.

Näyttöön tulee lista aikaväleistä.

4. Valitse aikaväli tai arvo Ääretön.
5. Valitse Vektorin leveys.

Näyttöön tulee lista leveyksistä.
6. Valitse joko Kapea, Normaali tai Leveä.
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16.13 Kartografiakohteet

Karttatiedot
Karttatiedot määrittää karttasovelluksessa kartalla näytettävien
tietojen yksityiskohtaisuuden eli karttatietojen määrän.

Matala

Korkea

Jos valitset karttatietoasetukseksi Perus-vaihtoehdon kohdassa
Karttatiedot, seuraavat kohteet ja kerrokset piilotetaan
näkyvistä:

• Yhdyskuntasyötteet

• Karttateksti

• Kartan rajat

• Valosektorit

• Väylät

• Varoalueet

• Merialuetiedot

• Maa-aluetiedot

• Tiet

• Muut hylyt

• Väritetyt merenpohjan alueet

• Syvyyskäyrät

Karttatietojen tarkkuuden valinta
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kohteet.
3. Valitse Karttatiedot ja valitse vaihtehdo Tarkka tai Perus,

tarpeen mukaan.
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Kartografiakohteet
Edellyttäen, että kartografia toimintoa tukee, karttakohteet voidaan asettaa päälle tai pois päältä yksitellen. Alla oleva taulukko
luetteloi mainitun tyyppiset kohteet.
Karttakohteet on käytettävissä valitsemalla: Menu > Esitystapa > Kohteet.

Huom: Kohdevalikko on käytettävissä vain mikäli käytössä oleva kartografia tukee mainittuja ominaisuuksia.

Kohde (valikkokohde) Tuotekuvaus Asetukset

Näytä kivet Määrittää millä syvyydellä olevat kivet näytetään
karttasovelluksessa.

• 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

• Kaikki (Oletusarvo)

Nav. Merkit Määrittää näytetäänkö navigointimerkit kartalla vai ei:

• Pois — navigointimerkkejä EI näytetä.

• Päällä — navigointimerkit näytetään.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Nav. Nav.merkkisymbolit Määrittää minkä järjestelmän mukaan navigoin-
timerkkisymbolit piirretään kartalle, vaihtoehdot ovat INTL
tai US. Kartalle piirtyvät symbolit vastaavat asianomaiseen
järjestelmään perustuvissa painetuissa merikorteissa
käytettäviä symboleita.

• INTL (kansainvälinen) (Oletusarvo)

• US (Yhdysvallat)

Valosektorit Määrittää näytetäänkö loistojen ja vastaavien kiinteiden
valomerkkien valosektorit kartalla vai ei.

• Pois — valosektoreita EI näytetä.

• Päällä — valosektorit näytetään.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Väylät Määrittään näytetäänkö reittitiedot vai ei.

• Pois — reititystietoja ei näytetä.

• Päällä — reititystiedot näytetään.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Varoalueet Määrittää näytetäänkö varoalueiden tiedot vai ei.

• Pois — varoaluetietoja EI näytetä.

• Päällä — varoaluetiedot näytetään.

• POIS

• PÄÄLLÄ (Oletusarvo)

Merialuetiedot Kun tämä valikkovaihtoehto on asetettu tilaan Päällä,
seuraavat merialueisiin liittyvät kartografiset kohteet
näytetään:

• Kaapelit.

• Merenpohjan luonne.

• Vuorovesiasemat.

• Virtausasemat.

• Satamatiedot.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Maa-aluetiedot Kun tämä valikkovaihtoehto on asetettu tilaan Päällä,
maa-alueisiin liittyvät kartografiset kohteet näytetään
kartalla.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Kaupalliset palvelut Kun tämä valikkovaihtoehto on asetettu tilaan Päällä,
kaupallisia kohteita kuvaavat symbolit näytetään kartalla.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Panoraamakuvat Määrittää näytetäänkö maakohteisiin kuten satamiin ja
marinoihin liittyvät panoraamakuvat vai ei.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Tiet Määrittää näytetäänkö huomattavimmat rannikkotiet
kartalla vai ei:

• Pois — rannikkoteitä EI näytetä.

• Päällä — rannikkotiet näytetään.

• Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Muut hylyt Määrittää näytetäänkö hylkyihin liittyviä tarkempia tietoja. • Pois

• Päällä (Oletusarvo)

Merenpohjan värit Tarjoaa paremman merenpohjan muotojen ja rakenteiden
hahmottamisen. Pätee vain alueisiin joille tarkkoja tietoja
on saatavissa.

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä
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16.14 Karttakohteiden tiedot
Mikäli kartografian tyyppi tukee toimintoa, voit katsella
yksittäisten kartografisten kohteiden tietoja.

Kartografian tyypistä riippuen voit katsella tiettyjä tai kaikkia
seuraavista tiedoista:
• Kaikkien kartalle merkittyjen kartografisten kohteiden lisätiedot
(mukaan lukien rakenteiden, viivojen, avomerialueiden jne.
lähdetiedot).

• Satamien, sataman yksityiskohtien sekä kaupallisten
palveluiden tiedot.

• Luotsikirjan tiedot (vastaavan tyyppiset tiedot jotka löytyvät
painetuista merenkulun lähdekirjoista). Luotsikirjatietoja on
saatavissa tietyistä satamista.

• Satamien ja marinoiden panoraamavalokuvat. Valokuvien
käytettävyys ilmaistaan erityisen kamerasymbolin avulla
(näkyy karttanäytössä).

Voit myös hakea tietyn karttakohteen lähimmän ilmentymän
käyttämällä Etsi lähin -toimintoa. Seuraava kohde on
haettavissa mainituin tavoin:
• Satama (haku nimen mukaan)— vain Navionics-kartat.
• Reittipisteet
• Satamat — vain Navionics-kartat.
• Vuorovesiasema — vain Navionics-kartat.
• Vuorovesiasema — vain Navionics-kartat.
• Esteet
• Hylyt
• Satamapalvelut
• Kaupalliset palvelut — vain Navionics-kartat.
• Pienvenepalvelut — vain LightHouse-kartat.
• Satamapalvelut — vain LightHouse-kartat
Nämä tiedot ovat käytettävissä valitsemalla Karttakohteet tai
Etsi lähin -vaihtoehto karttakohteen valikosta:
• Valitse karttakohde näytöltä ja valitse Karttakohteet
-vaihtoehto karttakohteen valikosta kun haluat katsella valitun
kohteen tietoja.

• Valitse Etsi lähin -vaihtoehto karttakohteen valikosta kun
haluat hakea lähellä olevia kohteita.

Karttakohteen tietojen näyttäminen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse kohde.

Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Karttakohteet.

Näyttöön tulee kohdetietoikkuna.
3. Käytettävissä olevien vaihtoehtojen valinta tuo kyseisen

vaihtoehdon tietoja näyttöön.
4. Kohdetietoikkunan sijaintitiedon valinta sulkee ikkunan ja

siirtää kursorin kyseisen kohteen päälle kartalla.

Lähimmän karttakohteen tai palvelun haku.
Karttasovelluksesta:

1. Valitse jokin kohta näytöltä.
Karttatietojen sisältövalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Etsi lähin.
Näyttöön tulee lista, joka sisältää karttakohteiden tyypit.

3. Valitse karttakohde tai palvelu listalta.
Näyttöömn tulee lista joka sisältää käytettävissä olevat
kyseiseen kohteeseen tai palveluun liittyvät ilmentymät.

4. Valitse kohde jonka haluat etsiä.
Kursori sijoitetaan nyt valitun kohteen päälle tai näyttöön
tulee lista ilmentymistä.

Sataman haku nimen perusteella
Karttasovelluksesta:
1. Valitse jokin kohta näytöltä.

Karttatietojen sisältövalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Etsi lähin.

Näyttöön tulee lista, joka sisältää karttakohteiden tyypit.
3. Valitse Satamat (nimihaku) listalta.

Näyttöön tulee näkyviin kosketusnäppäimistö.
4. Syötä haluamasi sataman nimi käyttämällä

kosketusnäppäimistöä.
5. Valitse TALLENA.

Hakutulokset tulevat näkyviin.
6. Valitse listassa oleva sijainti siirtääksesi kursori kyseisen

sijainnin kohdalle.

Luotsikirjan tietojen näyttäminen
Karttasovelluksesta, kun kartalla näkyy satamasymboli sataman
osalta jolle löytyy luotsikirja:
1. Valitse satamasymboli.

Karttatietojen sisältövalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Luotsikirja.
3. Valitse haluamasi kappale.

Panoraamakuvien näyttäminen
Karttasovelluksesta, kun kartalla näkyy kamerasymboli joka
ilmaiseee panoraamakuvan olevan käytettävissä:
1. Valitse kamerasymboli.

Karttatietojen sisältövalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Sat.kuvakerros.

Näytölle tulee näkyviin valokuva.

Huom: Kaikki kartografiatyypit eivät ole yhteensopivia
panoraamakuvien kanssa.

Nykyiset tiedot
Animoidut virtaustiedot
Elektroniset karttakortit saattavat sallia virtausasemien
virtaustietojen animoinnin.

D11748-3

Animoidut virtaustiedot ovat saatavissa karttasovelluksessa aina
kun timantinmuotoinen symboli jossa on lisäksi "C" näytetään:

Tämä symboli ilmaisee virtausaseman sijainnin sekä virtaustietojen
saatavuuden kyseisen virtausaseman osalta.

Kun valitset virtausaseman symbolin näyttöön tulee karttatietojen
valikko joka sisältää Animointi-vaihtoehdon.
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Kun valitset Animointi-vaihtoehdon näyttöön tulee
animointivalikko ja timantin muotoisten virtaussymbolien tilalle
tulee vuorovesinuolia jotka ilmaisevat virtauksien voimakkuuden
ja suunnan:

Virtausanimointi.

• Nuolet näyttävät virtauksien suunnat.
• Nuolen pituus ilmaisee virtauksen voimakkuuden.
• Nuolen väri ilmaisee virtausnopeuden muutoksen seuraavasti:
– Punainen: kasvava virtausnopeus.
– Sininen: pienentyvä virtausnopeus.

Animointi on katsottavissa jatkuvana toistuvana esityksenä
tai vaiheittain määritetyn aikajakson yli. Voit myös määrittää
animoinnin päivämäärän ja käynnistää tai uudelleen käynnistää
animoinnin mistä tahansa ajankohdasta 24 tunnin aikajakson
sisällä. Mikäli järjestelmän käytössä ei ole pätevää päivämäärää
ja kellonaikaa, järjestelmä käyttää oletuspäivämäärän
keskipäivän hetkeä.

Huom: Kaikki elektroniset karttakortit eivät tue animoituja
virtaustietoja. Tarkista Navionicsin Internet-sivut osoitteessa:
www.navionics.com ja varmista, että kartografiaominaisuudet
ovat käytettävissä valitsemassasi kartografiatasossa.

Animoitujen virtaustietojen katsominen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse timantinmuotoinen virtaussymboli.

Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Animoi.

Näyttöön tulee animointivalikko ja virtaussymbolit korvautuvat
dynaamisilla nuolilla.

Animointien hallinta
Karttasovelluksessa, animointivalikon näkyessä näytöllä:
1. Voit käynnistää tai pysäytää animoinnin valitsemalla

Animointi: vaihtaa tilaa välillä Toista ja Tauko.
2. Voit katsella animointia vaiheittain valitsemalla Taaksepäin

tai Eteenpäin.
3. Voit asettaa animoinnin aikavälin pysäyttämällä toistettavan

animoinnin ja valitsemalla Aseta aikaväli.
4. Voit määrittää animoinnin päivämäärän valitsemalla

Aseta pvm ja käyttämällä virtuaalinäppäimistöä halutun
päivämäärän syöttämiseen.

5. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyisen päivämäärän
valitsemalla Tänään.

6. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyistä päivämäärää
edeltävät 24 tuntia valitsemalla Eilen.

7. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyistä päivämäärää
seuraavat 24 tuntia valitsemalla Huomenna.

Virtauskäyrät
Virtauskäyrät tarjoavat kyseistä hetkeä kuvaavia graafisia
esityksiä.
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1. Takaisin— paluu edelliseen valikkoon tai näkymään.

2. Auringonnousu— ilmaiseen auringonnousun hetken.

3. Auringonlasku— ilmaisee auringonlaskun hetken.

4. Valmis — sulkee ikkunan.

5. Pimeys — graafin harmaa alue ilmaisee pimeää
vuorokauden aikaa.

6. Virtaus — ilmaisee virtauksen suunnan (suhteessa
pohjoiseen).

7. Luode/Vuoksi — näyttää listan jossa luode, vuoksi ja
virranvaihto.

8. Päivämäärä — siirry edelliseen tai seuraavaan päivään
nuolinäppäimillä.

9. Aika — Käyrän vaaka-akseli ilmaisee aikaa, aikamuoto
määräytyy kohdassa Yksiköiden asetukset valitun
vaihtoehdon mukaan.

10. Virtausnopeus — Käyrän pystyakseli ilmaisee nopeutta,
nopeusyksikkö määräytyy kohdassa Yksiköiden asetukset
valitun vaihtoehdon mukaan.

Huom: Virtauskäyrissä ilmoitetut tiedot ovat ohjeellisia
EIKÄ niitä tule käyttää korvaamaan huolelliseen navigointiin
liittyviä varotoimenpiteitä. Vain viralliset asianmukaisten
viranomaisten julkaisemat ajantasalla olevat merikartat
sekä merenkulkijoille suunnatut tiedotteet sisältävät kaikki
voimassa olevat oleelliset tiedot joita tarvitaan turvallisessa
navigoinnissa. Noudata AINA jatkuvaa tähystystä
ohjauspisteessä aluksen ollessa kulussa.

Virtaustietojen näyttö
Karttasovelluksesta:

1. Valitse C timantinmuotoinen virtaussymboli.
Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Virtausasema.
Valitun aseman käyrä tulee näyttöön.

Vuorovesitiedot
Animoidut vuorovesitiedot
Elektroniset karttakortit saattavat sallia vuorovesiasemien
virtaustietojen animoinnin.
Animoidut vuorovesitiedot ovat saatavissa karttasovelluksessa
aina kun timantinmuotoinen symboli jossa on lisäksi "T"
näytetään:

Mainittu symboli ilmaisee animoitujen vuorovesitietojen
saatavuuden kyseiselle sijainnille.

Kun valitset vuorovesiaseman symbolin näyttöön tulee
karttatietojen valikko joka sisältää Animointi-vaihtoehdon.
Kun valitset Animoi-pikapainikkeen timantinmuotoiset symbolit
korvautuvat dynaamisella vuorovesipalkilla, joka ilmaisee
ennustetun vuoroveden korkeuden kyseiselle päivämäärälle ja
ajanhetkelle:

Vuorovesianimointi.

• Vuoroveden korkeus ilmaistaan mittarityyppisesti. Mittari on
8-portainen ja portaat jakautuvat kyseisen päivän maksimi- ja
minimiarvojen välille tasavälisesti kahdeksaan tasoon.

• Vuorovesimittarien nuolten värit ilmaisevat vuoroveden
korkeusmuutoksen suunnan seuraavasti:

– Punainen: vuoroveden korkeus kasvaa.
– Sininen: vuoroveden korkeus laskee.

Animointi on katsottavissa jatkuvana toistuvana esityksenä
tai vaiheittain määritetyn aikajakson yli. Voit myös määrittää
animoinnin päivämäärän ja käynnistää tai uudelleen käynnistää
animoinnin mistä tahansa ajankohdasta 24 tunnin aikajakson
sisällä. Mikäli järjestelmän käytössä ei ole pätevää päivämäärää
ja kellonaikaa, järjestelmä käyttää oletuspäivämäärän
keskipäivän hetkeä.
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Huom: Kaikki elektroniset karttakortit eivät tue animoituja
vuorovesitietoja. Tarkista Navionicsin Internet-sivut
osoitteessa: www.navionics.com ja varmista, että
kartografiaominaisuudet ovat käytettävissä valitsemassasi
kartografiatasossa.

Animoitujen vuorovesitietojen katsominen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse timantinmuotoinen vuorovesisymboli.

Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.
2. Valitse Animoi.

Näyttöön tulee animointivalikko ja vuorovesisymbolit
korvautuvat dynaamisella vuorovesipalkilla.

Animointien hallinta
Karttasovelluksessa, animointivalikon näkyessä näytöllä:
1. Voit käynnistää tai pysäytää animoinnin valitsemalla

Animointi: vaihtaa tilaa välillä Toista ja Tauko.
2. Voit katsella animointia vaiheittain valitsemalla Taaksepäin

tai Eteenpäin.
3. Voit asettaa animoinnin aikavälin pysäyttämällä toistettavan

animoinnin ja valitsemalla Aseta aikaväli.
4. Voit määrittää animoinnin päivämäärän valitsemalla

Aseta pvm ja käyttämällä virtuaalinäppäimistöä halutun
päivämäärän syöttämiseen.

5. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyisen päivämäärän
valitsemalla Tänään.

6. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyistä päivämäärää
edeltävät 24 tuntia valitsemalla Eilen.

7. Voit asettaa animoinnin ajankohdaksi nykyistä päivämäärää
seuraavat 24 tuntia valitsemalla Huomenna.

Vuorovesikäyrät
Vuorovesikäyrät näyttävät vuorovesivirtauksia kuvaavan
graafisen esityksen.

D12294-2
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1. Takaisin— paluu edelliseen valikkoon tai näkymään.

2. Auringonnousu— ilmaisee auringonnousun hetken.

3. Auringonlasku— ilmaisee auringonlaskun hetken.

4. Valmis — sulkee ikkunan.

5. Pimeys — graafin harmaa alue ilmaisee pimeää
vuorokauden aikaa.

6. Luode / Vuoksi— ilmaisee matalan ja korkean vuoroveden
hetket.

7. Päivämäärä — siirry edelliseen tai seuraavaan päivään
nuolinäppäimillä.

8. Aika — Käyrän vaaka-akseli ilmaisee aikaa, aikamuoto
määräytyy Perusasetukset-valikossa valitun vaihtoehdon
mukaan.

9. Syvyys — Graafin pystyakseli ilmaisee vuoroveden
syvyyttä. Syvyysarvojen yksikkönä käytetään valintaa
joka on määritetty valikon Kotisivu > Perusasetukset >
Yksiköiden asetukset > Syvyysyksiköt mukaan.

Huom: Virtauskäyrissä ilmoitetut tiedot ovat ohjeellisia
EIKÄ niitä tule käyttää korvaamaan huolelliseen navigointiin
liittyviä varotoimenpiteitä. Vain viralliset asianmukaisten
viranomaisten julkaisemat ajantasalla olevat merikartat
sekä merenkulkijoille suunnatut tiedotteet sisältävät kaikki
voimassa olevat oleelliset tiedot joita tarvitaan turvallisessa
navigoinnissa. Noudata AINA jatkuvaa tähystystä
ohjauspisteessä aluksen ollessa kulussa.

Vuorovesitietojen yksityiskohtien näyttäminen
Karttasovelluksesta:

1. Valitse T timantinmuotoinen vuorovesisymboli.
Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Vuorovesiasema.
Valitun aseman käyrä tulee näyttöön.
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16.15 Syvyys & Syvyyskäyräasetukset
Mikäli kartografian tyyppi tukee asianomaisia toimintoja, käytettävissä ovat seuraavat syvyys- ja syvyyskäyräasetukset.

Huom: Käytettävissä olevat valikkovaihtoehdot riippuvat käytössä olevan kartografian tyypistä. Syvyysasetukset riippuvat
järjestelmään asetetuista mittayksiköistä.

Valikkovaihtoehto
Kartografian
tyyppi Tuotekuvaus Asetukset

Näytä syvyystiedot LightHouse-
vektorikartat ja
Navionics

Määrittää syvyyden jolta syvyyslukemat
näytetään.

• Ei mitään

• 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

• Kaikki (Oletusarvo)

Näytä syvyyskäyrät Navionics Määrittää näytetäänkö syvyyskäyrät vai
ei.

• Pois

• 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

• Kaikki (Oletusarvo)

Matalan syvyyskäyrä LightHouse-kartat Määrittää syvyyden jolla matalan veden
syvyyskäyrä näytetään.
Matalan veden rajaa ei voi asettaa
suuremmaksi kuin Turva- tai Syvän
veden käyrä.

• Pois

• 6 ft / 2 m / 1 fa

• 12 ft / 3 m / 2 fa (Oletusarvo)

• 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

Turvaraja LightHouse-kartat Määrittää syvyyden jolla turvallisen
veden syvyyskäyrä näytetään.
Turvallisen veden rajaa ei voi asettaa
pienemmäksi kuin matalan veden tai
suuremmaksi kuin syvän veden käyrä.

• Pois

• 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 (Oletusarvo)

• 50 ft / 15 m / 8 fa

• 60 ft / 20 m / 10 fa

Syvän syvyyskäyrä LightHouse-
vektorikartat ja
Navionics

Määrittää syvyyden jolla syvän veden
syvyyskäyrä näytetään.
Syvän veden rajaa ei voi asettaa
pienemmäksi kuin matalan tai turvallisen
veden käyrä.

• Pois

• 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 (Oletusarvo)

• 60 ft / 20 m / 10 fa
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Valikkovaihtoehto
Kartografian
tyyppi Tuotekuvaus Asetukset

Syvän veden väri Navionics Määrittää syvän veden varjostamiseen
käytettävän värin.

• Valkoinen (Oletusarvo)

• Sininen

Kaikulokit Navionics Mahdollistaa syvyys- ja sijaintitietojen
lokiin tallennuksen Navionicsin
karttakortille. Mainitut tiedot lähetetään
Navionics-yhtiöön monitoiminäyttöjen
kaikuluotaustietojen ja syvyyskäyrien
tarkkuuden parantamiseksi. Lisätietoja
kaikuluotaimen lokitietojen latauksesta
Navionicsiin on Navionics-yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa
www.navionics.com.

• Päällä

• Pois

Syvyyslukemat ja syvyyskäyrät
Mikäli kartografiatyyppi tukee toimintoa, syvyyslukemat ja
syvyyskäyrät ovat käytettävissä karttasovelluksessa tarjoten
paremman käsityksen veden syvyydestä kartan eri kohdissa.
Vektorikartografian tapauksessa syvyyttä jolla syvyyskäyrät ja
syvyyslukemat näytetään voidaan säätää.

D13009-1

1 2

3

1. Matalan syvyyskäyrä

2. Turvaraja

3. Syvän syvyyskäyrä

Syvyyslukemat & Syvyyskäyrät -valikko on valittavissa
seuraavasti: Menu > Esitystapa > Syvyyslukemat &
Syvyyskäyrät.
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16.16 Reitit & Jäljet
Voit käyttää omia tietojasi Reitit & Jäljet -valikon kautta.
Vaihtoehdot löytyvät Reitit & Jäljet -valikosta valitsemalla Menu
> Reitit & Jäljet.

• Reittipisteet — Katso reittipisteryhmälistaa.

• Reitit — Katso reittilistaa.

• Jäljet — Katso jälkilistaa.

Lisätietoja kohdassa Luku 15 Reittipisteiden, reittien ja jälkien
käyttö.

16.17 Useampien karttanäkymien
tahdistus
Voit tahdistaa ohjaussuunnan, zoomaustason ja sijaintiedot
useamman eri karttanäkymän sekä verkon kautta yhteenliitetyn
näytön välillä.
Kartan tahdistuksen ollessa käytössä:

• Karttasovelluksen otsikkopalkissa näkyy tunnus “Kartan tahd”.

• Muutokset ohjaussuunnassa, zoomaustasossa tai
sijaintitiedossa päivittyvät kaikkiin tahdistettuihin
karttanäkymiin.

Huom: Kun 2D- ja 3D-karttanäkymät on tahdistettu, liiketilana
on aina suhteellinen liike (RM).

Useamman karttanäkymän tahdistus
Karttasovelluksesta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kartan tahdistus.
4. Valitse Kartta-vaihtoehto listalta.

Valitun vaihtoehdon eteen ilmestyy valintamerkki.
5. Toista yllä luetellut vaiheet kullekin karttasovellukselle

ja tarvittaessa verkon kautta yhteenliitettyjen muiden
monitoiminäyttöjen niille karttasovelluksille jotka haluat
tahdistaa keskenään.

Huom: Tahdistus toisen kartan kanssa ei ole mahdollista jos
tutkan tahdistus on kytketty päälle.
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16.18 Etäisyyksien ja suuntien
mittaaminen
Voit käyttää datapalkin ja kohdevalikon tietoja sekä
mitta-toimintoa ja suorittaa etäisyyksien mittauksia
karttasovelluksessa.
Voit määrittää etäisyyksiä ja suuntia:
• aluksesta kursorin sijaintiin;
• kartan kahden pisteen välillä.

Mittaus aluksen sijannista kursoriin
Karttasovelluksesta:
1. Valitse sijainti näytöltä johon haluat mitata suuntiman ja

etäisyyden aluksesta.
Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Mittaus.
Seuraavaksi:
• Näyttöön tulee Mittaus-valikko.
• Kursorin sijannin ja näytön keskelle ilmestyy viiva.
• Kursorin sijainti muuttuu keskelle näyttöä.
• Uuden kursorisijainnin viereen ilmestyy suuntima ja
etäisyys aluksesta kyseiseen sijaintiin.

3. Valitse Mittaus-valikosta Alkupiste siten että Aluksesta on
valittuna.
Mittaviivain piirtyy uudelleen kursorin sijannista alukseen.

4. Nyt voit säätää mittaviivaimen sijaintia siirtämällä kursorin
haluamaasi sijaintiin.

5. Jos haluat mittaviivaimen jäävän näkyviin kun suljet
mittaus-valikon, valitse Näytä mitta-vaihtoehto on
Päällä-tilassa.
Valitsemalla Mitta-vaihtoehdon voit vaihtaa tilaa tilojen Päällä
ja Pois välillä.

6. Sulje mittausvalikko ja jätä nykyinen mittaus näytölle
valitsemalla Takaisin tai Ok.

Mittaus pisteestä pisteeseen
Karttasovelluksesta:
1. Valitse sijainti näytöltä johon haluat mitata suuntiman ja

etäisyyden aluksesta.
Karttatietojen kohdevalikko tulee näyttöön.

2. Valitse Mittaus.
Seuraavaksi:
• Näyttöön tulee Mittaus-valikko.
• Kursorin sijannin ja näytön keskelle ilmestyy viiva.
• Kursorin sijainti muuttuu keskelle näyttöä.
• Uuden kursorisijainnin viereen ilmestyy suuntima ja
etäisyys aluksesta kyseiseen sijaintiin.

3. Valitse Alkupiste siten että vaihtoehto Kursorista on valittu.
Vaihtoehdot ovat Aluksesta ja Kursorista.

4. Voit nyt säätää mittaviivaimen päätepisteen sijaintia
siirtämällä kursorin haluamaasi sijaintiin.

5. Voit myös valita Vaihda suunta jos haluat kääntää
mittaviivaimen suunnan päinvastaiseksi jolloin suuntima
ilmaisee suuntiman mittaviivaimen päätepisteestä
alkupisteeseen.

6. Jos haluat mittaviivaimen jäävän näkyviin kun suljet
mittaus-valikon, valitse Mitta-vaihtoehto on Päällä-tilassa.
Voit vaihtaa tilaa tilojen Päällä jaPois välillä.

7. Sulje mittausvalikko ja jätä nykyinen mittaus näytölle
valitsemalla Takaisin tai Ok.

Mittaviivaimen uudelleensijoittaminen
Voit sijoittaa mittaviivaimen uudelleen alla olevia ohjeita
noudattamalla.
1. Valitse nykyinen mittaviivain.

Näyttöön tulee mittaviivaimen kohdevalikko.

2. Valitse Mittaus.
Voit nyt sijoittaa mittaviivaimen uudelleen.
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17.1 Kuinka kaikuluotain toimii
Kaikuluotainsovellus hyödyntää kaikumoduulia sekä sopivaa
anturia. Kaikumoduuli tulkitsee anturilta vastaanotetut signaalit
ja muodostaa niistä yksityiskohtaisen vedenalaisen näkymän.
Käytettävissä on erilaisia kaikuluotainteknologioita, jotka kaikki
perustuvat samoihin perusperiaatteisiin.
Kaikuanturi lähettää ääniaaltoja pulssimaisesti veteen ja mittaa
ajan joka ääniaalloilta kestää kulkea merenpohjaan ja takaisin
anturiin. Signaalit heijastuvat hieman eri tavoin eri tiheyksisistä
aineista, joten järjestelmän avulla on mahdollista erotella erilaisia
pohjamateriaaleja (hiekka, savi, kivi) sekä pohjan päällä olevia
esineitä (kivet, hylyt jne.) sekä vedessä olevia kohteita (kalat).
Kaikumoduuli tulkitsee vastaanotetut signaalit ja muodostaa
niistä yksityiskohtaisen kuvan vedenalasesta maailmasta ja
näyttää kaikukuvan kaikuluotainsovelluksen näkymässä.
Kaikuluotainsovellus hyödyntää värejä ja varjostusta
paluukaikujen voimakkuuden ilmaisuun. Voit käyttää näitä tietoja
määrittäessäsi pohjan rakennetta, kalojen kokoa sekä muiden
vedessä olevien rakenteiden koostumusta ja muotoa.

Huom: Tietyt anturit on varustettu lisäantureilla esimerkiksi
veden lämpötilan ja/tai aluksen nopeuden määrittämiseksi.

17.2 Kaikuluotainteknologiat

Perinteinen kaikuluotainteknologia
Perinteinen kaikuluotain käyttää yhden taajuuden kantoaaltoa
kaikupulssin lähetyksessä. Kaikuluotain toimii mittaamalla ajan,
joka kaikupulssilta kestää lähetyksestä takaisinheijastuksen
kautta palaavan kaikusignaalin vastaanottoon - veden syvyys
lasketaan mainitusta signaalin kulkuajasta.

D12600-2

CHIRP-teknologia
CHIRP-kaikuluotaimet käyttävät pyyhkäisytaajuuksista
'CHIRP'-signaalia, joka pystyy erottamaan useita lähellä
toisiaan olevia kohteita ja siten myös kaikukuvassa kohteet
näkyvät erillisinä yhden kookkaan kohteen sijaan erotuksena
perinteiseen kaikuluotainteknologiaan.
CHIRP-teknologian etuihin kuuluu parempi kohteiden
erottelukyky, pohjantunnistus jopa täkypallojen läpi sekä
lämpökerrosten herkempi tunnistuskyky.

D12601-2

CHIRP-kaikuluotain - esittely
Kaikuluotain tulkitsee anturilta vastaanotetut signaalit ja
muodostaa niistä yksityiskohtaisen vedenalaisen näkymän.
Anturi lähettää ääniaaltoja pulssimaisesti veteen ja mittaa
ajan joka ääniaalloilta kestää kulkea merenpohjaan ja takaisin
anturiin. Signaalit heijastuvat hieman eri tavoin eri tiheyksisistä
aineista, joten järjestelmän avulla on mahdollista erotella erilaisia
pohjamateriaaleja (hiekka, savi, kivi) sekä pohjan päällä olevia
esineitä (kivet, hylyt jne.) sekä vedessä olevia kohteita (kalat).
Kaikuluotain muodostaa kartiomaisen 25° keilan, joka
suuntautuu suoraan alaspäin anturista merenpohjaan.
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Kartiomainen keila

D12784-2

Kaikuluotain toimii erilaisilla veneen nopeuksilla. Syvemmissä
vesissä CHIRP-kaistanleveyttä optimoidaan automaattisesti
pohjalukituksen parantamiseksi ja liikkuvien kohteiden (kuten
kalojen) tunnistamisen tehostamiseksi koko keilan leveydeltä.
CHIRP-kaikuluotainnäyttö - esimerkki

CHIRP DownVisionTM - esittely
DownVisionTM tuottaa laajan sivulta sivulle ulottuvan keilan sekä
kapean perä- ja etuosiin ulottuvan keilan. DownVisionTM-keila
kattaa alueen suoraan anturista alaspäin sekä aluksen sivuille
ulottuvan alueen.

DownVisionTM-keila

D12777-2

DownVisionTM on tehokas matalammissa nopeuksissa.
Syvemmissä vesissä CHIRP-kaistanleveyttä optimoidaan
automaattisesti pohjalukituksen parantamiseksi ja liikkuvien
kohteiden (kuten kalojen) tunnistamisen tehostamiseksi koko
keilan leveydeltä.
Leveä kapea keila tuottaa terävät paluusignaalit kohteista.
CHIRP-prosessointi ja korkeampi toimintataajuus tarjoaa
yksityiskohtaisemman kuvan, mikä parantaa pohjarakenteiden
tunnistusta kohdissa joissa kalat saattavat lymytä.

CHIRP DownVisionTM-näyttö - esimerkki
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17.3 Raymarinen kaikumoduulit
Lisätietoja Raymarinen kaikuluotainmoduuleista on alla.
Alla ilmoitetut syvyydet DownVisionTM-kaikumoduuleille ovat
tyypillisiä maksimisyvyyksiä ja riippuvat liitetystä kaikuanturista
sekä edellyttävät optimaalisia vesiolosuhteita. Alla ilmoitetut
syvyydet perinteisille ja CHIRP-kaikumoduuleille ovat tyypillisiä
maksimisyvyyksiä ja riippuvat liitetystä kaikuanturista sekä
edellyttävät optimaalisia vesiolosuhteita.

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)

Kaikuluotainmoduuli Teknologia / Kuvaus

CP450C CHIRP ulkoinen

CP100 DownVisionTM ulkoinen

Dragonfly DownVisionTM sisäinen

a68 / a78 DownVisionTM sisäinen

CP300 Perinteinen ulkoinen

a67 / a77 Perinteinen ulkoinen

c97 / c127 Perinteinen ulkoinen

e7D / e97 / e127 Perinteinen ulkoinen

DSM25 / DSM30 / DSM300 Vanha malli ulkoinen

17.4 Kalakaiku — yleistä
Kaikuluotainsovellus näyttää veneesi alla olevat vedessä olevat
kohteet sekä pohjarakenteet.
Kaikuluotainsovellus sisältää valikoiman erilaisia toimintoja
mukaan lukien seuraavat:

• Kanavan valinta (aktiivinen kaikumoduuli ja taajuus).

• *Näyttötilat (Zoom, A-Scope tai pohjalukitus).

• Automaattinen tai manuaalinen zoomauksen säätö.

• Näytössä näkyvän kuvan optimointiin ja selkeyttämiseen
liittyvät herkkyysasetukset.

• Vierivän kuvan vieritysnopeuden säätö ja pysäytys.

• Reittipisteiden käyttö sijainnin merkitsemiseen.

• Syvyyksien sekä kohteiden syvyyksien etäisyyksien määritys.

• Kalakaikuhälytykset (kala-, syvyys ja lämpötilahälytys).

Huom: * Käytettävissä olevat näyttötilat riippuvat
näytettävänä olevasta kaikukanavasta / -moduulista.

Kaikuluotainnäkymä
Kaikuluotainsovellus näyttää oikealta vasemmalle vierivän
kuvan veneesi alla olevasta vedenpinnan alapuolella olevasta
vesimassasta. Kukin kaikuluotainpaneeli on mahdollista
muokata itsenäisesti näyttämään eri kaikumoduulin / taajuuden
avulla muodostettua kaikukuvaa.
Esimerkki CHIRP-näkymästä

Esimerkkia DownVisionTM-näkymästä

Kaikuluotainikkuna sisältää seuraavat ominaisuudet:

• Pohjan muodot sekä rakenteet mukaanlukien harjanteet, hylyt
jne.

• Kohteet kuten kalat.

• Tilapalkki joka näyttää nykyisen käytössä olevan
kaikumoduulin ja kanavan.

• Pohjan syvyys.

• * Näytöllä näkyvät säätimet.

Huom: * Näytöllä näkyvät säätimet ovat käytettävissä vain
monitoiminäytöissä jotka on varustettu kosketustoiminnoilla,
jonka lisäksi säätimien kokoonpano riippuu näytetyn
kaikumoduulin ja kanavan ominaisuuksista.

192 a Series / c Series / e Series



Kaikuluotainsovelluksen paneelit
Kaikki paneelit näyttävät kaikuluotainsovelluksen, joka on
riippumaton ja kanavan valintaan tai näyttötilaan tehdyt
asetusmuutokset tallentuvat automaattisesti kyseisen paneelin
sovelluksen asetusmuistiin.
Kotisivulle on mahdollista määrittää useampia sivuja, joita
voidaan käyttää erilaistn kanava- ja näyttötilayhdistelmien
näyttämiseen.

Kaikuluotaimen kohdevalikko
Kaikuluotainsovellus sisältää kohdevalikkotoiminnon, joka
tarjoaa tietoja sekä valikkovaihtoehtojen pikavalintoja.

Kohdevalikko sisältää kursorin sijaintiin liittyviä tietoja:

• Syvyys

• RNG (etäisyys)

Kohdevalikko sisältää myös seuraavat valikkotoiminnot:

• Reittipisteen sijoittaminen

• Merkin sijoittaminen

• * Siirrä merkki

• * Poista merkki

Huom: * Käytettävissä vain mikäli merkki on sijoitettu.

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

17.5 Useamman kaikumoduulin tuki
Monitoiminäyttösi tukee useiden aktiivisten kaikumoduulien
käyttöä samassa verkossa.
Voit valita näytöllä näytettävän kaikukanavan. Voit näyttää
vain yhden kanavan kerrallaan yksittäisessä kaikusovelluksen
paneelissa Voit näyttää useita kanavia samanaikaisesti
käyttämällä muokattuja jaetun näkymän sivuja. Vaihtoehtoisesti
voit määrittää useampia muokattuja sivuja henkilökohtaisten
tarpeiden mukaan.

Kanava Tuotekuvaus Kaikuluotainmoduuli

Auto Valitsee pohjaseurantaa
varten parhaan taajuuden
automaattisesti

CP300, CP450C,
kaikuluotaintoiminnolla
varustetut monitoiminäytöt

50 kHz / 83
kHz

Soveltuu syvemmille vesille,
laajempi kaikukeila

CP300, CP450C,
kaikuluotaintoiminnolla
varustetut monitoiminäytöt

100 kHz Soveltuu useimpiin
syvyyksiin, keskikokoinen
kaikukeila

CP450C

160 kHz Hyvä erotuskyky matalissa
vesissä

CP450C

200 kHz Paras erotuskyky matalissa
vesissä

CP300, kaikuluotaintoimin-
nolla varustetut monitoim-
inäytöt

Matala
CHIRP

Hyvä kohteiden erotuskyky
syvissä vesissä

CP450C

Keski CHIRP Hyvä suorituskyky yleisesti,
erinomainen kohteiden
erotuskyky

CP450C

Korkea
CHIRP

Soveltuu parhaiten
kohteiden ja
pohjarakenteiden erotteluun
matalissa vesissä

CP450C

DownVi-
sionTM

Tarjoaa valokuvamaiset
kuvat pohjarakenteista

CP100, DownVisionTM-
toiminnolla varustetut
monitoiminäytöt

Kaiku (200
kHz CHIRP)

Erottelee saalis- ja täkykalat
laajan kaikukeilan avulla

CP100, DownVisionTM-
toiminnolla varustetut
monitoiminäytöt

Huom:

1. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat liitetystä
kaikumoduulista sekä siihen liitetystä kaikuanturista.

2. DownVisionTM-kaikumoduulit sisältävät sekä
DownVisionTM-kanavan että perinteisen kaikukanavan.

Kaikukanavan valinta
Voit valita haluamasi kanavan näyttöön seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kanava.

Näyttöön tulee Kanavan valinta -sivu.
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3. Valitse sen kaikumoduulin välilehti, jota haluat käyttää.
Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista kaikukanavista.

4. Valitse haluamasi kanava listalta.
Kanavan valintasivu sulkeutuu ja kaikuluotainsovellus näyttää
nyt valitun kanavan.

Useampien kaikuluotainkanavien näyttö
Voit katsella samanaikaisesti jopa neljää kaikuluotainkanavaa
luomalla muokatun jaetun näkymän sivun, joka sisältää
useampia kaikuluotainsovelluksia.

Tärkeää: Kaikupulssien lähetysnopeus saattaa pienentyä
mikäli näytät näytöllä saman kaikumoduulin eri kanavia
samanaikaisesti.

1. Luo uusi jaetun näkymän sivu käyttämällä useampia
kaikuluotainsovelluksia.

Lisätietoja sivun luonnista on kohdassa Kotisivun olemassa
olevan sivun muokkaaminen.

2. Avaa luomasi sivu.

3. Valitse Ok-painike jostakin kaikuluotainpaneelista.
4. Valitse kanava jota haluat katsella kyseisen paneelin kautta.

Lisätietoja kaikukanavan valinnasta on kohdassa
Kaikukanavan valinta.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 kullekin jaetun näkymän paneelille.

Syvyyden tietolähde
Silloin, kun järjestelmässä on useampia syvyystietolähteitä ja
syvyystiedon lähde -asetus on tilassa Auto, järjestelmä valitsee
optimaalisen syvyystietolähteen automaattisesti.
Järjestelmä valitsee syvyystietolähteen seuraavan
prioriteettijärjestyksen määräämällä tavalla:

1. CP450C SeaTalkhs

2. CP300 SeaTalkhs

3. DSM300 SeaTalkhs

4. DSM30 SeaTalkhs

5. Perinteisen
kaikumallin sisältävät
monitoiminäytöt

SeaTalkhs / sisäinen

6. DownVisionTM-malliset
monitoiminäytöt

SeaTalkhs / sisäinen

7. CP100 SeaTalkhs

8. Mittari /
monitoiminäyttö

SeaTalkng

9. Mittari SeaTalk

10. Mittari /
monitoiminäyttö

NMEA 0183

Mikäli useita saman tyyppisiä kaikumoduuleita on käytettävissä
SeaTalkhs-verkon kautta järjestelmä valitsee ensisijaiseksi
syvyystietolähteeksi laitteen jonka sarjanumero on suurin.
SeaTalkng- ja NMEA 0183 -verkkojen tapauksessa järjestelmä
valitsee suurimmalla CAN-osoitteella varustetun laitteen.
Mikäli ensisijainen syvyystietolähde ei enää ole käytettävissä
järjestelmä valitsee seuraavan prioriteettilistan määrittämän
syvyystietolähteen automaattisesti.
Lisätietoja ensisijaisten tietolähteiden valinnasta on kohdassa
Tietolähteet-valikon kautta.

Tärkeää: Syvyyden siirto -asetus tulee asettaa kaikille
asennetuille kaikuantureille näytettävien tietojen tarkkuuden
varmistamiseksi. Lisätietoja kohdassa Syvyyden siirto.
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17.6 Muokatut kanavat
Muokatut kanavat ovat luotavissa kunkin kaikumoduulin
oletuskanavista, poislukien Auto-kanavat. Tämä mahdollistaa
tiettyjen asetuksien muokauksen ja tallennuksen erillisenä
kanavana. Nämä kanavat on mahdollista liittää yksittäisiin
kaikuluotainsovelluksen paneeleihin. Kunkin liitetyn
kaikumoduulin osalta on mahdollista luoda jopa 10 muokattua
kanavaa.
Seuraavien asetuksien muutokset tallennetaan näytössä
näkyvän kanavan asetusmuistiin:

• Herkyysasetukset

• Alueasetukset

• Taajuusviritys — vain 2 taajuusasetusta voidaan tallentaa per
anturi / kaikumoduuliyhdistelmä.

Huom: Kaiun nollaus tyhjentää kaikki nykyisen valitun
kaikumoduulin muokatut kanavat.

Muokatun kanavan luominen
Voit luoda muokatun kanavan seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Kanava.

Näyttöön tulee Kanavan valinta -sivu.
2. Valitse sen kaikumoduulin välilehti, jolle haluat luoda

muokatun kanavan.
3. Valitse Kanavan asetukset -symboli, joka on haluamasi

kanavan vieressä, tai
4. käyttämällä ei-kosketustoimintoisia säätimiä, valitse kanava

ja paina ja pidä alaspainettuna Ok-painiketta kunnes
näyttöön tulee asetukset-sivu.

5. Valitse Kopioi kanava.
Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.

6. Syötä nimi jonka haluat määrittää uudelle kanavalle.
7. Valitse TALLENA.

Uusi kanava on nyt käytettävissä asianomaisen
kaikumoduulin kanavalistalla.

8. Valitse uusi kanava kun haluat näyttää sen
kaikuluotainsovelluksen sivulla.
Herkkyys-, alue- ja taajuusviritykseen liittyvät
asetusmuutokset tallennetaan automaattisesti näytetyn
kanavan asetusmuistiin.

Voit nyt määrittää uuden kanavan kaikuluotaimen
sovelluspaneeliin.

Muokattujen kanavien uudelleennimeäminen
Kanavan valinta -sivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse sen kaikumoduulin välilehti, jonka nimen haluat

muuttaa.
2. Valitse muokatun kanavan vieressä oleva Kanavan

asetukset.
Näyttöön tulee näkyviin kanavan asetukset sisältyvä sivu

3. Valitse Nimeä uudelleen.
Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.

4. Syötä kanavan uusi nimi.
5. Valitse TALLENA.

Muokattujen kanavien poistaminen
Kanavan valinta -sivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse sen kaikumoduulin välilehti, jonka haluat poistaa.
2. Valitse muokatun kanavan vieressä oleva Kanavan

asetukset.
3. Valitse Delete [Poista].

Näyttöön tulee vahvistusta kysyvä ikkuna.
4. Valitse Kyllä.
Muokattu kanava on nyt poistettu järjestelmästä.
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17.7 Kaikuluotaimen kuva

Merenpohjan koostumuksen määritys
kaikuluotaimella
On tärkeää ymmärtää kuinka merenpohjan koostumuksen voi
tulkita kaikuluotaimen avulla.
Merenpohja tuottaa yleensä vahvan paluukaiun.
Seuraavat kuvat näyttävät kuinka erilaiset merenpohjan
koostumukset korreloivat näytöllä näkyvään pohjan
rakenteeseen:

D
68

55
-3

 

1

2

3

Kohde Kuvaus

1 Kova merenpohja (hiekka) tuottaa ohuen viivan.

2 Pehmeä merenpohja (muta tai meriheinä) tuottaa leveän
viivan.

3 Kivinen tai epätasainen merenpohja tai hylyt tuottaa
epäsäännöllisen viivan jossa on huippuja ja laaksoja.

Tummat alueet edustavat vahvoja paluukaikuja, vaaleammat
alueet edustavat heikompia paluukaikuja. Tämä voi tarkoittaa
sitä, että ylempi kerros on pehmeä ja sallii siksi ääniaaltojen
etenemisen kyseisen kerroksen läpi kiinteämpään alempaan
kerrokseen saakka.
On myös mahdollista, että ääniallot tekevät kaksi täyttä kierrosta
osuen ensin merenpohjaan, palaten takaisin ylöspäin ja osuen
aluksen pohjaan ja heijastuen jälleen takaisin kohti merenpohjaa
josta ne heijastuvat vielä kerran kohti aluksen pohjaa. Tämä voi
tapahtua mikäli liikutaan matalissa vesissä tai mikäli pohja on
erittäin kova.

Kaikuluotaimeen vaikuttavat tekijät
Näytön kuvalaatuun ja tarkkuuteen voi vaikuttaa useampi
eri tekijä mukaan lukien aluksen nopeus, kohteiden koko,
taustakohinan taso sekä anturin toimintataajuus.

Aluksen nopeus
Kohteen muoto muuttuu aluksen nopeuden mukaan.
Hitaammissa nopeuksissa kaikujäljet kuvautuvat tasaisemmiksi
ja hiukan vaakasuunnassa korostetusti. Suuremmissa
nopeuksissa kohteet kuvautuvat hiukan paksumpina ja hiukan
kaareutuvina. Maksiminopeuksissa kaikujälki muistuttaa
kaksinkertaista pystysuuntaista viivaa.

Kohdesyvyys
Mitä lähempänä merenpintaa kohde on, sitä suurempi kaikujälki
näytöllä näkyy.

Veden syvyys
Veden syvyyden kasvaessa paluusignaali heikkenee, joka
tuottaa vaaleamman kuvauksen pohjasta.

Kohteen koko
Mitä suurempi kohde on, sitä suurempana paluukaiku
kaikuluotaimen näytöllä näkyy. Kalakohteen koko riippuu
kyseisen kalan uimarakon koosta enemmän kuin kalan
kokonaiskoosta. Uimarakon koko vaihtelee lajien kesken melko
paljon eikä välttämättä ole suhteessa kalan kokonaiskokoon.

Selkeys / Taustakohina
Kaikuluotainkuva saattaa sotkeentua kelluvista tai upoksissa
olevista roskista, ilmakuplista sekä jopa aluksen omista liikkeistä
johtuvien veden pyörteilyjen aiheuttamista paluusignaaleista.
Mainitusta ilmiöstä käytetään nimitystä taustakohina tai kohina ja
sen määrää voidaan säätää vahvistustilojen avulla. Järjestelmä
säätää automaattisesti tiettyjä asetuksia syvyyden ja veden
ominaisuuksien perusteella. Tarvittaessa voit säätää asetuksia
myös manuaalisesti.

Anturitaajuus
Sama kohde näkyy eri tavoin kun käytät erilaisia anturitaajuuksia.
Mitä matalampi taajuus, sitä leveämpi kaikujälki.

Kadotetun merenpohjan haku
Jos merenpohja ei näy kuvassa noudata seuraavia ohjeita
saadaksesi pohja ja syvyyslukema näkyviin.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Varmista, että aluksen ympärillä ei ole muita aluksia ja että

meri on tyyni.
2. Jos kaikuluotaimen syvyysaluevalinta on Manuaalinen,

säädä kaikuluotaimen kantamaa (zoomaus) merikortista
selvitettyyn sijaintia vastaavaan syvyyteen, tai

3. Jos syvyysaluevalinta on Auto, säädä kaikuluotaimen
kantamaa (zoomaus) tunnetun luodatun syvyyden mukaan.

4. Kun merenpohja on saatu näkymään, voit kytkeä
syvyysaluevalinnan takaisin Auto-tilaan.
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17.8 Etäisyys
Syvyysaluetoiminto mahdollistaa kaikuluotaimen näytössä
näkyvän syvyysalueen asettamisen. Auto Range - eli
automaattisessa syvyysalueen säätötilassa kaikuluotainsovellus
säätää syvyysalueen automaattisesti siten, että koko vesipatsas
ja myös pohja näkyvät kaikukuvassa kaikissa tilanteissa.
Manuaalisessa syvyysalueen säätötilassa voit säätää näytöllä
näytettävän syvyysalueen omien tarpeidesi mukaan.
Alla oleva taulukko näyttää esimerkkejä aluetoiminnon käytöstä
erilaisten kaikuluotaintyyppien yhteydessä.

Perinteiset ja
CHIRP-kanavat DownVisionTM-kanava

Autozoom-
tila.

Manuaali-
nen alue

Syvyysalueen muuttaminen
Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:

• Automaattinen säätö jolloin näyttö näyttää automaattisesti
matalimman tarvittavan alueen.

• manuaalinen syvyysalueen säätö, aina maksimisyvyyteen
saakka siten kuin kaikuluotainsovellus sallii.

Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Syvyysalue.
2. Valitse Auto tai Man painamalla Alue-vaihtoehtoa.
3. Manuaalisen tilan ollessa valittuna voit säätää kaikuluotaimen

näytöllä näytettävää syvyysaluetta.

Huom: Zoomvalikon näkyessä näytöllä Kiertosäädintä
ei voi käyttää alueen säätämiseen. Jos haluat käyttää
Kiertosäädintä alueen säätämiseen, sulje ensin
Zoom-valikko.

Kantaman laajentaminen ja supistaminen
Kantaman laajentaminen ja supistaminen kaikuluotainsovelluk-
sessa riippuu monitoiminäytön mallista.
Alla oleva taulukko luetteloi kunkin näyttömallin yhteydessä
käytettävissä olevat kantaman säätimet.

Säätimet Monitoiminäytöt

Kiertosäädin • c-sarja

• e-sarja

• RMK-9-näppäimistö

Zoomaus sisään -
ja Zoomaus ulos
-painikkeet

• c-sarja

• e-sarja (poislukien
e7 ja e7D)

• RMK-9-näppäimistö

Liu'uta näyttöä Ylös tai
Alas

• a-sarja

• e-sarja

• gS-sarja

Syvyysalueen siirto
Syvyysalueen siirto mahdollistaa halutun vesipatsaan osan
näytön kuvassa.
Alla olevassa esimerkissä ylin 20 jalan osuus vesipatsaasta on
jätetty pois kuvasta

Syvyysalueen siirron käyttö
Oletusasetus säätää näyttöä siten että merenpohja pysyy näytön
alemman puoliskon alueella. Vaihtoehtoisesti voit siirtää kuvaa
nykyisen syvyysalueen puitteissa.
Sovellusvalikosta, Alue-asetuksen ollessa tilassa Manuaalinen:
1. Valitse Syvyysalue.
2. Valitse Syvyysalueen siirto.

Näyttöön tulee syvyysalueen siirtoon liittyvä ikkuna.
3. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.

Alue muuttuu näytössä samalla kun säädät asetusta.
4. Valitse Back tai paina Ok-painiketta vahvistaaksesi asetus,

syvyysalueen siirtoon liittyvä ikkuna sulkeutuu.
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17.9 Kaikuluotaimen vieritys
Kaikuluotainkuva vierittyy oikealta vasemmalle. Voit keskeyttää
vierityksen tai säätää vieritysnopeutta reittipisteiden tai kursorien
asettamisen helpottamiseksi.

Vieritysnopeus
Voit säätää kaikuluotainkuvan vieritysnopeutta. Nopeampi
vieritys tarjoaa enemmän yksityiskohtia, mistä voi olla hyötyä
erityisesti kaloja etsittäessä. Hitaamman vieritysnopeuden
tapauksessa tiedot säilyvät näytöllä pitempään.

Vierityksen keskeytys
Voit pysäyttää vierityksen jos haluat katsella kaikuluotainkuvaa
“pysäytyskuvana”. Kun vieritys keskeytetään, kuva ei päivity,
mutta syvyyslukema päivittyy silti normaaliin tapaan.

Vieritysnopeuden säätäminen
Vieritysnopeuden oletusasetus on 100%, vieritysnopeuden
säätö tapahtuu seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Vieritysnopeus.

Näyttöön tulee vieritysnopeuden numeerinen säätö.
3. Säädä vieritysnopeus sopivaksi.

Säädä vaiheittain seuraavasti:

• 10%:n askelvälit arvoille välillä 10% ... 100%

• 100%:n askelväli arvoille välillä 100% ... 500%

4. Vahvista valinta ja sulje numeerinen säädin valitsemalla
Back tai Ok.

Kuvan vierityksen pysäyttäminen
Kaikuluotainsovelluksen vierintä on mahdollista keskeyttää.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Vieritys siten, että Tauko on korostettuna.

Voit jatkaa vieritystä valitsemalla Vieritys-asetuksen
uudelleen.

17.10 Kalakaiun näyttötilat

Kaikuluotaimen näyttötilan valinta
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Valitse tila:.
4. Valitse haluamasi näyttötila:

• Ei mitään
• Zoomaus
• * A-Scope
• * Pohjalukitus

Huom: * Ei käytettävissä DownVisionTM-kanavalla
DownVisionTM-kaikumoduulimalleissa.

Kaikuluotaimen zoom-tila
Zoom-näyttötila suurentaa kaikuluotainnäytön tietyn osan jolloin
saat näkyviin enemmän yksityiskohtia.
Tämä zoom-toiminto mahdollistaa seuraavat toimenpiteet:
• Voit korvata tavanomaisen kaikuluotainkuvan zoomatulla
kuvalla tai näyttää zoomatun kuvan tavanomaisen
kaikuluotainkuvan vierellä.

• Asettaa zoom-kertoimen esiasetettuun tilaan tai säätää
zoom-tason manuaalisesti.

• Sijoittaa zoomatun osan kuvasta toiseen kohtaan näyttöä.
Syvyyden kasvaessa zoomatussa ikkunassa näytetty osa
kasvaa vastaavasti.

Zoomauksen jako
Zoom-näyttötilassa voit jakaa näytön ja näyttää zoomattua
kuvaa vakiokuvan rinnalla (Jaettu). Zoomausalue näytetään
vakiokuvassa erityisen zoomauskehyksen avulla.

Jaetun näyttöpaneeln valinta zoomaus-tilassa
Kaikuluotainsovelluksesta, kun zoomaus-näyttö näkyy näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Zoom siten että Jaettu on korostettuna.

Asetusvaihtoehdot ovat Jaetut ja Täysi.

Kaikuluotaimen zoomauskertoimen säätö
Kun näyttömuoto on Zoom-tilassa, voit valita zoomauskertoimen
tai säätää zoomausta manuaalisesti.
Kaikuluotainsovelluksesta, kun näyttötila on zoomaus-tilassa.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Zoom-kerroin.
4. Valitse esivalittu Zoom-kerroin (x2, x3, x4) tai valitse tilalle

Manuaalinen
Kun valinta on tehty näkymä palaa näyttötilavalikkoon.

5. Jos on määritetty vaihtoehto Manuaalinen, valitse
Manuaalinen zoom-kerroin
Näyttöön tulee näkyviin numeerinen manuaalisen
zoomauskertoimen ikkuna.

6. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
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7. Valitse Back tai vahvista asetus valitsemalla Ok-painiketta.

Kaikuluotaimen zoomausalueen sijainnin säätö
Kun zoomaustoiminto on valittu, järjestelmä valitsee
automaattisesti zoomausalueen siten, että pohjan yksityiskohdat
ovat aina näkyvissä kuvan alaosassa. Tarvittaessa voit siirtää
zoomausalueen toiseen osaan näyttöä.
Kaikuluotainsovelluksesta, kun zoomaus-näyttö näkyy näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Zoomaustila siten, että Man on valittuna.

Valitsemalla zoomaustilan voit muuttaa asetusta välillä Man
ja Auto.

4. Valitse Man Zoom-sijainti:.
Näyttöön tulee zoomauksen sijainnin numeerinen säädin.

5. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
6. Valitse Back tai Ok kun haluat sulkea valikon.

Kaikuluotaimen A-Scope—tila
A-Scope—tilan avulla voit katsella reaaliaikaista kuvaa anturin
sen hetkisen signaalin mukaan muodostettuna (näyttää
merenpohjan ja kalat suoraan aluksen alapuolella kyseisellä
hetkellä).
Vakiotyyppinen kaikuluotainkuva näyttää kaikuluotainsignaalien
mukaan muodostetun “historiallisen” kuvan. Tarvittaessa voit
katsella reaaliaikaisempaa eli enemmän ajan tasalla olevaa
kuvaa käyttämällä A-Scope-toimintoa. A-Scope-toiminnon
kattama osa pohjasta eli sektorin leveys ilmaistaan ikkunan
alareunassa. A-Scope tuottaa tarkemman ja helpommin
tulkittavissa olevan esityksen kohteiden paluusignaaleista.
Valittavissa on kolme eri A-Scope-tilaa:

Tila 1 Tila 2 Tila 3

A-scope-kuva
keskitetään ikkunan
keskelle.

Tilan 1
vasemmanpuoleinen
kuva laajennetaan
tarkemman kuvan
näyttämiseksi.

A-scope-kuva kallistuu
ulospäin koska
signaalin edetessä
syvemmälle myös keila
levenee.

A-Scope tilassa näytön alaosassa näkyvät numerot ilmaisevat
kartiomaisen kaikupulssin kattaman merenpohjan alueen
keskimääräisen halkaisijan (valituissa syvyysyksiköissä).

A-Scope-tilan valinta
Kaikuluotainsovelluksesta ja A-Scope-näyttötilan ollessa
valittuna:

1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Valitse tila:.
4. Valitse A-Scope.
5. Valitse A-Scope: näyttääksesi A-Scope-tilojen listan.
6. Valitse haluamasi tila.

Pohjalukitus
Pohjalukitustoiminto on suodatintoiminto, joka tasoittaa
merenpohjan osaa kuvasta jotta merenpohjassa tai juuri
sen yläpuolella olevat kohteet erottuisivat selvemmin. Tämä
ominaisuus on hyödyllinen kun yrität löytää pohjakaloja.
Voit säätää pohjalukitun kuvan kattaman alueen kokoa jolloin
voit säätää pohjalla näkyvien yksityiskohtien lukumäärää. Voit
myös asemoida kuvan uudelleen mihin tahansa kohtaan ikkunan
alaosan (0%) ja keskiosan (50%) välille käyttämällä Bottom
Pohjansiirron säätöä.

Pohjalukituksen alueen/sijainnin säätö
Kaikuluotainsovelluksesta pohjalukitusnäyttötilan ollessa
valittuna:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näyttötila.
3. Valitse Pohjalukitus ja aseta tilaksi Täysi tai Jaettu näyttö
4. Valitse Pohjalukitus siirto.

Pohjalukitus siirto -vaihtoehdon valinta avaa näyttöön
Pohjalukitus siirto -ikkunan numeerisen säädön.

5. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
6. Valitse Back tai vahvista asetus valitsemalla Ok-painiketta.
7. Sijoita kuva näytölle uudelleen valitsemalla Pohjalukituksen

siirto.
Pohjalukitus siirto -vaihtoehdon valinta avaa näyttöön
Pohjalukitus siirto -ikkunan numeerisen säädön.

8. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
9. Valitse Back tai vahvista asetus valitsemalla Ok-painiketta.
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17.11 Esitystapa-valikko
Esitystapa-valikon kautta voit käyttää asetuksia ja toimintoja
jotka liittyvät näytön lisätoimintoihin.
Alla oleva taulukko sisältää tiedot käytettävissä olevista
esitystavoista.

Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

*Kohdesyvyystieto Määrittää sen,
näytetäänkö
tunnistettujen
kohteiden syvyystiedot
näytöllä asianomaisten
kohteiden vieressä.
Näytettävien kohteiden
lukumäärä on suoraan
verrannollinen
Kalahälytys-
herkkyyden
asetukseen.

• Päällä

• Pois

Syvyyslinjat Määrittää, näytetäänkö
syvyyttä ilmaisevat
vaakasuorat viivat
näytöllä.

• Päällä

• Pois

*Harmaalinja Tilassa Päällä tuo
näyttöön valkoisen
pohjanmuotoa
seuraavan viivan.
Valkolinja auttaa
erottamaan lähellä
merenpohjaa olevia
kohteita.

• Päällä

• Pois

*Pohjan täyttö Tilassa Päällä täyttää
merenpohjan kohdan
kiinteällä värillä.

• Päällä

• Pois

Väripaletti Valittavissa on joukko
erilaisia väripaletteja,
joista käyttäjä voi
valita kulloisiinkin
olosuhteisiin parhaiten
sopivan vaihtoehdon.

Perinteinen /
CHIRP-kaikukanavat

• Klassinen/Sininen

• Klassinen/Musta

• Klassinen/Valkoinen

• Auringonsäde

• Harmaasävyt

• Harmaa vastaväri

• Kupari

• Yövalaistus

DownVisionTM-
kanavat

• Kupari

• Käänteiset Kupari

• Liuskekiven harmaa

• Käänteiset
Liuskekiven harmaa

Vieritysnopeus Määrittää
kaikuluotainkuvan
vieritysnopeuden.

• 10% — 500%

Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

Vahvistussäädöt Määrittää näytetäänkö
virtuaaliset
herkkyyssäätimet
näytöllä vai ei.

• Näytä (Oletusarvo)

• Piilota

Tietoruutujen
asetukset

Mahdollistaa kahden
tietoruudun asetuksien
ja näkyvyyden
määrityksen,
tietoruudut näytetään
näytön vasemmassa
alakulmassa:

• Tietoruutu 1

• Valitse tieto

• Tietoruutu 2

• Valitse tieto

Tietoruutu 1

• Päällä

• Pois

Valitse tieto
Mahdollistaa
tietotyypin valinnan
tietoluokan mukaan.
Tietoruutu 2

• Päällä

• Pois

Valitse tieto
Mahdollistaa
tietotyypin valinnan
tietoluokan mukaan.

Huom:

• * Ei käytettävissä DownVisionTM-kanavilla.
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17.12 Syvyys ja etäisyys
Kaikuluotainsovellus sisältää joukon toimintoja, joiden avulla voit
helposti määrittää syvyyksiä tai etäisyyksiä. Nämä toiminnot
on kuvattu alla:

D12222-5

1 2 43 5 76

Tuotekuvaus

1 Syvyyslukema — nykyinen merenpohjan syvyys.

2 Kohdesyvyys ID — tunnistettujen kohteiden vieressä näytetään
kohteen syvyystieto. Tunnistettujen kohteiden lukumäärä on
suoraan verrannollinen kalahälytyksen herkkyysasetukseen. Mitä
suurempi kalahälytyksen herkkyys on, sitä enemmän tunnistettuja
kaloja näytöllä näkyy.

3 Syvyysviivat— vaakasuorat säännöllisin välein piirretyt katkoviivat
ilmaisevat syvyyden pinnasta pohjaan kohti mitattuna.

4 Vaakasuora VRM-kursori— ilmaisee kohteen syvyyden.

5 Pystysuora VRM-kursori — ilmaisee etäisyyden aluksesta
taaksepäin mitattuna.

6 Kursorisyvyys— tämä on kursorin sijainnin syvyys.
Etäisyys kursorista— tämä on etäisyys näytöllä näkyvän kursorin
ja aluksen sijainnin välisestä etäisyydestä.

7 Syvyysviivat— nämä numerot ilmaisevat syvyyden.

Syvyyden ja etäisyyden määrittäminen
VRM-kursorien avulla
Voit määrittää kohteen syvyyden sekä etäisyyden aluksesta
taaksepäin käyttämällä VRM-kursoreita (VRM, Variable Range
Marker). Nämä kursorit koostuvat vaakasuorasta (syvyys) ja
pystysuorasta (etäisyys) kursoreista, joista kummankin viereen
piirtyy asianomainen numeerinen tieto.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu
2. Valitse Vieritysl siten että vaihtoehto Tauko on korostettuna

(helpottaa kursorin sijoittamista näytöllä).
Voit vaihtaa asetusta tilojen Tauko ja Jatka.

3. Valitse kohta johon haluat sijoittaa merkin.
4. Avaa kaikuluotaimen kohdevalikko.
5. Valitse Tee merkki.

Kun olet sijoittanut merkin voit siirtää merkkiä valitsemalla
Siirrä merkki -vaihtoehdon kaikuluotaimen kohdevalikosta.

Huom: VRM on käytettävissä vain Pohjalukitustilassa kun
näyttöä katsellaan Jaettu-tilassa.

17.13 Reittipisteet kaikuluotainsovel-
luksessa
Reittipisteen sijoittaminen kaikuluotainsovelluksessa
mahdollistaa palaamisen samaan paikkaan myöhemmin.
Kun reittipiste sijoitetaan, siihen liittyvät tiedot tallennetaan
reittipisteluetteloon ja näyttöön tulee näkyviin pystysuora viiva
joka näyttää myös reittipistesymbolin. Reittipisteisiin on nyt
mahdollista navigoida käyttämällä karttasovellusta.

Reittipisteen sijoittaminen kaikuluo-
tainsovelluksessa
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse ja pidä valittuna haluamasi kohta.

Näyttöön tulee kaikuluotaimen kohdevalikko.
2. Valitse Tee reittipiste.

Reittipisteen sijoittaminen WPT-painikkeen
tai -kuvakkeen avulla
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse R.piste.

Näyttöön tulee reittipistevalikko.
2. Reittipistevalikon ollessa auki:

• Valitse WPT uudelleen sijoittaaksesi reittipisteen aluksen
sijaintiin, tai

• Valitse haluamasi toiminto: Tee reittipiste aluksen
sijaintiin, Tee reittipiste kursoriin tai Sijoita reittipiste
LAT/LON-kohtaan.

Reittipisteen sijoittaminen kohdevalikon
avulla
Voit sijoittaa reittipisteen kaikuluotainsovelluksessa kohdevalikon
avulla.
Kaikuluotaimen kohdevalikon kautta:
1. Valitse Tee reittipiste.

Reittipiste sijoitetaan kursorin sijaintiin ja näyttöön tulee uusi
reittipisteikkuna.

2. Hyväksy reittipisteen oletusarvoiset tiedot painamalla Ok tai
3. Muokkaa kenttä jos haluat muokata uuden reittipisteen

asianomaista tietoa.
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17.14 Herkyysasetukset
Herkkyys-valikko sisältää asetukset ja toiminnot joiden avulla
on mahdollistaa tehostaa näytöllä näkyviä tietoja. Useimmissa
tapauksissa oletusasetukset tarjoavat riittävät tiedot.
Alla oleva taulukko näyttää kunkin kaikumoduulityypin
tapauksessa käytettävissä olevat herkkyysasetukset.

DownVi-
sionTM

CHIRP
ulkoinen

Perin-
teinen
ulkoinen

Perin-
teinen
ulkoinen

Vanha
malli
ulkoinen

Vahvis-
tus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Au-
tomaat-
tivahvis-
tustilat

Ei Ei Ei Kyllä Kyllä

Väri-
vahvis-
tus

Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Kontrasti Kyllä Ei Ei Ei Ei

TVG ko-
hina-
suodin

Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Auto
TVG -tilat Ei Kyllä Kyllä Ei Ei

Kohina-
suodin Kyllä Ei Ei Ei Ei

Värien
määrä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Lähetys-
teho Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Huom: * Auto TVG-tilat on asetettu pois käytöstä kun TVG
on asetettu manuaalitilaan.

Vahvistus
Vahvistuksen asetukset määrittävät tavan jolla kaikumoduuli
käsittelee kohinaa. Vahvistuksen säädöllä on mahdollista
parantaa kaikukuvan laatua, mutta useimmissa tapauksissa
optimaalinen kuva on saatavissa automaattisesti säätyvillä
asetuksilla, joita suosittelemme käytettäväksi kaikissa
normaalitilanteissa.
Vahvistuksen säädön taso määrittää sen voimakkuustason jota
vahvemmat paluusignaalit näytetään näytöllä.

20% manuaalinen
vahvistus

Automaattinen
vahvistus

80% manuaalinen
vahvistus

to
Auto —tilassa kaikumoduuli säätää vahvistuksen tason
automaattisesti tasolle, joka soveltuu nykyisiin olosuhteisiin.
Perinteisten kaikumoduulien ja perinteisen sisäänrakennetun
kaikumoduulin tapauksessa käytettävissä on 3
Autovahvistustilaa.
• Matka (Matala)
• Vetouistelu (Keski)
• Kalastus (Nopea)
.

Manuaalinen asetustila
Tarvittaessa voit asettaa vahvistukseen liittyviä asetuksia
manuaalisesti, asetusväli on 0% ... 100%. Tämä arvo tulee
asettaa riittävän korkeaksi jotta pohjan rakenteet ja kalat
näkyisivät riittävän tarkasti mutta tasolle, jolla kohinan vaikutus
ei pääse nousemaan liian keskeiseksi. Yleensä korkeampaa

vahvistustasoa käytetään syvissä vesissä liikuttaessa
ja/tai kirkkaissa vesistöissä, matalampaa tasoa vastaavasti
matalammissa ja/tai sameissa vesistöissä.
Uudet asetusarvot säilyvät muistissa vaikka kytkisit laitteen pois
päältä.

Näytössä näkyvät vahvistussäädöt
Kosketusnäytöt ja HybridTouch-monitoiminäytöt on varustettu
näytöllä näkyvillä vahvistuksen säätimillä.
Näytöllä näkyvän vahvistussäätimen valinta tuo näyttöön
vahvistusasetuksen:

Perinteisten kaikumoduulien ja perinteisen sisäänrakennetun
kaikumoduulin tapauksessa käytettävissä on 3
Autovahvistustilaa.

Ulkoiseen CHIPR- moduuliin, ulkoiseen perinteiseen tai
DownVisionTM-kaikumoduulien tapauksessa vahvistustiloja ei
tarvita.

Manuaalitilassa liukusäädin näytetään.

Näytön vahvistussäätimien käyttöönotto ja käytöstä
poisto
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytössä näkyvät
vahvistuksen säätimet seuraavasti.
Kosketusnäytöllä varustetun monitoiminäytön tapauksessa ja
asianomaisen sovelluksen näkyessä näytöllä.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Vahvistuksen säätimet.

Valitsemalla "Vahvistuksen säätimet" voit vaihtaa säätimet
näkyviin tai piilottaa ne.

Huom: Silloin, kun näytöllä näkyvät vahvistuksen säätimet
on asetettu Piilotettu-tilaan, voit käyttää vahvistusasetuksia
suoraan sovellusvalikon kautta seuraavasti: Menu >
Vahvistus.

Vahvistuksen manuaalinen säätö käyttämällä näytön
virtuaalisäätimiä
1. Valitse näytöllä näkyvä Vahvistus-säädin joka sijaitsee

kaikuluotainsovelluksen vasemmassa reunassa.
2. Valitse Auto-valintaruutu kun haluat vaihtaa tilaa välillä Auto

ja Manuaalinen vahvistus.
3. Kun Auto ei ole valittuna, valitse ja pidä valittuna

Liukusäädin ja siirrä Vasempaan kun haluat pienentää
arvoa tai Oikeaan kun haluat kasvattaa arvoa.

Autovahvistuksen säätö näytön säätimien avulla
1. Valitse näytöllä näkyvä Vahvistus-säädin joka sijaitsee

kaikuluotainsovelluksen vasemmassa reunassa.
2. Valitse Auto siten, että auto-valintaruutuun tulee näkyviin

valintamerkki.
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3. Valitse haluamasi Autovahvistustila.

Kaikuluotaimen vahvistuksen säätö valikon kautta
Kaikuluotaimen vahvistuksen asetusta on mahdollista muuttaa
kaikuluotainvalikon kautta.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. Valitse Vahvistus.

Näyttöön tulee vahvistuksen säätöön liittyvä ikkuna
4. Säädä vahvistus tarvittaessa, tai
5. Valitse Auto.

Auto-valintaruutuun tulee näkyviin valintaruutu kun
automaattinen vahvistustila on valittuna.

Automaattisen vahvistuksen säätö valikon kautta
Perinteisten kaikumoduulien ja perinteisen sisäänrakennetun
kaikumoduulin tapauksessa käytettävissä on 3
Autovahvistustilaa. Autovahvistustila voidaan asettaa
seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Herkkyysasetukset.
2. Valitse Käyttötila.
3. Valitse haluamasi autovahvistustila.

Värivahvistus
Perinteinen, CHIRP- ja vanhan malliset kaikukanavat käyttävät
eri värejä kuvaamaan erilaisia paluukaiun voimakkuuksia. Voit
säätää värivahvistusta manuaalisesti välillä 0% - 100% tai
asettaa vahvistuksen automaattisesti.

20% manuaalinen
värivahvistus

Automaattinen
värivahvistus

80% manuaalinen
värivahvistus

Värivahvistus määrittää vahvinta signaalia edustavan tason
alimman raja-arvon. Kaikki kaikupulssit, jotka ovat suurempia
kuin asetettu raja-arvo näytetään vahvinta signaalitasoa
edustavalla värillä. Raja-arvoa heikommat kaikusignaalit
näytetään tasavälein käytettävissä olevien värivaihtoehtojen
kesken.

• Matala raja-arvo tuottaa laajan alueen heikoimmalle värille
mutta muille väreille jää pieni kaista.

• Korkea raja-arvo tuottaa laajan alueen vahvimmalle värille,
mutta muille väreille jää pieni kaista.

Värivahvistuksen säätö
Voit säätää vanhempien mallien ja perinteisten sekä
CHIRP-kaikukanavien värivahvistusta seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. Valitse Värivahvistus.

Näyttöön tulee värivahistuksen liukusäädin.
4. Säädä värivahvistus sopivaksi.
5. Vahvista asetus ja sulke liukusäädin valitsemalla Back, tai
6. ota käyttöön automaattinen värivahvistuksen säätö

valitsemalla Auto.

Kontrasti
DownVisionTM hyödyntää harmaasävyvarjostusta kaikusignaalin
voimakkuuden erotteluun. Voit säätää kontrastia manuaalisesti
välillä 0% - 100% tai asettaa kontrastin automaattisesti.

20% manuaalinen
kontrasti

Autokontrasti 80% manuaalinen
kontrasti

Kontrasti määrittää vahvimman kaikusignaalin varjostuksen
kynnysarvon alarajan. Kaikki kaikupulssit, jotka ovat
amplitudiltaan suurempia kuin asetettu raja-arvo näytetään
vahvinta signaalitasoa edustavalla varjostuksella. Raja-arvoa
heikommat kaikusignaalit näytetään tasavälein käytettävissä
olevien varjostuksien kesken.
• Matala raja-arvo tuottaa laajan alueen heikoimmalle
varjostukselle mutta muille varjostuksille jää pieni kaista.

• Korkea raja-arvo tuottaa laajan alueen vahvimmalle
varjostukselle, mutta muille varjostuksille jää pieni kaista.

Kontrastin säätö
Voit säätää kontrastia seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. Valitse Kontrasti.

Näyttöön tulee kontrastin liukusäädin.
4. Säädä värivahvistus sopivaksi.
5. Vahvista asetus ja sulke liukusäädin valitsemalla Back, tai
6. Ota käyttöön automaattinen kontrastin säätö valitsemalla

Auto.

Time Varied Gain (TVG) -asetus
Time Varied Gain (TVG) -asetus määrittää vesipatsaan läpi
noudatettavan vaimennuksen, joka vuorostaan tasapainottaa
paluukaikuja matalista vesistä (joissa paluukaiut ovat
voimakkaita) suhteessa syvistä vesistä saatujen paluukaikujen
voimakkuuteen (paluukaiut heikkoja) jolloin lopputuloksena
saman kokoisesta kohteesta saatavat kaiut antavat saman
kohdekoon näytöllä kohteen syvyydestä huolimatta. TVG-asetus
voidaan asettaa manuaalisesti välillä 0% ... 100% tai asettaa
automaatti-tilaan.

D13057-1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• Korkeampi TVG-asetus tuottaa heikommat kohteet /
vähemmän kohinaa näytöllä.

• Matalampi TVG-asetus tuottaa vahvemmat kohteet /
enemmän kohinaa näytöllä.

Huom: TVG-arvot välillä 0% ... 30% edustavat nk. Top Out
-tilaa, arvot välillä 31% ... 100% vastaavasti TVG-säätöä.

31% TVG 100% TVG Auto TVG

Huom: TVG-asetuksella ei ole vaikutusta simulaattorin
toimintaan mutta Top Out -asetuksella (0% ... 30%) on.
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Yläsuodin-tila
Yläsuodin on digitaalinen suodin, joka on yhdistetty
TVG-säätöön. Yläsuodin vähentää kohinaa ja häiriöitä
kaikukeilan yläosassa.
Yläsuodin on aktiivitilassa kun TVG-säätö on välillä 0% ...
30%. TVG-arvot välillä 31% ... 100% edustavat varsinaista
TVG-säätöä.

0% TVG 30% TVG

TVG:n asettaminen automaattitilaan
TVG-asetus voidaan asettaa automaattitilaan noudattamalla
alla olevia ohjeita.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. Valitse TVG.

Näyttöön tulee näkyviin TVG-liukusäädin.
4. Valitse Auto siten, että auto-valintaruutuun tulee näkyviin

valintamerkki.

Auto TVG -tila
Kun TVG on asetettu automaattitilaan käytettävissä on 3
TVG-tilaa, käytössä olevasta kaikumoduulista riippuen.
Käytettävissä olevat auto-TVG-tilat ovat seuraavat:

• Matala

• Keskikoko

• Korkea

Auto TVG -tilat ovat käytettävissä vain perinteisten
kaikumoduulien ja perinteisten sisäänrakennettujen
kaikumoduulien yhteydessä.

Auto TVG-tilan valinta
Voit valita Auto TVG-tilan seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksesta, TVG:n ollessa Auto-tilassa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. ValitseAuto TVG.
4. Valitse haluamasi asetus: Matala, Keski tai Korkea.

TVG-asetuksien manuaalinen säätö
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Herkkyysasetukset.
2. Valitse TVG.

Näyttöön tulee näkyviin TVG-liukusäädin.
3. Säädä liukusäädin haluamaasi asetukseen.

TVG-säädön asetusalue on välillä 31% ... 100%.
4. Sulje liukusäädin valitsemalla Takaisin tai OK.

TVG-toiminnon näytöllä näkyvät säätimet
Kosketusnäytöt ja HybridTouch-monitoiminäytöt on varustettu
näytöllä näkyvillä TVG-säätimillä.

Näytöllä näkyvien TVG-säätimien valinta tuo näyttöön seuraavat
TVG-asetukset.
Ulkoisiin CHIRP-kaikumoduuleihin liitettynä (poislukien
DownVisionTM) sekä ulkoisiin perinteisiin kaikumoduuleihin
(poislukien vanhat mallit) liitettynä voit valita automaattisen
TVG-tilan.

Manuaalitilassa liukusäädin näytetään.

Näytön vahvistussäätimien käyttöönotto ja käytöstä
poisto
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytössä näkyvät
vahvistuksen säätimet seuraavasti.
Kosketusnäytöllä varustetun monitoiminäytön tapauksessa ja
asianomaisen sovelluksen näkyessä näytöllä.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Vahvistuksen säätimet.

Valitsemalla "Vahvistuksen säätimet" voit vaihtaa säätimet
näkyviin tai piilottaa ne.

Huom: Silloin, kun näytöllä näkyvät vahvistuksen säätimet
on asetettu Piilotettu-tilaan, voit käyttää vahvistusasetuksia
suoraan sovellusvalikon kautta seuraavasti: Menu >
Vahvistus.

TVG:n manuaalinen säätö näytön virtuaalisäätimillä
Kosketusnäytöt ja HybridTouch-monitoiminäytöt on varustettu
näytöllä näkyvillä TVG-säätimillä.
1. Valitse kaikusovellusikkunan vasemmalla puolella oleva

TVG-säädin.
2. Valitse Auto-valintaruutu kun haluat vaihtaa tilaa välillä TVG

Auto ja Manuaalinenl.
3. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.

Auto TVG -tilan asetus näytön säätimien avulla
Kosketusnäytöt ja HybridTouch-monitoiminäytöt on varustettu
näytöllä näkyvillä TVG-säätimillä.
1. Valitse kaikusovellusikkunan vasemmalla puolella oleva

TVG-säädin.
2. Valitse Auto TVG -tila valitsemalla Auto-valintaruutu.
3. Ulkoiiin CHIRP-kaikumoduuleihin liitettynä (poislukien

DownVisionTM) sekä ulkoisiin perinteisiin kaikumoduuleihin
(poislukien vanhat mallit) liitettynä voit valita automaattisen
TVG-tilan.

Kohinasuodin
Kohinasuodin on käytettävissä DownVisionTM-kaikumoduuleissa.
Kohinasuodin vähentää näytöllä näkyvien häiriöiden määrää ja
vaikutusta muuttamalla vahvistuskerrointa läpi vesipatsaan.
Kohinasuodin voidaan säätää automaattisesti tai manuaalisesti:
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• Automaattinen— Auto-tilassa kohinasuotimen arvo on 20%.

• Manuaalinen — voit asettaa kohinasuotimen asetuksen
manuaalisesti, asetusväli 0% ... 100%.

– Matala arvo pienentää kohinasuotimen sovellussyvyyttä
pienemmäksi.

– Korkea arvo kasvattaa kohinasuotimen sovellussyvyyttä
suuremmaksi.

Uudet asetusarvot säilyvät muistissa vaikka kytkisit laitteen pois
päältä.

Kohinasuotimen säätäminen
Voit säätää kohinasuodinta seuraavasti.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Herkkyysasetukset.
3. Valitse Kohinasuodin.

Näyttöön tulee näkyviin kohinasuotimen liukusäädin.
4. Säädä kohinasuotimen arvo sopivaksi, tai
5. Valitse Auto siten että valintaruutu vaihtuu tilaan Auto.

Huom: Kohinasuodinta on mahdollista säätää myös
valitsemalla näytöllä näkyvä N. Suotimen säätö.

Värien kynnysarvo
Väriasetuksen kynnysarvo määrittää signaalivoimakkuuden,
jota heikomman signaalin tuottavia kohteita ei näytöllä näytetä.
Kaikukuvassa käytetään eri värejä ilmaisemaan kaikusignaalin
voimakkuuseroja, DownVisionTM-kaikukuvassa käytetään
monokromaattista varjostusta.
Värien määrä on globaali asetus. Kun värien määrän asetusta
muutetaan kaikkien kaikuluotainpaneelien värien määrän asetus
kaikissa yhteen verkotetuissa monitoiminäytöissä päivittyy
samalla kertaa.

Värien
kynnysarvo

Perinteiset /
CHIRP-kanavat DownVisionTM-kanava

100% (Ole-
tusarvo)

50%

Matala asetus aiheuttaa tilanteen, jossa vain vahvimmat värit tai
heikoimmat sävyt näytetään näytöissä.

Väriasetuksen kynnysarvon säätö
Väriasetuksen kynnysarvon oletusasetus on 100%, voit säätää
asetusta näyttämään vähemmän värejä / sävyjä.
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Herkkyysasetukset.
2. Valitse Värien määrä.
3. Säädä värien kynnysarvo sopivaksi.
4. Vahvista asetus ja sulje numeerinen säätö painamalla Ok.

Power-tila
Power-tila määrittää anturin lähetystehon. Power-tila on
mahdollista asettaa automaattisesti tai manuaalisesti välillä 0%
... 100%. Power-tila on käytettävissä vain CHIRP-, perinteisten
ja vanhan mallisten kaikumoduulien kanssa.

• Auto — tämä on oletusasetus. Kun auto-tila on valittuna
kaikumoduuli määrittää optimaalisen lähetystehon
automaattisesti nykyisen syvyyden, nopeuden ja (pohjasta
heijastuvan) signaalin voimakkuuden perusteella.

• Manuaalinenl — voit säätää lähetystehoa 1%:n askelin.
Matalaa tehoa käytetään lähinnä silloin, kun syvyys on
pienempi kuin 2,4 metriä (8 jalkaa), suurempia tehoja
tyypillisesti silloin, kun syvyys on suurempi kuin 3,7 metriä
(12 jalkaa).

Anturin lähetystehon säätö
Kaikuluotainsovelluksen valikon kautta:
1. Valitse Herkkyysasetukset.
2. Valitse Lähetysteho.

Näyttöön tulee tehonsäädön liukusäädin.
3. Säädä liukusäädin haluamaasi asetukseen, tai
4. Valitse Auto jos haluat asettaa tehonsäädön automaattitilaan.
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17.15 Kaikuluotainhälytykset
Seuraavat kaikuluotaimen hälytykset on mahdollista asettaa
mikäli syvyystieto on käytettävissä.

• Kalahälytys liipaistuu kun kohde ylittää tietyn herkkyystason
ja kun kohde on tietyllä syvyydellä (mikäli toiminto on otettu
käyttöön).

• Syvän veden hälytys — hälytys liipaistuu kun syvyys on
suurempi kuin syvän veden raja-arvo.

• Matalan veden hälytys — hälytys liipaistuu kun syvyys on
pienempi kuin matalan veden raja-arvo.

Kalahälytyksien asetukset
Hälytykset-valikon kautta valitse kotisivu > Asetukset >
Hälytykset:
1. Valitse Kala.

Näyttöön tulee Kalahälytys-valikko.
2. Valitse Kala siten että tila Päällä on korostettuna.
3. Valitse Kalaherkkyys.

Näyttöön tulee kalaherkkyyden numeerinen säädin.
4. Säädä kalaherkkyys sopivaksi.

Mitä suurempi kalahälytyksen herkkyys, sitä suurempi määrä
kohdesyvyyksiä näytöllä näytetään.

5. Valitse Kalojen syvyys siten että tila Päällä on korostettuna.
Minimi syvyys ja maksimi syvyys tulee aktivoida valikon
kautta.

6. Valitse Minimi syvyys.
Näyttöön tulee kalahälytyksen minimisyvyyden numeerinen
säätö.

7. Säädä asetus sopivaksi.
8. Vahvista uusi asetus j sulje numeerinen säädin painamalla

Ok.
9. Valitse Maksimi syvyys.

Näyttöön tulee kalahälytyksen maksimisyvyyden numeerinen
säätö.

10.Säädä asetus sopivaksi.
11. Vahvista uusi asetus j sulje numeerinen säädin painamalla

Ok.

Kaikuluotaimen syvän veden hälytyksen
asetus
Hälytykset-valikon kautta valitse kotisivu > Asetukset >
Hälytykset:
1. Valitse Syvän veden hälytys.
2. Valitse Syvyyshälytys-asetus siten että tila Päällä on

korostettuna.
Asetusvaihtoehdot ovatPäällä ja Pois.

3. Valitse Syvyysraja.
Näyttöön tulee syvän veden numeerinen säädin.

4. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
5. Vahvista uusi asetus j sulje numeerinen säädin painamalla

Ok.

Huom: Syvyysrajan arvon tulee olla suurempi kuin matalan
veden rajan asetus.

Kaikuluotaimen matalan veden hälytyksen
asetus
Hälytykset-valikon kautta valitse kotisivu > Asetukset >
Hälytykset:
1. Valitse Matala vesi.
2. Valitse Matala vesi siten että tila Päällä on korostettuna.

Asetusvaihtoehdot ovat Päällä ja Pois.
3. Valitse Matalan veden raja.

Näyttöön tulee matalan veden rajan numeerinen säädin.

4. Säädä zoomauskerroin sopivaksi.
5. Vahvista uusi asetus ja sulje numeerinen säädin painamalla

Ok.

Huom: Matalan veden raja ei saa olla suurempi kuin Syvän
veden hälytyksen raja-arvo.
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17.16 Taajuusviritys
Taajuus riippuu käytössä olevasta kaikumoduulista ja
anturista. Silloin, kun käytössä on ei-CHIRP-kaikumoduuli
tai CHIRP-kaikumoduuli joka toimii ei-CHIRP-tilassa anturin
taajuutta on mahdollista virittää manuaalisesti.
Etuja joita anturin lähetystaajuuden säätömahdollisuuden myötä
saadaan ovat:

• Optimointi tietyn kalalajin ja paikallisolosuhteiden (veden laatu
ja tyyppi) mukaan.

• Muiden lähistöllä toimivien kaikulaitteiden aiheuttamien
häiriöiden minimointi (kun toiminta samalla taajuudella).

• Mahdollisuus käyttää leveää tai kapeaa keilaa saman anturin
tapauksessa.

Viritys - perinteiset ja vanhemmat mallit
Perinteisten ja vanhempien mallien tapauksessa käytettävissä
olevat taajuusalueet ovat:

• Auto — Automaattitilassa hienoviritystä ei tarvita koska
järjestelmä määrittää taajuuden anturin toimintaolosuhteiden
suhteen automaattisesti.

• Matalat taajuudet — (esim. 50 kHz) — Tuottaa laajan
kaikukeilan ja läpäisee vettä hyvin. Matala taajuus tuottaa
huonomman erotuskyvyn, joka ei välttämättä sovellu kalojen
etsintään. Käytä matalia taajuuksia, jos haluat nähdä
laajan alueen aluksen alapuolella tai jos olet alueella, jossa
merenpohjaan on pitkä matka.

• Keskitaajuudet — (esim. 90 kHz) — Tarjoaa hyvän
erotuskyvyn useimmilla syvyyksillä, keskilaaja kaikukeila.

• Korkeat taajuudet — (esim. 200 kHz) — Tarjoaa kapean
kaikukeilan ja erittäin korkean erotuskyvyn kaikukuvan.
Korkeat taajuudet soveltuvat käytettäväksi matalissa vesissä
(maks. syvyys 300 metriä) tai suurissa nopeuksissa.

Alla oleva kaavio kuvaa perinteisten ja vanhemman mallisten
kaikuluotaimien hienoviritystä (–50% ... +50%).

Low High
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1. Viritysalue

2. Anturin ominaisuudet

3. Toimintataajuus

CHIRP-taajuuden viritys
Alla olevassa luettelossa on lista CHIRP-kaikumoduulin
tarjoamista taajuusalueista.

• Auto — Automaattitilassa hienoviritystä ei tarvita koska
järjestelmä määrittää taajuuden anturin toimintaolosuhteiden
suhteen automaattisesti.

• Matalat taajuudet— ei-CHIRP-tila (esim. 50 kHz) — Tuottaa
laajan kaikukeilan ja läpäisee vettä hyvin. Matala taajuus
tuottaa huonomman erotuskyvyn, joka ei välttämättä sovellu
kalojen etsintään. Käytä matalia taajuuksia, jos haluat nähdä
laajan alueen aluksen alapuolella tai jos olet alueella, jossa
merenpohjaan on pitkä matka.

• Keskitaajuus — ei-CHIRP-tila (esim. 90 kHz) — Tarjoaa
hyvän erotuskyvyn useimmilla syvyyksillä, keskilaaja
kaikukeila.

• Korkea taajuus — ei-CHIRP-tila (esim. 160 kHz) —
Tarjoaa kapean kaikukeilan ja erittäin korkean erotuskyvyn
kaikukuvan. Korkeat taajuudet soveltuvat käytettäväksi
matalissa vesissä (maks. syvyys 300 metriä) tai suurissa
nopeuksissa.

• Matala CHIRP — CHIRP-tila (esim. 42 ... 65 kHz) — Ei
edellytä hienosäätöä koska CHIRP-moduuli pyyhkäisee läpi
anturin koko taajuusalueen jokaisen kaikupulssin yhteydessä.

• Keski CHIRP — CHIRP-tila (esim. 85 ... 135 kHz) — Ei
edellytä hienosäätöä kCHIRP-moduuli pyyhkäisee läpi anturin
koko taajuusalueen jokaisen kaikupulssin yhteydessä.

• Korkea CHIRP — CHIRP-tila (esim. 130 ... 210 kHz) — Ei
edellytä hienosäätöä kCHIRP-moduuli pyyhkäisee läpi anturin
koko taajuusalueen jokaisen kaikupulssin yhteydessä.

Jos CHIRP-kaikumoduuli on muussa kuin CHIRP-tilassa
taajuutta on mahdollista hienosäätää tarkasti anturin
lähetystaajuudelle.
Alla oleva kaavio kuvaa CHIRP-laajakaistakaikuluotaimen
hienoviritystä (–50% ... +50%).
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Kaikutaajuuden hienosäätö
Perinteiseen tai vanhemman malliseen kaikuluotainmoduuliin
liitettynä tai CHIRP-kaikumoduulin toimiessa ei-CHIRP-tilassa
lähetystaajuus on hienosäädettävissä.
Kaikuluotainsovelluksen kautta:
1. Varmista, että kanavataajuus jota haluat hienosäätää näkyy

aktiivisen kaikuluotaimen paneelissa.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Asetukset.
4. Valitse Kaikuasetukset.
5. Valitse Säädä taajuus.

Näyttöön tulee taajuuden säädin.
6. Säädä taajuutta kunnes toiminta on optimaalista.
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17.17 Kaikuluotaimen asetusvalikon asetukset
Tämä osio kuvaa kaikuluotaimen asetusvalikon kautta käytettävissä olevat vaihtoehdot: (Menu > Asetukset > Kaikuluotaimen
asetukset).

Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

Pulssinopeus Hyper Ping on vain perinteisten ja vanhempien
kaikuluotainmoduulien yhteydessä käytettävissä oleva
asetus, joka on tarkoitettu mataliin vesiin (syvyysalue alle 6
metriä / 20 jalkaa). Yli 6 metrin (20 jalan) syvyisissä vesissä
pulssinopeus palaa normaaliksi kunnes tunnistettu syvyys
on jälleen alle 6 metriä.
Tilassa Hyper näyttö tuottaa tarkan vääristymättömän
kaikukuvan merenpohjasta aina 40 solmun nopeuteen
saakka.

• Normaali (Oletusarvo)

• Hyper

Pulssinopeus Toimii eräänlaisena rajoittimena: pulssinopeus säätyy
paikallisten olosuhteiden vaatimusten mukaisesti.
Kaikupulssiväli voi olla esimerkiksi liian pieni, jos merenpohja
on kovaa ja vesi matalaa.

Huom: Pulssinnopeuden rajoitus on pois päältä jos
pulssiväli on asetettu tilaan Hyper.

• DownVisionTM- ja SideVisionTM-kaikuluotaimet:
5 ... 80 pulssia sekunnissa.

• Perinteiset ja vanhan malliset sisäänrakennetut
kaikuluotaimet: 5 ... 50 kaikupulssia
sekunnissa.

• CHIRP- ja perinteiset ulkoiset kaikuluotaimet: 5
... 30 kaikupulssia sekunnissa.

Kaikupulssin käyttöönotto Kaikupulssi on mahdollista kytkeä pois päältä. Tästä voi
olla hyötyä silloin, kun testataan muiden laitteiden toimintaa
tai kun aluksen alla sukelletaan tai tai aluksen välittömässä
läheisyydessä uidaan. Tämä asetus palautuu Päällä-tilaan,
kun kaikumoduuli kytketään pois päältä.

• Päällä

• Pois

Taajuuden säätö Mahdollistaa ei-CHIRP-kanavataajuuksien säädön
manuaalisesti.

• –50% ... +50%

Häriönpoisto Poistaa muiden lähistöllä toimivien kaikuluotaimien
aiheuttamat häiriöpiikit.

Huom: Häiriönpoisto kytketään pois päältä mikäli
pulssinopeus on tilassa Hyper.

• Auto

• Matala

• Keskikoko

• High [Korkea]

• Pois

2. kaiun IR Säätää kaikupulssien välistä aikaa pienin askelin (nk. toisen
kaikupulssin perusteella), jonka ansiosta vastaanotosta tulee
herkempi. Tämä tuottaa paremman herkkyyden.

Huom: 2. kaiun IR kytketään pois päältä mikäli
pulssinopeus on tilassa Hyper.

• Pois

• Matala

• Korkea

Kaiun nollaus Palauttaa kaikki kaikumoduulin asetukset takaisin
tehdasasetuksiin. Kun suoritat kaikulaitteen asetuksien
nollauksen, yhteys kaikumoduuliin katoaa yleensä hetken
ajaksi.
Kaiun nollaus ei vaikuta anturin valintaan.

• Kyllä

• Ei

Tripin nollaus Nollaa kaikumoduulin trippimittarin • Kyllä

• Ei
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17.18 Kaikuanturin asetukset
Kaikuanturin asetukset -valikkoa tulee käyttää silloin kun monitoiminäyttö otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tai kun on
asennettu uusi kaikuanturi.

Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

Anturista Valitse liitetty anturityyppi luettelossa olevista vaihtoehdoista.
Tietyt anturit järjestelmä pystyy tunnistamaan automaattisesti.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat liitetystä
kaikumoduulista.

Nopeusanturi Valitse liitetty lokianturi luettelossa olevista vaihtoehdoista.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mikäli laitteeseen
EI ole liitetty yhdistelmäanturia (Syvyys/Loki tai
Syvyys/Loki/Lämpötila).

Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat liitetystä
kaikumoduulista.

Syvyyskorjaus Syvyyslukeman siirto ilmaisee kaikuanturin syvyyden
suhteessa:

• Vesilinja = 0,0 ft ja suurempi.

• Köli = 0,1 ft ja alle.

• –9,8 ... +9,8 feet — tai vastaava yksikkö

Nopeuslukeman siirto Nopeuslukeman siirto korjaa lokianturin nopeuslukeman
oikeaksi.

• 0 ... 100%

Lämpötilalukeman siirto Lämpötilalukeman siirto korjaa lämpötila-anturin
lämpötilalukeman oikeaksi.

• –9,9 ... +9,9 °F — tai vastaava yksikkö
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17.19 Kaikuluotaimen nollaus
Nollaustoiminto palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Huom: Kaikuluotaimen nollaus nollaa nopeustiedon ja
lämpötilatiedon kalibrointiarvot sekä syvyyden siirron
asetusarvon.

1. Käytä yhteensopivaa Raymarine-monitoiminäyttöä ja valitse
kaikuluotainsovellus.

2. Valitse Menu sivuvalikosta.
3. Valitse Asetukset.
4. Valitse Kaikuasetukset.
5. Valitse Kaiun nollaus.
6. Vahvista valinta painamalla Kyllä.
Laite nollautuu nyt takaisin tehdasasetuksiin.
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18.1 Tutka — yleistä
Tutkaa käytetään tuottamaan tietoa, joka mahdollistaa kohteiden
seurannan ja etäisyyksien sekä suuntimien mittaamisen.
RADAR (Radio Detection And Ranging) on menetelmä, jota
käytetään mm. merellä kohteiden tunnistamiseen. Kohteiden
etäisyys tutkaan voi vaihdella tietyissä rajoissa ja jos kohteet
liikkuvat, tutkan avulla on mahdollista määrittää myös kohteiden
nopeus.
Tutka toimii lähettämällä radiopulsseja ja vastaanottamalla
lähetetyt pulssit niiden heijastuttua takaisin päin (nk. tutkakaiut)
kohteista jotka heijastavat tutkapulsseja ja jotka ovat tutkan
kantaman sisäpuolella. Kaiut näytetään tutkanäytöllä,
monitoiminäytön tapauksessa näytöllä.
Jos et ole kokenut tutkan käyttäjä, suosittelemme tutkan käyttöön
tutustumista mahdollisimman usein ja hyvissä sääolosuhteissa
päivänvalon aikaan, jotta tutkakaikujen ja todellisten luonnossa
näkyvien kohteiden välinen suhde tulisi mahdollisimman tutuksi
ennen kuin tutkaa ryhdytään käyttämään huonossa säässä
tai pimeällä. Harjoittele ja tarkista minkälaisia kaikupulsseja
merimerkit ja poijut sekä rannikon eri muodot tuottavat näytölle.
Harjoittele tutkan käyttöä satamissa ja rannikkoväylillä ensin
hyvissä olosuhteissa.

HD– ja SuperHD–tutka
Monitoiminäyttöä on mahdollista käyttää digitaalisten
tutka-antennien kanssa.
HD— ja SuperHD-tutka-antennit tarjoavat useita käytännöllisiä
ominaisuuksia, joiden avulla aluksen ympärillä olevia kohteita
on helpompi tunnistaa.
HD— ja SuperHD-tutka-antenneissa on mm. seuraavat
toiminnot:

• Kehittynyt kohteiden tunnistus.

• Täysväritutkakuva.

• Kaksoisalue.

• SuperHD—vaihtoehto kasvattaa tehollista lähetystehon
vähintään kaksinkertaiseksi ja samalla vastaavasti kaventaa
keilaa puoleen normaalista leveydestä.

Huom: SuperHD-toiminnon käyttö edellyttää, että
monitoiminäyttöön liitetään SuperHD—tutka—antenni.

Usean tutka-antennin järjestelmät
Monitoiminäyttö tukee vain yhden tutka-antennin käyttöä
verkossa.
Kun tutkasovellus avataan ja jos useampia tutka-antenneita
tunnistetaan, näyttöön tulee varoitusviesti. Ylimääräiset
tutka-antennit tulee irrottaa verkosta ennen kuin tutkasovellus
toimii.

Tutkan ominaisuudet
Raymarine-tutkatyypistä riippuen käytössäsi on joukko erilaisia
ominaisuuksia. Alla oleva taulukko luetteloi tutkatyyppien
tukemat toiminnot ja ominaisuudet:

Omi-
naisuus

Ei-HD Digi-
tal Radome
-kupuan-
tenni

HDRadome
-kupuan-
tenni

HD Open
Array
-avoan-
tenni

SuperHD
Open Ar-
ray -avoan-
tenni

Värivahvis-
tus

Auto / Man
(0-100%)

Auto / Man
(0-100%)

Auto / Man
(0-100%)

FTC Pois/Päällä
(0-100%)

Merivälke Satama /
Rannikko
/ Avomeri
/ Man
(0-100%)

Auto / Man
(0-100%)

Auto / Man
(0-100%)

Auto / Man
(0-100%)

Käyttötila:
Poiju

Omi-
naisuus

Ei-HD Digi-
tal Radome
-kupuan-
tenni

HDRadome
-kupuan-
tenni

HD Open
Array
-avoan-
tenni

SuperHD
Open Ar-
ray -avoan-
tenni

Käyttötila:
Satama

Käyttötila:
Avomeri

Käyttötila:
Rannikko

Käyttötila:
Lintutila

Tehovahvis-
tus

Anten-
nivahvistus

Häiriön-
poisto

Pois /
Normaali /
Korkea

Pois / Päällä Pois / Päällä Pois / Päällä

Kohteen
laajennus

Pois /
Matala /
Korkea

Pois / Päällä Pois / Päällä Pois / Päällä

MARPA-
kohteet

10 25 25 25

Kaksoisalue

Kak-
soisaluetta
koskevat ra-
joitukset

Ei sovellet-
tavissa

Tutka-
antennin
nopeus

24 RPM 24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

Antenni-
parkin siirto
...

0-360
astetta

0-360
astetta

Antennin
koko

4 jalkaa / 6
jalkaa

4 jalkaa / 6
jalkaa

Kaapeloin-
tiviive

0 - 153,6 m 0 - 767 m
(kantamasta
riippuen)

0 - 767 m
(kantamasta
riippuen)

0 - 767 m
(kantamasta
riippuen)

STC
esiasetus

0-100%

Vahvistus
(esivalinta)

0-100

Viritys

Huom: Ominaisuudet joita ei ole lueteltu ovat yhteisiä kaiken
tyyppisille Raymarinen Digital-, HD- ja Super HD -tutkille.

212 a Series / c Series / e Series



18.2 Tutka-antennin tilasymbolit
Tutka-antennin virransyötön tila näytetään datapalkissa.

Symboli

Tutkan
lähetys-
tila Kuvaus

Lähetys
(TX)

Pyörivä symboli, ilmaisee tutka-antennin
olevan päällä ja pyörivän (lähettää ja
vastaanottaa). Kun Tutkan virta -asetus on
tilassa Päällä, voit aktivoida tutka-antennin
lähetystilan tämän avulla. Tämä on
normaali käyttötila.

Valmius
(STBY)

Staattinen symboli, ilmaisee tutka-antennin
olevan päällä mutta tutka-antenni EI lähetä
eikä antenni pyöri. Koska antenni ei
lähetä, tutkakuva (tutkan tiedot) poistetaan
näytöltä. Tämä on virransäästötila, jota
käytetään ajoittain silloin, kun tutkaa ei
tarvita. Kun tutka asetetaan valmiustilasta
takaisin lähetystilaan, magnetronin ei
tarvitse lämmetä. Tämä on oletusasetus.

Pois Tutka-antennin virransyöttö on katkaistu
(tutkaa ei tarvita), mutta näyttöä
käytetään muihin tarkoituksiin, kuten
karttasovelluksen käyttöön. Valinnan
jälkeen järjestelmä aloittaa alaslaskennan.
Alaslaskennan aikana voit tarvittaessa
palauttaa tutka-antennin virransyötön
Päällä-tilaan.

Ajastettu
lähetys

Tutka-antenni kytkeytyy päälle
(lähetystilaan) ja takaisin valmiustilaan
(virransäästötilaan) säännöllisin väliajoin.
Tätä tilaa voidaan käyttää silloin, kun
tutka-antennia ei haluta pitää päällä
jatkuvasti.

Tutka-antennin päälle- ja poiskytkentä
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Paina Power-painiketta kun haluat kytkeä tutkan virran

päälle tai pois päältä.
Tutka käynnistyy aina Valmius-tilaan (Standby).

3. Valitse Tutkatila jos haluat kytkeä tutkan Lähetys - tai
Valmius-tilaan.

Power-painikkeen käyttö toimintatilojen
vaihtoon
Tutkan toimintatilat on mahdollista asettaa käyttämällä
monitoiminäytön Power-painikevalikkoa.
1. Paina ja vapauta Power-painike.

Näyttöön tulee pikavalintojen valikko:

2. Valitse Tutka päälle kun haluat kytkeä tutkan virran päälle,
tai Tutka pois päältä kun haluat sammuttaa tutkan.

3. Valitse Tutkalähetys päälle kun haluat käynnistää
tutkapulssien lähetyksen, tai Tutkalähetys pois kun haluat
pysäyttää tutkapulssien lähetyksen.
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18.3 Tutkanäytön esittely
Kun tutka-antenni on liitetty monitoiminäyttöön ja tutka on
lähetystilassa, tutkakuva näyttää karttatyyppisen lähialueet
sisältävän kuvan (tutkan kantaman puitteissa).

D12207-2

10 13 1411

1 3 5 6 7 982 4

1512

Kohde Kuvaus

1 RNG (etäisyys)

2 Näytön säätimet (vain kosketustoiminnolla varustetut
monitoiminäytöt).

3 Vahvistustila

4 Keulasuuntimaviiva (SHM, Ship’s Heading Marker)

5 Suuntaus

6 Varoalue

7 Liiketila

8 Kantamatila

9 Etäisyysrenkaiden välimatka

10 Tietoruutukerroskuva

11 Reittipiste

12 Varoalueen rengas

13 Zoomaus ulos (vain kosketustoiminnolla varustetut
monitoiminäytöt).

14 Zoomaus sisään (vain kosketustoiminnolla varustetut
monitoiminäytöt).

15 Aluksen sijainti

Huom: Näytöllä näkyvät zoomaussymbolit on mahdollista
asettaa käyttöön tai poistaa käytöstä kotisivun kautta:
Perusasetukset > Näytön asetukset > Zoom-painikkeet

Muita tutkan lisätoimintoja ovat:

• Väripaletit.

• AIS-kerroskuva.

• MARPA-kohteet.

• VRM/EBL-kursorit

Tyypillisesti aluksen oma sijainti on näytön keskellä ja aluksen
keulan suunta näytetään erityisen (yleensä pystysuuntaisen)
keulasuuntimaviivan (SHM, Ship’s Heading Marker) avulla.

Huom: Jos kursori sijoitetaan SHM:n päälle, SHM poistuu
näkyvistä hetkellisesti jotta reittipisteiden asettaminen tai
maalien ottaminen olisi helpompaa.

Näytöllä näkyvät kohteet voivat olla kookkaita, pieniä, kirkkaita
tai himmeitä kyseisen kohteen koosta, orientaatiosta sekä
pintarakenteista ja —materiaaleista riippuen. Jos liitetty
tutka-antenni on (muu kuin HD-tyypin) digitaalinen kupuantenni,

vahvimmat kohteista palautuvat kaiut näytetään keltaisena ja
heikommat kahden eri sävyisen sinisen värin avulla. Jos käytät
HD- tai SuperHD-tyypin tutka-antennia, kohteista palautuvat
kaiut näytetään voimakkuuden mukaan 256:n eri värisävyn
asteikon avulla. Ota huomioon, että näytöllä näkyvän kohteen
koko riippuu useista eri tekijöistä eikä välttämättä ole suoraan
verrannollinen kohteen todelliseen kokoon. Lähellä olevat
kohteet saattavat näkyä saman kokoisina kuin kauempana
olevat todellisuudessa suuremmat kohteet.

Huom: Yllä mainitut värit viittaavat oletusväripalettiin.

Käyttökokemuksen kasvaessa kohteiden koon arviointi
kaikujäljen suhteellisen koon ja kaikujälkien kirkkauden
perusteella muuttuu helpommaksi.
Muista kuitenkin se, että kunkin näytöllä näkyvän kohteen koko
riippuu seuraavista tekijöistä:

• Tutkapulsseja takaisin heijastavan kohteen fyysinen koko.

• Kohteen valmistusmateriaaleista. Metalliset pinnat heijastavat
tutkasignaaleita paremmin kuin ei-metalliset pinnat.

• Pystysuorat kohteet kuten rantakallioiden seinämät heijastavat
tutkasignaaleita paremmin kuin loivaseinäiset maastonkohdat
(esim. hiekkapenkat).

• Korkeat rantakalliot sekä vuoristoiset rannikkoalueet
ovat nähtävissä kauempaa mereltä. Siten ensimmäinen
maa-alueisiin liittyvä tutkakuvassa näkyvä alue saattaa
itse asiassa kuvastaa useampia kilometrejä rantaviivasta
sisämaahan päin oleva korkea maastonkohta. Todellinen
rantaviiva saattaa itse asiassa olla huomattavasti lähempänä
alusta vaikka ei näykään tutkakuvassa kauempaa merellä
oltaessa päinvastoin kuin korkea maastonkohta.

• Tietyt kohteet, kuten poijut ja pienet alukset ja veneet
voivat olla vaikeita tunnistaa, koska mainitut kohteet eivät
tarjoa tutkapulsseille vakaata heijastavaa pintaa aluksen
poukkoillessa aallokossa. Mainitun tyyppisistä kohteista
takaisin heijastuvat kaiut näkyvät tutkakuvassa vuorottain
himmentyvänä ja taas voimistuvana kaikujälkenä, ajoittain
kaikujälki saattaa jopa kadota kokonaan ja tulla taas näkyviin
hetken päästä.

• Poijujen ja pienten veneiden tai alusten kaikujäljet muistuttavat
usein toisiaan, mutta veneet ja alukset voi useimmiten erottaa
niiden liikkeiden avulla.

Huom: GPS-vastaanotin ja nopea kurssianturi ovat
perusvaatimus MARPA-toimintoja varten sekä tutka- ja
karttakuvien päällekkäispiirtotoiminnon mahdollistamiseksi.

Tutkan kohdevalikko
Tutkasovellus sisältää kohdevalikon joka sisältää sijaintitietoja
sekä valikkovaihtoehtoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat kursorin sijaintiin suhteessa
alukseesi liittyvät sijaintitiedot:

• LAT (latitudi eli leveyaste)

• LON (longitudi eli pituusaste)

• RNG (etäisyys)

• BRG (suuntima aluksesta)

AIS-kohdevalikko sisältää myös seuraavat valikkotoiminnot:

• Ota maali

• Tee VRM/EBL
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• Tee reittipiste kursoriin

• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

18.4 Tutkan kantama ja kuvan laatu

Maksimi tutkan kantama
Tutkan käyttökelpoista kantamaa rajoittavat mm. tutka-antennin
asennuskorkeus sekä kohteen korkeus.
Käytännössä maksimi kantama vastaa silmänkantamaa joten
antennin asennuskorkeus lisää kantamaa, kts. kuva alla:

a 1 a 2

h H

D1643-4

Rmax

Rmax = 2.23 (     h   +    H   )

1
3

2

Kohde Kuvaus

1 Tutkalla varustettu alus.

2 Maapallon kaartuva pinta.

3 Kohde (rantakallio).
a1 Tutka-antennin nk. tutkahorisontti.
a2 Kohteen nk. tutkahorisontti.

Rmaks Maksimi tutkakantama
meripeninkulmina.
Rmax = a1 + a2

h Tutka-antennin korkeus metreinä.

H Kohteen korkeus metreinä.

Alla oleva taulukko näyttää tyypilliset tutkan kantamat eri
tutka-antennin ja kohteen korkeuksille. Huomaa, että vaikka
tutkahorisontti on kauempana kuin optinen horisontti, tutka
pystyy tunnistamaan kohteita vain mikäli riittävän suuri kohde
ulottuu tutkahorisontin yläpuolelle.

Antennin korkeus
(metriä)

Kohteen korkeus
(metriä)

Maksimi kantama
(mpk)

3 3 7,7

3 10 10,9

5 3 8,8

5 10 12

Tutkakuvan laatu
Tutkakuvan laatuun vaikuttaa useampi eri tekijä mukaan lukien
kaiut, aaltovälke ja muut häiriöt.
Kaikki tutkakaiut eivät ole todellisten kohteiden tuottamia.
Satunnaisia tai puuttuvia kaikuja voivat aiheuttaa seuraavat:

• Sivukeilat.

• Epäsuorat kaiut.

• Moninkertaiset kaiut.

• Sokeat sektorit.

• Aallokko, sade ja lumi (välke).

• Häiriöt.

Käytännön kokemuksen ja harjoittelun kautta on mahdollista
oppia tunnistamaan edellä kuvatut häiriöt nopeasti, jonka jälkeen
osa häiriöstä on mahdollista minimoida erilaisten tutkasäätöjen
avulla.

Sivukeilat
Sivukeilat muodostuvat siten, että pieni määrä lähetyspulssien
energiasta säteilee kapean pääkeilan ulkopuolelle. Sivukeilojen
vaikutus nähdään selvimmin lähellä olevien kohteiden
tapauksessa (tyypillisesti alle 3 mpk) ja erityisesti kookkaiden
kohteiden tapauksessa. Sivukeilakaiut muodostavat tyypillisesti
etäisyysrenkaita muistuttavia kaarimaisia jälkiä tutkakuvaan
tai sarjan peräkkäisiä kaikuja jotka muodostavat katkonaisen
kaaren.
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D1638-5

1

2 2

3

4
5

6

6

Kohde Kuvaus

1 Pääkeila

2 Sivukeilat

3 Antenni

4 Kaari

5 Tosikaiku

6 Sivukaiut

Epäsuorat kaiut
Tutkakuvassa on mahdollista nähdä muutamia erityyppisiä
epäsuoria kaikuja tai haamukuvia. Joskus ne muistuttavat
todellisia kaikuja mutta yleensä ne ovat katkonaisia (eivät
pysyviä) ja epämääräisen muotoisia.

D1641-5

1

3

2

4

5

6

Kohde Kuvaus

1 Väärä kaiku

2 Tosikaiku

3 Ohitse kulkeva alus

4 Masto tai savupiippu

5 Tosikaiku

6 Väärä kaiku

Moninkertaiset kauiut
Moninkertaiset kaiut ovat melko harvinaisia mutta niitä voi
ilmetä silloin, kun aluksen lähellä on kookas kohde jolla on laaja
pystysuora pinta. Lähetetty signaali heijastuu edestakaisin
kohteen ja aluksen välillä, jolloin muodostuu moninkertainen
kaiku, joka näkyy tai jotka näkyvät todellisen kaikujäljen perään
tasavälein ja samassa suunnassa.

D1642-4

1

2

Kohde Kuvaus

1 Tosikaiku

2 Moninkertaiset kauiut

Sokeat sektorit
Esteet kuten savupiiput ja mastot jotka sijaitsevat tutka-antennin
välittömässä läheisyydessä voivat peittää tutkakaikua tietyssä
suunnassa ja näin muodostuu sokeita sektoreita. Mikäli este
on suhteellisen kapea tutkasignaalin intensiteetissä ilmenee
vaimenemista mutta pulssit eivät kokonaan esty kyseisessä
suunnassa. Jos este on leveämpi, voi ilmetä signaalin menetys
kokonaisen sektorin alalla. Voi ilmetä myös moninkertaisia
kaikuja jotka näkyvät esteen suhteen kauempana. Sokeiden
sektoreiden vaikutus on mahdollista minimoida tutka-antennin
asennuskohteen tarkalla suunnittelulla.

Sateen tai lumen aiheuttama välke
Tutka pystyy näkemään sateen tai lumisateen palauttamia
kaikuja. Myrskykeskusten ja sadekuurojen aiheuttamat
paluukaiut muodostuvat lukemattomista pienistä
kaikusignaaleista joiden koko, intensiteetti ja sijainti muuttuu
jatkuvasti. Nämä paluukaiut näkyvät joskus kookkaina
harsomaisina alueina riippuen sateen tai lumisateen
voimakkuudesta itse myrskykeskuksessa. Alla olevassa
taulukossa olevat kuvat näyttävät kuinka sadevaimennuksen
säätö selventää tutkakuvan:

Sade-
vaimen-
nus pois

Sade-
vaimen-
nus päällä

Merivälke
Tutkakaiut aluksen ympärillä olevista aalloista saattavat
aiheuttaa epäselvyyttä tutkakuvan keskelle, mikä vaikeuttaa
todellisten kohteiden tunnistamista. Mainitun tyyppinen
aaltovälke näkyy kuten moninkertaiset kaiut lyhyillä kantaman
asetuksilla. Kaiut näkyvät satunnaisesti eivätkä toistu. Kun
aallokko on korkeaa ja sääolosuhteet ovat huonot aaltovälke voi
aiheuttaa lähes yhtenäisen kiekkomaisen kaikupulssin laajalle
alueelle keskelle tutkakuvaa. Merivälke voidaan vaimentaa
merivälkeen asetuksia säätämällä. Alla olevassa taulukossa
olevat kuvat näyttävät kuinka merivälkkeen vaimennuksen säätö
selventää tutkakuvaa:
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Merivälke
pois
päältä

Merivälke
Auto-
asen-
nossa

Häiriöt
Silloin kun kaksi tai useampia tutkalla varustettuja aluksia toimii
tutkajärjestelmiensä kantamien sisäpuolella voi ilmetä tutkien
välisiä häiriöitä. Nämä ilmenevät tyypillisesti spiraalimaisina
pieninä pisteinä joiden alkupiste on näytön keskellä. Tämän
tyyppiset häiriöt ovat selkeimmin havaittavissa pitkillä
kantamilla. Nämä häiriöt on mahdollista vaimentaa käyttämällä
häiriönpoistoasetuksia. Alla olevassa taulukossa olevat kuvat
näyttävät kuinka häiriönpoiston säätö selventää tutkakuvaa:

Häiriön-
poisto
pois
päältä

Häiriön-
poisto
päällä

18.5 Kohteen seuranta
Varoalue , VRM/EBL ja MARPA -toiminnot auttavat kohteiden
seurannassa sekä edesauttavat törmäyksien estopyrkimyksiä.
Tutkan ollessa liitettynä monitoiminäyttöön, voit:
• Määrittää kuinka kaukana kohde sijaitsee sekä suuntiman
kohteeseen (VRM/EBL).

• Asettaa hälytyksen, joka liipaistuu kun kohde saapuu
määritetyn varoalueen sisäpuolelle (Varoalueet).

• Näyttää seurattavien kohteiden tarkkoja tietoja (MARPA).
• Näyttää suuntiman ja etäisyyden kohteeseen.

Tutkan varoalueen määritys
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Alueet.
3. Valitse Varoalue siten, että Päällä on valittuna.

Varoalueen valinta vaihtaa asetuksen tilaa välillä Päällä ja
Pois.

4. Valitse Varoalueen asetukset.
5. Valitse Muoto jolla voit vaihtaa asetusta välillä Sektori tai

Ympyrä.
6. Valitse Ulompi:.

Näyttöön tulee ulomman säädön numeerinen arvo.
7. Säädä varoalueen ulomman rajan säde sopivaksi.
8. Sulje numeerinen säädin valitsemalla Ok.
9. Valitse Sisempi: .

Näyttöön tulee sisemmän säädön numeerinen arvo.
10.Säädä varoalueen sisemmän rajan säde sopivaksi.
11. Sulje numeerinen säädin valitsemalla Ok.
12.Valitse Leveys:.

Näyttöön tulee leveyden numeerinen säädin.
13.Säädä varoalueen leveys asteina.
14.Sulje numeerinen säädin valitsemalla Ok.
15.Valitse Suuntima: .

Näyttöön tulee suuntiman numeerinen säädin.
16.Säädä varolaeen suuntima asteina paapuuriin tai asteina

styyrpuuriin.
17.Sulje numeerinen säädin valitsemalla Ok.

Huom: Varoalueen leveys ja suuntima ovat asetettavissa vain
kun Muoto on tilassa Sektori.

Varoalueen kohdevalikko
Varoaluetoiminto sisältää kohdevalikon, joka sisältää
lisävaihtoehtoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
• Valitse maali.
• Koko ja muoto
• Alue pois

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.
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Varoalueen herkkyyden säätö
Voit säätää hälytyksen kynnysarvon jolla varoalueelle siirtyvä
kohde liipaisee hälytyksen.
Tutkasovelluksen valikosta:
1. Valitse Alueet.
2. Valitse Herkkyys.

Näyttöön tulee herkkyyden numeerinen säädin.
3. Säädä herkkyys haluamaasi asetukseen.
4. Vahvista asetus ja sulje numeerinen säädin painamalla Ok

tai Takaisin.
Varoalueen herkkyysasetus on mahdollista säätää myös
Hälytykset-valikon kautta: Kotisivu > Asetukset > Hälytykset
> Varoalue > Herkkyys.

MARPA johdanto
MARPA—toimintoa käytetään tutkasovelluksessa erilaisten
kohteiden seurantaan sekä törmäyksenestoon liittyvien
toimintojen yhteydessä.
Jos monitoiminäyttöön on liitetty tarkka kurssianturi, voit
käyttää MARPA-toimintoja (Mini Automatic Radar Plotting Aid)
erilaisten kohteiden seurantaan sekä niiden muodostamien
riskien arviointiin. MARPA edistää törmäyksestoon liittyviä
pyrkimyksiä laskemalla seurattaviin kohteisiin liittyviä tietoja ja
antaa käyttäjällä jatkuvaa tarkkaa tietoa. Kulloisellakin hetkellä
seurattavien kohteiden lukumäärä riippuu monitoiminäyttöön
liitetyn tutka-antennin ominaisuuksista.
MARPA seuraa määritettyjä kohteita ja laskee kohteiden
nopeuden ja kurssin.
Kukin seurattu kohde voidaan esittää graafisesti CPA- (Closest
Point of Approach eli kohtaamisen lähin piste) sekä TCPA-
(Time to Closest Point of Approach eli aika kohtaamiseen)
tietojen kera. Lasketut kohdetiedot voidaan myös tarvittaessa
näyttää näytöllä. Jokaista kohdetta arvioidaan jatkuvasti ja
monitoiminäytöstä kuuluu äänihälytys, jos kohde muuttuu
vaaralliseksi tai se kadotetaan.
Tehokas MARPA-käyttö edellyttää, että monitoiminäyttöön on
liitetty tarkka kurssianturi sekä lokianturi (tai muu nopeusanturi).
Mitä parempi tarkkuus kurssi- ja nopeustietojen osalta on
käytettävissä, sitä paremmin MARPA toimii. Tarkimman
kurssitiedon takaamiseksi on käytettävä Raymarine SMART
—kurssianturia tai gyrovakavoitu autopilotti.
Tosiliiketilassa kohteiden tosikurssin ja tosinopeuden
määrittämiseksi tarvitaan SOG (Speed Over Ground eli nopeus
maan suhteen) sekä COG (Course Over Ground eli kurssi maan
suhteen).
Suhteellisessa liiketilassa tarvitaan kurssi- ja nopeustiedot.

1 32 4
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Kohde Kuvaus

1 Turvallinen kohde

2 Kadotettu kohde

3 Vaarallinen kohde

4 Kohdetietoja kerätään

Turvallisuuteen liittyvät huomautukset
MARPA voi parantaa törmäyksenestoon liittyvien toimenpiteiden
tasoa oikein käytettynä. Käyttäjän vastuulla on noudattaa
harkintakykyä sekä perinteisiä navigointiin liittyviä käytäntöjä.

Tietyissä olosuhteissa kohteiden seuranta ja määritys voi
olla hankalaa. Mainitut olosuhteet saattavat myös vaikeuttaa
kohteiden seurantaa. Mainittuja olosuhteita ovat mm. seuraavat:

• Kohteen kaiku on heikko. Kohde on lähellä maata, poijuja
tai kookkaita kohteita.

• Kohde tai oma aluksesi tekee nopeita liikkeitä.

• Voimakas merenkäynti jossa kohde katoaa välillä aaltojen
väliin.

• Voimakas merenkäynti, jonka seurauksena aluksen oma
kurssitieto on epävakaa.

• Riittämättömät kurssitiedot.

Mainitun tyyppiset olosuhteet voivat aiheuttaa alla lueteltuja
oireita:

• kohteiden määritys on vaikeaa ja MARPA-vektorit ovat
epävakaita;

• symboli poikkeaa itse kohteesta, lukittuu toiseen kohteeseen
tai muuttuu kadotetun kohteen symboliksi.

Edellä mainituissa olosuhteissa kohteiden määritys ja seuranta
on ehkä käynnistettävä uudelleen ja voi olla joissain olosuhteissa
mahdotonta ylläpitää. Tarkemmat kurssitiedot saattavat
parantaa toimintaa mainituissa olosuhteissa.

MARPA-riskimääritys
Kutakin kohdetta seurataan sen määrittämiseksi, tuleeko
kyseinen kohde tietylle etäisyydelle omasta aluksestasi
tietyn aikajakson kuluessa. Jos laskelmat osoittavat, että
kohde tulee tietylle etäisyydelle omasta aluksestasi tietyn
aikajakson kuluessa, kohde määritetään vaaralliseksi, josta
seuraa hälytysääni ja varoitus näytöllä. Kohdesymboli muuttuu
vaarallisen kohteen symboliksi ja alkaa vilkkua, osoittaen siten
että kyseessä on vaarallinen kohde. Hälytyksen kuittaus poistaa
varoituksen.
Jos kohde kadotetaan, joko siksi, että MARPA-ohjelmisto
on kadottanut kyseisen kohteen tai koska kohde on siirtynyt
kantaman ulkopuolelle, monitoiminäytöstä kuuluu äänihälytys
ja näytölle tulee näkyviin varoitus. Näytöllä näkyvä symboli
muuttuu kadotetun kohteen symboliksi. Hälytyksen kuittaus
hiljentää hälytyksen ja poistaa näytöllä näkyvän varoituksen
sekä kohde menetetty -symbolin.

MARPA-kohteiden tehollinen kantama
MARPA—kohteiden määritys on käytettävissä vain tutkan
kantaman ollessa korkeintaan 12 mpk, vaikka seuranta
itsessään jatkuu yli kaikkien kantama-asetuksien.
Jos vaihdat tutkan kantaman lyhyemmäksi, kohteet saattavat
“siirtyä” kantaman muutoksen myötä tutka-antennin kantaman
ulkopuolelle, jolloin ne kadotetaan. Mainitun tyyppisissä
tapauksissa näytölle tulee varoitus, joka ilmoittaa kohteen
olevan näytön ulkopuolella.

MARPA-kohdevalikko
MARPA-toiminto sisältää kohdevalikon joka sisältää sijaintitietoja
sekä valikkovaihtoehtoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat kohdetiedot:

• CPA

• TCPA

• COG (kurssi maan suhteen)

• SOG (nopeus maan suhteen)

AIS-kohdevalikko sisältää myös seuraavat valikkotoiminnot:

• Poista maalit
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• CPA-grafiikka
• MARPA-tiedot
• Siirrä lämpökameraa (käytettävissä vain kun lämpökamera
on liitetty ja kytketty päällä).

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

Kohdeasetuksien määritys
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valite Kohteet.
3. Valitse Kohdeasetukset.
4. Valitse Vektorin pituus.
5. Valitse sopiva aikajakso.

Vektorien pituudet määräytyvät sen matkan mukaan, jonka
oma aluksesi kulkee valitsemasi aikajakson kuluessa.

6. Valitse Maalin historia.
7. Valitse sopiva aikajakso.

Kohteen aiempi sijainti piirty tutkanäyttöön kohteen symbolin
tavoin mutta vaaleammansävyisenä kuin itse kohde.

Huom: MARPA- ja AIS-toiminnoille yhteisiä asetuksia ovat
Turva-alue ja Vektorin pituus.

Varoaluerenkaan asetukset
Voit säätää varoaluerenkaan sädettä, aikaa varoalueelle ja valita
liipaisevatko AIS-kohteet varoaluehälytyksen määrittämällä
asetukset turva-alueen asetusvalikon kautta.
Voit avata turva-alueen asetusvalikon seuraavasti:
• Tutkasovelluksesta valitse Menu > Alueet > Turva-alueen
asetukset

• Karttasovelluksesta kun vain AIS-kerroskuva on käytössä:
Menu > AIS-asetukset > Turva-alue > Turva-alueen
asetukset.

• Karttasovelluksesta kun vain tutkan kerroskuva on käytössä:
Menu > Tutka-asetukset > Turva-alue > Turva-alueen
asetukset.

• Karttasovelluksesta kun AIS- ja tutkakerroskuvat ovat
käytössä: Menu > Tutka & AIS-asetukset > Turva-alue >
Turva-alueen asetukset.

Turva-alueen asetusvalikon kautta:
1. Valitse Turva-alueen säde.

i. Valitse turva-alueen säde.
2. Valitse Aika turva-alueelle.

i. Valitse sopiva aika-arvo.
3. Valitse AIS-hälytys siten että Päällä on korostettu.

Valitsemalla AIS-hälytys voit vaihtaa asetuksen tilaan Päällä
tai Pois.

MARPA-toiminnon käyttö

MARPA-kohteen liittäminen seurantaan
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse seurattava kohde.

MARPA-kohdevalikko tulee näkyviin.
2. Valitse Jäljitä kohteita.
Näyttöön tulee “kohdetta liitetään” —symboli. Jos kohde näkyy
näytöllä muutaman pyyhkäisyn ajan, tutka lukittuu kohteeseen ja
symboli vaihtuu tilaan “turvallinen kohde”.

MARPA-kohteen peruutus käyttämällä MARPA-
kohdevalikkoa
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse haluamasi kohde.

MARPA-kohdevalikko tulee näkyviin.

2. Valitse Poista kohde tai Poista kohteet.

MARPA-kohteen peruutus käyttämällä MARPA-
kohdevalikkoa
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kohteet.
3. Valitse Katso Kohdelistoja.
4. Valitse Katso MARPA-listaa.
5. Valitse haluamasi MARPA-kohde listalta.
6. Valitse Peruuta maali tai Peruuta maalit.

Alusvektorit (CPA—grafiikka) — yleistä
CPA—grafiikka näyttää oman aluksen ja valitun kohteen vektorit.
Vektori on näytöllä näkyvä viiva, joka näyttää oman aluksesi
ennustetun kurssin sekä valitun kohteen ennustetun kurssin,
oletuksena se, että kurssit pysyvät nykyisinä kursseina. Nämä
vektorit vaihtelevat pituudeltaan aluksen nopeudesta ja MARPA
Asetusvalikon kautta asetetun vektoripituuden perusteella.

0.556nm
00h30m09s

143°T
28.0kt

1 2

D9008-2

Kohde Kuvaus

1 Kohdevektori

2 CPA-grafiikka

Tosiliike (TM)
Näytön ollessa asetettuna Tosiliiketilaan aluksen ja kohteen
vektorit näytetään jatkettuina leikkauspisteeseen asti. CPA
näytetään viivana joka sijoittuu aluksen vektoriin CPA-pisteessä.
Viivan pituus ja suunta osoittavat etäisyyden ja suuntiman
kohteeseen CPA-pisteessä. Teksti ilmaisee CPA:n ja TCPA:n.
Kohdesymbolin vieressä oleva teksti ilmaisee todellisen kurssin
ja nopeuden.

Suhteellinen liike (RM)
Näytön ollessa asetettuna Suhteelliseen liiketilaan, aluksen
vektoreiden jatkeita ei näytetä. CPA-viiva lähtee omasta
aluksestasi ja kohdevektori näytetään suhteellisena, ei
tosimuodossa. Kohdesymbolin vieressä oleva teksti ilmaisee
kurssin ja nopeuden.

MARPA-kohdetietojen näyttäminen
1. Valitse kohde.

Näyttöön tulee MARPA-kohdevalikko joka sisältää seuraavat
tiedot:
• Lähin sivuutuspiste CPA (Closest Point of Approach).
• Aika lähimpään sivuutuspisteeseen TCPA (Time to Closest
Point of Approach).

• COG (jos käytettävissä).
• SOG (jos käytettävissä).

2. Voit näyttää CPA-grafiikan valitsemalla kohdevalikon
CPA-grafiikka-vaihtoehdon.
i. Valitse Auto jos haluat näyttää CPA-grafiikan kun kohde

on valittu.
ii. Valitse Päällä jos haluat näyttää CPA-grafiikan kun kohde

on seurannassa.
iii. Valitse Pois jos haluat piilottaa CPA-grafiikan.

3. Jos haluat näyttää kohteen vieressä myös kurssin ja
ohjaussuunnan valitse MARPA-tiedot siten että vaihtoehto
Näytä on korostettuna.
i. Voit vaihtaa asetusta välillä Näytä ja Piilota valitsemalla

MARPA-tiedot.
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Kaikkien MARPA-kohdetietojen katsominen
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kohteet.
3. Valitse Katso Kohdelistoja.
4. Valitse Katso MARPA-listaa.
5. Valitse haluamasi kohde.
6. Valitse Katso kaikki kohdetiedot.

18.6 Etäisyydet, kantama, suuntima
Kun käytät tutkasovellusta, voit mitata etäisyyksiä, välimatkoja ja
suuntimia monella eri tavalla.
Nämä vaihtoehdot on luetteloitu alla olevassa taulukossa:

Toiminnot

Etäisyys
kahden
pisteen välillä

Etäisyys
aluksesta
lukien Suuntimat

Etäisyysrenkaat Kyllä
(likimääräinen
etäisyys)

Kyllä
(likimääräinen
kantama)

Ei

Kursori Ei Kyllä Kyllä

Variable Range
Markers /
Electronic
Bearing Lines
(VRM/EBL) -
kursoreita

Ei Kyllä Kyllä

Kelluvat
VRM/EBL-
kursorit

Kyllä Ei Kyllä

Mittaaminen etäisyysrenkailla
Käytä etäisyysrenkaita kun haluat määrittää näytöllä näkyvien
kahden eri pisteen välisen etäisyyden. Etäisyysrenkaat ovat
aluksen ympärille keskitetysti piirrettyjä säteeltään vaihtelevia
ympyröitä, joiden keskinäiset etäisyydet ovat tasavälisiä.
Renkaiden lukumäärä ja niiden välinen etäisyys muuttuu kuvan
suurennosta muutettaessa.

Esimerkkejä:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Kantama — 1/4 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 760
jalkaa

Kantama — 3/4 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 1/4
mpk

Kantama — 1 1/2 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 1/4
mpk

Mittaaminen kursorilla
Voit mitata etäisyyden ja suuntiman aluksestasi valitsemaasi
kohteeseen siirtämällä kursorin haluamaasi kohtaan näytöllä ja
painamalla Ok-painiketta, tutkakohteen valikko tulee näyttöön
ja sisältää seuraavat tiedot ja toiminnot:

• LAT (latitudi eli leveyaste)

• LON (longitudi eli pituusaste)

• RNG (etäisyys)

• BRG (suuntima aluksesta)

D12217-2

1 2

Kohde Kuvaus

1. Kursori

2. Suuntima ja etäisyys aluksestasi
kursorin sijaintiin
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Voit näyttöö kursorin sijannin myös datapalkissa valitsemalla
kotisivun kautta seuraavasti: Perusasetukset > Datapalkin
asetukset > Muokkaa datapalkkia ja valitse sitten tietoruutu
johon haluat kursorisijainnin sijoittaa. Valitse Navigointi >
Kursorin sijainti.

Mittaus VRM/EBL-vektoreilla
Variable Range Markers (VRM) -kursori
VRM eli Variable Range Marker on ympyrä, joka piirretään
keskitetysti aluksen sijainnin suhteen ja kiinnitettynä kurssitilan
suhteen. Kun säädät ympyrää siten, että se osuu kohteeseen,
voit lukea etäisyyden aluksesta, lukema näytetään tutkakohteen
kohdevalikossa kun valitset VRM-vaihtoehdon kursorin avulla.
Electronic Bearing Lines (EBL) -kursori
EBL-vektori (Electronic Bearing Line) on aluksesta näyttöikkunan
reunaan ulottuva suora viiva. Kun säädät ympyrää siten, että
se osuu kohteeseen, voit lukea suuntiman suhteessa aluksesi
ohjaussuuntaan, lukema näytetään tutkakohteen kohdevalikossa
kun valitset VRM-vaihtoehdon kursorin avulla.
Voit yhdistää VRM- ja EBL-toiminnon kun haluat mitata sekä
etäisyyden ja suuntiman tiettyyn kohteeseen.

D8403-2

1 32

0.624nm
56°S

4

VRM/EBL

Kohde Kuvaus

1 VRM

2 Kohde

3 EBL

4 Etäisyys ja suuntima

Mittaus kelluvalla VRM/EBL:llä
Voit käyttää VRM/EBL-toimintoa kelluvassa muodossa kun
haluat mitata minkä tahansa kahden vapaasti valitun pisteen
välisen etäisyyden ja suuntiman näytöllä. Tämä toiminto
mahdollistaa VRM/EBL:n siirtämisen pois aluksen sijainnista
kohteeseen. Tämän jälkeen voit muuttaa VRM:n sädettä
siten, että saat määritettyä kahden pisteen välisen etäisyyden,
jonka lisäksi voit säätää EBL-viivan kulmaa suhteessa uuteen
alkupisteeseen ja saada näin myös pisteiden välisen suuntiman.

2 3

VRM/EBL

0.471nm
55°P

1

D12218-1

Kohde Kuvaus

1 Etäisyys ja suuntima

2 Kohde 1

3 Kohde 2

VRM/EBL-kohdevalikko
VRM/EBL-toiminto sisältää kohdevalikon joka näyttää kohteen
sijaintitiedot sekä sisältää valikkotoimintoja.

Kohdevalikko näyttään VRM/EBL:n sijaintitiedot suhteessa
omaan alukseesi:
• RNG (etäisyys)
• BRG (suuntima aluksesta)
Kohdevalikko sisältää myös seuraavat valikkotoiminnot:
• Kelluta keskusta
• Säätö
• VRM/EBL pois

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.

VRM- tai EBL-kursorin luonti tutkanäytölle
Voit luoda VRM/EBL-kursorin kosketusnäyttötoiminolla
varustetulla monitoiminäytöllä seuraavasti:
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse ja pidä valittuna jotakin kohtaa näytöltä.

Näyttöön tulee tutkakohteen valikko.
2. Valitse Tee VRM/EBL.
3. Valitse haluamasi kohta näytöltä / maali.

VRM/EBL-kursori asetetaan nyt kyseiseen sijaintiin.

VRM- tai EBL-kursorin luonti tutkanäytölle
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse kohde tai sijainti näytöltä.
2. Paina OK-painiketta.

Näyttöön tulee tutkakohteen valikko.
3. Valitse Tee VRM/EBL.
4. Säädä VRM/EBL ja suunta sekä etäisyys sopiviksi

Joystick-ohjaimella.
5. Tallenna asetukset painamalla OK—painiketta.

Kelluvan VRM:n tai EBL:n luonti
tutkanäytölle
Voit kelluttaa VRM/EBL-kursorin kosketusnäyttötoiminolla
varustetulla monitoiminäytöllä seuraavasti:
Tutkasovelluksen kautta ja kun VRM/EBL on jo luotu:
1. Paina ja pidä valittuna VRM/EBL.

Näyttöön tulee VRM/EBL-kohdevalikko.
2. Valitse Kelluta keskusta.
3. Valitse keskustalle haluamasi sijainti.

VRM/EBL-kursori sijoitetaan kyseiseen kohtaan näyttöä.

Kelluvan VRM:n tai EBL:n luonti
tutkanäytölle
Tutkasovelluksen kautta ja kun VRM/EBL on jo luotu:
1. Sjoita kursori VRM:n tai EBL:n kohdalle.
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2. Paina OK-painiketta.
Näyttöön tulee tutkakohteen valikko.

3. Valitse Kelluta keskusta käyttämällä Kiertosäädintä.
4. Paina OK-painiketta.
5. Siirrä ympyrän keskipiste haluamaasi kohtaan näytöllä

Joystick-ohjaimella.
6. Vahvista uusi sijainti painamalla Ok-painiketta.

VRM- tai EBL-kursorin kellutuksen poisto
tutkanäytöllä
Voit keskittää VRM/EBL-kursorin uudelleen kosketusnäyttötoimi-
nolla varustetulla monitoiminäytöllä seuraavasti:
Tutkasovelluksen kautta:
1. Sijoita kursori VRM:n tai EBL:n kohdalle.

Näyttöön tulee tutkakohteen kohdevalikko.
2. Valitse Keskitä.

VRM- tai EBL-kursorin kellutuksen poisto
tutkanäytöllä
Tutkasovelluksen kautta:
1. Sijoita kursori VRM:n tai EBL:n kohdalle.
2. Paina OK-painiketta.

Näyttöön tulee VRM/EBL-kohdevalikko.
3. Valitse Keskitä.

Tutkan etäisyysrenkaiden käyttö
Tutkan etäisyyrenkaiden avulla voit määrittää tutkanäytöllä
näkyvien kahden eri pisteen välisen etäisyyden.
Käytä etäisyysrenkaita kun haluat määrittää näytöllä näkyvien
kahden eri pisteen välisen etäisyyden. Etäisyysrenkaat ovat
aluksen ympärille keskitetysti piirrettyjä säteeltään vaihtelevia
ympyröitä, joiden keskinäiset etäisyydet ovat tasavälisiä.
Renkaiden lukumäärä ja niiden välinen etäisyys muuttuu kuvan
suurennosta muutettaessa.

Esimerkkejä:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Kantama — 1/4 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 760
jalkaa

Kantama — 3/4 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 1/4
mpk

Kantama — 1 1/2 mpk
Etäisyysrenkaat —
keskinäinen väli 1/4
mpk

Etäisyysrenkaiden päälle- ja poiskytkentä
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Etäisyysrenkaat.

Valitsemalla Etäisyysrenkaat-asetuksen voit valita tilan
Päällä tai Pois.

18.7 Tutkatila ja suuntaus

Tutkan orientaatiotilat
Tutka sisältää muutamia eri orientaatiotiloja, joita käytetään
erityyppisissä navigointitilanteissa.
Tutkan orientaatio viittaa tutkakuvan ja kulkusuunnan väliseen
suhteeseen. Käytettävissä on kolme eri orientaatiovaihtoehtoa:

• Keula ylös (H-UP)

• Pohjoinen ylös (N-UP)

• Kurssi ylös (C-UP)

Näitä orientaatiotiloja käytetään yhdessä liiketilan kanssa
määrittämään kuinka aluksen liike ja suunta sekä tutkakuva
riippuvat toisistaan ja kuinka alus ja tutkakuva näytetään näytöllä.
Mahdolliset muutokset joita teet tutkakuvan orientaatioon
säilyvät vaikka monitoiminäyttö kytketään pois päältä välillä.

Keula ylös (H-UP)
Tämä on tutkasovelluksen oletusasetus.

N

N

1 2

D12208-1

Kohde Kuvaus

1 Keulasuuntimaviiva (SHM) (ilmaisee
aluksen nykyisen ohjaussuunnan
olevan ylöspäin).

2 Aluksen ohjaussuunnan
muuttuessa:

• SHM näkyy kiinteänä ja osoittaa
ylöspäin

• Tutkakuva kääntyy vastaavasti

Pohjoinen ylös (N-UP)
N N

1 2

D12209-1

Kohde Kuvaus

1 Tos pohjoinen ylhäällä.

2 Aluksen ohjaussuunnan
muuttuessa:

• Tutkakuva näkyy kiinteänä
(pohjoinen ylhäällä)

• SHM kääntyy vastaavasti

Huom: Mikäli kurssitieto menetetään tässä tilassa
näyttöön tulee varoitusviesti ja datapalkin North-Up näkyy
hakasulkeissa. Tutka käyttää 0° kurssia suhteellisessa
liiketilassa. Kun kurssitieto tulee jälleen käyttöön, Pohjoinen
ylös —tila otetaan jälleen käyttöön.
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Huom: Keula ylös —tilaa ei voi valita mikäli liiketilaksi on
valittu Tosi (True).

Kurssi ylös (C-UP)
N N

1 2

D12210-1

Kohde Kuvaus

1 Nykyinen kursssi ylöspäin.

2 Aluksen ohjaussuunnan
muuttuessa:

• Tutkakuva näkyy kiinteänä

• SHM kääntyy vastaavasti

Jos valitset uuden kurssin tutkakuva nollautuu näyttämään
uuden kurssin ylöspäin.
Kurssi ylös —tilassa käytettävä referenssi riippuu kulloinkin
käytettävissä olevista tiedoista. Järjestelmä priorisoi tiedot
seuraavassa järjestyksessä:

1. Suuntima lähtöpisteestä kohteeseen, so. aiottu kurssi.

2. Lukittu kurssi autopilotilta.

3. Suuntima reittipisteeseen.

4. Hetkellinen ohjaussuunta (kun Kurssi ylös -tila on valittuna).

Huom: Mikäli kurssitieto menetetään tässä tilassa, näyttöön
tulee varoitusviesti, tilapalkin Kurssi ylös (Course Up - C-UP)
—tila näytetään hakasulkeissa ja tutka käyttää 0° kurssia
suhteellisessa liiketilassa. Kun kurssitieto tulee jälleen
käyttöön, Kurssi ylös —tila otetaan jälleen käyttöön.

Tutkan suuntaustilan valinta
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Suuntaus / Liiketila.
4. Valitse Suuntaustila.
5. Valitse sopiva suuntaustila.

Tutkan liiketilat — yleistä
Liiketila määrittää tutkan ja aluksen (liikkeiden) välisen suhteen.
Käytettävissä on kaksi tilaa:

• Suhteellinen liiketila.

• Tosi liiketila.

Valittu liiketila näytetään tilapalkissa. Oletusasetus on
Suhteellinen liiketila (RM) nollasiirtymällä.

Suhteellinen liiketila (RM) vaihtoehtoisella aluksen
siirtymällä
Kun liiketilaksi on asetettu Suhteellinen, aluksen sijainti näytöllä
on kiinteä ja kaikki kohteet liikkuvat suhteessa alukseen. Voit
määrittää aluksen sijainnin näytöllä, vaihtoehdot ovat keskellä,
osittain siirrettynä ja kokonaan siirrettynä. Kaksi viimeksi
mainittua ampumitapausta.

Esimerkkejä:

D12211-1 D12212-1 D12213-1

Keskisiirto Osittainen siirto Täysi siirto

Oletusarvoinen liiketila on "Suhteelllinen", keskustan ollessa
sivussa.

Tosi liiketila (TM)
Sillon kun liiketilaksi on asetettu Tosi, kiinteät tutkakohteet
pysyvät paikoillaan tutkakuvassa ja liikkuvat alukset (mukaan
lukien oma aluksesi) liikkuvat todellisessa suhteessa toisiinsa
ja kiinteisiin maa-alueisiin. Aluksen sijainnin lähestyessä
näytön reunaa tutkakuva nollautuu automaattisesti näyttämään
laajemman alueen aluksen edessä.

Huom: Mikäli kurssi- ja sijaintitiedot menetetään kun Tosi
liiketila —asetus on käytössä, näyttöön tulee varoitusviesti
ja asetus palautuu Suhteellinen tila —asetukseen ja tila
näytetään datapalkissa hakasulkeissa, esimerkiksi (TM).

Huom: Tosi liiketilaa ei voi valta silloin, kun orientaatio on
asetettu Keula ylös —tilaan.

Tutkan liiketilan valinta
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Suuntaus / Liiketila.
4. SelectLiiketila.

Liiketilan asetusvaihtoehdot ovat Tosi ja Suhteellinen.

Tutkatoiminnon aluksen siirtymän muuttaminen
Tutkan aluksen siirtymä on käytettävissä vain suhteellisessa
liiketilassa.
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Suuntaus / Liiketila.
4. Valitse Aluksen siirto.
5. Valitse haluamasi siirron arvo.
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18.8 Tutkan esitystapa-valikko
Toiminto Kuvaus Asetukset

Kaksoisalue Tämän asetuksen avulla voit asettaa kaksoisalueen tilaan Päällä tai Pois. • Päällä

• Pois

Kaksoisaluekanaval Tämän asetuksen avulla voit valita pitkän tai lyhyen kanavan kaksoisalueelle. • 1

• 2

Suuntaus / Liiketila Tämän asetuksen valinta avaa näyttöön alivalikon jonka kautta voit valita
suuntauksen ja liiketilan:

• Suuntaustila

• Liiketila

• Aluksen siirto

Suuntaustila

• Keula ylös

• Pohjoinen ylös

• Kurssi ylös

Liiketila

• Tosi

• Suhteellinen

Aluksen siirto

• Keskitetty (Oletusarvo)

• Osittainen siirto

• Täysi siirto

Näytettävien reittipisteiden
valinta

Tämän valikon kautta voit avata Valitse näytettävät reittipisteet -ikkuna
jonka kautta voit valita mitkä reittipistesymbolit haluat näyttää/piilottaa
tutkasovelluksessa.

Näytä reittipisteet

• Näytä

• Piilota

R.piste nimet Tämän asetuksen avulla voit valita näytetäänkö reittipisteiden nimet
tutkasovelluksessa vai ei.

• Näytä

• Piilota

Kaikujen tehostus Tämän asetuksen valinta avaa näyttöön alivalikon jonka kautta voit valita
seuraavat asetukset:

• Häiriönpoisto (IR)

• IR-säätö — vain ei-HD-tyypin digitaaliset kupuantennit.

• Laajennus

• Laajennustaso— vain ei-HD-tyypin digitaaliset kupuantennit.

• Peräaallot

• Peräaaltoaika

Häiriönpoisto (IR)

• Päällä

• Pois

IR-säätö — vain ei-HD-tyypin
digitaaliset kupuantennit.

• Normaali

• Korkea

Laajennus

• Päällä

• Pois

Laajennustaso — vain ei-HD-tyypin
digitaaliset kupuantennit.

• Matala

• Korkea

Peräaallot

• Päällä

• Pois

Peräaaltoaika

• 10 s

• 30 s

• 1 min

• 5 min

• 10 min
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Toiminto Kuvaus Asetukset

Väripaletti Tämän valikon kautta voit määrittää tutkasovelluksen Väripaletti-asetuksen. • Vahvennettu

• Pro 1

• Pro 2

• Klassinen

• Yövalaistus

Etäisyysrenkaat Tämän asetuksen avulla voit asettaa etäisyysrenkaat tilaan Päällä tai Pois. • Päällä

• Pois

Varoaluerengas Tämän asetuksen avulla voit valita näytetäänkö varoaluerengas
tutkasovelluksessa vai ei.

• Näytä

• Piilota

Vahvistussäädöt Tämän asetuksen avulla voit näyttää tai piilottaa näytöllä näytettävät
vahvistussäädöt kosketustoiminnolla varustetulla monitoiminäytöllä.

• Näytä

• Piilota

Tietoruudut Tämä valikko sisältää alivalikon jonka kautta voit määrittää mitä tietoja
tutkasovelluksen ikkunan vasemmassa alareunassa näytettävissä
tietoruuduissa näytetään (tietoruudut näkyvät kaikissa tutkasovelluksen
ikkunoissa).

• Tietoruutu 1

• Valitse tietotyyppi.

• Tietoruutu 2

• Valitse tietoruutu

Tietoruutu 1 & 2

• Päällä

• Pois

Valitse tietoruutu

• Käytettävissä olevat tiedot
tietotyypeittäin

Kaikujen tehostustoiminto
Tutkan häiriönpoistosuotimen käyttöönotto
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. ValitseKaikujen tehostus.
4. Valitse Häiriönpoisto (IR) siten että Päällä on korostettu.

Häiriönpoisto-asetuksen valinta vaihtaa asetustilaa tilojen
Päällä jaPois välillä.

5. Jos kyseessä on ei-HD-tyypin digitaalinen kupuantenni voit
myös valita häiriönpoiston tason.
i. Valitse IR-taso.

IR-tason valinta vaihtaa asetustilaa tilojen Normaali ja
Korkea välillä.

Tutkan laajennustoiminnon käyttöönotto
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. ValitseKaikujen tehostus.
4. Valitse Laajennus siten että Päällä on korostettu.

Laajennuksen valinta vaihtaa asetustilaa välillä Päällä tai
Pois.

5. Jos kyseessä on ei-HD-tyypin digitaalinen kupuantenni voit
myös valita häiriönpoiston tason.
i. Valitse Laajennustaso.

Laajennustason valinta vaihtaa asetustilaa tilojen Matala
ja Korkea.

Tutkanäytön peräaaltonäyttö (jäljet)
Tutkanäytön peräaaltojen avulla voidaan tarkastella kohteiden
historiaa eli kuljettua reittiä. Peräaallot näkyvät eri tavoin
riippuen siitä, onko liiketilaksi valittu Tosi tai Suhteellinen.

Suhteellinen liike -tila
Suhteellinen liike -tilassa tutkan peräaallot näkyvät kohteiden
osalta jotka ovat liikkeessä meren suhteen (merivakavoitu),
mukaan lukien kohteet jotka on kiinnitetty merenpohjaan tai
maihin (esim. paalut).
Peräaaltoa ei näy mikäli kohde liikkuu samalla nopeudella ja
samaan suuntaan oman aluksesi kanssa.

Suhteellinen liike -tila - esimerkki
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TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

1 Kohde liikkuu nopeammin ja samaan suuntaan oman aluksesi
kanssa (peräaalto osoittaa kohti oman aluksesi ohjaussuuntaa).

2 Aluksen kurssiviiva.

3 Kohde liikkuu vastakkaiseen suuntaan oman aluksesi kanssa
(peräaalto osoittaa vastakkaiseen suuntaan verrattuna oman
aluksesi ohjaussuuntaan).

4 Kohde liikkuu suunnilleen samaa vauhtia ja samaan suuntaan
oman aluksesi kanssa (minimaalinen tai ei lainkaan peräaaltoa).

5 Kiinteä kohde (peräaalto vastakkaiseen suuntaan suhteessa
oman aluksesi ohjaussuuntaan).

Tosi liike -tila
Tosi liike -tilassa tutkan peräaallot näkyvät kohteille jotka
liikkuvat suhteessa maahan.
Peräaallot eivät näy kohteille jotka ovat kiinteitä.
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Tosi liike -esimerkki
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LUSTRATIO
N

TEM
PORARY IL
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TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

1 Aluksen kurssiviiva.

2 Kohde liikkuu nopeudella 0 - 1 solmua (minimaalinen tai ei
lainkaan peräaaltoa).

3 Kohde liikkuu vastakkaiseen suuntaan suhteessa omaan
alukseen (peräaalto osoittaa vastakkaiseen suuntaan verrattuna
oman aluksesi ohjaussuuntaan).

4 Kohde liikkuu samaan suuntaan oman aluksesi kanssa
(peräaalto osoittaa kohti oman aluksesi ohjaussuuntaa).

Huom: Kiinteiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä
‘peräaaltorengas’ joka johtuu pienistä virheistä kuten
pyörimisaikaviiveistä. Tämä on normaali ilmiö.

Peräaaltopiirron käyttöönotto
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. ValitseKaikujen tehostus.
4. Valitse Peräaallot siten, että Päällä on korostetuna.

Peräaallot-asetuksen valinta vaihtaa asetusta välillä Päällä
ja Pois.

5. Valitse Peräaaltoaika.
Näyttöön tulee lista valittavissa olevista peräaaltoaikavai-
htoehdoista:

• 10 s

• 30 s

• 1 min

• 5 min

• 10 min

6. Valitse sopiva aika-arvo.
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18.9 Tutkan viritys: näytöllä
näkyvät vahvistussäädöt
Kosketusnäytöllä varustetut monitoiminäytöt tarjoavat näytöllä
näkyvät säätimet vahvistukselle, sadevaimennukselle ja
merivälkkeelle.

Vahvistussäätö

Sadevaimennussäätö

Merivälkesäätö

Huom: Ei-kosketustoimintoiset säätimet ovat käytettävissä
valikkovaihtoehtojen kautta: Menu > Sade ja Menu >
Vahvistus.

Näytön vahvistussäätimien käyttöönotto
ja käytöstä poisto
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytössä näkyvät
vahvistuksen säätimet seuraavasti.
Kosketusnäytöllä varustetun monitoiminäytön tapauksessa ja
asianomaisen sovelluksen näkyessä näytöllä.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Vahvistuksen säätimet.

Valitsemalla "Vahvistuksen säätimet" voit vaihtaa säätimet
näkyviin tai piilottaa ne.

Huom: Silloin, kun näytöllä näkyvät vahvistuksen säätimet
on asetettu Piilotettu-tilaan, voit käyttää vahvistusasetuksia
suoraan sovellusvalikon kautta seuraavasti: Menu >
Vahvistus.

Näytössä näkyvien vahvistussäätöjen
käyttö
Voit säätää näytöllä näkyviä asetuksia seuraavasti.
Kosketusnäytöllä varustetun monitoiminäytön tapauksessa ja
tutkasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Vahvistus, Sade tai Meri -symboli.

Näyttöön tulee liukusäädin.
2. Aseta automaattinen säätö tai säätö pois päältä valitsemalla

Auto-ruutu (vahvistus ja meri) tai Pois-ruutu (Sade) siten,
että valintaruutu näkyy asianomaisessa valintaruudussa, tai

3. Voit asettaa manuaalisen säädön päälle valitsemalla
Auto-ruudun (vahvistus ja meri) tai Pois-ruutu (Sade) siten,
että valintaruutu poistuu näkyvistä.

4. Säädä liukusäädin haluamaasi asetukseen.
5. Liukusäädin poistuu näkyvistä automaattisesti, tai voit sulkea

sen valitsemalla liukusäätimen symbolin uudelleen.
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18.10 HD- ja SuperHD-tutkasäädöt
Voit parantaa tutkakuvan laatua käyttämällä esimääritettyjä asetuksia ja muita toimintoja.

Alla luetellut asetukset ovat käytettävissä tutkan asetusvalikon
kautta ja pätevät HD-kupuantenneille sekä HD- ja ja Super HD
-tyypin digitaalisille avoantenneille:

Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

Esivalintatila Esimääritettyjen vaihtoehtojen avulla voidaan
kätevästi saada tutkakuva mahdollisimman
hyvälaatuiseksi eri olosuhteissa. Raymarine
suosittelee mainittujen esimääritettyjen
asetusvaihtoehtojen käyttöä optimaalisen
suorituskyvyn takaamiseksi.

• Poiju — erityistila, joka tehostaa pienten kohteiden kuten kiinnityspoijujen
tunnistusta. Käyttökelpoinen maksimikantama on 0,75 mpk:aa.

• Satama — tämä on oletustila. Tämä asetus huomioi maa-alueiden
aiheuttaman välkkeen siten että pienet kohteet kuten poijut näkyvät
paremmin.

• Rannikko — ottaa huomioon satamien ulkopuolella joskus vaikuttavan
hieman korkeamman merivälkevaikutuksen ja säätää tutkakuvaa vastaavasti.

• Avomeri — säätää tutkakuvan automaattisesti ottamalla huomioon
korkeahkon aallokon vaikutukset.

• Lintutila — erikoistila, joka mahdollistaa lintuparvien tunnistuksen.
Käyttökelpoinen toiminto esimerkiksi sopivan kalastuspaikan tunnistamiseen.

Huom: Lintutila edellyttää Super HD -avoantennia sekä
ohjelmistoversiota 3.23 tai uudempi tai HD-kupuantennia.

Sade Tutka pystyy havaitsemaan sateesta tai
lumesta takaisin heijastuvat signaalit.
Nämä kaiut näkyvätä tutkanäytöllä lukuisina
pieninä kaikujälkinä joiden koko, intensiteetti
ja sijainti vaihtelee jatkuvasti. Tutkan
sadevälkeasetuksen asettaminen Päällä-tilaan
vaimentaa suurimman osan sateesta
muodostuvista kaikujäljistä aluksesi ympärillä
jolloin todellisten kohteiden tunnistus helpottuu.
Voit säätää sadetoiminnon asetusta välillä 0
... 100%.

• Päällä — kytkee sadevälkevaimennuksen päälle ja mahdollistaa
vaimmenuksen säädön välillä 0 ... 100%.

• Pois— kytkee sadevälketoiminnon pois käytöstä. Tämä on oletusasetus.

Säädä esivalinta Voit myös tarvittaessa säätää kutakin
esimääritettyä asetusta ja siihen sisältyviä
parametrejä manuaalisesti (vahvistus,
värivahvistus ja merivälke).

• Vahvistus — voit hyödyntää esimääritettyjä asetuksia automaattitilassa tai
säätää vahvistuksen manuaalisesti välillä 0 ... 100%.

• Värivahvistus— näytettyjen kohteiden värin voimakkuuden säätö. Ei vaikuta
näytettyjen kohteiden lukumäärään. Värivahvistuksen lisääminen aiheuttaa
sen, että suurempi määrä kohteita näytetään saman värisenä, mikä voi
auttaa määrittämään todelliset kohteet taustakohinasta. Värivahvistuksen
pienentäminen saattaa tuoda kohteiden yksityiskohtia näkyviin ja parantaa
havaitsemista.

• Merivälke — aluksen ympärillä olevista aalloista takaisin heijastuvat
kaikupulssit voivat aiheuttaa tutkakuvan keskiosan sotkeentumista, mikä
vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistusta. Merivälkkeen säätäminen
vähentää tätä vaikutusta (enintään) 5 mpk:n etäisyydelle aluksesta (riippuen
aalto- ja tuuliolosuhteista).

• Super HD—säädöt — vain Super HD —skannerit:

– Antennin vahvistus: tämä asetus skaalaa tehollisen antennikoon. Nollassa
tehollinen antennikoko vastaa todellista kokoa. 95%:ssa tehollinen
antennikoko on kaksinkertainen. Tehollisen antennikoon kasvattaminen
auttaa erottamaan toisistaan kohteita, jotka näyttävät pienemmällä
asetuksella sekoittuvan toisiinsa.

– Tehovahvistus: tämä asetus muuttaa lähetystehoa. Nollassa tutka
käyttää vakiotehoa (4 kW tai 12 kW). Arvolla 90 teho kasvaa vähintään
kaksinkertaiseksi. Vältä liiallista tehonlisäystä vahvana näkyvien kohteiden
saturaation välttämiseksi. Digitaalitutkan vahvistuksen esimääritetyt
asetukset mahdollistavat tutkan asetuksien määrittämisen nopeasti.

Tutkan esivalintojen valinta
Näiden esiasetuksien käyttö edellyttää HD— tai Super
HD —tyypin tutka-antennia. Lintutila edellyttää Super HD
-avoantennia sekä ohjelmistoversiota 3.23 tai uudempi tai
HD-kupuantennia.
Tutkasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esiasetukset.
2. Valitse Poiju, Satama, Rannikko, Avomeri tai Lintutila tarpeen

mukaan.

Tutkan vahvistuksen esiasetuksen säätö
Raymarine suosittelee mainittujen esimääritettyjen
asetusvaihtoehtojen käyttöä optimaalisen suorituskyvyn
takaamiseksi. Tarvittaessa asetuksia on mahdollista säätää
manuaalisesti.
Tutkasovelluksen valikosta ja kun tarvittava Esivalintatila on
valittu:
1. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
2. Valitse Vahvistus .
3. Näyttöön tulee vahvistuksen liukusäädin.
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4. Säädä vahvistuksen liukusäädin sopivaan asetukseen
(säätöväli 0 ... 100%), tai

5. Valitse Auto-valintaruutu jolloin automaattisen vahvistuksen
valintaruutuun tulee valintamerkki.

Tutkan esiasetusvärin säätö
Tutkasovelluksen valikosta ja kun tarvittava Esivalintatila on
valittu:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
3. Valitse Väri: .
4. Näyttöön tulee värinsäädön liukusäädin.
5. Säädä värinsäädön liukusäädin sopivaan asetukseen

(asetusväli 0 ... 100%), tai
6. Valitse Auto-valintaruutu siten, että automaattisen

värinsäädön valintaruutuun tulee valintamerkki.

Tutkan merivälkeasetuksen säätö
Tutkasovelluksen valikosta ja kun tarvittava Esivalintatila on
valittu:
1. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
2. Valitse Meri: .
3. Näyttöön tulee merivälkkeen liukusäädin.
4. Säädä merivälkkeen liukusäädin sopivaan asetukseen

(asetusväli välillä 0 ... 100%), tai
5. Valitse Auto-valintaruutu siten, että valintamerkki näkyy

automaattisen merivälkkeen säädön kohdalla.

Tutkan sadevaimennuksen säätö
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Sade.

Sadevälkkeen liukusäädin tulee näyttöön.
3. Säädä sadevälkkeen liukusäädin sopivaan asetukseen

(säätöväli 0% ... 100%), tai
4. Valitse Pois-valintaruutu siten, että valintamerkki näkyy

valintaruudussa kun haluat kytkeä sadevälkkeen säädön
pois käytöstä.

SuperHD—antennin tehonlisäys
Tutkasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
2. Valitse Antenni.

Antennin vahvistus -liukusäädin tulee näyttöön.
3. Säädä Antennin vahvistus -liukusäädintä sopivaan

asetukseen (säätöväli 0 ... 100%), tai
4. Valitse Auto-valintaruutu jolloin ruutuun tulee näkyviin

valintamerkki ja vahvistus säätyy automaattisesti.

SuperHD-tutkan tehonlisäys
Tutkasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
2. Valitse Teho.

Näyttöön tulee Tehovahvistus-liukusäädin.
3. Säädä Tehovahvistus-liukusäädin sopivaan asetukseen

(asetusväli välillä 0 ... 100%), tai
4. Valitse Auto-valintaruutu jolloin ruutuun tulee näkyviin

valintamerkki ja vahvistus säätyy automaattisesti.
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18.11 Ei-HD digitaalisten kupuantennien asetukset
Voit parantaa tutkakuvan laatua käyttämällä esimääritettyjä vahvistusasetuksia ja muita toimintoja.
Seuraavat asetukset soveltuvat ei-HD-tyypin digitaalisille
kupuantenneille, käyttö Tutka-valikon kautta:
Valikkoasetus Kuvaus Asetukset

Vaaleanvihreä Tutka pystyy havaitsemaan sateesta tai lumesta
takaisin heijastuvat signaalit. Nämä kaiut näkyvätä
tutkanäytöllä lukuisina pieninä kaikujälkinä joiden
koko, intensiteetti ja sijainti vaihtelee jatkuvasti.
Tutkan sadevälkeasetuksen asettaminen
Päällä-tilaan vaimentaa suurimman osan sateesta
muodostuvista kaikujäljistä aluksesi ympärillä
jolloin todellisten kohteiden tunnistus helpottuu.
Voit säätää sadetoiminnon asetusta välillä 0 ...
100%.

• Päällä — kytkee sadevälkevaimennuksen
päälle ja mahdollistaa vaimmenuksen säädön
välillä 0 ... 100%.

• Pois — kytkee sadevälketoiminnon pois
käytöstä. Tämä on oletusasetus.

Säädä esivalinta Mahdollistaa tutkan vastaanottoherkkyyden
säädön. Joissakin tapauksissa herkkyyden
säädön avulla on mahdollista parantaa tutkakuvan
selkeyttä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

• Vahvistus

• FTC — mahdollistaa välkealueiden poiston
tietyillä etäisyyksillä aluksestasi. Auttaa myös
erottamaan erittäin lähellä toisiaan olevat ja
samalla suunnalla olevat toisiinsa muutoin
sulautuvat kaiut. Voit säätää FTC-toiminnon
asetusarvoa välillä 0 ... 100%:

– Korkeampi asetus tuo näytölle vain suurten
(sateen) kaikupulssien etureunan, vaikutus
pienempiin kaikupulsseihin (alukset) on
vähäisempi.

– Pienempi asetus vähentää taustakohinaa
sekä maa-alueista ja muista suurista
kohteista palautuvia signaaleita.

• Avomeri — Mahdollistaa esimääritettyjen
vaihtoehtojen nopean käytön parhaan
mahdollisen tutkakuvan aikaansaamiseksi eri
tilanteissa. Raymarine suosittelee mainittujen
esimääritettyjen asetusvaihtoehtojen käyttöä
optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Raymarine suosittelee mainittujen
esimääritettyjen asetusvaihtoehtojen käyttöä
optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Tarvittaessa voit myös säätää vahvistusta
manuaalisesti.

• Auto meritila

Vahvistus

• Auto — esivalinta toimii automaattisesti. Tämä
on oletusasetus.

• Man — mahdollistaa vahvistuksen manuaalisen
säädön, säätöväli 0 ... 100%.

FTC

• Päällä — kytkee FTC-toiminnon käyttöön ja
mahdollistaa säädön välillä 0 ... 100%.

• Pois — kytkee FTC-toiminnon pois päältä.
Tämä on oletusasetus.

Merivälke

• Auto— esivalinta toimii automaattitilassa. Tämä
on oletusasetus.

• Man— mahdollistaa merivälkkeen manuaalisen
säädön välillä 0 ... 100%.

Auto meritila

• Satama — tämä on oletustila. Tämä asetus
huomioi maa-alueiden aiheuttaman välkkeen
siten että pienet kohteet kuten poijut näkyvät
paremmin.

• Rannikko — ottaa huomioon satamien
ulkopuolella joskus vaikuttavan hieman
korkeamman merivälkevaikutuksen ja säätää
tutkakuvaa vastaavasti.

• Avomeri — säätää merivälkkeen
automaattisesti ottamalla huomioon avomerellä
vaikuttavan korkeamman merenkäynnin.

Tutkan sadevaimennuksen säätö
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Sade.

Sadevälkkeen liukusäädin tulee näyttöön.
3. Säädä sadevälkkeen liukusäädin sopivaan asetukseen

(säätöväli 0% ... 100%), tai
4. Valitse Pois-valintaruutu siten, että valintamerkki näkyy

valintaruudussa kun haluat kytkeä sadevälkkeen säädön
pois käytöstä.

Tutkan FTC-toiminnon säätö
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
3. Valitse FTC.

Näyttöön tulee FTC-liukusäädin.
4. Säädä FTC-liukusäädin sopivaan asetukseen (säätöväli 0

... 100%), tai
5. Valitse Auto-valintaruutu siten, että automaattisen

FTC-säädön valintaruutuun tulee valintamerkki.

Tutkan merivälkeasetuksen säätö
Tutkasovelluksen valikosta ja kun tarvittava Esivalintatila on
valittu:
1. Valitse Esivalinnan asetukset <Tila>, jossa <Tila> on

valittuna oleva esivalinta.
2. Valitse Meri: .
3. Näyttöön tulee merivälkkeen liukusäädin.
4. Säädä merivälkkeen liukusäädin sopivaan asetukseen

(asetusväli välillä 0 ... 100%), tai
5. Valitse Auto-valintaruutu siten, että valintamerkki näkyy

automaattisen merivälkkeen säädön kohdalla.

Tutkan esivalinnan valinta
Näiden esiasetusten käyttö edellyttää digitaalista tutka-antennia.
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esiasetukset.
3. Valitse Satama, Rannikko tai Avomeri tarpeen mukaan.
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18.12 Kaksoisaluetoiminnon käyttö
tutkassa
Kaksoisaluetoiminnon avulla voit katsella kahden eri kantaman
tutkakuvaa näytöllä samanaikaisesti. Toiminto on käytettävissä
vain HD- ja SuperHD-tutka-antennien yhteydessä.
Monitoiminäytön ja HD-tutka-antennin kanssa voit katsella joko
lyhyen tai pitkän kantaman kuvaa erillisissä tutkaikkunoissa.
Oletusasetus on Pitkä, joka tuottaa vakiotyyppisen tutkan
kantaman.

Rajoituksia
• Kaksoisalue ei ole käytettävissä, jos MARPA-kohteita on
aktiivisina.

• Et voi määrittää MARPA-kohteita jos kaksoisalue on kytketty
käyttöön.

• Tutkan/kartan tahdistus ja tutkan/kartan päällekkäiskuva on
kytketty väliaikaisesti pois käytöstä silloin, kun kaksoisalue
on käytössä.

Kaksoisaluetutka-antennien yhteensopivuus
Lyhyen kantaman kaksoisaluevaihtoehdon kattama alue riippuu
liitetyn tutka-antennin ominiauuksista sekä käytössä olevasta
ohjelmistoversiosta.

Tutka-antenni Kaksoisaluetila

*Kantama
jonka ohjelmis-
toversiot 1.xx
... 2.xx kattavat

Ohjelmistover-
sion 3.xx ja
uudempien kat-
tama alue

4 kW HD
Open Array
(avoantenni)

Pitkä (1) 1/8 mpk ... 72
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

Lyhyt (2) 1/8 mpk ... 3
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

4 kW SuperHD
Open Array
(avoantenni)

Pitkä (1) 1/8 mpk ... 72
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

Lyhyt (2) 1/8 mpk ... 3
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

12 kW HD
Open Array
(avoantenni)

Pitkä (1) ei
sovellettavissa

1/8 mpk ... 72
mpk

Lyhyt (2) ei
sovellettavissa

1/8 mpk ... 72
mpk

12 kW SuperHD
Open Array
(avoantenni)

Pitkä (1) 1/8 mpk ... 72
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

Lyhyt (2) 1/8 mpk ... 3
mpk

1/8 mpk ... 72
mpk

HD Radome
(kupuantenni)

Pitkä (1) 1/8 mpk ... 48
mpk

1/8 mpk ... 48
mpk

Lyhyt (2) 1/8 mpk ... 48
mpk

1/8 mpk ... 48
mpk

Ohjelmistoversioiden 1.xx ja 2.xx rajoitukset
• Lyhyen kantaman arvon tulee olla pienempi tai yhtäsuuri kuin
pitkän kantaman asetus.

• Kaksoisalue-asetuksen ollessa tilassa Päällä ja lyhyen
kantaman ikkunnan ollessa aktiivinen Kaikujen tehostus
-valikon Laajennus-toiminto on kytketty pois käytöstä.

Kaksoisalueen käyttö SuperHD—skannere-
itten kanssa
Kaksoisalueen käyttö SuperHD-skannereitten kanssa.
Lyhyttä kaksoisaluetta käytettäessä SuperHD-skanneri toimii
ainoastaan HD-tilassa. Pitkää kaksoisaluetta käytettäessä
SuperHD-skanneri toimii SuperHD-tilassa.

Skanneri Kaksoisaluetila Toimintatila

4 kW SuperHD Open
Array (avoantenni)

Pitkä SuperHD

Lyhyt HD

12 Kw SuperHD Open
Array (avoantenni)

Pitkä SuperHD

Lyhyt HD

Tutkan kaksoisaluetilan käyttöönotto
Tutkasovelluksen kautta.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kaksoisalue siten että Päällä on korostettu.

Voit vaihtaa asetusta valitsemalla Kaksoisalue-asetuksen,
tilan asetus vaihtuu välillä Päällä ja Pois.

Kaksoisaluetoiminnon valinta
Kun kaksoisaluetoiminto on päällä ja tutkasovellus näytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Kaksoisaluekanava ja valitse 1 tai 2 tarpeen mukaan.
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18.13 Tutka-antennin pyörimisnopeus
SuperHD-avoantennitutkat ohjelmistoversiolla 3.23 tai uudempi
tai HD-kupuantennitutkat tukevat useita pyörimisnopeuksia.
Tutkan pyörimisnopeus asetetaan tutkan asetusvalikon kautta.
Kun järjestelmä tunnistaa tutka-antennin, joka toimii sekä 24
että 48 RPM:n pyörimisnopeudella, valikko tarjoaa kaksi eri
pyörimisnopeusvaihtoehtoa:

• 24 RPM

• Auto

Jos käytössäsi on tutka-antenni, joka toimii vain 24 RPM:n
pyörimisnopeudella, tutkan pyörimisnopeuden valintavaihtoehto
on poissa käytöstä. Jos tutka-antennin pyörimisnopeuden
asetusvaihtoehto on käytettävissä ja haluat käyttää korkeampaa
pyörimisnopeutta, sinun tulee valita Auto-vaihtoehto. Tämä
vaihtoehto vaihtaa pyörimisnopeuden välillä 24 ja 48 RPM:ää
aina kulloisenkin tilanteen mukaan.

Tutka-antennin pyörimisnopeuden valinta
Voit muuttaa tutka-antennin pyörimisnopeutta seuraavasti
Pyörimisnopeuden valintamahdollisuus edellyttää 48 RPM:n
yhteensopivaa Raymarine HD -kupuantennia tai Raymarine
SuperHD -avotutka-antennia.
Valitse tutka-antennin pyörimisnopeus tutkasovelluksen kautta.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Tutkan asetukset.
3. Valitse Tutkan pyörimisnopeus
4. Valitse haluamasi antennin pyörimisnopeus:

• Auto

• 24 RPM

The Auto option automatically selects the appropriate speed
for your radar range. 48 RPM is used at radar ranges of up
to 3 nm. Suurempi pyörimisnopeus tuottaa nopeamman
tutkakuvan päivittymisen, josta on hyötyä korkeammilla
kulkunopeuksillatai alueilla joilla on runsaasti tutkakohteita.
At radar ranges of greater than 3 nm the display switches
the radar speed to 24 RPM.
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18.14 Tutkan asetusvalikko
Tutkan asetusvalikko mahdollistaa tutka-antennin suorituskyvyn ja toimintojen asetuksien muuttamisen.
Toiminto Kuvaus Asetukset

Ajastettu lähetys Tämän asetuksen valinta avaa näyttöön alivalikon jonka kautta voit määrittää
ajastetun lähetyksen ajoituksen:

• Ajastettu lähetys

• Lähetysjaksot

• Taukoaika

Ajastettu lähetys

• Päällä

• Pois

Lähetysjaksot

• 10 pyyhkäisyä

• 20 pyyhkäisyä

• 30 pyyhkäisyä

Taukoaika

• 3 min

• 5 min

• 10 min

• 15 min

Viritys Tämän valikon kautta voit määrittää tutka-antennin vastaanottimen
hienovirityksen ja optimoida näytöllä näkyvien paluukaikujen lukumäärän.
Raymarine suosittelee että asetus pidetään tilassa Auto. Jos valitset tilan Man
(manuaalinen viritys) ja säädät virityksen pian tutka-antennin virransyötön
päällekytkennän jälkeen sinun tulee suorittaa viritys uudelleen noin 10
minuutin kuluttua tutka-antennin virransyötön päällekytkennän jälkeen. Viritys
muuttuu hieman magnetronin lämmetessä.

Man

• Auto

• Man 0% — 100%

EBL—referenssi Referenssinä käytettävä mittauspiste EBL-kursoreita (EBL, Electronic
Bearing Line) ja etäisyysrenkaita käytettäessä (etäisyyksien ja suuntimien
määritys karttasovelluksessa). Vaihtoehdot ovat Suhteellinen (Suht) aluksen
ohjaussuuntaan verrattuna tai Mag/Tosi verrattuna kompassiin. Jälkimmäinen
riippuu siitä mikä valinta on määritetty asetukselle Ohjaussuunta.

• Suhteellinen

• Mag/Tosi

Merivälkekäyrä Tämän asetuksen avulla voit säätää merivälkekäyrää (liittyy aalloista takaisin
heijastuviin tutkakaikuihin jotka voivat vaikeuttaa todellisten kohteiden
erottautumista). Näitä kaikuja kutsutaan nimellä “merivälke”. Sää- ja
merenkäyntiolosuhteet voivat vaikuttaa merivälkkeen määrään, samoin
tutka-antennin asennuskorkeus. Merivälkekäyrän asetus määrittää tutkan
herkkyyden aallokon aiheuttamille häiriöille. Käyrän jyrkin asetus saadaan
arvolla 1, loivin arvolla 8.

• Käyrän säätö (1 ... 8)

Tutka-antennin nopeus SuperHD-avoantennitutkat ohjelmistoversiolla 3.23 tai uudempi tai
HD-kupuantennitutkat tukevat useita pyörimisnopeuksia.

• 24 RPM

• 48 RPM

Tutka-antennin nopeus

• 24 RPM

• Auto— tämä vaihtoehto mahdollistaa
automaattisen vaihdon 24 RPM ja 48
RPM pyörimisnopeuksien välillä.

Lisäasetukset Tämä valikkovaihtoehto sisältää alivalikon jonka kautta voit valita seuraavat
asetukset:

• Ohjaussuunnan säätö

• Kaapelointiviive

• MBS-vaimennus

• Viritysesiasetus

• STC esiasetus— vain ei-HD-tyypin digitaaliset kupuantennit

• Nollaa lisäasetukset

Ohjaussuunnan säätö

• -180º — 179,5º

Kaapelointiviive

• 0.0 — valitun alueen maksimi
kantama

MBS-vaimennus

• Päällä

• Pois

Viritysesiasetus

• 0 — 255

STC esiasetus

• 0 — 100%

Nollaa lisäasetukset

• Kyllä

• Ei

Tutkan virittäminen
Tutkasovelluksen kautta:

1. Valitse Menu.
2. Valitse Tutkan asetukset.
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3. Valitse Viritys.
4. Valitse Antennin viritys: .

Näyttöön tulee Antennin viritys -liukusäädin.
5. Säädä liukusäädin sopivaan asetukseen, tai
6. Valitse Auto-valintaruutu siten, että ruutuun tulee näkyviin

automaattisen virityksen määrittävä valintamerkki.
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18.15 Tutkan nollaus
Voit nollata tutkan asetukset takaisin oletusasetuksiin
seuraavasti:
Tutkasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Tutkan asetukset.
3. Valitse Lisäasetukset.
4. Valitse Nollaa lisäasetukset.

Näyttöön tulee vahvistusviestin sisältämä ponnahdusikkuna.
5. Vahvista nollaus valitsemalla Kyllä.
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19.1 Datanäyttö johdanto
Datasovellus mahdollistaa monitoiminäytön tai järjestelmän
kautta saatavissa olevien tietojen katselun.
Tietoja on mahdollista saada laitteista, jotka on liitetty SeaTalkhs-,
SeaTalkng- tai NMEA-yhteyskäytöntöjen avulla.

Esimääritetyt datasivut (tietosivut)
Datasivun oletuskonfiguraatio riippuu alustavien asetuksien
ohjatun toiminnon aikana valitusta alustyypistä.
Kukin datasivu koostuu joukosta "soluja", jotka sisältävät erilaisia
tietoja.
Oletusmuotoinen datasivu näkyy alla:

Moottorialus Purjehdusvene

Sivunum-
ero

Sivu Sivunumero Sivu

1/6 Moottori 1/5 Moottori

2/6 Navigointi 2/5 Navigointi

3/6 Ympäristö 3/5 Purjehdus

4/6 Kalastus 4/5 Ympäristö

5/6 Polttoaine 5/5 Vierivä tie

6/6 Vierivä tie

Huom: Datasivun valinta on paikallinen asetus ja siten
vaikuttaa ainoastaan siihen näyttöön jota kautta asetusta
muutetaan. Asetus ei vaikuta muihin verkon kautta liitettyjen
näyttöjen vastaaviin asetuksiin.

Moottorisivu
Moottorisivu on käytettävissä kaikilla venetyypeillä. Näytettävien
mittareiden ja tietojen tyypit riippuvat Alustiedot-asetuksien
Moottorien määrä -kohdan asetuksesta.

Tärkeää: Liittyvien moottoritietojen tulee olla verkon
käytettävissä jotta Moottori-sivu voisi näyttää moottoritiedot.

Esimerkki — moottorisivu kahdelle moottorille.

D13058-1

5

7

6

1 42 3

8 9 10 11 12

1. Paapuurin moottorin yhdistetty öljynpaine- ja
jäähdytysnesteen lämpötilamittari

2. Kokonaispolttoainemäärä

3. Moottoreiden taloudellisuus yhteenlaskettu

4. Styyrpuurin moottorin yhdistetty öljynpaine- ja
jäähdytysnesteen lämpötilamittari

5. Paapuurin moottorin RPM-mittari

6. Styyrpuurin moottorin RPM-mittari

7. Trimmitasot

8. GPS-nopeus

9. Paapuurin laturi

10. Peräsinpalkki

11. Styyrpuurin laturi

12. Syvyys

Navigointisivu
Navigointisivu on käytettävissä kaikilla venetyypeillä.

D13062-1

5

6

7

8

1 42 3

10 119

1. Ohjaussuunta

2. Vierivä tie

3. Kohteena oleva reittipiste

4. ETA reittipisteeseen (arvioitu saapumisaika)

5. Ohjaussuunta kohteena olevaan reittipisteeseen

6. Etäisyys kohteena olevaan reittipisteeseen

7. COG (kurssi maan suhteen)

8. GPS-nopeus

9. VMG reittipisteeseen

10. Peräsinpalkki

11. Syvyys

Purjehdussivu
Jos alustyypiksi on valittu purjevene, purjehdussivu on
käytettävissä tietosovelluksen toiminnoissa.
Purjehdussivu sisältää kompassin ja tuulimittarit jotka näyttävät
erilaisia purjehduksen aikana hyödyllisiä tietoja.

D13020-1

3

4

5

7

6

5

1 2

1. Kompassimittari
2. Tuuliviisari
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3. Reittipistesymboli— Näytetään vain aktiivisen navigoinnin
aikana.

4. Ohjaussuunta (punainen) ja COG (vihreä) nuoli

5. Tosi tuulen nuoli (keltainen)

6. Näennäisen tuulen nuoli (keltainen)

7. Vuorovesinuoli (sininen)

Ympäristösivu
Ympäristösivu on käytettävissä kaikilla venetyypeillä.

D13059-1

3

5

7

4

6

8

1 2

9 10

1. Tuuliviisari

2. AWAS ja AWS

3. Ilman lämpötila

4. Veden lämpötila (Water temperature)

5. Sarja

6. AWS

7. Sorto

8. TWS

9. Tosituulinuoli

10. Näennäisen tuulen nuoli

Kalastussivu
Kalastussivu on käytettävissä silloin, kun alustyypiksi on valittu
moottorivene.

D13060-1

2

4

6

3

5

7

1

1. Veden lämpötila

2. Sumppu

3. Kellonaika

4. Kohdereittipisteen etäisyys ja suuntima

5. Reittipiste TTG

6. GPS-nopeus

7. Syvyys

Polttoainesivu
Polttoainesivu on käytettävissä silloin, kun alustyypiksi on valittu
moottorivene.

D13061-1

3

4 5

1 2

1. Arvioitu polttoaine

2. Kokonaispolttoainemäärä

3. Polttoainemittari

4. Polttoaine (trippi)

5. Moottoreiden taloudellisuus yhteenlaskettu

Vierivä tie
Vierivä tie -sivu on käytettävissä kaikilla venetyypeillä.

D13063-1

4

3

5

1 2

1. Vierivä tie

2. Kohteena oleva reittipiste

3. Aluksen symboli

4. Kurssin korjauksen ilmaisin

5. Kurssin korjauksen tiedot
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19.2 Datasivujen valinta
kosketustoiminnolla
Voit selatalpi kaikki käytettävissä olevat sivut kosketusnäytön
avulla.

D12878-1

Datasovelluksen kautta:
1. Kosketa näyttöä.
2. Liu'uta sormeasi ylöspäin ja nosta sormenpää irti näytön

etupinnasta kun haluat edetä seuraavalle datasivulle.
3. Liu'uta sormeasi alaspäin ja nosta sormenpää irti näytön

etupinnasta kun haluat edetä edelliselle datasivulle.

19.3 Datasivujen valinta
Voit valita datasivut ilman kosketustoimintoa olevalla näytöllä
seuraavasti.
Datasovelluksen kautta:
1. Siirrä Joystick-ohjainta alas siirtyäksesi seuraavalle sivulle,

tai
2. Siirrä Joystick-ohjainta ylöspäin siirtyäksesi edelliselle

sivulle.
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19.4 Datanäytön muokkaus
Voit muokata datasovelluksen näyttämään tarvitsemasi
järjestelmä- ja mittaritiedot.
Oletusasetuksien näytön lisäksi esimääritettyjen datasivujen
lisäksi voit myös muokata datasivuja omien tarpeiden mukaan:

• Voit muuttaa datasivujen sivujärjestystä.

• Muokkaa datasivut omien tarpeidesi mukaan.

• Voit nimetä datasivut uudelleen.

• Voit lisätä uusia datasivuja.

• Voit poistaa olemassa olevia datasivuja.

• Voit määrittää aluksen tietoja kuten moottorien lukumäärän
sekä polttoainetankkien ja akkujen lukumäärän.

• Voit määrittää moottorien kierrosnopeuden (RPM)
maksimiarvon.

• Vaihtaa väripalettia.

• Vaihtaa mittayksiköitä.

• Nollata minimi- ja maksimiarvoja.

• Voit palauttaa kaikki sivut oletusasetuksiin.

Datasivujen sivujärjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa datasivujen sivujärjestystä.
Datasovelluksen kautta:
1. Selaa näyttöön siirrettävä datasivu.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Muokkaa sivua.

Näyttöön tulee sivun muokkauksen valikko.
4. Valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

Datasivu siirtyy yhden pykälän ylös- tai alaspäin joka kerta
kun vastaava toiminto valitaan.

Datasivujen muokkaus kosketustoimin-
noilla
Kosketustoiminnolla varustettujen monitoiminäyttöjen
tapauksessa voit muokata tietoa painamalla ja pitämällä
haluamasi tiedon alaspainettuna.
Datasovelluksen kautta:
1. Tuo näyttöön datasivu joka sisältää tiedon jota haluat

muuttaa.
2. Kosketa ja pidä sormenpäätä kyseisen tiedon päällä.

Noin 3 sekunnin jälken tieto korostuu ja näyttöön tulee
Valitse tyyppi -valikko.

3. Navigoi valikkoa ja paikallista tieto jota haluat käyttää.
4. Valitse tieto.

Valittu tieto tulee nyt näyttöön alkuperäisen tiedon tilalle.

Datasivujen muokkaus
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Muokkaa sivua.
3. Valitse solu jota haluat muuttaa.
4. Valitse Valitse tyyppi.
5. Valitse tyyppi.

Valitsemalla datatyypin näyttöön tulee lista tiedoista jotka
ovat käytettävissä kyseiselle datatyypille.

6. Valitse tieto jonka haluat näyttää.
Valinnan jälkeen tiedon viereen ilmaantuu valintamerkki ja
valittu solu näyttää kyseisen tiedon.

7. Toista vaiheet 3 - 6 kaikille tiedoille jotka haluat muuttaa.

Tietosivun nimeäminen uudelleen
Datasovelluksen kautta:

1. Valitse Menu.
2. Valitse Muokkaa sivua.
3. Valitse Nimeä sivu uudelleen.

Näyttöön tulee kosketusnäppäimistö.
4. Syötä tietosivun uusi nimi.
5. Valitse TALLLENA.

Uuden datasivun lisääminen
Voit lisätä omia muokattuja datasivuja datasovellukseen.
Datasivujen kokonaismäärä mukaan lukien ennalta määritetyt
sivut on 10.
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Luo uusi sivu.

Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista sivuasetteluista.
3. Valitse haluamasi sivuasettelu.

Näytölle tulee näkyviin uusi sivu.

4. Valitse uuden sivun tyhjä solu johon haluat datayksikön lisätä.
5. Valitse Valitse tyyppi.
6. Valitse tyyppi.

Valitsemalla datatyypin näyttöön tulee lista datatyypeistä
jotka ovat käytettävissä kyseiselle tyypille.

7. Valitse datayksikkö jonka haluat näyttää.
Valinnan jälkeen datayksikön viereen ilmaantuu valintamerkki
ja valittu solu näyttää kyseisen datayksikön.

8. Toista vaiheet 3 - 6 kaikille tietoyksiköille jotka haluat muuttaa.
9. Valitse Nimeä sivu uudelleen.

Näyttöön tulee kosketusnäppäimistö.
10.Syötä datasivun uusi nimi.
11. Valitse TALLENNA.

Tietosivun poistaminen
Voit poistaa muokatun tai esimuokatun tietosivun
datanäyttösovelluksesta. Pienin sallittu tietosivujen määrä on 1.
Datasovelluksen kautta:
1. Selaa näyttöön poistettava tietosivu.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Poista sivu.

Näyttöön tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetään
vahvistusta sivun poistolle.

4. Valitse Kyllä jos haluat poistaa tietosivun tai Ei jos haluat
peruuttaa toiminnon.

Huom: Et voi luoda uutta moottorisivua jossa on sama
asemointi kuin esimääritetyillä moottorisivuilla.
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19.5 Moottorien tunnistaminen
Moottoritiedot voidaan näyttää monitoiminäytöllä
datasovelluksen avulla, joka sisältää muutamia esimääritettyjä
moottoritietosivuja useimmin tarvittavien moottoritietojen
näyttämiseen.

Tärkeää: Ennen kuin voit näyttää moottoritietoja
monitoiminäytöllä, sinun täytyy:

• Varmista, että monitoiminäyttöösi on ladattu
LightHouse-ohjelmistoversio 8 tai uudempi.

• Lisätietoja kohdissa “Moottorin tunnistus” ja
“Moottorin ohjattu tunnistus”.

• Tee dataliitännät dokumentin 87202 ECI Asennusohje
ohjeiden mukaisella tavalla.

• Varmista, että kaikkien dataväylien virransyöttä on kytketty
päälle (mukaan lukien CAN-väylät, yhdyskäytävät ja myös
SeaTalkng-väylä).

• Käynnistä moottori. Varmista, että noudatat kaikkia
soveltuvia sekvensointiohjeita, siten kuin ne on määritetty
kohdassa “Moottorin tunnistus”.

• Suorita Moottorin ohjattu tunnistus -toiminto ja suorita
mahdolliset "sekvensointitoiminnot" tarpeen mukaan ja
varmista, että moottorit näkyvät oikeassa järjestyksessä
datasovelluksen paneelissa.
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Moottorin tunnistus ja asetukset
Ennen kuin voit näyttää moottoritiedot monitoiminäytöllä on tarpeellista tunnistaa moottori ja määrittää moottorin asetukset.

Huom: Moottorin tunnistusta ja asetuksien asettamista Ei tarvitse suorittaa aluksissa joissa on vain yksi moottori.

Useimmat moottoriyhdistelmät on mahdollista määrittää käyttämällä "Moottorin tunnistus" -ohjatun toiminnon avulla, joka on
käytettävissä Raymarinen monitoiminäytöissä jotka on varustettu LightHouse-ohjelmistoversiolla 8 (tai uudempi). Joidenkin
monimoottoriasennuksien tapauksessa on kuitenkin ehkä tarpeellista, että moottorit on ensin tunnistettu oikein moottorivalmistajan
edustajan tai jälleenmyyjän avulla (moottoreille määritetään yksilöllinen ID-tunnus ja dataosoite).
Seuraava taulukko luetteloi erilaiset tuetut moottorit sekä kunkin moottorin edellyttävät asetukset:

Moottorin CAN-väylän
protokolla Moottoreiden määrä

Moottorin CAN-väylän
konfiguraatio

Tarvittavien
ECI-yksiköiden
lukumäärä

Edellyttää
monitoiminäytössä
olevan ohjatun
asetustoiminnon
käyttöä

Edellyttää
moottorivalmistajan
edustajan
suorittamaa
moottorin
tunnistamista

NMEA 2000 1 Yksi CAN-väylä 1

NMEA 2000 2+ Yksi jaettu CAN-väylä 1

NMEA 2000 2+ Erillinen CAN-väylä
kullekin moottorille

1 kullekin CAN-väylälle

J1939 1 Yksi CAN-väylä 1

J1939 2+ Yksi jaettu CAN-väylä 1

J1939 2+ Erillinen CAN-väylä
kullekin moottorille

1 kullekin CAN-väylälle

Moottorin tunnistuksen ohjatun toiminnon
käyttö
Jos moottoritiedot tulevat näkyviin väärässä järjestyksessä
moottoritietosivuilla, voit korjata ongelman käynnistämällä
moottorin tunnistukseen liittyvän ohjatun toiminnon.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Asetukset > Järjestelmäasetukset > Ulkoiset

laitteet > Moottorien asetukset.
2. Tarvittaessa voit vaihtaa aluksesi moottorien lukumäärän

valitsemalla Moottorien lkm.: ja syöttämällä moottoreiden
lukumäärää vastaavan numeron.

Moottoreita voi olla enintään 5 kpl.
3. Valitse Tunnista moottorit.

Tärkeää: On tärkeää, että kerrallaan käynnissä on vain yksi
moottori vuorollaan, jotta järjestelmä kykenisi erottamaan
kyseiseen moottoriin liittyvät viestit.

4. Suorita ohjattu moottorien tunnistustoiminto loppuun
noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Ohjattuun moottorien tunnistustoimintoon mukaan otettavat
moottorit riippuvat edellä vaiheessa 2 määritetystä moottorien
lukumäärän asetuksesta.
i. Sammuta KAIKKI aluksen moottorit ja valitse Seuraava.

Ohjattu toiminto käy läpi kaikki moottorit (korkeintaan viisi
moottoria, edellä vaiheessa 2 määritettyä numeerista
tietoa vastaa moottorien lukumäärä), paapuurista
styyrpuuriin järjestyksessä.

ii. Käynnistä paapuurin moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin paapuurin moottoriksi.

iii. Käynnistä paapuurin keskimoottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin paapuurin keskimmäiseksi
moottoriksi.

iv. Käynnistä keskimmäinen moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin keskimmäiseksi moottoriksi.

v. Käynnistä styyrpuurin keskimoottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin styyrpuurin keskimmäiseksi
moottoriksi.

vi. Käynnistä styyrpuurin moottori ja valitse OK.
Ohjattu toiminto tarkkailee väylällä liikkuvaa dataa ja
määrittää kyseisen moottorin styyrpuurin moottoriksi.

5. Valitse Moottorien tunnistustoiminnon vahvistusikkunan OK.
Moottorit näkyvät nyt oikeassa järjestyksessämoottoritietosivulla.
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19.6 Alustietojen asetukset
Voit muuttaa alustietojen asetuksia datasovelluksen valikon
kautta.
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Alustiedot.
3. Valitse Moottorien määrä, PA-tankkien määrä tai Akkujen

määrä.
4. Valitse 1, 2, 3, 4 tai 5.

Jos moottoreiden lukumäärää on muutettu moottoridatasivu
päivittyy näyttämään oikeaa määrää moottoreita.

19.7 Moottorin maksimikierrosluvun
asettaminen
Voit määrittää moottorin maksimikierrosluvun näkymään
RPM-tiedossa.
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse RPM-alue.

Näyttöön tulee lista valittavissa olevista RPM-arvoista.
3. Valitse haluamasi RPM-alue.

Valitun RPM-asetuksen viereen valikkoon tulee valintamerkki
ja moottorin datasivun RPM-alue päivittyy samaan
asetusarvoon automaattisesti.

Esimerkkejä

Auto* 10 000 RPM

Huom: *Maksimi RPM-arvo määräytyy automaattisesti
moottorin toimesta Auto-tilassa.
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19.8 Taustaväri
Datasovelluksen väripaletti on mahdollista valita, vaihtoehdot
ovat vaalea ja tumma.

Tummat
värit (Oletusarvo)

Vaaleat värit

Väriasetuksien muuttaminen
Voit vaihtaa väripalettia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Taustaväri.

Voit muuttaa taustavärin ("Värit") vaihtoehtoina Vaalea tai
Tumma.
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19.9 Yksiköiden asetukset
Voit määrittää käyttöön haluamasi mittayksiköt joita käytetään sovelluksissa eri tietojen esityksiin.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Etäisyysyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa matkaa ja etäisyyttä
ilmaisevissa tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Merimailia

• MPK & m (pääyksiköt = meripeninkulmat,
alayksiköt = metrit)

• Maamailia

• Kilometriä

Nopeusyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa nopeutta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Solmua

• mph (mailia tunnissa)

• kmh (kilometriä tunnissa)

Syvyysyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa syvyyttä ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Jalkaa

• Metriä

• Syltä

Lämpötilayksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa lämpötilaa ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Fahrenheit

• Celsius

Paineyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa painetta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Bar

• PSI

• Kilopascalia

Tilavuusyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa tilavuutta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• US gallona

• Brittiläinen gallona

• Litraa

Taloudellisuusyksiköt Mittayksikkö jota käytetään kaikissa polttoainekulutukseen
liittyvissä tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Etäisyys tilavuuden suhteen

• Tilavuus etäisyyden suhteen

• Litraa per 100 km

Tuulennopeuden yksiköt Mittayksikkö jota käytetään kaikissa tuulennopeutta
ilmaisevissa tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Solmua

• Metriä sekunnissa

Mittayksiköiden muuttaminen
Voit muuttaa monitoiminäytön mittayksiköitä.
Datasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Yksiköiden asetukset.
3. Valitse mittayksikkötyyppi jonka asetuksen haluat muuttaa.
4. Valitse uusi mittayksikkö.
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19.10 Luettelo tietoyksiköistä
Tietosovelluksessa, tietoruuduissa, datapalkissa ja laajennetussa datapalkissa näytettävien tietojen tyypit on esitetty alla.
Tietoruuduissa ja datapalkissa ei ole mittarinäyttöjä.
Seuraava taulukko näyttää kuhunkin kategoriaan liittyvät tiedot.

Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Akku ampeeria

Akun lämpötila

Akku** Akun lataustila

Akun jännite

Kääntymisnopeus

Kallistuskulma

Vene Aluksesi
muodostamien
tietojen tyypit.
Esimerkiksi säiliöt
ja trimmitasot.

Trimmitasot (vain
datasovellus)

Syvyys

Maksimisyvyys

Syvyys Syvyystieto.

Minimisyvyys

Loki / Trippi

Loki

Trippi

GPS-loki ja trippi

GPS-loki

GPS-trippi 1

GPS-trippi 2

GPS-trippi 3

Etäisyys Tietotyypit jotka
liittyvät aluksesi
kulkemaan
matkaan.
Esimerkiksi
osamatka eli trippi.

GPS-trippi 4
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

RPM

RPM & Nopeus

Moottorin lämpötila

Jäähdytyspaine

Öljyn lämpötila

Öljynpaine

Öljynpaine &
Jäähdytysaineen
lämpötila

Vaihdelaatikon öljyn
lämpötila

Vaihdelaatikon
öljynpaine

Vaihdelaatikko

Ahtopaine

Polttoainepaine

Polttoaineen
kulutus

PA-kulutus (hetk.)

PA-kulutus (kesk.)

Tunnit

Kippikulma

Laturi

Moottori** Aluksesi
moottoreiden
tuottamat
tietotyypit.
Esimerkiksi
öljynpaine.

Konerasitus
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

PA-taso (%)

PA kok. (til)

PA-kulutus kok.

Polttoainetaloudel-
lisuus

Arvioitu jäljellä
oleva polttoaine

Matka tyhjään
tankkiin

Aika tyhjään
tankkiin

PA käytetty (Trippi)

Polttoaine** Polttoainejär-
jestelmään liit-
tyvät tietotyypit.
Esimerkiksi polt-
toainetasot.

PA käytetty
(Sesonki)

Paine

Ilman lämpötila

Minimi
ilmanlämpötila

Maksimi
ilmanlämpötila

Sorto

Sorron suunta

Sortokulma ja
-nopeus

Näennäinen
viima-aste

Tosi viima-aste

Kosteus

Kastepiste

Auringonlasku /
Auringonnousu

Veden lämpötila

Minimi veden
lämpötila

Ympäristö Ympäristöstä
riippuvat tiedot.
Esimerkiksi ilman
lämpötila.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Maksimi veden
lämpötila

Aluksen sijainti

COG & SOG

GPS-suunta

GPS-nopeus

Maksimi SOG

GPS GPS-tiedot.
Esimerkiksi aluksen
sijainti.

Keskim. SOG

Ohjaussuunta

Ohjaussuunta
ja nopeus (vain
datasovellus)

Lukittu ohj.suunta

Lukitun
ohjaussuunnan
virhe

LH-virhe ja LH (vain
datasovellus)

Luovisuunta

Ohjaussuunta Ohjaussuun-
tatiedot. Es-
imerkiksi lukittu
ohjaussuunta.

Kompassi (vain
datasovellus)

Kursorin sijainti
(käytettävissä vain
datapalkissa ja
tietoruuduissa).

Kursoritieto (vain
datapalkin ja
datakerroskuvan
yhteydessä).

Kurssipoikkea-
mavirhe

Liikkuva tie (vain
datasovellus).

Reittipistetiedot

Aktiivisen
reittipisteen nimi

Kohteen sijainti

Navigointi Navigointiin
liittyvät tietotyypit.
Esimerkiksi
suuntima
reittipisteeseen.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Suuntima
reittipisteeseen

BTW & DTW (vain
datasovellus).

Kuljettu tosisuunta

CMG & DMG

CMG & VMG (vain
datasovellus).

Etäisyys
reittipisteeseen

Kuljettu tosimatka

Reittipiste ETA

Reittipiste TTG

Reitti ETA

Reitti TTG

Pilotti Autopilottiin liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
peräsin.

Peräsinkulma

Nopeus

Maksiminopeus

Keskinopeus

Nopeus ja SOG

VMG tuuleen

Nopeus Nopeuteen
liittyvät tiedot.
Esimerkiksi VMG
reittipisteeseen.

VMG
reittipisteeseen

Makea vesi (%)

Harmaavesi (%)

Septi (%)

Tankit** Tiedot
vesitankkeihin
liittyen

Sumppu (%)
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Paikallinen aikaAika Aikaan liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
paikallinen aika.

Pvm

AWA

Maksimi AWA

Minimi AWA

AWS

Maksimi AWS

Minimi AWS

TWA

Maksimi TWA

Minimi TWA

TWS

Maksimi TWS

Minimi TWS

TWD

Tuulen
pääilmansuunta

Maatuuli

Bofori

AWA ja TWA

AWA & AWS

AWA (CH) ja AWS

AWA ja VMG

Tuuli Tuuleen liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
VMG tuuleen.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

TWA & TWS

TWA (CH) ja TWS

TWA ja VMG

GWD ja Boforit

GWD & GWS

Ei mitään

Huom: *Viisarit ja graafiset esitykset ovat käytettävissä vain datasovelluksessa. Datapalkissa ja dataruutujen kerroskuvassa
voidaan näyttää vain digitaalisia tietoja.

Huom: **Akku-, moottori, polttoaine- ja tankkien valikot näyttävät vain yhden tiedon per konfiguroitu laite (esim. jos järjestelmään
on määritetty sisältyvän 3 moottoria, moottoritietoja näytetään kolmet kappaleet per tietotyyppi).
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19.11 Minimi- ja maksimilukemien
nollaus
Näytössä järjestettävät minimi- ja maksimilukemat voidaan
nollata datasovelluksen kautta.
Datasovelluksen kautta, kun tieto jonka haluat nollata näkyy
näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Tietojen nollaus.
3. Valitse tieto jonka haluat nollata.

Lukema nollautuu.

Huom: Nollaus on mahdollista vain tiedoille, jotka näkyvät
näytössä.

19.12 Kaikkie tietosivujen nollaus
Voit nollata kaikki tietosivut tehdasasetuksiin.
1. Valitse Menu.
2. Valitse Nollaa kaikki sivut.

Näyttöön tulee nollauksen vahvistusta pyytävä
ponnahdusikkuna.

3. Valitse Kyllä jos haluat nollata sivut tai Ei jos haluat peruuttaa
toiminnon.

Huom: Kaikkien tietosivujen nollaus palauttaa esimääritettyjen
tietosivujen asetukset takaisin tehdasasetuksiin, samalla
kaikki luomasi muokatut tietosivut poistuvat muistista.
Moottoreiden lukumäärän asetus ja maksimi RPM -asetukset
eivät poistu muistista tietosivujen nollauksen yhteydessä.
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Luku 20: Lämpökamerasovellus — panoroitavat ja kallistettavat
kamerat
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20.1 Lämpökamerasovelluksen
yleiskatsaus
Lämpökamerasovellus mahdollistaa monitoiminäyttöön liitetyn
lämpökameran toimintojen hallinnan sekä lämpökameran kuvan
näyttämisen monitoiminäytössä.
Lämpökuvaus (infrapunakuvaus) lämpökameran avulla
mahdollistaa selkeän kuvan muodostamisen hämärässä ja myös
pimeässä. Voit käyttää lämpökameraa esimerkiksi yönavigointiin
tai esteiden tunnistamiseen tai havaitsemiseen huonoissa
näkyvyysolosuhteissa tai jopa täysin pimeässä.
Lämpökamerasovelluksen avulla voit:

• Hallita kamaran toimintoja:

– Panorointi.

– Kallistus.

– Zoomaus (etäisyys).

– Kameran palautus "koti"-asentoon (oletusasetus).

– Asettaa kameran "koti"-asennon.

– Keskeyttää kameran kuvantamistoiminnon.

– Vaihtaa näkyvällä valolla toimivan ja lämpökamerakuvan
välillä.

– Vaihtaa valvontatilan päälle.

• Säätää kameran kuvaa:

– Väripaletti.

– Esimääritetyt näkymät.

– Kirkkaus.

– Kontrasti.

– Väri.

– Videokuvan "polariteetti" (käänteisvärit).

Lämpökamerasovelluksen näyttäminen
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse sivu, joka sisältää lämpökamerasovelluksen.

Näyttöön tulee näkyviin lämpökamerasovellus.

Huom: Jos kotisivu EI sisällä sivusymbolia, joka sisältää
lämpökamerasovelluksen sinun on luotava uusi sivusymboli,
joka sisältää lämpökamerasovelluksen.

20.2 Lämpökamerakuva
Lämpökamera tuottaa videokuvan jota voi katsella näytön kautta.

Videosignaali sisältää seuraavat tiedot:

• Lämpökamerakuva

• Tilasymbolit / järjestelmätiedot.

Perehdy ja tutustu lämpökuviin. Harjoittelu auttaa sinua
saamaan parhaan mahdollisen hyödyn järjestelmästäsi:

• Ajattele kuvassa näkyviä kohteita niiden "lämpöjäljen" avulla
eikä sen suhteen miltä ne näyttävät paljain silmin näkyvässä
valossa katseltuna. Esimerkiksi, katso kuinka auringon säteily
vaikuttaa kohteiden pintoihin. Mainitut ilmiöt näkyvät erityisen
hyvin heti auringonnousun jälkeen.

• Kokeile valkoinen-kuuma ja musta-kuuma (käänteisvideo)
-tilojen eroja.

• Kokeile hakemalla kuvasta kuumia kohteita (kuten ihmisiä) ja
vertaa niitä lämpötilaltaan viileämpään ympäristöön.

• Perehdy kameran käyttöön päivänvalossa. Kamera pystyy
tuottamaan normaalia videokameraa paremman kuvan
olosuhteissa joissa perinteinen kamera ei suoriudu kovin
hyvin, kuten varjojen tai taustavalossa olevien kohteiden
tapauksessa.

Lämpökameran tilasymbolit
Lämpökameran kuva sisältää symbolit jotka ilmaisevat kameran
tilaa.

Symboli Kuvaus

Kameran suuntailmaisin.

Kameran kotiasento.

Kamera tauolla.

Näkymän esivalintatila yöolosuhteisiin.

Näkymän esivalintatila päiväolosuhteisiin.

Näkymän esivalintatila yöllä laituriin ajoon.

Näkymän esivalintatila ihmisten tai esineiden
tunnistamiseen vedessä.
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Symboli Kuvaus

Takanäkymätila — kuva käännetään
vaakasuunnassa.

Zoomausasetus: 2x zoom.

Zoomausasetus: 4x zoom.

Yksi aktiivinen ohjain verkossa.

Useita aktiivisia ohjaimia verkossa.

Verkkoon liitetty PC / kannettava tietokone
tunnistettu.

Pistetila käytössä.

Pistetila pois käytöstä.

Stabilointi pois.

Stabilointi päällä.

FFC (Flat Field Correction)
Kamera suorittaa säännöllisesti nk. Flat Field Correction
(FFC) -korjauksen. Toimenpide säätää lämpökuvan suhteessa
vallitsevaan ympäristön lämpötilaan.
FFC-toiminto osoitetaan hetkellisellä tauolla ja vihreällä
suorakulmalla joka näkyy lämpökamerakuvan vasemmassa
yläkulmassa.

20.3 Säätimien esittely
Lämpökamerasovellus on käytettävissä yhteensopivissa
Raymarine-yhtiön monitoiminäytöissä ja järjestelmissä. Sovellus
sisältää lämpökameran säätimet.

Kiertosäädin. Kuvan zoomaus suuremmaksi tai pienemmäksi.

Joystick • Kameran panorointi ja kallistus

Huom: Kosketusnäyttötoiminnolla
varustetuissa näytöissä kameran
panorointi ja kallistus on mahdollista
myös kosketusnäytön avulla.

• Valikkojen käyttö

OK Valikkovalintojen vahvistaminen

CANCEL / Back Valinnan peruuttaminen

RANGE IN / OUT Kuvan zoomaus suuremmaksi tai pienemmäksi.
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20.4 Kamerasäädöt

Virran päällekytkentä ja valmiustila
Kun kameran virransyöttöön liitetty katkaisija kytketään päälle,
kamera kytkeytyy päälle ja suorittaa käynnistyssekvenssin
joka kestää noin 1 minuutin, jonka jälkeen kamera siirtyy
Valmiustilaan.
Kameran toiminta edellyttää että se siirretään pois valmiustilasta
käyttämällä kameran säätimiä.

Lämpökameran valmiustila
Valmiustilaa voidaan käyttää siirtämään lämpökamera
väliaikaisesti valmiustilaan silloin, kun kameran toimintoja ei
tarvita.
Valmiustilassa kamera:
• EI tuota elävää videokuvaa.
• Kamera siirtyy parkkiasentoon (linssi osoittaa alaspäin
kameran jalustaan päin) jotta kameran optiikka olisi
mahdollisimman hyvin suojassa.

• Panorointi- ja kallistusmoottorit kytkeytyvät käyttöön jotta
kamera pysyy paikoillaan voimakkaassakin merenkäynnissä.

Huom: Parkkiasento on mahdollista määrittää lämpökameran
asetusvalikon kautta.

Lämpökameran valmiustilan käyttöönotto ja käytöstä poisto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Käytä Valmiustila-valikkovaihtoehtoa kun haluat kytkeä

lämpökameran valmiustilaan tai pois valmiustilasta.

Huom: Voit myös käyttää mitä tahansa lämpökameran
säädintä ja "herättää" kameran valmiustilasta.

Panorointi, kallistus ja zoomaus
Kameran säätimien avulla voit panoroida eli siirtää kameraa
sivusuunnassa, kallistaa kameraa pystysuunnassa sekä
zoomata eli muuttaa lämpökameran kuvan suurennusta.

D11973-1

• Jatkuva panorointimahdollisuus 360º.
• Kallistus (pystysuunnassa) ±90º suhteessa horisonttiin.
• Zoomata (suurentaa) lämpökameran kuvaa.

Huom: Vakavoidut T-sarjan lämpökameramallit sisältävät
jatkuvatoimintoisen zoomauksen, ei-vakavoidut mallit
sisältävät valittavissa olevan x2/x4-suurennoksen.

Lämpökuvan panorointi ja kallistus
Kosketusnäytön tapauksessa voit panoroida ja kallistaa
lämpökameran kuvaa käyttämällä kosketusnäyttöä.

Voit kallistaa kameraa ylös- ja alaspäin siirtämällä sormea
ylös- tai alaspäin kosketusnäytön pinnalla (kallistus).

Voit siirtää kameraa vasemmalta oikealle siirtämällä
sormea vasemmalle tai oikealle kosketusnäytön pinnalla
(panorointi).

Lämpökameran kotiasento
Kotiasento on kameralle esimääritetty asento.
Yleensä kotiasento määrittää käyttökelpoisen referenssipisteen -
esimerkiksi suoraan eteenpäin ja tasassa horisontin kanssa. Voit
määrittää kotiasennon tarpeen mukaan ja palauttaa kameran
kotiasentoon koska tahansa.

Kotisymboli näkyy hetkellisesti näytöllä kun kamera
palautuu kotiasentoon. Symboli vilkkuu kun uusi kotiasento
on määritetty.

Lämpökameran palauttaminen kotiasentoon
Panoroitavaan ja kallistettavaan lämpökameraan liitettynä
kameran kotiasento on mahdollista asettaa.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Valikko.
2. Valitse Kamera kotiin.

Kamera palautuu sillä hetkellä määritettynä olevaan
kotiasentoon ja näytöllä näkyy hetkellisesti "Koti"-symboli.

Lämpökameran kotiasennon asettaminen
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Siirrä kamera haluamaasi asentoon käyttämällä

Joystick-ohjainta tai kosketustoimintoa.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Kameran asetukset.
4. Valitse Säädä perusasento.

Näytöllä vilkkuu "Koti"-symboli ilmaisten että uusi kotiasento
on nyt asetettu.

Lämpökameran kuvan pysäyttäminen
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Pysäytä kuva.

Lämpökameran valvontatila
Valvontatilassa lämpökamera panoroi vasemmalta oikealle ja
takaisin jatkuvasti.
Kamera jatkaa panorointia kunnes valvontatila kytketään
pois päältä tai kun kameran säätimiä käytetään siirtämään
kameraa. Kun tämä tapahtuu kamera ei automaattisesti palaa
valvontatilaan, tarvittaessa valvontatila on kytkettävä takaisin
päälle.

Lämpökameran valvonta tilan käyttöönotto ja käytöstä
poisto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
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3. Käytä Valvonta-valikkovaihtoehtoa ja valitse tilaksi Päällä tai
Pois tarpeen mukaan.

Valvontatilan asetukset
Skannausleveys ja -nopeus ovat säädettävissä.
Skannausleveys
Skannausleveys määrittää etäisyyden, jonka kamera panoroi
vasempaan ja oikeaan valvontatilassa.

Skannausnopeus
Skannausnopeus määrittää nopeuden jolla kamera panoroi
vasempaan ja oikeaan valvontatilassa.

Skannausleveyden asetus
Valvontatilan skannausleveys voidaan asettaa alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Valvonta-asetukset.
4. Valitse Skannausleveys.

Skannausleveysasetukset tulevat näkyviin:
• Kapea — Kamera skannaa noin 20º vasempaan ja
oikeaan keskilinjasta (yhteensä 40º).

• Keski— Kamera skannaa noin 40º vasempaan ja oikeaan
keskilinjasta (yhteensä 80º).

• Leveä— Kamera skannaa noin 80º vasempaan ja oikeaan
keskilinjalta (yhteensä 160º).

5. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Skannausnopeuden asetus
Valvontatilan skannausnopeus voidaan asettaa alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Valvonta-asetukset.
4. Valitse Vieritysnopeus.

Vieritysnopeusasetukset tuleva näkyviin:
• Hidas
• Keski
• Nopea

5. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Lämpökameran stabilointi
Raymarine T470SC -lämpökamera on varustettu mekaanisella
stabiloinnilla.
Mekaaninen stabilointi parantaa kuvan vakautta kompensoimalla
aluksen liikkeet ja pitää kameran suunnattuna valittuun
kohteeseen. Mekaaninen stabilointi sisältää kaksi suuntaa:
vaakasuuntainen (atsimuutti) ja pystysuuntainen ( korkeus).
Oletusarvoisesti mekaaninen stabilointi on kytketty päälle, mikä
parantaa ominaisuuksia merellä erityisesti kulussa korkeassa
aallokossa tai kovassa tuulessa. Voit kytkeä stabiloinin pois
päältä koska tahansa. Kun kytket täyden stabiloinnin käyttöön
(vaaka- ja pystysuuntainen), Stabilointi päällä (ei aaltoa) -symboli
vilkkuu. Se ei näy jatkuvasti, koska tämä on normaali käyttötila.
Jos poistat stabiloinnin käyttöön, Stabilointi pois (aalto) -symboli
säilyy näkyvissä näytöllä muistuttaen siitä, että aluksen liikkeet
voivat vaikuttaa kameran suorituskykyyn. Tämä ei ole normaali
toimintatila. Stabilointi kytketään automaattisesti pois päältä
kun kamera asetetaan säilytysasentoon, mutta järjestelmä ottaa
asetukset muistista kun kamera kytketään päälle uudelleen.
Voit kytkeä vaakasuuntaisen (panorointi) stabiloinnin pois
käytöstä mutta säilyttää kallistuksen (pystysuuntainen stabilointi)
ottamalla käyttöön pistetilan.

Stabiloinnin päälle- ja poiskytkentä
Stabilointi on oletusarvoisesti päällä. Voit kytkeä stabiloinnin
päälle tai pois päältä koska tahansa seuraavasti:
Lämpökamerasovelluksen kautta

1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Stabilointitila.

Valitsemalla Stabilointitila-asetuksen voit vaihtaa asetusta
välillä Päällä ja Pois.

Lämpökameran pistetila
Pistetila on käytettävissä vain mekaanisella stabiloinnilla
varustetuissa lämpökameroissa.
Pistetilan valinta vaikuttaa vain kun stabilointi on käytössä.
Pistetilan käyttöönotto kytkee pois päältä vaakasuuntaisen
(panorointi) stabiloinnin mutta pystysuuntainen (kallistus)
stabilointi pysyy käytössä. Tästä voi olla hyötyä silloin kun
haluat käyttää lämpökameraa navigoinnin apuvälineenä ja pitää
kameran osoittamassa samaan pisteeseen suhteessa alukseen
riippumatta siitä että alus kääntyy. Esimerkiksi voit asettaa
stabiloinnin käyttöön ja suunnata kameran suoraan eteenpäin
suhteessa alukseen. Jos alusta nyt käännetään voimakkaasti
kameran anturi pysyy suunnattuna osoitettuun kohtaan eikä
kamera käänny aluksen liikkeiden mukaan. Pistetilan valinta
pitää kameran tahdistettuna aluksen suunnan kanssa ja ylläpitää
vakaata pystysuuntaista tähtäystä. Kun pistetila on käytössä,
näytössä näkyy lukituksesta kertova symboli. Kameran
atsimuuttiasento on nyt lukittu kannan suhteen. Kun päätät
kytkeä pistetilan pois käytöstä, näytössä näkyy hetkellisesti
lukituksen purkamisesta kertova symboli. Kamera käynnistyy
aina pistetila poiskytkettynä.

Pistetilan päälle- ja poiskytkentä
Pistetila on oletusarvoisesti pois päältä. Stabiloinnin ollessa
kytkettynä päälle voit kytkeä myös pistetilan päälle koska
tahansa seuraavasti:
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Pistetila.

Pistetila-asetuksen valinta vaihtaa asetuksen tilaa välillä
Päällä ja Pois.
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20.5 Kuvan säädöt

Lämpökameran kuvan säätö
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Valikko.
2. Valitse Säädä kontrastia.
3. Valitse Kontrasti, Kirkkaus tai Värit -vaihtoehto tarpeen

mukaan.
Näyttöön tulee valintaan liittyvä numeerinen säädin.

4. Säädä arvo sopivaksi.
5. Vahvista asetus valitsemalla Takaisin tai Ok.

Lämpökameranäkymien esivalinnat
Näkymien esivalinnat mahdollistavat parhaan mahdollisen
kuva-asetuksien valinnan nopeasti vallitsevien olosuhteiden
mukaan.
Normaalikäytössä lämpökamera säätyy automaattisesti siten,
että saadaan aikaan paras mahdollinen kontrasti useimmissa
olosuhteissa. Näkymän esivalinnat tarjoavat 4 lisäasetusta,
joiden avulla saattaa olla mahdollista aikaansaada parempi
kuvanlaatu tietyissä olosuhteissa. Neljä esivalintaa ovat:

Yöajo — esivalinta yöolosuhteisiin.

Päiväajo — esivalinta päiväolosuhteisiin.

Yö laituri— esivalinta yöllä laituriin ajoon.

Haku — esivalinta ihmisten tai esineiden
tunnistamiseen meressä.

Vaikka esivalinnan nimi ilmaisee tarkoitetun käyttötilanteen,
ympäristön vaihtelevat olosuhteet saattavat tehdä jonkin
toisen esivalinnan paremmaksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi
yöajovaihtoehto saattaa olla käyttökelpoinen myös satamassa.
Voi olla hyödyllistä kokeilla erilaisia esivalintavaihtoehtoja
jotta saat selville parhaan vaihtoehdon erilaisissa
ympäristöolosuhteissa.

Lämpökameran esimääritettyjen näkymien valinta
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse haluamasi näkymävaihtoehto käyttämällä

Näkymä-vaihtoehtoa.

Lämpökameran väritilat
Valittavissa on joukko väritiloja jotka auttavat sinua tunnistamaan
kohteita eri olosuhteissa.
Väritilan vaihto vaihtaa lämpökamerakuvan harmaasävytilasta
yhteen tai useampaan väritilaan. Valittavissa on 5 erilaista
väritilaa.
Tehdasasetus väritilalle on valkoinen, joka saattaa olla
optimaalinen vaihtoehto yönäkökyvyn säilyttämiseksi pimeällä.
Voit tarvittaessa muuttaa tätä oletusasetusta kameran
Videoasetukset-valikon kautta.

Huom: Jos olet valinnut vaihtoehdon Värilämpökamera pois
käytöstä -vaihtoehdon kameran Videoasetukset-valikosta,
valittavissa on vain kaksi väritilaa - harmaasävy ja punainen.

Lämpökameran väritilan vaihtaminen
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Vaihda haluamasi väripaletti tarpeen mukaan käyttämällä

Väri-valikkovaihtoehtoa.

Lämpökameran käänteiskuva
Voit vaihtaa videokuvan polariteetin jos haluat muuttaa tapaa
jolla kohteet näkyvät näytöllä.
Käänteisvideotoiminto (videopolariteetti) vaihtaa lämpökuvan
valko-kuumasta (tai puna-kuumasta jos tilanasetus on aktiivinen)
musta-kuumaksi. Ero valko-kuuman ja musta-kuuman välillä
on esitetty alla:

Valko-kuuma lämpökuva.

Musta-kuuma lämpökuva.

Voi olla hyödyllistä kokeilla tätä toimintoa ja hakea paras asetus
omien mieltymysten mukaiseksi.

Lämpökameran käänteiskuvan käyttöönotto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse Käänteisvideo.

Lämpökuva ja näkyvän valon kuva
Kaksitoimintoiset ("Dual Payload") lämpökamerat on varustettu
kahdella kameralla - lämpökameralla (infrapuna) sekä näkyvän
valon kameralla.

Lämpökamera —
tuottaa pimeäkuvan,
perustuu erilaisten
kohteiden lämpötilaerojen
tunnistamiseen.
Lämpökuvantaminen
tuottaa selkeämmän kuvan
verrattuna näkyvään valoon
kun on täysin pimeää.

Näkyvän valon kamera
— tuottaa mustavalkoisen
(tai harmaasävy-) kuvan
päivänvalossa sekä
huonossa valossa. Helpottaa
navigointia ja liikkumista
huonossa valaistuksessa,
esimerkiksi kun liikutaan
rannikon tuntumassa
tai vesistöreiteillä ja
satamien tuloaukkojen
tuntumassa huonoissa
valaistusolosuhteissa kuten
aamu- tai iltahämärän
aikaan.

Huom: T470SC
ja T473SC on
varustettu värikameralla
ja portaattomalla
zoom-linssillä.
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Vaihto lämpökamera- ja näkyvän valon kameran linssien
välillä
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse lämpökuvan (IR) tai näkyvän valon kuvan välillä

käyttämällä Kuvatyyppi-asetusta.

Lämpökameran takanäkymätila
Takanäkymä kääntää videokuvan vaakasuunnassa, jolloin
saadaan "peilikuva".
Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun kamera osoittaa
taaksepäin ja katsot kuvaa näytön kautta eteenpäin katsoen.

Lämpökameran peruutuskameranäkymän käyttöönotto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse Peruutuskamera.

Ylläpidä kohdistus
Ylläpidä kohdistus -toiminto pitää valitun kohteen lämpökameran
näkökentässä veneen liikkeistä riippumatta. Ylläpidä kohdistus
-toiminnon asetukset löytyvät kartta- ja tutkasovellusten
kohdevalikoista.

Huom: Ohjaussuuntatiedon tulee olla käytettävissä
järjestelmässä jotta Ylläpidä kohdistus -toiminto voisi toimia
oikein.

Lisätietoja kohteen valinnasta "Ylläpidä kohdistus" -toiminnon
avulla on käyttöohjeen kartta- ja tutkaosioissa.
Lämpökamera voidaan asettaa siirtymään automaattisesti myös
seuraaviin kohteisiin:
• MOB-kohde
• Vaarallinen AIS-kohde
• Vaarallinen MARPA-kohde
Asetukset automaattisen seurannan/siirron osalta löytyvät
lämpökamerasovelluksen valikoista

Kameran korkeuden merenpinnasta asettaminen
Lämpökameran oikean linjauksen varmistamiseksi kameran
korkeus merenpinnasta on asetettava vastaamaan todellisuutta.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Siirtoasetukset.

Näyttöön tulee Siirtoasetukset-sivu.
4. Valitse Kameran korkeus merenpinnasta.

Näyttöön tulee Kameran korkeus merenpinnasta
-ponnahdusikkuna.

5. Säädä vieritysnopeus sopivaksi.

Lämpökameran linjaus vaakasuunnassa
Jos huomaat, että kohdistussiirto siirtää lämpökameraa
jatkuvasti liikaa vasemmalle tai oikealle voit hienosäätää
kameroiden kohdistusta seuraavasti.
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Kohdista kamera.

Näyttöön tulee näkyviin "Kohdista kamera veneen suhteen".
4. Säädä vieritysnopeus sopivaksi.

Tämä arvo vaikuttaa kameran linjaukseen styyrpuuriin tai
paapuuriin.

Lämpökameroiden korkeusasetuksen säätö
Jos huomaat, että kohdistussiirtoon kuluva aika on jatkuvasti
liian pitkä tai lyhyt näytöllä voit hienosäätää kameroiden
kohdistusta seuraavasti.
Lämpökamerasovelluksessa:

1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Korkeuskulma:.

Näyttöön tulee näkyviin "Kohdista kamera veneen suhteen".
4. Säädä vieritysnopeus sopivaksi.

Tämä arvo vaikuttaa kameran linjaukseen styyrpuuriin tai
paapuuriin.

Automaattisen siirtotoiminnon käyttöönotto / käytöstä
poisto
Lämpökamerasovelluksessa:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran asetukset.
3. Valitse Siirtoasetukset.

Siirtoasetukset-sivu tulee näkyviin ja näyttää seuraavat
automaattiseen siirtoo liittyvät asetukset:

• Autosiirrä MOB:iin

• Autosiirrä vaaralliseen AIS-kohteeseen

• Autosiirrä vaaralliseen MARPA-kohteeseen

4. Valitse haluamasi vaihtoehto.
Vaihtoehdon valinta listalta vaihtaa kyseisen asetuksen tilaa
välillä Päällä ja Pois.
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20.6 Kameran panorointi ja kallistus — uusi kameraliitäntä
Lämpökamerasovelluksen uuden sovellusikkunan valikot panorointiin ja kallistukseen liittyen on kuvattu alla.

Aktivoi kamera Siirtää kameran valmiustilasta toimintatilaan (käytettävissä vain kun kamera on valmiustilassa).

Pysäytä kuva • Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Kamera perusasentoon Valitse kamera perusasentoon -vaihtoehto jos haluat palauttaa kameran perusasentoon.

Kuvan asetukset Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kuvan asetukset-alivalikon.

• Väri

– Punainen

– Harmaasävyt

– Glowbow

– Rainbow

– Fusion

• Näkymä

– Yö kulku

– Yö laiturointi

– Päivä kulku

– Mies yli laidan (MOB)

• Lämpö/Näkyvä

• Käänteisvideo

• Takanäkymä

• Valvontatila

Kontrastin säätö Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kontrastin säätö -alivalikon.

• Kontrasti

• Kirkkaus

• Väri

Valmiustila Valitse tämä kun haluat asettaa kameran valmiustilaan (käytettävissä vain kun kamera on aktiivisessa
tilassa).

Kameran asetukset Valitse tämä kun haluat tuoda näyttöön Kameran asetukset-valikon.

• Säädä perusasento

• Siirtoasetukset

• Linjaa kamera

• Kork. linj:

• Valvonta-asetukset

• Oletusvärit

• Symbolitaso

• Vakavointitila

• Pistetila

• Pallo alas -tila

• High Power -valmiustila

• High Power Torque -tila

• JCU-symboli

• PC-symboli

• Tehdasasetuksien palautus

• Kalibroi alusta

262 a Series / c Series / e Series



Kameran asetukset -valikko

Säädä perusasento Asettaa kameran nykyisen asennon Kamera
perusasentoon -asennoksi.

Siirtoasetukset Sisältää automaattisiirron ja kameran linjaukseen
liittyvät asetukset.

• Autosiirrä MOB:iin

• Autosiirrä vaaralliseen AIS-kohteeseen

• Autosiirrä vaaralliseen MARPA-kohteeseen

• Kameran korkeuden merenpinnasta
asettaminen

Linjaa kamera Mahdollistaa kameran vaakasuuntaisen
linjauksen.

Kork linj. Mahdollistaa kameran korkeussuuntaisen
linjauksen.

Valvonta-asetukset Tämän asetuksen avulla voit säätää skannauksen
laajuuden sekä nopeuden valvontatilassa.

• Skannausnopeus

– Hidas

– Keski

– Nopea

• Skannausleveys

– Kapea

– Keski

– Laaja

Oletusvärit Mahdollistaa oletusväripaletin asetuksen. • Punainen

• Harmaasävyt

• Glowbow

• Rainbow

• Fusion

Symbolitaso Mahdollistaa näytettävien symbolien tason
määrittämisen.

• Ei mitään

• Minimaalinen

• Kaikki

Vakavointitila Mahdollistaa vakavointitilan käyttöönoton ja
käytöstä poiston.

Huom: Käytettävissä vain T-sarjan
vakavoinnilla varustettujen mallien
tapauksessa.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Pistetila Mahdollistaa pistetilan käyttöönoton ja käytöstä
poiston.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Pallo alas -tila Tämä valikkovaihtoehto tulisi olla valittuna,
mikäli kamera on asennettu alaspäin "pallo alas"
-tyyppisesti.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

High Power -valmiustila Tämä vaihtoehto määrittää tehon jolla kameraa
pidellään paikoillaan silloin, kun kamera on
valmiustilassa. Kun tämä asetus on käytössä
kamera kuluttaa enemmän sähköä mutta asetus
varmistaa sen, että kamera pysyy paikoillaan
myös kovassa merenkäynnissä.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

High Power Torque -tila Tämä vaihtoehto määrittää tehon jolla kameraa
pidellään paikoillaan silloin, kun kamera on
käyttötilassa. Kun tämä asetus on käytössä
kamera kuluttaa enemmän sähköä mutta asetus
varmistaa sen, että kamera pysyy paikoillaan
myös kovassa merenkäynnissä. Moottorin
High Power Torgue -tila saattaa olla hyödyllinen
moottoriveneissä jotka liikkuvat nopeasti jolloin
ilmenee kovia tärähdyksiä, haittapuolena on
suurempi tehonkulutus.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

JCU-symboli Näyttää tai piilottaa näytöllä näkyvän
JCU-symbolin.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Lämpökamerasovellus — panoroitavat ja kallistettavat
kamerat 263



PC-symboli Näyttää tai piilottaa näytöllä näkyvän liitetyn PC:n
symbolin.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Tehdasasetuksien palautus Mahdolllistaa kameran asetuksien palauttamisen
tehdasasetuksiin.

Kalibroi alusta Kalibroi alusta -vaihtoehto käynnistää
lämpökameran panoroinnin ja kallistuksen
mekaaniset toiminnot uudelleen.

Huom: Lämpökameran valikkovaihtoehdot riippuvat monitoiminäytön ja lämpökameran ohjelmistoversioista. Jos vaihtoehdot
poikkeavat yllä luetelluista ole hyvä ja tarkista lisätietoja lämpökameran mukana toimitettu käyttöohje ja/tai monitoiminäytön
mukana toimitettu Asennus- ja käyttöohje.
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20.7 Suuren tehon ja vääntömomentin
tilat

Kameran tila Kameran asetus

Dual pay-
load (kakso-
ismalli)

Single
payload
(yksoismalli)

Valmiustila • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

22 W 17,4 W

Valmiustila • Suuri teho -tila
POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

8 W 7,4 W

Valmiustila • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ

• Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

13 W 13 W

Herätys • Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

8 W 7,4 W

Herätys • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ tai POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

30 W 19,4 W

Herätys • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ tai POIS

• Suuri
vääntömomentt
-tila POIS

20 W 16,5 W
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20.8 Kameran panorointi ja kallistus — vanha kameraliitäntä
Lämpökamerasovelluksen vanhan kameraliittymän sovellusikkunan valikot panorointiin ja kallistukseen liittyen on kuvattu alla.
Aktivoi kamera Siirtää kameran valmiustilasta toimintatilaan (käytettävissä vain kun kamera on valmiustilassa).

Pysäytä kuva • Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Kamera perusasentoon Valitse kamera perusasentoon -vaihtoehto jos haluat palauttaa kameran perusasentoon.

Kuvan asetukset Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kuvan asetukset-alivalikon.

• Väri

– Punainen

– Harmaasävyt

– Glowbow

– Rainbow

– Fusion

• Näkymä

– Yö kulku

– Yö laiturointi

– Päivä kulku

– Mies yli laidan (MOB)

• Lämpö/Näkyvä

• Käänteisvideo

• Takanäkymä

• Valvontatila

Kontrastin säätö Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kontrastin säätö -alivalikon.

• Kontrasti

• Kirkkaus

• Väri

Valmiustila Valitse tämä kun haluat asettaa kameran valmiustilaan (käytettävissä vain kun kamera on aktiivisessa
tilassa).

Kameran asetukset Valitse tämä kun haluat tuoda näyttöön Kameran asetukset-valikon.

• Säädä perusasento

• Kameravalikko — (OSD-valikko)

• Linjaa kamera

Kameran asetukset -valikko
Säädä perusasento Asettaa kameran nykyisen asennon Kamera perusasentoon -asennoksi.

Kameran valikko Tuo käyttöön kameran OSD-valikon.

Linjaa kamera Mahdollistaa kameran vaakasuuntaisen linjauksen.

Huom: Lämpökameran valikkovaihtoehdot riippuvat monitoiminäytön ja lämpökameran ohjelmistoversioista. Jos vaihtoehdot
poikkeavat yllä luetelluista ole hyvä ja tarkista lisätietoja lämpökameran mukana toimitettu käyttöohje ja/tai monitoiminäytön
mukana toimitettu Asennus- ja käyttöohje.

Huom: Saattaa olla mahdollista päivittää kamera uudelle kameran käyttöliittymälle. Lisätietoja varten ota yhteys
Raymarine-jälleenmyyjään.

OSD-valikkovaihtoehdot
Asetusvalikot
Asetusvalikot sisältävät valikoiman työkaluja ja asetuksia joiden
avulla lämpökameran toimintaa voidaan säätää.
Valikkoihin pääsee käsiksi järjestelmän minkä tahansa ohjaimen
kautta. Valikot näytetään videokuvan päällä.

Huom: OSD-valikot (näyttövalikot) näkyvät vain
lämpökameran kuvassa. Valikot eivät näy näkyvän valon
kuvassa (Dual Payload -malleissa).

Käytettävissä olevat valikot
Enable Point Mode
/ Disable Point
Mode

Jos valitset Pistetila päälle -asetuksen pistetila
otetaan käyttöön, jos valitset Pistetila pois pistetila
poistetaan käytöstä. Pätee vain malleihin jotka on
varustettu mekaanisella vakavoinnilla.

Video Setup Videoasetukset asetetaan tämän valikon avulla.

Set Symbology Tilasymboleihin liittyvät asetukset.

User
Programmable
Button

Konfiguroi JCU:n USER-painike.
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System Setup Kyseisen järjestelmän/asennuksen toiminnan
optimointiin liittyvät asetukset.

About / Help Tietoja laitteesta ja palautus tehdasasetuksiin.

Exit Poistaa valikon näytöstä.

Videoasetusvalikko

Valikkonimike /
Kuvaus Asetukset / Käyttö

Set Thermal Color
Default

Tämä tallentaa nykyiset väriasetukset
oletusasetuksiksi.

Set Reverse Video
tai Määritä videon
polariteetti

Tämä vaihtaa infrapunakuvan
valkoinen-kuuma-asetuksesta (tai
punainen-kuuma jos katsellaan värikuvaa)
musta-kuumaan.

Enable / Disable Color
Thermal Video

Lämpöväripalettien päälle- tai poiskytkentä:

• Päällä – Harmaasävy, Punainen, Seepia,
Sateenkaari ja Fuusio -paletit valittavissa.

• Pois – käytössä vain Harmaasävy ja
Punainen.

Display Test Pattern Käytä testikuvaa kun olet määrittämässä väri-
/ kontrastiasetuksia tietyn näytön tai monitorin
avulla. Valittavissa on 4 erilaista testikuvaa.

Exit

Symbolit-valikko

Valikkonimike /
Kuvaus Asetukset / Käyttö

Enable / Disable PC
Icon

• Päällä – PC-symbolii näytetään aina kun
verkkoon liitetty PC tunnistetaan.

• Pois – PC-symbolia ei näytetä.

Enable / Disable JCU
Icon

• Päällä – JCU-symboli näytetään aina kun
verkkoon liitetty JCU tunnistetaan.

• Pois – JCU-symbolia ei näytetä.

Display All Icons Tämän valikkovaihtoehdon valinta tuo käyttöön
kaikki käytettävissä olevat symbolit.

Näytä pienet symbolit Tämän valikkovaihtoehdon valinta vähentää
symbolien aktiviteettia:

• Asento, Zoom, Takanäkymä, Tauko,
Stabilointi -asetukset pois päältä ja Pistetila
päällä symbolit pysyvät ennallaan.

• Koti- ja Näkymä-symbolit näytetään vain
hetkellisesti.

• Muita symboleita ei näytetä.

Hide All Icons Tämä vaihtoehto piilottaa kaikki symbolit paitsi:

• Asento-ilmaisin

• Takanäkymätila päällä

• Stabilointi päällä

• Pistetila päällä

Exit Paluu päävalikkoon.

Valvontatilan valikko

Valikkonimike /
Kuvaus Asetukset / Käyttö

Scan Width Tämä asetus määrittää etäisyyden jonka
kamera panoroi vasempaan ja oikeaan
valvontatilassa. Vaihtoehdot:

• Narrow — Kamera skannaa noin 20º
vasempaan ja oikeaan keskilinjalta
(pyyhkäisyalue yhteensä 40º).

• Medium — Kamera skannaa noin 40º
vasempaan ja oikeaan keskilinjalta
(pyyhkäisyalue yhteensä 80º). Tai

• Wide Kamera skannaa noin 80º vasempaan
ja oikeaan keskilinjalta (pyyhkäisyalue
yhteensä 160º).

Scan Speed Tämä asetus määrittää nopeuden jolla
kameraa panoroidaan vasempaan ja oikeaan
valvontatilassa. Vaihtoehdot:

• Slow

• Medium

• Fast

Exit

Järjestelmäasetuksien valikko

Valikkonimike /
Kuvaus Asetukset / Käyttö

Enable / Disable
Ball-Down Installation

Tämä valikkovaihtoehto tulisi olla valittuna
mikäli kamera on asennettu alaspäin "pallo
alas" -asentoon.

Enable / Disable
Twist-to-Pan mode

Tämä valikkovaihtoehto muuttaa JCU:n
panorointi- ja zoomaustoimintoja seuraavasti:
Päällä — Voit panoroida kameraa säätämällä
Kiertosäädintä myötäpäivään tai vastapäivään,
zoomaus tapahtuu painamalla tai vetämällä
kiertosäädintä sisään- tai ulospäin. (Tämä on
JCU:n oletustoiminto).
Pois — Voit panoroida kameraa säätämällä
Kiertosäädintä vasempaan tai oikeaan,
zoomaus tapahtuu kiertämällä Kiertosäädintä
myötä- tai vastapäivään.

Enable / Disable High
Power Standby

Tämä vaihtoehto määrittää tehon jolla kameraa
pidellään paikoillaan silloin, kun kamera
on valmiustilassa. Enabled-asetus kuluttaa
enemmän tehoa mutta varmistaa sen, että
kamera pysyy paikoillaan myös kovassa
merenkäynnissä.

Huom: Mikäli kamera liikkuu valmiustilassa
(tärinän tai iskujen seurauksena)
Asento-symboli tai Koti-asetus saattaa
edellyttää uudelleen kohdistamista (suorita
kohdistaminen nollaamalla kamera).

Enable / Disable High
Motor Torque

Tämä vaihtoehto määrittää tehon jolla kameraa
pidellään paikoillaan silloin, kun kamera
on käyttötilassa. Enabled-asetus kuluttaa
enemmän tehoa mutta varmistaa sen, että
kamera pysyy paikoillaan myös kovassa
merenkäynnissä.
Moottorin korkea vääntömomentti -tila saattaa
olla hyödyllinen moottoriveneissä jotka liikkuvat
nopeasti jolloin ilmenee kovia tärähdyksiä,
haittapuolena on suurempi tehonkulutus.

Huom: Mikäli kamera liikkuu tärinän tai
iskujen seurauksena Asento-symboli tai
Koti-asetus saattaa edellyttää uudelleen
kohdistamista (suorita kohdistaminen
nollaamalla kamera).
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Valikkonimike /
Kuvaus Asetukset / Käyttö

Enable / Disable
Rearview Mode

Kun tämä vaihtoehto on käytössä kameran kuva
on käännetty jolloin näet näytöllä peilikuvan.

Enable / Disable
Stabilization

Kun tämä toiminto on päällä vaaka- ja
pystysuora stabilointi on päällä. Vain T470SC.

Set Stow Position Tämä vaihtoehto asettaa nykyisen asennon
säilytys- eli Stow-asennoksi. Kamera siirtyy
Stow- eli säilytysasentoon aina kun kamera
kytketään pois päältä tai kun kamera asetetaan
valmiustilaan.

Name Camera Tämän vaihtoehdon avulla voit antaa kameralle
nimen.

Surveillance mode Tämän asetuksen avulla voit säätää
skannauksen laajuuden sekä nopeuden
valvontatilassa.

Exit Paluu päävalikkoon.

Suurteho / Suuri vääntömomentti -tilan käyttö

Kameran tila Kameran asetus

Dual pay-
load (kakso-
ismalli)

Single
payload
(yksoismalli)

Valmiustila • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

22 W 17,4 W

Valmiustila • Suuri teho -tila
POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

8 W 7,4 W

Valmiustila • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ

• Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

13 W 13 W

Herätys • Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila POIS

8 W 7,4 W

Herätys • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ tai POIS

• Suuri
vääntömomentti
-tila PÄÄLLÄ

30 W 19,4 W

Herätys • Suuri teho -tila
PÄÄLLÄ tai POIS

• Suuri
vääntömomentt
-tila POIS

20 W 16,5 W

Käyttäjän ohjelmoitavissa oleva valikkopainike
Käytä tätä valikkoa kun haluat ohjelmoida JCU:n
USER-painikkeen.
Valikkonimike /
Kuvaus USER painiketoiminto

Hakutoiminnot USER-painike asettaa kameranäkymäksi
hakutilan.

Lämpökuva/Näkyvä
kuva vaihto
(vain Dual Payload
-mallit)

USER-painike vaihtaa kuvan lämpökameran
kuvan ja hämäräkamerakuvan välillä.

Valikkonimike /
Kuvaus USER painiketoiminto

Hide / Show All Icons USER-painike vaihtaa symbolit päälle (Näytä)
tai pois päältä (Piilota).

Reverse Video USER-painike vaihtaa lämpökuvan
videoasetuksen välillä valkoinen-kuuma
ja musta-kuuma.

Rearview Mode USER-painike vaihtaa takanäkymän päälle (on)
tai pois päältä (off).

Surveillance Mode USER-painike vaihtaa hakutilan päälle (on) tai
pois päältä (off).

Point Mode USER-painike vaihtaa pistetilan päälle (on) tai
pois päältä (off).

Poistu Paluu päävalikkoon.
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21.1 Lämpökamerasovelluksen
yleiskatsaus
Lämpökamerasovellus mahdollistaa monitoiminäyttöön liitetyn
lämpökameran toimintojen hallinnan sekä lämpökameran kuvan
näyttämisen monitoiminäytössä.
Lämpökuvaus (infrapunakuvaus) lämpökameran avulla
mahdollistaa selkeän kuvan muodostamisen hämärässä ja myös
pimeässä. Voit käyttää lämpökameraa esimerkiksi yönavigointiin
tai esteiden tunnistamiseen tai havaitsemiseen huonoissa
näkyvyysolosuhteissa tai jopa täysin pimeässä.
Lämpökamerasovelluksen avulla voit:

• Kameran hallinta:

– Zoomaus (etäisyys).

– Keskeyttää kameran kuvantamistoiminnon.

• Kameran kuvan säätö:

– Väripaletti.

– Esimääritetyt näkymät.

– Kirkkaus.

– Kontrasti.

– Väri.

– Videokuvan "polariteetti" (käänteisvärit).

Lämpökamerasovelluksen näyttäminen
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse sivu, joka sisältää lämpökamerasovelluksen.

Näyttöön tulee näkyviin lämpökamerasovellus.

Huom: Jos kotisivu EI sisällä sivusymbolia, joka sisältää
lämpökamerasovelluksen sinun on luotava uusi sivusymboli,
joka sisältää lämpökamerasovelluksen.

21.2 Lämpökamerakuva
Lämpökamera tuottaa videokuvan jota voi katsella näytön kautta.

Videosignaali sisältää seuraavat tiedot:

• Lämpökamerakuva

• Tilasymbolit / järjestelmätiedot.

Perehdy ja tutustu lämpökuviin. Harjoittelu auttaa sinua
saamaan parhaan mahdollisen hyödyn järjestelmästäsi:

• Ajattele kuvassa näkyviä kohteita niiden "lämpöjäljen" avulla
eikä sen suhteen miltä ne näyttävät paljain silmin näkyvässä
valossa katseltuna. Esimerkiksi, katso kuinka auringon säteily
vaikuttaa kohteiden pintoihin. Mainitut ilmiöt näkyvät erityisen
hyvin heti auringonnousun jälkeen.

• Kokeile valkoinen-kuuma ja musta-kuuma (käänteisvideo)
-tilojen eroja.

• Kokeile hakemalla kuvasta kuumia kohteita (kuten ihmisiä) ja
vertaa niitä lämpötilaltaan viileämpään ympäristöön.

• Perehdy kameran käyttöön päivänvalossa. Kamera pystyy
tuottamaan normaalia videokameraa paremman kuvan
olosuhteissa joissa perinteinen kamera ei suoriudu kovin
hyvin, kuten varjojen tai taustavalossa olevien kohteiden
tapauksessa.

Lämpökameran tilasymbolit
Lämpökameran kuva sisältää symbolit jotka ilmaisevat kameran
tilaa.

Symboli Kuvaus

Kamera tauolla.

Näkymän esivalintatila yöolosuhteisiin.

Näkymän esivalintatila päiväolosuhteisiin.

Näkymän esivalintatila yöllä laituriin ajoon.

Näkymän esivalintatila ihmisten tai esineiden
tunnistamiseen vedessä.

Takanäkymätila — kuva käännetään
vaakasuunnassa.

Zoomausasetus: 2x zoom.
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Symboli Kuvaus

Zoomausasetus: 4x zoom.

Yksi aktiivinen ohjain verkossa.

Useita aktiivisia ohjaimia verkossa.

Verkkoon liitetty PC / kannettava tietokone
tunnistettu.

FFC (Flat Field Correction)
Kamera suorittaa säännöllisesti nk. Flat Field Correction
(FFC) -korjauksen. Toimenpide säätää lämpökuvan suhteessa
vallitsevaan ympäristön lämpötilaan.
FFC-toiminto osoitetaan hetkellisellä tauolla ja vihreällä
suorakulmalla joka näkyy lämpökamerakuvan vasemmassa
yläkulmassa.

21.3 Säätimien esittely
Lämpökamerasovellus on käytettävissä yhteensopivissa
Raymarine-yhtiön monitoiminäytöissä ja järjestelmissä. Sovellus
sisältää lämpökameran säätimet.

Kiertosäädin. Kuvan zoomaus suuremmaksi tai pienemmäksi.

OK Vahvista valikkovalinta.

Joystick Valikkojen käyttö.

CANCEL / Back Valinnan peruuttaminen

RANGE IN / OUT Kuvan zoomaus suuremmaksi tai pienemmäksi.

Lämpökamerasovellus — kiinteästi asennettavat
kamerat 271



21.4 Kamerasäädöt

Virran päällekytkentä ja valmiustila
Kun kameran virransyöttöön liitetty katkaisija kytketään päälle,
kamera kytkeytyy päälle ja suorittaa käynnistyssekvenssin
joka kestää noin 1 minuutin, jonka jälkeen kamera siirtyy
Valmiustilaan.
Kameran toiminta edellyttää että se siirretään pois valmiustilasta
käyttämällä kameran säätimiä.

Lämpökameran valmiustila
Valmiustilaa voidaan käyttää siirtämään lämpökamera
väliaikaisesti valmiustilaan silloin, kun kameran toimintoja ei
tarvita.
Valmiustilassa kamera ei tuota elävää videokuvaa.

Lämpökameran valmiustilan käyttöönotto ja käytöstä poisto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Käytä Valmiustila-valikkovaihtoehtoa kun haluat kytkeä

lämpökameran valmiustilaan tai pois valmiustilasta.

Huom: Voit myös käyttää mitä tahansa lämpökameran
säädintä ja "herättää" kameran valmiustilasta.

Lämpökameran kuvan pysäyttäminen
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Pysäytä kuva.

21.5 Kuvan säädöt

Lämpökameran kuvan säätö
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Valikko.
2. Valitse Säädä kontrastia.
3. Valitse Kontrasti, Kirkkaus tai Värit -vaihtoehto tarpeen

mukaan.
Näyttöön tulee valintaan liittyvä numeerinen säädin.

4. Säädä arvo sopivaksi.
5. Vahvista asetus valitsemalla Takaisin tai Ok.

Lämpökameranäkymien esivalinnat
Näkymien esivalinnat mahdollistavat parhaan mahdollisen
kuva-asetuksien valinnan nopeasti vallitsevien olosuhteiden
mukaan.
Normaalikäytössä lämpökamera säätyy automaattisesti siten,
että saadaan aikaan paras mahdollinen kontrasti useimmissa
olosuhteissa. Näkymän esivalinnat tarjoavat 4 lisäasetusta,
joiden avulla saattaa olla mahdollista aikaansaada parempi
kuvanlaatu tietyissä olosuhteissa. Neljä esivalintaa ovat:

Yöajo — esivalinta yöolosuhteisiin.

Päiväajo — esivalinta päiväolosuhteisiin.

Yö laituri— esivalinta yöllä laituriin ajoon.

Haku — esivalinta ihmisten tai esineiden
tunnistamiseen meressä.

Vaikka esivalinnan nimi ilmaisee tarkoitetun käyttötilanteen,
ympäristön vaihtelevat olosuhteet saattavat tehdä jonkin
toisen esivalinnan paremmaksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi
yöajovaihtoehto saattaa olla käyttökelpoinen myös satamassa.
Voi olla hyödyllistä kokeilla erilaisia esivalintavaihtoehtoja
jotta saat selville parhaan vaihtoehdon erilaisissa
ympäristöolosuhteissa.

Lämpökameran esimääritettyjen näkymien valinta
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse haluamasi näkymävaihtoehto käyttämällä

Näkymä-vaihtoehtoa.

Lämpökameran väritilat
Valittavissa on joukko väritiloja jotka auttavat sinua tunnistamaan
kohteita eri olosuhteissa.
Väritilan vaihto vaihtaa lämpökamerakuvan harmaasävytilasta
yhteen tai useampaan väritilaan. Valittavissa on 5 erilaista
väritilaa.
Tehdasasetus väritilalle on valkoinen, joka saattaa olla
optimaalinen vaihtoehto yönäkökyvyn säilyttämiseksi pimeällä.
Voit tarvittaessa muuttaa tätä oletusasetusta kameran
Videoasetukset-valikon kautta.

Huom: Jos olet valinnut vaihtoehdon Värilämpökamera pois
käytöstä -vaihtoehdon kameran Videoasetukset-valikosta,
valittavissa on vain kaksi väritilaa - harmaasävy ja punainen.

Lämpökameran väritilan vaihtaminen
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Vaihda haluamasi väripaletti tarpeen mukaan käyttämällä

Väri-valikkovaihtoehtoa.
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Lämpökameran käänteiskuva
Voit vaihtaa videokuvan polariteetin jos haluat muuttaa tapaa
jolla kohteet näkyvät näytöllä.
Käänteisvideotoiminto (videopolariteetti) vaihtaa lämpökuvan
valko-kuumasta (tai puna-kuumasta jos tilanasetus on aktiivinen)
musta-kuumaksi. Ero valko-kuuman ja musta-kuuman välillä
on esitetty alla:

Valko-kuuma lämpökuva.

Musta-kuuma lämpökuva.

Voi olla hyödyllistä kokeilla tätä toimintoa ja hakea paras asetus
omien mieltymysten mukaiseksi.

Lämpökameran käänteiskuvan käyttöönotto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse Käänteisvideo.

Lämpökameran takanäkymätila
Takanäkymä kääntää videokuvan vaakasuunnassa, jolloin
saadaan "peilikuva".
Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun kamera osoittaa
taaksepäin ja katsot kuvaa näytön kautta eteenpäin katsoen.

Lämpökameran peruutuskameranäkymän käyttöönotto
Lämpökamerasovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kuvan asetukset.
3. Valitse Peruutuskamera.
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21.6 Kiinteästi asennetun kameran valikko
Lämpökamerasovelluksen kiinteästi asennettuun kameraan liittyvät valikkovaihtoehdot on kuvattu alla.

Aktivoi kamera Siirtää kameran valmiustilasta toimintatilaan (käytettävissä vain kun kamera
on valmiustilassa).

Pysäytä kuva • Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Kuvan asetukset Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kuvan asetukset-alivalikon.

• Väri

– Punainen

– Harmaasävyt

– Glowbow

– Rainbow

– Fusion

• Näkymä

– Yö kulku

– Yö laiturointi

– Päivä kulku

– Mies yli laidan (MOB)

• Käänteisvideo

• Takanäkymä

Kontrastin säätö Tämä vaihtoehto tuo näyttöön Kontrastin säätö -alivalikon.

• Kontrasti

• Kirkkaus

• Väri

Valmiustila Valitse tämä kun haluat asettaa kameran valmiustilaan (käytettävissä vain
kun kamera on aktiivisessa tilassa).

Kameran asetukset Valitse tämä kun haluat tuoda näyttöön Kameran asetukset-valikon.

• Oletusvärit

• Symbolitaso

• Pallo alas -tila

• High Power -valmiustila

• JCU-symboli

• PC-symboli

• Tehdasasetuksien palautus

Kameran asetukset -valikko

Oletusvärit Mahdollistaa oletusväripaletin asetuksen. • Punainen

• Harmaasävyt

• Glowbow

• Rainbow

• Fusion

Symbolitaso Mahdollistaa näytettävien symbolien tason
määrittämisen.

• Ei mitään

• Minimaalinen

• Kaikki

Pallo alas -tila Tämä valikkovaihtoehto tulisi olla valittuna,
mikäli kamera on asennettu alaspäin "pallo alas"
-tyyppisesti.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

High Power -valmiustila Tämä vaihtoehto määrittää tehon jolla kameraa
pidellään paikoillaan silloin, kun kamera on
valmiustilassa. Kun tämä asetus on käytössä
kamera kuluttaa enemmän sähköä mutta asetus
varmistaa sen, että kamera pysyy paikoillaan
myös kovassa merenkäynnissä.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois
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JCU-symboli Näyttää tai piilottaa näytöllä näkyvän
JCU-symbolin.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

PC-symboli Näyttää tai piilottaa näytöllä näkyvän liitetyn PC:n
symbolin.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Tehdasasetuksien palautus Mahdolllistaa kameran asetuksien palauttamisen
tehdasasetuksiin.

Huom: Lämpökameran valikkovaihtoehdot riippuvat monitoiminäytön ja lämpökameran ohjelmistoversioista. Jos vaihtoehdot
poikkeavat yllä luetelluista ole hyvä ja tarkista lisätietoja lämpökameran mukana toimitettu käyttöohje ja/tai monitoiminäytön
mukana toimitettu Asennus- ja käyttöohje.
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22.1 Kamerasovelluksen esittely
Voit katsella suoraan monitoiminäyttöön videoliittimien kautta
liitetyn kameran tai videosyötteen kuvaa tai verkon kautta
saatavan IP-kameran syöttämää kuvaa.
Kamerasovellusta voidaan käyttää seuraavasti:

• Reaaliaikaisten videokuvien katseluun.

• Käytettävissä olevien kamerasyötteiden automaattiseen
selaukseen.

• Mikäli kamera tukee toimintoa, voit säätää videokuvan
kirkkautta, kontrastia, värisävyjä sekä kuvasuhdetta.

• Tallentaa reaaliaikaista IP-kameran syötettä.

• Toistaa tallennettuja IP-kameran otosta.

• Katsella yhtä kameraa samalla kun toisen IP-kameran syötettä
tallennetaan.

• Avata toisen sovelluksen samalla kun IP-kameran syötettä
tallennetaan.

• Ottaa valokuvia IP-kameran syötteestä.

• Katsella kuvia.

Huom: Tallennus ja valokuvien ottoon liittyvät toiminnot ovat
käytettävissä vain IP-kameroiden syötteistä.

D12881-1

7 8

6

1 2 3 4 5

1 Kamerasyötteen numero – ilmaisee nykyisen syötteen sekä
käytettävissä olevien syötteiden lukumäärän.

2 Tallennustila – ilmaisee että kamerasovellus tallentaa ja
näyttää kuluneen ajan.

3 Kameran nimi – ilmaisee näytössä näkyvän kameran nimen.

4 Tallennus – ilmaisee tallentaako kamerasovellus ja mitä
syötettä tallennetaan.

5 Menu – avaa kamerasovelluksen päävalikon.

6 Selaus – ilmaisee onko syötteiden selaus päällä vai pois
päältä.

7 *Tallenna video – väliaikainen näytöllä näkyvä kuvake
tallennuksen käynnistämiseen / pysäyttämiseen.

8 *Ota valokuva – väliaikainen näytöllä näkyvä valokuvan
ottamiseen liittyvä kuvake.

Huom: * Käytettävissä vain kosketusnäytöissä.

Huom: Monitoiminäyttö tulee kytkeä päälle ennen kuin
virta kytketään päälle verkkoon liitettyihin IP-kameroihin,
koska monitoiminäytön tulee voida määrittää kullekin liitetylle
IP-kameralle pätevä IP-osoite.

Huom: Mikäli monitoiminäyttö ei tunnista IP-kameraa/-
kameroita, yritä ratkaista ongelma kytkemällä IP-kameroiden
virransyöttö pois päältä ja takaisin päälle (jätä monitoiminäyttö
päälle).

Huom: Lisätietoja kameran/videolähteen liittämisestä ja
yhteensopivista videoformaateista on kohdassa Luku 4
Kaapelit ja liitännät.

Kameran / videosyötteen vaihtaminen
Uuden a- ja e-sarjan näyttöjen tapauksessa, ja jos useampi
kuin 1 syöte on käytettävissä, voit vaihtaa näytöllä näytettävää
syötettä kosketusnäyttötoiminnon avulla.

D12598-1

Kameransovelluksen kautta.
1. Kosketa ja pyyhi sormenpäätä ylöspäin valitaksesi seuraava

videosyöte.
2. Kosketa ja pyyhi sormenpäätä alaspäin valitaksesi edellinen

videosyöte.

Kameran / videosyötteen vaihtaminen
Uuden c- ja e-sarjan näyttöjen tapauksessa, ja jos useampi kuin
1 videosyöte on käytettävissä, voit vaihtaa näytöllä näytettävää
syötettä Joystick-ohjaimen avulla.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Voit näyttää seuraavan videosyötteen siirtämällä

Joystick-ohjainta alaspäin.
2. Voit näyttää edellisen videosyötteen siirtämällä

Joystick-ohjainta ylöspäin.

Kameran / videosyötteen vaihto valikon
kautta
Kaikissa näyttömalleissa ja kun useampi kuin yksi (1) videosyöte
on käytettävissä, voit vaihtaa näytöllä näkyvän syötteen valikon
kautta.
Kamerasovelluksen kautta kamerakuvan / videosyötteen
näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kamera.
3. Valitse näytöllä näytettävä kamerasyöte.
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22.2 Kameran selaus
Kun käytettävissä on useita kamera- tai videokuvasyöttöjä
kamerasovellus on mahdollista asettaa vaihtamaan eli
selaamaan syöttöjä määritetyllä vaihtovälillä.
Kun kameran selaus on päällä kamerasovellus vaihtaa
käytettävissä olevia kamera- tai videosyöttöjä näytöllä (myös
käytettävissä olevia verkon kautta liitettyjä IP-kamerasyöttöjä).
Syötöt selataan järjestyksessä jossa ne näkyvät Kameran
valintavalikossa: Menu > Kamera. Suoravideosyötöt näkyvät
ensin, sitten mahdolliset verkon kautta syötetyt IP-kamerasyötöt.
Kun listan viimeisenä oleva syöttö on näytetty kamerasovellus
aloittaa näyttää syöttöjä uudelleen listan alusta.
Kameran selaus selaa läpi monitoiminäytön käytettävissä
olevat videotulot vaikka niihin ei olisi liitetty videolähdettä.
Jos videotulossa ei ole videosyötettä, kyseinen kuva näkyy
selauksessa sinisenä näyttökuvana. Voit valita näytetäänkö
videotulot kameraselauksen aikana vai ei.
Voit lisäksi määrittää ajan jonka verran kutakin syötettä
näytetään ennen kuin kuva vaihtuu seuraavaan syötteeseen.

Kameran selauksen päällekytkentä
Voit kytkeä kameran selauksen päälle alla olevia ohjeita
noudattamalla.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran selaus.
3. Valitse Kameran selaus siten, että Päällä on korostettuna.

Kameran selauksen valinta kytkee selauksen tilaan Päällä
tai Pois.

Kun suljet valikon kamerasovellus selaa kaikkien käytettävissä
olevien videosyötteiden läpi vuorotellen ja näyttää kutakin
syötettä ennalta määrätyn ajan.

Kameran selauksen aikavälin asetus
Voit määrittää aikajakson jonka verran kutakin kamerakuvaa
näytetään näytöllä selauksen aikana noudattamalla alla olevia
ohjeita.
Kamerasovelluksesta, kameran selauksen ollessa kytkettynä
päälle:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran selaus.
3. Valitse Selausjakso.

Näyttöön tulee selausjakson numeerinen säädin.
4. Säädä selausjakson arvo sopivaksi.
Kameran selauksen aikana kutakin videosyötettä näytetään
määritetyn aikajakson pituinen aika jonka jälkeen näyttöön tulee
näkyviin seuraava selauksessa oleva syöte.

Videotulojen kautta syötettyjen videokuvien
näyttäminen selauksen aikana
Monitoiminäyttö näyttää oletusarvoisesti videotuloon/-tuloihin
syötetyt kuvat selauksen aikana, vaikka tuloon/tuloihin
ei olisikaan liitetty videolähdettä. Voit valita näytetäänkö
videotulo/-tulot kameraselauksen aikana noudattamalla
seuraavia ohjeita.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Kameran selaus.
3. Valitse Sisällytä <Kameran nimi> -vaihtoehto videotulolle

jonka asetukseksi haluat Näytä tai Piilota.
Valitsemalla Sisällytä <Kameran nimi> -vaihtoehdon voit
muuttaa videotulon näyttämistä selauksen aikana ohjaavan
asetuksen tilaa.

Huom: Edellä kuvatuissa vaiheissa <Kameran nimi>
edustaa oletusarvoista kamerasyötteen nimeä jonka liitetty
laite tarjoaa tai muokattua nimeä joka on mahdollista
määrittää asianomaiselle syötteelle.

Kameran selauksen poiskytkentä
Voit kytkeä kameran selauksen pois päältä alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
Kamerasovelluksesta, kameran selauksen ollessa kytkettynä
päälle:
1. Valitse Menu > Kameran selaus > Kameran selaus siten,

että Pois on korostettu, tai
2. Vaihda kameraa / videosyötettä manuaalisesti aiemmin tässä

osassa kuvatulla tavalla.
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22.3 Kameroiden / videosyötteiden
nimeäminen
Kameroiden kuvien tunnistamisen helpottamiseksi kukin
kamerakuva on mahdollista nimetä.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse haluamasi videosyöte siten että se näkyy näytössä.
2. Valitse Menu.
3. Valitse Säädä.
4. Valitse Muokkaa nimeä.

Näyttöön tulee näkyviin virtuaalinäppäimistö.
5. Syötä videosyötteelle valitsemasi nimi.
6. Valitse TALLENNA jos haluat tallentaa videosyötteelle

syöttämäsi nimen.
Syötteen nimi näkyy kamerasovelluksen tilapalkissa.

22.4 Videokuvan säätö
Voit säätää kuvan asetuksia, mikäli liitetty kamera/videolaite tai
verkon kautta liitetty IP-kamera tukee mainittuja toimintoja.
Kamerasovelluksesta, videosyötön näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Säädä.
3. Valitse Kontrasti, Kirkkaus tai Värit tarpeen mukaan.

Näyttöön tulee numeerinen säädin.
4. Säädä taso haluamaasi arvoon.
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22.5 Kuvasuhteen valinta
Voit vaihtaa kuvasuhdetta vaihtoehtojen 4:3 ja 16:9 välillä mikäli
liitetty kamera/videolaite tukee mainittuja kuvasuhteita.
Kamerasovelluksesta, kamerakuvan näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Säädä.
3. Valitse Kuvasuhde siten että valinta 4:3 tai 16:9 on valittuna

tarpeen mukaan.

22.6 Tallenteiden tallennuskohteen
valinta
IP-kameran syötteestä suoritettavan tallennuksen, toiston
tai kaappauksen suoritus edellyttää tallennuksen kohteen
määrittämistä ennen muita toimintoja.
Jos tallennat kuvan muistikortille, vamista, että muistikortilla
on tilaa ja että se on asennettu käytössä olevaan
muistikorttipaikkaan.

Huom: Älä tallenna tiedostoja kartografiaa sisältävälle
muistikortille.

Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Tallenna kohteeseen:.
4. Valitse kohde listalta:

• SD1

• SD2

• Sisäinen (Oletusarvo)

SD1 ja SD2 ovat valittavissa vain mikäli muistikortti on
asennettu asianomaiseen aukkoon.

Huom: Jos monitoiminäyttösi sisältää vain yhden korttipaikan
näytössä näkyy vain SD1 ja Sisäinen.
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22.7 Tallennus ja toisto
Kamerasovelluksen avulla on mahdollista tallentaa elävää
IP-kameran syöttämää videokuvaa. Tallennusta on mahdollista
katsella toistaen koska tahansa.
Kamerasovellus tallentaa IP-kameran videosyötteen
.mp4-tiedostomuodossa ja tiedosto on mahdollista tallentaa
muistikortille tai näytön sisäiseen muistiin.
Kamerasovelluksen otsikkopalkki näyttää tallennettavan
videosyötteen nimen ja tallennusajastin näyttää kuluneen ajan
näytöllä.

IP-kamerasyötteen tallennus
Voit tallentaa syötteen IP-kameralta seuraavasti.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Videot.
3. Valitse Tallenna.

Tallennus käynnistyy.

Kun kamerasovellus tallentaa voit käyttää monitoiminäyttöäsi
normaaliin tapaan, esimerkiksi toisen kamerasyötteen katseluun,
palata kotisivulle tai avata toisen sovelluksen. Valittu syöte
tallentuu kunnes tallenus pysäytetään tai kunnes valitun kohteen
muisti tulee täyteen.

Huom: Kosketusnäytön tapauksessa voit myös aloittaa
tallennuksen käyttämällä näytön kuvakkeita. Lisätietoja
kohdassa Näytön kuvakkeet.

Pysäytä tallennus
Tallennus on mahdollista pysäyttää koska tahansa.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Videot.
3. Valitse Pysäytä.

Tiedosto tallennetaan ja näyttöön tulee Video tallennettu
-tieto.

4. Vahvista valitsemalla OK, Toista jos haluat toistaa
tallennetun tiedoston tai Poista jos haluat poistaa tiedoston.

Näytössä näkyvä vahvistusviestin sisältävä ikkuna sulkeutuu
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

Videotiedoston toisto
Voit toistaa videoklipsejä Kamera-sovelluksen kautta.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Videot.
3. Valitse Näkymä.

Näyttöön tulee Omat tiedostot -selain.
4. Paikallista videotiedosto jota haluat katsella.

Sisäiseen muistiin tallennetut videotiedostot tallennetaan
kansioon Sisäinen > Omat tiedot > Videotiedostot.

Muistikortille tallennetut videotiedostot tallennetaan kansioon
SD Card # > Raymarine > Videotiedostot.

5. Valitse videotiedosto.
Näyttöön tulee tiedostoasetukset-ikkuna.

6. Valitse Toista video.
Videotiedosto toistetaan.

Voit myös toistaa videoklipsejä Omat tiedostot -valikon kautta
kotisivulta seuraavasti: Kotisivu > My Data [Omat tiedot] >
Kuvat ja videot.

Videotiedostojen siirto ja kopiointi
Voit kopioida ja siirtää tiedostoja näytön sisäisen muistin ja
ulkoisten muistikorttien välillä seuraavasti.
Varmista, että muistikortti on asennettu kortinlukijaan.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Videot.
3. Valitse Näkymä.

Näyttöön tulee Omat tiedostot -selain.
4. Paikallista haluamasi videotiedosto.

Sisäiseen muistiin tallennetut videotiedostot tallennetaan
kansioon Sisäinen > Omat tiedot > Videotiedostot.

Muistikortille tallennetut videotiedostot tallennetaan kansioon
SD Card # > Raymarine > Videotiedostot.

5. Valitse videotiedosto.
Näyttöön tulee tiedostoasetukset-ikkuna.

6. Valitse Siirrä tai Kopioi.
7. Vahvista sijainti johon haluat siirtää tai kopioida valitsemasi

tiedoston.
Näyttöön tulee tallennuksen edistymistä esittävä palkki esim:

Kun toimenpide on suoritettu näyttöön tulee vahvistusviesti
ponnahdusikkunassa.

8. Valitse OK.
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22.8 Valokuvien ottaminen
Silloin, kun kamerakuvaa vastaanotetaan IP-kameralta voit
kaapata valokuvan.
Valokuvia voi ottaa seuraavasti:

Kaappaa — välitön kuvakaappaus.

Ajastus — voit valita otetaanko
kuva 5, 10 tai 30 sekunnin kuluttua
valinnasta.

Etä — voit käyttää langatonta
kauko-ohjainta (esim. RCU–3)
valokuvan ottamiseen.

Valokuvan ottaminen
Voit tallentaa kamerasovelluksen kautta kyseisellä hetkellä
näytettävän kuvan eli ottaa valokuvan seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Jos tallennat kuvan muistikortille, vamista, että muistikortilla
on tilaa ja että se on asennettu käytössä olevaan
muistikorttipaikkaan.
Kamerasovelluksesta, IP-kameran kuvan näkyessä näytöllä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Valokuvat.
3. Valitse Kaappaa.

Valokuva tallentuu ja näyttöön tulee vahvistusviesti sekä
valokuva esikatselumuodossa.

4. Vahvista valinta painamalla OK.
5. Katso valokuvaa koko näytön kokoisena valitsemalla Katso.
6. Poista valokuva valitsemalla Poista.

Huom: Kosketusnäytön tapauksessa voit myös ottaa kuvan
käyttämällä näytön kuvakkeita. Lisätietoja kohdassa Näytön
kuvakkeet.

Valokuvan ottaminen ajastimen avulla
Voit ottaa valokuvan ennalta määrätyn aikaviiveen jälkeen
seuraavasti.
Jos tallennat kuvan muistikortille, vamista, että muistikortilla
on tilaa ja että se on asennettu käytössä olevaan
muistikorttipaikkaan.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Valokuvat.
3. Valitse Ajastin.
4. Valitse Aikaviive.

Näyttöön tulee luettelo aikaviiveistä:
• 5 s

• 10 s
• 30 s

5. Valitse aikaviive listalta.
6. Valitse Aloita ajastin.

Valokuva otetaan kun määritetty aikaviive on kulunut
umpeen. Näyttöön tulee vahvistusikkuna jossa on otetun
valokuvan esikatselukuva.

7. Vahvista valinta painamalla OK.
8. Katso valokuvaa koko näytön kokoisena valitsemalla Katso.
9. Poista valokuva valitsemalla Poista.

Valokuvan ottaminen kauko-ohjaimen avulla
Voit ottaa valokuvan Raymarinen langattoman kauko-ohjaimen
avulla seuraavia ohjeita noudattamalla.
Jos tallennat kuvan muistikortille, vamista, että muistikortilla
on tilaa ja että se on asennettu käytössä olevaan
muistikorttipaikkaan.
1. Varmista, että Raymarinen langaton kauko-ohjain on

pariutettu monitoiminäyttöön ja että se on päällä.
2. Kamerasovelluksen kautta valitse Menu.
3. Valitse Valokuvat.
4. Valitse Kauko-ohjain.

Näyttöön tulee kauko-ohjaimen valikko.
5. Voit ottaa valokuvan painamalla mitä tahansa kauko-ohjaimen

painiketta.
Valokuva tallentuu ja näyttöön tulee vahvistusviesti sekä
valokuva esikatselumuodossa.

6. Vahvista valinta painamalla OK.
7. Katso valokuvaa koko näytön kokoisena valitsemalla Katso.
8. Poista valokuva valitsemalla Poista.

Valokuvien katselu
Voit katsella valokuvia jotka olet itse ottanut noudattamalla alla
olevia vaiheita.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Valokuvat.
3. Valitse Näkymä.

Näyttöön tulee Omat tiedostot -selain.
4. Paikallista valokuvatiedosto jota haluat katsella.

Sisäiseen muistiin tallennetut valokuvat tallennetaan
kansioon Sisäinen > Omat tiedot > Kuvatiedostot.

Muistikortille tallennetut valokuvat tallennetaan kansioon SD
Card # > Raymarine > Kuvatiedostot.

5. Valitse tiedosto.
Näyttöön tulee tiedostoasetukset-ikkuna.

6. Valitse Katso kuvaa.
Valokuva tulee näyttöön.

Voit myös katsella kuvia kotisivun Reitit & Jäljet -valikosta
seuraavasti: Kotisivu > Omat tiedot > Kuvat ja videot.

Valokuvien siirto ja kopiointi
Voit kopioida ja siirtää tiedostoja näytön sisäisen muistin ja
ulkoisten muistikorttien välillä seuraavasti.
Varmista, että muistikortti on asennettu kortinlukijaan.
Kamerasovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Valokuvat.
3. Valitse Näkymä.

Näyttöön tulee Omat tiedostot -selain.
4. Paikallista haluamasi valokuva.

Sisäiseen muistiin tallennetut valokuvat tallennetaan
kansioon Sisäinen > Omat tiedot > Kuvatiedostot.

Muistikortille tallennetut valokuvat tallennetaan kansioon SD
Card # > Raymarine > Kuvatiedostot.

5. Valitse tiedosto.
Näyttöön tulee tiedostoasetukset-ikkuna.
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6. Valitse Siirrä tai Kopioi.
7. Vahvista sijainti johon haluat siirtää tai kopioida valitsemasi

tiedoston.
Näyttöön tulee tallennuksen edistymistä esittävä palkki esim:

Kun toimenpide on suoritettu näyttöön tulee vahvistusviesti
ponnahdusikkunassa.

8. Valitse OK.

Näytössä näkyvät kuvakkeet
Kosketustoiminnolla varustetuissa monitoiminäytöissä voit
koskettaa näytön mitä tahansa kohtaa kun haluat tuoda näyttöön
kuvakkeet näkyviin.
Näytön kuvakkeita voidaan käyttää tallennuksen
käynnistämiseen tai pysäyttämiseen sekä valokuvien
ottamiseen.

Tallenna-kuvake

Pysäytä tallennus -kuvake

Ota valokuva -kuvake

Näytön kuvakkeet poistuvat näkyvistä 5 sekunnin jälkeen.

Näytöllä näkyvien symbolien käyttö
1. Aloita tallennus valitsemalla Tallenna symboli.
2. Voit pysäyttää tallennuksen valitsemalla Pysäytä tallennus

-symbolin.
3. Kaappaa valokuva valitsemalla Ota kuva -symboli.
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Luku 23: Fusion link -sovellus
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23.1 Fusion link - esittely
Monitoiminäyttöä voidaan käyttää siihen liitetyn 700-sarjan
Fusion-viihdejärjestelmän hallintalaitteena.

D12746-1

1

5

7

4

3

6

2

1 Fusion-valikkovaihtoehdot ja kappalelistat.

2 Satunnaistoiston ja toiston kuvakkeet.

3 Kappale- / mediatiedot ja -säätimet.

4 Audiovyöhykkeiden äänenvoimakkuuden säätö.

5 Audiovyöhykkeen valinta.

6 Medialähde.

7 Mediasäätimet (kts. alla).

Huom: Albumin kansilehti on käytettävissä vain iPod-laitetta
käytettäessä.

Mediasäätimet

D12747-1

4 5 6

1 2 3

1 Äänenvoimakkuus alas.

2 Vaimennus / Kuuntelu.

3 Äänenvoimakkuus ylös.

4 • Yksi painallus — hyppää takaisin nykyisen kappaleen
alkuun, seuraavat painallukset suorittavat hypyn
taaksepäin kappaleita.

• Paina ja pidä alaspainettuna — pikakelaa nykyistä
kappaletta taaksepäin 10 sekunnin hypyin.

5 Toista / Tauota nykyinen kappale.

6 • Yksi painallus — hyppää eteenpäin seuraavan kappaleen
alkuun, seuraavat painallukset suorittavat hypyn eteenpäin
kappaleita.

• Paina ja pidä alaspainettuna — pikakelaa nykyistä
kappaletta eteenpäin 10 sekunnin hypyin.

Fusion link -sovellusta voidaan käyttää seuraavasti:

• Selaa käytettävissä olevia medialähteitä.

• Säädä äänenvoimakkuutta.

• Vaimenna tai palauta äänentoisto.

• Säädä äänensävyä (basso, keski, diskantti).

• Hypätä kappaleita eteen- ja taaksepäin.

• Selaa nykyistä kappaletta eteen- ja taaksepäin.

• Toista / tauota nykyistä kappaletta.

• Valita audiovyöhyke johon säädöt kohdistuvat.
(Lisätietoja audiovyöhykkeiden määrittämisestä
on Fusion-viihdejärjestelmän mukana toimitetussa
dokumentaatiossa).

• Aseta satunnaistoisto ja toisto.

Fusion link -sovelluksen käyttö
Jos järjestelmään on liitetty useampi kuin yksi
Fusion-viihdejärjestelmä voit valita mitä järjestelmää
Fusion link -sovellusikkuna hallitsee.
1. Valitse FUSION link -sivun kuvake kotisivulta.

Näyttöön tulee näkyviin liitetyt Fusion-viihdejärjestelmät.
2. Valitse järjestelmä jota haluat hallita.
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23.2 Medialähteet
Asemointi ja säätimet riippuvat valitusta medialähteestä.

iPod

D12748-1

1

4

2

3

5 6

1 Albumin kansi.

2 Kappaleen nimi.

3 Esittäjä.

4 Kappaleen toistopalkki.

5 Kappaleen numero.

6 Albumin nimi.

iPod-laitteiden valikkovaihtoehdot:

• Musiikin selaus.

• Toisto.

• Satunnaistoisto.

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä

USB

D12749-1

2

4

1

3

5

1 Kappaleen nimi.

2 Esittäjä.

3 Albumin nimi.

4 Kappaleen numero.

5 Kappaleen toistopalkki.

USB-laitteiden valikkovaihtoehdot:

• Musiikin selaus.

• Toisto.

• Satunnaistoisto.

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä

DVD

D12750-1

1

2

3

5

4

1 Kulunut aika.

2 Nimi.

3 Luku.

4 Etäpainike.

5 DVD-etäsäätimet:

• Suuntanäppäimistö.

• Enter.

• Menu.

• Tiedot.

DVD-laitteiden valikkovaihtoehdot:

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä

AM/ FM-radio.

D12751-1

1

3

4

2

1 Taajuus.

2 Taajuuskaista.

3 Kanavan nimi.

4 Esivalintanimi.

Radion valikkovaihtoehdot:

• Esivalinta.

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä
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VHF

D12753-1

1

3

2

1 Kohinasalpa.

2 Kanaval.

3 Manuaalinen / Auto -tila.

VHF-radiolaitteiden valikkovaihtoehdot:

• Esivalinta.

• Skannaus.

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä

AUX

D12754-1

1

1 Tulovahvistus.

AUX-laitteiden valikkovaihtoehdot:

• Äänensävyn säätimet.

• Valitse Fusion-järjestelmä

Satelliittiradio

D12752-1

1

3

4

1 Kappaleen nimi.

2 Esittäjä.

3 Asematiedot.

Huom: Fusion-yksikköä on käytettävä FUSION-
mediajärjestelmään liitetyn satelliittivastaanottimen
hallintaan. Nykyisen kappaleen ja kanavan tiedot näytetään
Fusion-sovelluksen kautta.

Medialähteen valinta
Voit valita mitä medialähdettä haluat hallita.

Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Lähde:.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista medialähteistä.
2. Valitse haluamasi medialähde.
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23.3 Musiikin selaus
Voit selata käytettävissä olevaa musiikkia järjestelmään liitetyltä
iPod- tai USB-laitteelta.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Menu-kuvake.
2. Valitse Selaa musiikkia.

Näyttöön tulee medialaitteen nimi.
3. Valitse medialaite.

Laitteen sisältö tulee näyttöön.
4. Selaa kuunneltavissa olevia kansioita valitsemalla haluamasi

kansio.
5. Voit siirtyä takaisin ylöspäin hakemistossa valitsemalla

Takaisin-kuvakkeen.
6. Valitse kappale jonka haluat kuunnella.

Näyttöön tulee näkyviin pääikkuna ja valitun kappaleen toisto
käynnistyy.

23.4 Satunnaistoiston ja toiston valinta
Voit määrittää Fusion link -sovelluksen toistamaan tiettyä
kansiota tai satunnaistoistamaan kappaleita.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Menu-kuvake.
2. Valitse Toisto jos haluat kytkeä toistokansion päälle tai pois

päältä.
3. Valitse Satunnaistoisto jos haluat kytkeä satunnaistoiston

päälle tai pois päältä.
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23.5 Kunkin audiovyöhykkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen
Kunkin audiovyöhykkeen äänenvoimakkuuden säätö on
mahdollista tehdä yksilöllisesti tai vaihtoehtoisesti siten että
säätö vaikuttaa kaikkiin audiovyöhykkeisiin.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Vol:.

Näyttöön tulee audiovyöhykkeen äänenvoimakkuuden
säädin.

2. Valitse haluamasi audiovyöhyke.
3. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
4. Siirry takaisin pääikkunaan valitsemalla Takaisin-kuvake.

Huom: Jos säädät asetusta 'Kaikki vyöhykkeet' säätö
vaikuttaa kaikkiin audiovyöhykkeisiin samalla tavalla.

23.6 Audiovyöhykkeen valinta
Voit valita audiovyöhykkeen jota päänäytön avulla hallitaan.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Alue:.

Näyttöön tulee alueen valintaan liittyvä palkki.

2. Valitse alue jota haluat hallita.
3. Päänäytön äänenvoimakkuuden säätimet hallitsevat nyt

valitun audiovyöhykkeen äänenvoimakkuutta.
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23.7 Äänensävyn säätimet
Voit säätää bassoa, keskiääniä ja diskanttia.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Menu-kuvake.
2. Valitse Äänensävyn säätimet.
3. Valitse basso, keskiääni tai diskantti.
4. Säädä taso haluamaasi arvoon.
5. Voit siirtyä takaisin valikkovaihtoehtoihin valitsemalla

Takaisin.
6. Voit palata takaisin pääikkunaan valitsemalla

valikkovaihtoehdon Takaisin.

23.8 Hallittavan järjestelmän valinta
Jos järjestelmään on liitetty useampi kuin yksi
Fusion-viihdejärjestelmä voit valita mitä järjestelmää
Fusion link -sovellusikkuna hallitsee.
Valitse Fusion link -sovelluksesta:
1. Valitse Menu-kuvake.
2. Valitse Valitse Fusion-järjestelmä.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista järjestelmistä.
3. Valitse järjestelmä jota haluat hallita.
Fusion link -sovellus hallitsee nyt valittua järjestelmää.
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23.9 Valikkovaihtoehdot
Valikkovaihtoehto Medialähteet Kuvaus

Musiikin selaus • iPod.

• USB.

Mahdollistaa
laitteeseen tallennetun
musiikin selauksen.

Toisto • iPod.

• USB.

• Pois

• Kansio — Toistaa
kaikki nykyisen
kansion kappaleet.

Satunnaistoisto • iPod.

• USB.

Kytkee kappaleiden
satunnaistoiston päälle
ja pois päältä.

Äänensävyn säätimet • Kaikki laitteet. Mahdollistaa
seuraavien
äänensävyyn
liittyvien asetuksien
säätämisen:

• Basso.

• Keski.

• Diskantti.

Valitse Fusion-
järjestelmä

• Kaikki laitteet. Mahdollistaa Fusion-
viihdejärjestelmän jotta
voit hallita sitä.

Esivalinta • AM/ FM-radio.

• VHF-radiopuhelin.

Mahdollistaa
kanavien valinnan
ja tallentamisen
esivalinnaksi.

Skannaus • VHF-radiopuhelin. Mahdollistaa
tallennettujen kanavien
skannauksen.

292 a Series / c Series / e Series



Luku 24: Sääsovellus (vain Pohjois-Amerikka)

Luvun sisältö
• 24.1 Sääsovellus [vain USA] — yleistä sivulla 294

• 24.2 Sääsovelluksen asetukset sivulla 294

• 24.3 Sääsovelluksen näyttö — yleistä sivulla 295

• 24.4 Sääkartalla liikkuminen sivulla 298

• 24.5 Säätiedot-kohdevalikko sivulla 298

• 24.6 Säätiedot sivulla 299

• 24.7 Sääraportit sivulla 299

• 24.8 Animoidut säägrafiikat sivulla 300

• 24.9 Sääsovelluksen valikkovaihtoehdot sivulla 301

• 24.10 Sääsanastoa sivulla 302

Sääsovellus (vain Pohjois-Amerikka) 293



24.1 Sääsovellus [vain USA] — yleistä
Sääsovellus piirtää kartan päälle erityisen sääkartan, joka voi
olla mennyttä aikaa kuvaava, reaaliaikainen tai ennusteeseen
liittyvä näkymä.
Säägrafiikka piirretään maailmankartan päälle.Sääsovellus on
käytetävissä vain Yhdysvalloissa ja sen rannikkoalueilla.
Sääsovelluksen grafiikka ja liittyvät säätiedot mahdollistavat
aluksen lähistöllä vaikuttaneen, vaikuttavan tai
lähitulevaisuudessa vaikuttavan sään. Vaihtoehtoisesti
voit valita sijainnin jonka suhteen haluat säätietoja käsitellä.
Sääennusteet ja varoitukset sekä nykyisillä että ennustetuilla
tiedoilla päivitetään säännöllisesti sääsovelluksessa.

Huom: Varoituksista ja säätiedoista löytyy lisää tietoa
NOAA:n Internet-sivuilta osoitteesta www.nws.noaa.gov

Vastuuvapauslauseke

Säätietojen käytettävyys voi kärsiä ajoittaisista palvelukatkoista
ja tiedot voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia, josta
syystä käyttäjän ei tule luottaa pelkästään palvelun tuottamiin
säätietoihin. Käyttäjää kehoitetaan tarkistamaan säätiedot
ja ennusteet myös jonkin muun lähteen kautta ennen kuin
turvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä ryhdytään tekemään.
Käyttäjän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että käyttäjä kantaa
vastuun tietojen käytettävyyden ja paikkansapitädyyden suhteen
yksinomaan itse. Käyttämällä tätä palvelua käyttäjä vapaauttaa
Sirius Satellite Radio —yhtiön tuotteen käyttöön liittyvistä
vaateista.
Mikäli sinulla ei ole tilaussopimusta, kopio on katsottavissa
Internet-sivuilla osoitteessa www.sirius.com/marineweather.

24.2 Sääsovelluksen asetukset
Sääsovelluksen käyttö edellyttää tiettyjen asetuksien
määrittämistä ennen sääsovelluksen ensimmäistä käyttökertaa.

• Monitoiminäyttö on liitettävä Raymarine SR100 Sirius
—säävastaanottimeen.

• Raymarine Sirius -säävastaanottimen elektroninen
sarjanumero (ESN, Electronic Serial Number) tulee selvittää.
Tämä tieto on saatavissa kotisivun Asetukset-valikon
kautta valitsemalla laite listalta: Asetukset > Ylläpito >
Diagnostiikka > Valitse laite > .

• Selvitä ESN (kts. edellä) ja ota yhteys SiriusXM:ään
Internetissä osoitteessa (www.siriusxm.com) ja tilaa Sirius
Marine Weather -palvelu (www.siriusxm.com/marineweather).
Voit selvittää ESN:n monitoiminäytön sääsovelluksen kautta
seuraavasti: Menu > Sirius käyttäjätunnus.

• Palvelut toimivat Yhdysvaltain rannikkoalueilla.

• Monitoiminäytön on saatava aluksen sijaintitieto
GPS-vastaanottimesta.

• Sinun tulee määrittää säägrafiikat, joita haluat näyttää
sääsovelluksessa.
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24.3 Sääsovelluksen näyttö — yleistä
Sääsovellus näyttää joukon erilaisia grafiikoita, joiden avulla
ilmaistaan vallitsevia ja ennustettuja sääolosuhteita.
Seuraava kuva näyttää sääsovelluksen näytön tärkeimmät
elementit:

D8564-4

5

7

10

6

9

8

1 2 3 4

11 11

Kohde Kuvaus

1 RNG (etäisyys)

2 Kanadan tutka

3 Animointi ajakohta / päivämäärä

4 Signaalinvoimakkuus

5 Etsi alus -kuvake

6 Pintamittausasemat

7 Aallonkorkeudet

8 NOWRad

9 Merialueet

10 Tietoruudun solut

11 Näytöllä näkyvät zoomaus sisään - ja zoomaus ulos
-kuvakkeet (vain kosketustoiminnolla varustetut
monitoiminäytöt)

Sääsymbolit
Sääsovelluksessa käytetään erilaisia symboleita, joiden avulla
kuvataan eri sääolosuhteita ja ennusteita.

Symboli Kuvaus

Myrskyennusteet (tummansininen)
- nuolet osoittavat myrskyn tuulien
suunnan sekä nopeuden.

Aallonkorkeus

• Korkein aallonkorkeus (punainen)

• Aaltojen keskikorkeus (vihreät)

• Matalin aallonkorkeus (siniset)

Kanadan tutka (tummanvihreät,
keltainen, oranssi ja punainen)

Symboli Kuvaus

Ukkosalueet — salamasymboli
näytetään kunkin pilvi-maa-salaman
yhteydessä:

• Vaalea (tallennus viimeisimpien
10–15 minuutin aikana)

• Keskisävyinen (tallennus
viimeisimpien 5–10 minuutin
aikana)

• Tumma (tallennus viimeisimpien
0–5 minuutin aikana)

Viimeisimmät salamat tulostuvat
vanhempien päälle.

Tuuli — tuulisymbolit ilmaisevat
nykyisen tuulensuunnan ja
voimakkuuden, mahdollisuus
näyttää symbolit nuoli- tai
tuuliväkäsenä. Tuulinuolet
ilmaisevat tuulennopeuden —
mitä suurempi nuoli, sitä suurempi
(voimakkaampi) tuulennopeus.
Tuuliväkäset näyttävät tarkempaa
tietoa tuulennopeudesta (kts.
tuulennopeuden symboleita
koskevaa osiota).

Meren pintalämpötila (vihreä,
keltainen ja oranssi)

• Sininen — kylmin

• vihreä

• keltainen

• oranssi ja punainen — lämpimin

Pintamittausasemat (pinkki) —
Nykyinen tai historiallinen säätieto
voidaan katsoa pintamittausasemien
kohdalla. Kaikki asemat eivät tarjoa
kaikkia tietoja.

Kaupungit — kaupunkisymboli
mahdollistaa kaupunkikohtaisten
sääennusteiden katselun. Kunkin
kaupungin osalta näytetään
enintään 3 ennustetta.

NOWRad

• Sade (vihreä, keltainen ja
punainen)

• Lumi (sininen)

• Räntä (pinkit)

Myrskyjälkisymbolit
Sääsovellus sisältää valikoiman symboleita, joiden avulla
näytetään erityyppisiä myrskyjä. Myrskyseurannan avulla voit
valvoa merialueilla kehittyviä suuria myrskyjä.
Esimerkkejä merkittävistä myrskyistä ovat trooppiset matalat,
matalapaineiset alueet, myrskyt ja sykloonit, hurrikaanit, taifuunit
sekä supertaifuunit.
Sääkartalla näytetään jälki, joka edustaa myrskyn jo kulkemaa
reittiä sekä myös sen nykyinen ja ennustettu sijainti, tuulen
vaikutussuuntaa (nykyisessä sijainnissa), suunta ja nopeus.
Myrskyjäljet korostetaan sääkartalla erilaisina symboleina (kts.
alla).
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Aiempi
(harmaa)

Nykyinen
(punainen)

Ennuste
(oranssi) Kuvaus

Hurrikaani
(Luokka 1–5)

Trooppinen
myrsky

Trooppinen
häiriö,
trooppinen
matala

Kun valitset symbolin, saat käyttöön myrskyyn liittyviä lisätietoja
jotka näkyvät kohdevalikon kautta:

• Myrskyn nimi ja tyyppi.

• Päivämäärä ja kellonaika

• Sijainti, suunta ja nopeus.

• Ilmanpaine ja maksimi tuulennopeus sekä puuskat.

Pintapainesymbolit
Sääsovellus sisältää valikoiman symboleita, joiden avulla
näytetään erilaisia ilmanpaineolosuhteita (merenpinnan
ilmanpaine).

Symboli Kuvaus

Korkea / matala paine (sininen ja
punainen)

Lämmin rintama (punainen)

Kylmä rintama (sininen)

Okkluusiorintama (purppura)

Paikoillaan pysyvä rintama
(sini-punainen)

Kieleke (ruskea)

Kuuropilvinauha (punainen)

Kuiva linja (punainen)

Isobaarit (harmaa)

Pintamittausasemien symbolit
Sääsovellus sisältää valikoiman symboleita, joiden avulla
voidaan esittää erityyppiset pintamittausasemat.

Symboli Kuvaus

Poijuasema

C-MAN (Coastal-Marine Automated
Network)

Symboli Kuvaus

WSI (Weather Services
International)

NWS (National Weather Service)

Tuulennopeuden symbolit
Sääsovellus sisältää valikoiman symboleita, joiden avulla
kuvataan eri tuulennopeuksia.

Symboli Nopeus Symboli Nopeus Symboli Nopeus

3–7 kts 8–12 kts 13–17 kts

18–22 kts 23–27 kts 28–32 kts

33–37 kts 38–42 kts 43–47 kts

48–52 kts 53–57 kts 58–62 kts

63–67 kts 68–72 kts 73–77 kts

78–82 kts 83–87 kts 88–92 kts

93–97 kts 98–102
kts

jne.
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Aaltotietojen symbolit
Sääsovellus sisältää valikoiman symboleita, joiden avulla
näytetään erityyppisiä aallokko-olosuhteita.

Symboli Kuvaus

Aallonkorkeus — aallonkorkeus
ilmaistaan 16 eri värisävyllä:

• Punaiset — korkeimmat aallot

• Vihreät — keskikorkeat aallot

• Siniset — matalimmat aallot

Aaltoväli — aaltovälit näytetään
sinisen sävyinä, mitä tummempi
sävy, sitä lyhyempi aaltoväli.
Aaltovälin yksityskohtiin on
pääsy kohdevalikonKatso tiedot
-vaihtoehdon kautta.

Aaltojen suunta — aaltojen suunta
ilmaistaan sinisillä nuolilla.

NOWRad—sademäärävärikoodit
NOWRad näyttää sateen tyypin ja voimakkuuden:

Värikoodi Sadetyyppi
Heijastuvuuden
intensiteetti

Vaaleanvihreä Sade (15 ... 19 dBz)

Keskivihreä Sade (20 ... 29 dBz)

Tummanvihreä Sade (30 ... 39 dBz)

Keltainen Sade (40 ... 44 dBz)

Oranssi Sade (45 ... 49 dBz)

Vaaleanpunainen Sade (50 ... 54 dBz)

Tummanpunainen Sade (55+ dBz)

Vaaleansininen Lumisade (5 ... 19 dBz)

Tummansininen Lumisade (20+ dBz)

Vaaleanpunainen Räntäsade (5 ... 19 dBz)

Tumman
vaalaeanpunainen

Räntäsade (20+ dBz)

Kanadalainen säätutkapohjainen
sademäärävärikoodi
Kanadalainen säätutka näyttää sateen intensiteetin Kanadassa.
Päinvastoin kuin NOWRad-järjestelmä, Kanadalainen
järjestelmä Ei näytä sateen tyyppiä..

Värikoodi Intensiteetti mm/tunnissa

Läpinäkyvä (mitään ei näytetä jos
sade on erittäin harvaa)

0.00 ... 0.20 mm/hr

Vaaleanvihreä 0.21 ... 1.00 mm/hr

Keskivihreä 1.01 ... 4.00 mm/hr

Tummanvihreä 4.01 ... 12.00 mm/hr

Keltainen 12.01 ... 24.00 mm/hr

Oranssi 24.01 ... 50.00 mm/hr

Vaaleanpunainen 50.01 ... 100 mm/hr

Tummanpunainen 100.01+ mm/hr

Heijastuvuuden intensiteetti suhteessa
sademäärään
Voit käyttää alla olevaa taulukkoa korreloidaksesi heijastuvuuden
intensiteetin dBz-yksiköinä suhteessa arvioituun sademäärään
millimetreinä tunnissa tai tuumina tunnissa.

Heijastuvuuden
intensiteetti Sademäärä (mm/h)

Sademäärä
(tuumaa/h)

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

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

Säägrafiikan valinta
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Näytettävät tiedot.

Näyttöön tulee näytettävien tietojen lista.
3. Valitse kunkin grafiikan kohdalla joko Näytä tai Piilota.
4. Grafiikan valinta vaihtaa tilaa edestakaisin edellä mainittujen

tilojen välillä.

Huom: Tuulivektorigrafiikan asetusvaihtoehdot ovat Nuoli
tai Tuuliväkänen.
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24.4 Sääkartalla liikkuminen
Voit siirtyä sääkartalla ja sijoittaa reittipisteitä.
Kun avaat sääsovelluksen, näyttöön tulee maailmankartta. Mikäli
järjestelmällä on käytettävissään aluksen sijaintitieto, kartta
keskittyy siten että alus on keskellä näyttöä. Karttasovelluksen
tapaan voit käyttää kursoria siirtymiseen ympäri karttaa ja näin
voit tutkia eri kohtia kartasta. Voit myös käyttää Kiertosäädintä
ja zoomata sisään tai ulos. Voit sijoittaa reittipisteitä käyttämällä
WPT—painiketta.

Huom: Reittipisteitä ei näytetä sääsovelluksessa. Jos haluat
tarkastella reittipisteitä sinun tulee avata aktiivinen kartta- tai
tutkasovellus.

Karttasovelluksen kautta:
Voit keskittää alusta kuvaavan symbolin keskelle näyttöä alla
olevia ohjeita noudattamalla.
1. Valitse näytön vasemmalla puolella oleva Etsi alus -symboli:

.

24.5 Säätiedot-kohdevalikko
Sääsovellus sisältää säätiedot-kohdevalikon joka sisältää
sijaintitietojen lisäksi toiminnon jonka avulla voi katsella kursorin
sijaintiin liittyviä säätietoja.

Kohdevalikko sisältää seuraavat kursorin sijaintiin suhteessa
alukseesi liittyvät sijaintitiedot:

• LAT (latitudi eli leveyaste)

• LON (longitudi eli pituusaste)

• RNG (etäisyys)

• BRG (suuntima aluksesta)

Näytöltä valitun sijainnista tai kohteesta riippuen kohdevalikko
sisältää myös seuraavat toiminnot:

• Katso raportti — käytettävissä vain mikäli valittu kohde on
kaupunki.

• Katso tiedot— ei käytettävissä mikäli valittu kohde on
kaupunki.

• Katso koko raportti— käytettävissä vain mikäli valittu kohde
on mittausasema.

Kohdevalikon käyttö
Voit avata kohdevalikon seuraavasti.
1. Ilman kosketustoimintoa olevat näytöt ja HybridTouch-näytöt:

i. Valitse haluamasi sijainti. kohde tai maali näytöltä ja
paina Ok-painiketta.

2. Vain HybridTouch- ja kosketusnäytöt:
i. Valitse kohde tai maali näytöltä.
ii. Valitse ja pidä valittuna kohde näytöltä.
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24.6 Säätiedot
Voit tarkastella säätietoja:

• tietyn sijainnin mukaan

• pintasääaseman mukaan (jos näkyy näytössä)

• kaupungin mukaan (jos näkyy näytössä)

Tietyn sijainnin säätietojen katsominen
Voit katsella tietyn sijainnin säätietojen yksityiskohtia maailman
kartalla riippumatta sääsovelluksen näyttögrafiikasta.
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse sijainti jonka säätietoja haluat katsella.

Näyttöön tulee kohdevalikko.
2. Valitse Katso tiedot.

Näyttöön tulee säätietoikkuna.

Säätietosivu
Kun valitse Katso tiedot sääsovelluksen kohdevalikosta,
näyttöön tulevat seuraavat tiedot:

• Aluekuvaus

• Alue ID

• Sademäärä

• Sadetyyppi

• Meren pintalämpötila

• Tuulen nopeus

• Tuulen suunta

• Aallonkorkeus

• Aaltoväli

• Aaltojen suunta

Sääasemien raporttien katsominen
Voit katsoa pintahavaintoasemien raportteja seuraavasti:
Sääsovelluksesta, kun pintahavaintoasemia on näkyvissä:
1. Valitse pintahavaintoasema.

Näyttöön tulee säätietojen kohdevalikko.
2. Valitse Katso koko raportti.

Näyttöön tulee pintahavaintoaseman raportti.

Asematiedot
Pintamittausasemien raportit sisältävät seuraavat tiedot (mikäli
saatavissa):

• Aseman ID, nimi, tyyppi, suuntima, kellonaika ja päivämäärä

• Ilman lämpötila

• Näkyvyys

• Ilmanpaine merenpinnassa

• Tuulen nopeus ja muoto

• Meriveden lämpötila

• Aaltotiedot

Kaupunkikohtaisten sääennusteiden
katsominen
Voit katsella tietyn kaupungin sääennusteita seuraavasti:
Sääsovelluksesta, kun kaupunkeja on näkyvissä:
1. Valitse kaupunki.

Näyttöön tulee säätietojen kohdevalikko.
2. Valitse Katso raportti.

Näyttöön tulee valittua kaupunkia koskeva sääennuste.
Näytössä näkyy enintään 3 sääennustetta.

24.7 Sääraportit
Voit katsella erityyppisiä sääraportteja joiden avulla voit
muodostaa kattavan kuvan säätilasta.
Monitoiminäyttö näyttää seuraavat sääraportit:

• Trooppisten myrskyjen ja säärintamien ilmoitukset.

• Merenkulun varoitukset.

• Merialueiden sääennusteet.

• Vahtiruutujen varoitukset

Trooppiset säätiedotukset
Trooppiset säätiedotukset sisältävät tietoja trooppisiin
sääilmiöihin liittyen. Nämä tiedot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikilla alueilla.

Merenkulun varoitukset
Voit näyttää nykyiset merenkulun varoitukset (Yhdysvaltain
rannikkoalueet) kursorin tai aluksen sijainnin ympäristössä.

Merenkulun merialueiden säätiedotukset
Nämä tiedotteet kattavat seuraavat alueet:

• Yhdysvaltain rannikkoalueiden sääennusteet ja
avomerialuieden säätiedot sekä aallonkorkeusennusteet tai

• Suurten järvien alueen ennusteet sekä rannikkojen
lähialueiden säätiedot tai

• Kanadan rannikkoalueiden säätiedot.

Vahtiruutujen varoitukset
Mikäli pyörremyrsky- tai ukkosrintamavaroitus vastaanotetaan
tietyllä erikseen määritetyn etäisyyden päässä aluksestasi
järjestelmä muodostaa vahtiruutuhälytyksen. Mainittu hälytys
sisältää tietoa hälytyksen tyypistä sekä voimassaolosta. Myös
vahtiruuturaportin sisältö näytetään kokonaisuudessaan.

Säätiedotuksien näyttäminen
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Katso raportti.
3. Valitse Trooppiset tiedotukset, Merenkulun varoitukset,

Merialueiden tiedotukset tai Vahtiruutujen varoitukset.
Vastaava raportti tai tiedotus tulee näytölle.

Säätietojen sijainnin muuttaminen
sääkartalla
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Katso raportti.
3. Valitse Raportin keskus.

Valitsemalla Raportin keskus -toiminnon asetus vaihtuu
tilojen Alus tai Kursori välillä.

Huom: Et voi vaihtaa Trooppiset tiedotukset-raporttien tai
Vahtiruudut -varoituksien pohjana olevaa sijaintia.

Vahtiruutuhälytyslaatikko
Vahtiruutuhälytyslaatikko on punainen monikulmio joka näyttää
alueen jossa ilmenee äärimmäisiä sääolosuhteita.
Vahtiruutuhälytyslaatikko näytetään mikäli sääsovellus on
näkyvissä, vahtiruutuhälytystoiminnon asetus on tilassa Päällä ja
vahtiruutuhälytysalue sijoittuu määritetylle etäisyydelle aluksesta
tai jos mainittu asetus on tilassa Kaikki.
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Kohde Kuvaus

1 Vahtiruutuhälytyslaatikko

Vahtiruutuhälytyksien katsominen
Voit katsella vahtiruutuhälytyksiä koska tahansa seuraavasti:
Sääsovelluksesta vahtiruutuhälytyksen näkyessä näytöllä.
1. Valitse vahtiruutuhälytysikkuna.

Näyttöön tulee kohdevalikko.
2. Valitse Katso tiedot.

Vahtiruutuhälytysviesti tulee näyttöön.

Vahtihälytyksien alueen määritys
Voit määrittää millä etäisyydellä aluksestasi haluat ylläpitää
vahtitoimintoa.
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Vahtihälytykset.
3. Valitse haluamasi alue, Kaikki tai Pois jos et halua

vastaanottaa vahtihälytyksiä.

• Vahtihälytyksen alueen valinta tuottaa näyttöön kaikki
kyseisellä alueella ilmenevät vahtihälytykset.

• Valinta Kaikki tuo näyttöön kaikki vastaanotetut
vahtihälytykset riippumatta niitä koskevan alueen
etäisyydestä alukseesi.

• Valinta Pois pysäyttää vahtihälytystoiminnon.

Huom: Kun vahtihälytystoiminto on tilassa Pois
vahtihälytysraportit vastaanotetaan edelleeen mutta niistä ei
muodostu hälytystä.

24.8 Animoidut säägrafiikat
Voit katsella animoitua säägrafiikkaa mikä voi helpottaa
muuttuvien sääolosuhteiden trendejä.
Animoitu säägrafiikka —vaihtoehto mahdollistaa animoinnin
katselun nykyhetken tilanteesta:

• NOWRad — säätutka

• Tuuli

• Aallot

• Ilman paine — paine merenpinnalla

Sääanimaation suoritus
Sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Animointi.
3. Valitse Animoi.

Näyttöön tulee lista animointikohteista.
4. Valitse animointikohta listalta.
5. Valitse Toista siten että vaihtoehto Päällä on valittuna.

Voit toistaa ja tauottaa animointia valitsemalla kyseisen
asetuksen vuoronperään uudelleen.

Huom: Voit muokata näytön tietoja (siirtämällä kursorin
symbolin päälle) animoinnin ollessa käynnissä. Zoom ± ja
kiertosäädin toimivat normaalisti mikäli Tauko-toimintoa ei
ole aktivoitu. Zoom ± ja panorointi toimivat mutta animointi
käynnistyy tällöin uudelleen.

Huom: Animointi siirtyy Pois-tilaan mikäli animointivalikko
suljetaan.
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24.9 Sääsovelluksen valikkovaihtoe-
hdot
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä sääsovelluksen
valikosta:

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Etsi alus Vaihtoehdon Etsi
alus valinta muuttaa
näkymää siten, että
alus on keskellä
näyttöä.

Näytettävät tiedot Näytettävät tiedot
-valikon kautta
on mahdollista
määrittää mitkä tiedot
sääsovelluksessa
näytetään, vaihtoehdot
kullekin tietotyypille
Näytä tai Piilota.

Näytettävät tiedot

• Kanadan tutka

• Kaupungit

• Ukkosalueet

• Merialueet

• NOWRad

• Meren
pintalämpötila

• Myrskyjäljet

• Myrskyennusteet

• Ilmanpaine
merenpinnassa

• Pintahavaintoase-
mat

• Tuuli

• Tuulivektori — Nuoli
tai tuuliväkänen

• Vahtiruutu

• Aallonkorkeus

• Aaltojen väli

• Aaltojen suunta

Animointi Animointi-valikko
sisältää seuraavat
alivalikot:

• Animoi

• Toista

• Tauko

• Zoom ±

Animoi:

• NOWRad

• Tuuli

• Aalto

• Paine

Toista:

• Päällä

• Pois

Tauko:

• Päällä

• Pois

Zoom ±
Zoom ± mahdollistaa
Kiertosäätimen
käytön zoomaukseen.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Katso raportti Katso raportti
-valikon avulla voit
katsella erilaisia
vastaanotettuja
sääennusteita. Voit
myös valita raportin
alueen.

Raportin keskus

• Alus

• Kursori

Katso raportti

• Trooppiset
tiedotukset

• Merenkulku-
varoitukset

• Tiedotukset

• Vahtiruutujen
varoitukset

Vahtihälytykset Vahtihälytykset-
valikko mahdollistaa
hälytyksen
asettamisen tilaan Pois
sekä alueen valinnan.

Hälytysalue

• Pois

• 50 mpk

• 150 mpk

• 300 mpk

• 500 mpk

• Kaikki

Huom:
Mittayksikkö
riippuu yksiköiden
asetuksissa
määritetystä
pituusyksiköstä.

Tietoruutu asetukset Mahdollistaa kahden
tietoruudun asetuksien
ja näkyvyyden
määrityksen,
tietoruudut näytetään
näytön vasemmassa
alakulmassa:

• Tietoruutu 1

• Valitse tietotyyppi.

• Tietoruutu 2

• Valitse tietotyyppi.

Tietoruutu 1

• Päällä

• Pois

Valitse tietotyyppi.
Mahdollistaa
tietotyypin valinnan
tietoluokan mukaan.
Tietoruutu 2

• Päällä

• Pois

Valitse tietotyyppi.
Mahdollistaa
tietotyypin valinnan
tietoluokan mukaan.

Sirius käyttäjätunnus Tämä vaihtoehto
näyttää Sirius
käyttäjätunnuksesi.
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24.10 Sääsanastoa
Termi Määritys

Kylmä rintama Kahden eri ilmamassan rajapinta jossa kylmä ilma työntää lämmintä ilmaa pois ja tuo tilalle kylmän sään.

Syklooni Laaja matalan ilmanpaineen aluee, tyypillisesti sisäänpäin spiraalimaisesti supistuva tuuli. "Matala", josta käytetään myös nimitystä
"matalapaine". Nimitys jota käytetään myös Intian valtameren ja Läntisen Tyynenmeren hurrikaaneista.

Matala Matalan ilmanpaineen alue. Käytetään myös nimitystä syklooni.

Kuiva linja Kuivan ja kostean ilmamassan raja, jolla ilmenee vahva kastepisteen gradientti. Esiintyy usein alueilla joilla esiintyy voimakkaita
ukkoskuuroja.

Ennuste Arvio joka pyrkii kuvaamaan tulevaa säätä ja sen kehitystä.

Etupuoli Raja kahden eri lämpötilassa olevan ilmamassan välillä (esim. kylmän ja lämpimän ilmamassan välinen raja).

Korkea Käytetään myös nimitystä "antisyklooni", korkean ilmanpaineen alue jossa tuulet pyörivät ulospäin kyseiseltä alueelta. Tarkoittaa
yleensä kuivaa säätä. "Matalan" vastakohta.

Korkeapaine Ilmamassa joka painaa maapallon pintaa suurella voimalla koska se jäähtyy ja omaa siten suuren tiheyden.

Hurrikaani Rajo spiraalimainen myrsky joka muodostuu Atlantin valtameren yllä, tuulennopeus yli 120 km/h. Mainitun tyyppisten myrskyjn kesto
on tyypillisesti muutamia vuorokausia. Tunnetaan myös nimellä taifuuni tai trooppinen syklooni. Hurrikaanit jaetaan 5 eri ryhmään
tuulennopeuden perusteella:

• Luokka 1— tuulennopeus 119 – 153 km/h (64 – 82 solmua tai 74 – 95 mph). Myrskyn aiheuttama merenpinnan äkillinen nousu
tyypillisesti 1,2 - 1,5 m normaalia korkeammalla. Ei suuria vahinkoja rakennuksille. Vahingoittaa lähinnä kevyitä asuntovaunuja,
kasvustoa ja puita. Huonosti tehdyt heikot kyltit voivat vahingoittua. Jonkin verran tulvia rannikkoteillä sekä laitureiden vaurioita.

• Luokka 2 — tuulennopeus 154 – 177 km/h (83 – 95 solmua tai 96 – 110 mph). Myrskyn aiheuttama merenpinnan äkillinen
nousu tyypillisesti 1,8 - 2,4 m normaalia korkeammalla. Jonkin verran rakennusten kattojen, ovien ja ikkunoiden vaurioita.
Huomattavaa kasvuston ja puiden vaurioita, jotkut puut kaatuvat. Huomattavia vahinkoja asuntovaunuille, heikoille kylteille ja
laitureille. Rannikkoalueiden ja alavilla mailla olevien teiden tulvimisvaara huomattava jo noin 2 - 4 tuntia ennen myrskykeskuksen
saapumista alueelle. Pienet alukset suojaamattomissa satamissa irtoavat kiinnityksistään.

• Luokka 3 — tuulennopeus noin 178 – 209 km/h (96 – 113 solmua tai 111 – 130 mph). Myrskyn aiheuttama merenpinnan
äkillinen nousu tyypillisesti 2,7 - 3,6 m normaalia korkeammalla. Jonkin verran pienten rakennusten ja piharakennusten
vaurioitumista ja jonkin verran seinäverhoilujen vaurioita. Kasvuston ja puuston vaurioita, puiden lehdet irtoavat ja suuret puut
kaatuvat. Asuntovaunut ja heikot kyltit tuhoutuvat. Rannikkoalueet ja alavilla mailla olevat tiet tulvivat jo noin 3 - 5 tuntia ennen
myrskykeskuksen saapumista alueelle. Rannikkoalueilla pienet rakennukset tuhoavat pieniä rakennuksia, lentävät kappaleet
vahingoittavat suurempia rakennuksia ja rakenteita. Alle 5 jalan korkeudella merenpinnan normaalitasosta oleva maa-alueet voivat
joutua tulvan alle jopa 13 km (8 mailia) sisämaahan. Alavilla mailla olevien rakennusten evakuointi tarpeellista.

• Luokka 4— tuulennopeus 210–249 km/h (114 – 135 solmua tai 131 – 155 mph). Myrskyn aiheuttama merenpinnan äkillinen nousu
tyypillisesti 3,9 - 5,4 m normaalia korkeammalla. Pienten rakennusten suurehkoja seinärakenteiden vaurioita, kattoja saattaa
irrota kokonaan. Kasvusto, puut ja kaikki merkit irtoavat. Asuntovaunut tuhoutuvat täydellisesti. Huomattavia vahinkoja oville ja
ikkunoille. Rannikkoalueiden ja alavilla mailla olevat tiet tulvivat jo noin 3 - 5 tuntia ennen myrskykeskuksen saapumista alueelle.
Rannikkoalueiden rakennusten pohjakerrokset vaurioituvat pahoin. Alle 10 jalan korkeudella merenpinnan normaalitasosta oleva
maa-alueet voivat joutua tulvan alle jopa 10 km (6 mailia) sisämaahan

• Luokka 5— tuulennopeus yli 249 km/h (135 solmua tai 155 mph). Myrskyn aiheuttama merenpinnan äkillinen nousu tyypillisesti
5,5 m normaalia korkeammalla. Useiden omakotitalojen ja teollisuuskiinteistöjen katot tuhoutuvat täydellisesti. Joitakin täydellisiä
rakennustuhoja, pienet piharakennukset irtoavat ja tuhoutuvat. Kaikki kasvusto, puut ja merkit irtoavat. Asuntovaunut tuhoutuvat
täydellisesti. Laajoja ikkunoihin ja oviin kohdistuvia vaurioita. Rannikkoalueet ja alavilla mailla olevat tiet tulvivat jo noin 3 - 5 tuntia
ennen myrskykeskuksen saapumista alueelle. Huomattavia vaurioita kaikkien noin 500 metriä rantaviivaa lähempänä ja alle 5
metriä merenpinnan normaalitasoa alempana olevien rakennusten pohjakerroksiin. Massiiviset evakuointitoimet todennäköisesti
välttämättömiä alavilla mailla jopa 8 - 16 km (5 - 10 mailin) päässä rantaviivasta.

Isobaari Sääkartassa oleva käyrä joka yhdistää samaa ilmanpainetta olevat alueet.

Salamointi Ilmakehässä olevan staattisen sähkön purkaus, yleensä maanpinnan ja myrskypilven välillä.

Matala Käytetään myös termiä 'depressio', tarkoittaa matalapaineen aluetta jolla tyypillisesti esiintyy sadetta.

Matalapaine Ilmamassa joka painaa maapallon pintaa normaalia pienemmällä voimalla, lämmin ilmamassa joka lämpötilansa takia on normaalia
harvempaa.

Millibaari Ilmakehän paineen yksikkö.

Okluusiorintama Alue jolla lämmin ilma työntyy ylöspäin kylmän rintaman painaessa kylmää ilmaa lämpimän ilmamassan alapuolelle.

Sade Kosteutta joka vapautuu ilmakehästä vetenä, tihkuna, rakeina, räntänä tai lumena, tai joka tiivistyy kasteeksi tai sumuksi.

Painekeskus Korkean tai matalan ilmanpaineen alue.

Kuuropilvinauha Ukkosmyrskyjen muodostama ketjumainen ilmentymä.

Supertaifuuni Taifuuni jonka tuulet saavuttavat yli 65 m/s (130 solmua, 150 mph) jatkuvan yli 1 minuuttia kestävän pintanopeuden. Tämä vastaa
rajua luokan 4 tai 5 luokan hurrikaania Atlantilla tai rajua luokan 5 trooppista sykloonia Australiaa ympäröivillä merialueilla.

Tornaado Suppilon muotoinen pyörremyrsky joka ulottuu maanpinnan tasosta myrskypilvien tasalle.

Trooppinen syklooni Matalapainejärjestelmä joka yleensä muodostuu tropiikissa. Syklooni esiintyy usein yhdessä ukkospilvien ja pohjoisella
pallonpuoliskolla vastapäivään kiertävien maanpinnan tasalla esiintyvien voimakkaiden tuulien kanssa.

Trooppinen matala Pilvistä ja ukkosmyrskyistä koostuva järjestelmä joka liikkuu yhtenä ryhmänä ja jossa jatkuva tuulennopeus saavuttaa jopa 61
km/h (33 solmua, 38 mph) nopeuden.
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Trooppinen myrsky Pilvistä ja ukkosmyrskyistä koostuva järjestelmä joka liikkuu yhtenä ryhmänä ja jossa jatkuva tuulennopeus saavuttaa jopa 64 km/h
(34,6 solmua, 39,7 mph) nopeuden.

Tropiikki Maapallon alue joka asettuu väliin 30º pohjoista ja 30º eteläistä pallonpuoliskoa (molemmin puolin päiväntasaajaa).

Kieleke Pitkänomainen suhteellisen matalan ilmanpaineen alue, joka yleensä ulottuu matalapainealueen keskeltä ulospäin.

Taifuuni Tyynen valtameren alueella esiintyvä trooppinen myrsky, esiintyy tyypillisesti Kiinan merellä. Periaatteessa vastaa Atlantin valtameren
hurrikaaneja ja Bengalin lahden syklooneja.

Ekstratrooppinen
syklooni

Myrsky tai matalapaineen alue joka liikkuu rintamaa pitkin.

Aaltoväli Aikaväli kahden peräkkäisen aallon välillä, mitä pitempi aaltoväli, sitä nopeammin aalto kulkee.
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Luku 25: Sirius-audiosovellus (vain Pohjois-Amerikka)

Luvun sisältö
• 25.1 Sirius-audio - yleistä sivulla 306
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25.1 Sirius-audio - yleistä
Liitetty yhteensopiva Raymarine Sirius-säävastaanotin/-
satelliittiradiovastaanotin on hallittavissa Sirius-audiosovelluksen
kautta.

Huom: Sirius-sääpalveluiden/-satelliittiradion käyttö
edellyttää soveltuvaa Sirius-tilaajasopimusta.

Äänenvoimakkuuden säätimien käyttö edellyttää myös sitä, että
Raymarinen Sirius-säävastaanotin/-satelliittiradiovastaanotin on
liitetty aluksen viihdejärjestelmään. Äänenvoimakkuuden säädöt
saadaan muodostettua monitoiminäytön säätimien ja aluksen
viihdejärjestelmän säätimien yhdistelmällä.

D12756-1

9 8 7

5

6 

21 3

4

1 Signaalivoimakkuus (asteikko 0 - 3 palkkia).

2 Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.

3 Menu — valikkoa käytetään selaamaan käytettävissä olevia
satelliittiradiokanavia.

4 Asematiedot.

5 Sirius-vastaanottimen ID-tunnus.

6 Suosikkikanavat.

7 Äänenvoimakkuus ylös.

8 Vaimennus / Kuuntelu.

9 Äänenvoimakkuus alas.

Sirius-audiosovellusta voidaan myös käyttää seuraavasti:

• Käytettävissä olevien radiokanavien selaaminen.

• Radiokanavan vaihtaminen.

• Kanavien määrittäminen suosikkikanavaksi.

• Äänenvoimakkuuden muuttaminen.

• Äänenvoimakkuuden vaimentaminen.

Huom: Sirius-satelliittiradiopalvelu on käytettävissä vain
Pohjois-Amerikassa.

Sirius-radiosovelluksen käyttö
1. Valitse kotisivun Sirius Audio -sivu.

Kanavan vaihtaminen
Voit katsella listaa satelliittiradion kanavista ja valita aseman jota
haluat kuunnella.
Sirius-audiosovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Valitse kanava.

Näyttöön tulee kanavien selaustoiminto.

3. Valitse haluamasi kanava listalta.

Suosikkien lisääminen
Voit ohjelmoida muistiin enintään 6 Sirius-audiosovellukseen
liittyvää suosikkikanavaa. Voit tallentaa nykyisen kanavan
suosikiksi seuraavia ohjeoita noudattamalla.
1. Vaihda kanavalle jonka haluat tallentaa suosikiksi.
2. Kun kanava näytetään näytöllä valitse ja pidä valittuna

suosikkikanavan numero (1 - 6) 2 sekunnin ajan.
Radiokanava on nyt määritetty suosikkikanavaksi.

Äänenvoimakkuuden säätimien käyttö
Sirius-audiosovellusta voidaan käyttää Sirius-audiovastaanotti-
men äänenvoimakkuuden säätöön.
Sirius-audiosovelluksen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Ääni ylös tai Ääni alas -kuvake kun haluat muuttaa

äänenvoimakkuutta, tai
2. Valitse Vaimennus-kuvake jos haluat vaimentaa tai poistaa

vaimennuksen.
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Luku 26: Mobiilisovellukset

Luvun sisältö
• 26.1 Raymarine mobiilisovellus sivulla 308

• 26.2 Wi-Fi-toiminnon käyttöönotto sivulla 309

• 26.3 Mobiilisovellusten käyttöönotto sivulla 309

• 26.4 Wi-Fi-tietoturvan asetukset sivulla 310

• 26.5 Wi-Fi-kanavan valinta sivulla 310
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26.1 Raymarine mobiilisovellus
Raymarine mobiilisovellus mahdollistaa monitoiminäytön
videokuvan katselun sekä monitoiminäytön kuvan hallinnan
yhteensopivan Wi-Fi-liitännällä varustetun mobiililaitteen avulla.
Raymarine tarjoaa seuraavia mobiilisovelluksia:

• RayView

• RayRemote

• RayControl

Huom: Monitoiminäytössä tulee olla vähintään
ohjelmistoversio V3.15 tai uudempi jotta voit käyttää
mobiilisovelluksia.

RayView
Tämä ominaisuus mahdollistaa monitoiminäytön näytössä
näkyvän kuvan toiston yhteensopivassa älypuhelimessa tai
tablettitietokoneessa WiFi-liitännän avulla.

D12165-2

3 421

1. Monitoiminäyttö.

2. Wi-Fi-liitäntä (yksisuuntainen yhteys – vain suoratoisto).

3. Yhteensopiva laite.

4. “RayView”-videokuvan suoratoistosovellus.

RayControl
- Tämä ominaisuus mahdollistaa monitoiminäytön näytössä
näkyvän kuvan toiston yhteensopivassa älypuhelimessa tai
tablettitietokoneessa WiFi-liitännän avulla.

Huom: Turvallisuussyistä johtuen autopilottiohjaimen
toiminnot ja virtapainike eivät ole käytettävissä etälaitteen
kautta.

D125 02-3

1 2 3 4 65

1. Monitoiminäyttö.

2. Wi-Fi-liitäntä (kaksisuuntainen yhteys - suoratoisto ja
etähallinta).

3. Yhteensopiva tabletti-PC.

4. “RayControl”-suoratoisto- ja etähallintasovellus.

5. “RayControl”-hallintapainikkeet ( kosketa nuolta kun haluat
käyttää hallintapainikkeita).

6. “RayControl”-etähallintapainikkeet

RayRemote
Tämä sovellus mahdollistaa monitoiminäytön näytössä
näkyvän kuvan toiston yhteensopivassa älypuhelimessa tai
tablettitietokoneessa WiFi-liitännän avulla.

Huom: RayRemote pystyy vaihtamaan etähallintapainikkei-
den ja suoratoiston näyttöjen välillä.

D125 99-2

1 2 3 4

1. Monitoiminäyttö.

2. Wi-Fi-liitäntä (kaksisuuntainen yhteys - suoratoisto tai
etähallinta).

3. Yhteensopiva älypuhelin.

4. RayRemote-sovellus

Raymarine-mobiilisovelluksen käyttämiseksi:

• Lataa ja asenna tarvittava sovellus soveltuvasta nettikaupasta.

• Ota käyttöön monitoiminäytön Wi-Fi Järjestelmän asetukset
-valikon kautta.

• Ota käyttöön Wi-Fi yhteensopivassa laitteessa.

• Valitse Raymarine Wi-Fi -liitäntä yhteensopivan laitteen
käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

• Ota käyttöön vastaava liitäntä (esim. Viewing tai Remote
Control) monitoiminätön Järjestelmä-asetuksista.

Mobiilisovellusten yhteensopivuus
Raymarinen mobiilisovellukset ovat yhteensopivia seuraavien
laitteiden kanssa.

Laite Käyttöjärjestelmä

iPhone 4 tai uudemmat iOS

iPad 2 tai uudempi iOS

Android-älypuhelin Android V2.2.2 tai uudempi jossa 1
GHz:in tai nopeampi prosessori

Android-tabletti Android V2.2.2 tai uudempi jossa 1
GHz:in tai nopeampi prosessori

Kindle Fire Android \ Amazon
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26.2 Wi-Fi-toiminnon käyttöönotto
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Wi-Fi > Päällä.

26.3 Mobiilisovellusten käyttöönotto
Raymarinen mobiilisovellusten tulee olla kytkettynä käyttöön
monitoiminäytössä ennen kuin voit suoratoistaa monitoiminäytön
videosignaalia älypuhelimen tai tablettitietokoneen kautta.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Mobiilisovellukset.
5. Valitse Vain katselu kun haluat kytkeä videosignaalin

suoratoiston käyttöön, tai
6. Valitse Kauko-ohjain jos haluat kytkeä kauko-ohjaimen ja

videosignaalin suoratoiston käyttöön.
7. Käynnistä liittyvä Raymarine-mobiilisovellus

tablettitietokoneessa tai älypuhelimessa ja noudata
näytölle tulevia ohjeita.

Mobiilisovellukset 309



26.4 Wi-Fi-tietoturvan asetukset
Voit salata monitoiminäytön Wi-Fi-yhteyden estääksesi
luvattomat liittymiset kyseisen liitännän kautta monitoiminäyttöön.
Oletussalausmenetelmä on WPA2.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Wi-Fi > Päällä.
5. Valitse Wi-Fi-nimi ja määritä SSID. Käytä mieluiten sanaa

jonka muistat helposti mutta joka on yksilöllinen järjestelmän
kullekin monitoiminäytölle.
Oletusarvoisesti SSID on monitoiminäytön sarjanumero.

6. Valitse Wi-Fi-tietoturva ja määritä salausmenetelmä
jota haluat käyttää — Ei mitään, vain WPA, vain WPA
2 (Oletusarvo) tai WPA/WPA 2.

Huom:

• Raymarine suosittelee käytettäväksi WPA2-salausta.

• Jos valitset Ei mitään Wi-Fi-tietoturva-asetukseksi
Wi-Fi-liitäntäsi on avoin ja kuka tahansa jolla on
Wi-Fi-liitännällä varustettu soveltuva laite voi liittyä
järjestelmääsi.

7. Suosittelemme, että oletusarvoista Wi-Fi-salasanaa EI
muuteta.

Huom: Kun olet määrittänyt Wi-Fi-tietoturvan asetukset
monitoiminäytössä sinun tulee määrittää sama SSID ja
salasana iPhone- tai iPad-laitteeseen ennen kuin voit katsella
suoratoistettua videokuvaa.

Oletussalasanan muuttaminen
Suosittelemme, että oletussalasanaa ei muuteta, mutta
tarvittaessa voit muuttaa salasanan seuraavasti:
Valitse Langattomat liitännät -valikosta: Asetukset >
Järjestelmän asetukset > Langattomat liitännät
1. Valitse Wi-Fi-salasana.

Näyttöön tulee virtuaalinäppäimistö jonka syöttörivillä näkyy
nykyinen salasana.

2. Voit poistaa nykyisen salasanan käyttämällä DEL-painiketta.
3. Syötä uusi salasana.

Huom: Varmista, että syöttämäsi uusi salasana on
tietoturvaltaan riittävän "vahva" käyttämällä pieniä ja isoja
kirjaimia sekä erikoismerkkejä. Salasana voi olla pituudeltaan
8 ... 63 merkkiä pitkä, mitä pitempi salasana on sitä
tietoturvallisempi se on.

4. Tallenna uusi salasana painamalla TALLENNA.

26.5 Wi-Fi-kanavan valinta
Oletusarvoisesti monitoiminäyttö valitsee automaattisesti vapaan
Wi-Fi-kanavan. Jos videokuvan suoratoistossa on ilmennyt
ongelmia voi olla tarpeen määrittää Wi-Fi-kanava manuaalisesti
sekä monitoiminäytössä että toistavassa laitteessa.
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Järjestelmän asetukset.
3. Valitse Langattomat liitännät.
4. Valitse Wi-Fi > Päällä.
5. Valitse Wi-Fi-kanava.
6. Valitse jokin listalla olevista kanavista.
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27.1 Kielen valinta
Järjestelmä tukee seuraavia kieliä:

Englanti US Englanti UK Arabia

Bulgaria Kiina Kroatia

Tsekki Tanska Dutch (Hollanti)

Finnish (Suomi) Ranska Saksa

Greek (Kreikka) Icelandic (Islanti) Italian (Italia)

Japani Korea Norja

Puola Brasilian portugali Venäjä

Slovenia Espanja Ruotsi

Turkki

Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Kieli—vaihtoehto.
3. Valitse kieli kielilistalta.
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27.2 Alustiedot
Voit määrittää tiettyjä asetuksia ja muokata toiminnot vastaamaan oman aluksesi tyyppiä.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Alustyyppi Voit muuttaa karttasovelluksessa näkyvän alustasi kuvaavan
symbolin ulkoasua. Valitse vaihtoehto joka lähinnä muistuttaa
oman aluksesi tyyppiä ja kokoluokkaa.

Huom: Kun alustyyppi on määritetty alustavissa
asetuksissa laitteen käyttöönoton yhteydessä valittu
alustyyppi määrittää datanäyttösovelluksessa näkyvien
datasivujen kokoonpanon.

• Matkavene 1 (Oletusarvo)

• Matkavene 2

• Matkavene 3

• Sisälaita nopea

• Ulkolaita nopea

• Työvene

• RIB

• Purjevene

• Kilpapursi

• Katamaraani

• Urheilukalastus

• Ammattikalastus

Moottoreiden määrä Tämän avulla voit määrittää aluksessa olevien moottoreiden
lukumäärän. Asetus määrittää moottoritietosovelluksessa
näytettävien moottoreiden lukumäärän.

• 1 - 5

PA-tankkien määrä Tämän avulla voit määrittää aluksessa olevien
polttoainetankkien lukumäärän. Asetus määrittää
datasovelluksessa näytettävien polttoainetankkien
lukumäärän.

• 1 - 5

Akkujen määrä Tämän avulla voit määrittää aluksessa olevien akkujen
lukumäärän. Asetus määrittää datasovelluksessa
näytettävien akkujen lukumäärän.

• 1 - 5

Kokonaispolttoainekapasiteetti Mahdollistaa aluksen kokonaispolttoainekapasiteetin
määrityksen, tietoa tarvitaan polttoaineen hallintasovelluksen
käyttämiseksi.

• 0 - 9999 yksikköä.

Aluksen symbolin muokkaus
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Alustiedot.
3. Valitse Alustyyppi.
4. Valitse vaihtoehto joka lähinnä muistuttaa oman aluksesi

tyyppiä ja kokoluokkaa.
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27.3 Yksiköiden asetukset
Voit määrittää käyttöön haluamasi mittayksiköt joita käytetään sovelluksissa eri tietojen esityksiin.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Etäisyysyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa matkaa ja etäisyyttä
ilmaisevissa tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Merimailia

• MPK & m (pääyksiköt = meripeninkulmat,
alayksiköt = metrit)

• Maamailia

• Kilometriä

Nopeusyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa nopeutta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Solmua

• mph (mailia tunnissa)

• kmh (kilometriä tunnissa)

Syvyysyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa syvyyttä ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Jalkaa

• Metriä

• Syltä

Lämpötilayksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa lämpötilaa ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Fahrenheit

• Celsius

Paineyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa painetta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Bar

• PSI

• Kilopascalia

Tilavuusyksikkö Mittayksikkö jota käytetään kaikissa tilavuutta ilmaisevissa
tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• US gallona

• Brittiläinen gallona

• Litraa

Taloudellisuusyksiköt Mittayksikkö jota käytetään kaikissa polttoainekulutukseen
liittyvissä tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Etäisyys tilavuuden suhteen

• Tilavuus etäisyyden suhteen

• Litraa per 100 km

Tuulennopeuden yksiköt Mittayksikkö jota käytetään kaikissa tuulennopeutta
ilmaisevissa tiedoissa kaikissa eri sovelluksissa.

• Solmua

• Metriä sekunnissa

Yksiköiden asetukset
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Yksiköiden asetukset.
3. Valitse mittayksikkötyyppi jonka asetuksen haluat asettaa

(esim. Etäisyysyksikkö).
4. Valitse haluamasi mittayksikkö (esim. maamailit).
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27.4 Ajan ja päiväyksen asetukset
Voit määrittää muodon jolla kellonaika ja päivämäärä ilmaistaan kaikissa sovelluksissa.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Päivämäärä muoto Mahdollistaa päivämäärän esitystavan määrityksen, samaa
muotoa käytetään kaikissa sovelluksissa.

• KK:PP (kuukausi:päivä:vuosi)

• PP:KK (päivä:kuukausi:vuosi)

Aikamuoto Mahdollistaa kellonajan esitystavan määrityksen, samaa
muotoa käytetään kaikissa sovelluksissa.

• 12 h

• 24 h

Oma aika: UTC Mahdollistaa oman ajan eli sen aikavyöhykkeen paikallisajan
määrityksen jolla alus liikkuu kyseisellä hetkellä, ilmaistuna
siirtymänä UTC-ajasta (Universal Coordinated Time),
askelväli 0,5 h.

• –13 ... +13 h (askelväli 0,5 h)
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27.5 Näytön asetukset
Voit määrittää näytön käyttäytymisen erillisten asetuksien avulla.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Aloitussivu Mahdollistaa sivun valinnan joka näytetään kun näyttö
kytketään päälle.

• Kotisivu (Oletusarvo)

• Viimeinen sivu — virran päällekytkennän jälkeen
näyttöön tulee viimeisin näytetty sivu.

• Valitse sivu — virran päällekytkennän jälkeen
valittu sivu näytetään.

Näppäinäänet Äänimerkki jokaisen näppäinpainalluksen tai kosketusnäytön
kosketuksen yhteydessä.

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Kursorin automaattinen piilotus Tilassa Päällä kursori piilotetaan automaattisesti hetken
liikkumattomuuden jälkeen. Tilassa Pois kursori jää näkyviin
näytölle myös liikkeen loputtua.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Aluesäätimet Uusissa e- ja gS-sarjan näytöissä voit määrittää näytetäänkö
kosketustoimintoiset aluepainikkeet eli zoomauspainikkeet
kartta-, tutka- ja sääsovelluksissa.

Huom:

• Kosketuskäyttöiset zoomauspainikkeet eivät ole
käytettävissä näytöissä joissa ei ole kosketustoimintoa.

• Kosketuskäyttöisiä zoomauspainikkeita ei voi piilottaa
näkyvistä näytöissä joissa on vain kosketustoiminto.

• Näytä (Oletusarvo)

• Piilota

Karttapisteen valikko (Vain kosketustoiminnolla varustetut näytöt) Määrittää tavan,
jolla karttapisteen valikko saadaan aktivoitua

• Kosketus (Oletusarvo) — karttakohteen
kosketus avaa karttapisteen valikon.

• Pito — karttakohteen kosketus ja pito avaa
karttapisteen valikon.

Pilotin hallintapalkki Tämän avulla voit määrittää Pilotin palkin käyttöön tai poistaa
käytöstä näyttökohtaisesti, kun laite on liitetty SPX- tai
SeaTalk-autopilottiin.

Huom: Evolution-autopilottien tapauksessa Pilotin
palkki -asetus löytyy Pilotin asetukset -sivulta.

• Näytetään

• Piilotettu

Järjestelmän taustavalo Voit määrittää ryhmien ("alueiden") kaikkien laitteiden
taustavalon kirkkaustason samaksi yhden säätötoiminnon
avulla.

Järjestelmän taustavalo

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Näyttöryhmä

• Ohjauspiste 1 (Oletusarvo)

• Ruori 2

• Ohjaamo

• Silta

• Masto

• Ryhmä 1

• Ryhmä 2

• Ryhmä 3

• Ryhmä 4

• Ryhmä 5

Kuvakaappaustiedosto Mahdollistaa oletusarvoisen muistikorttipaikan määrittämisen
kuvakaappaustiedostojen tallennuksessa.

Huom: Tämä toiminto on käytettävissä vain näytöille
joissa on useampia muistikorttipaikkoja.

• MicroSD 1

• MicroSD 2

Näytön kantaman säätimet
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä uuden e- tai gS-sarjan
näytön kantaman säätimet seuraavasti.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Näytön asetukset.

3. Valitse Kantaman säätimet.
Valitsemalla Kantaman säätimet voit valita näytöllä näkyvät
kantaman säätimet näkyviin tai piilottaa ne.
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Järjestelmän taustavalo
Voit määrittää synkronoidun kirkkauden näyttöryhmiä
voidaksesi määrittää useiden laitteiden taustavalaistuksen tasot
samanaikaisesti.
Seuraavat näyttömallit ovat yhteensopivia synkronoidun
taustavalotoiminnon kanssa:

• Uusi a-sarja

• Uusi c-sarja.

• Uusi e-sarja.

• gS-sarja

• i50

• i60

• i70

• p70 / p70R -autopilottiohjaimet

• ST70

• ST70+

Kun yhteensopivia laitteita on liitetty näyttöryhmään, kaikki
taustavalon kirkkausasetuksen muutokset minkä tahansa
näyttöryhmän laitteen kautta tehtynä vaikuttavat kaikkiin
näyttöryhmän laitteiden taustavalon kirkkausasetuksiin
tahdistetusti. Näytöllä näkyvä yksi ainoa taustavalon
kirkkausasetus mahdollistaa kaikkien näyttöryhmän laitteiden
taustavalon kirkkauden säädön:

Voit tarvittaessa määrittää useampia näyttöryhmiä. Tämä voi
olla tarpeen esimerkiksi veneen eri ohjauspisteiden erilaisen
valaistuksen takia. Esimerkiksi ohjauspisteen laitteet voivat
muodostaa yhden näyttöryhmän ja karttapöydän näytöt kannen
alapuolella toisen. Tässä esimerkissä mahdolliset taustavalon
kirkkausasetuksen muutokset ohjauspisteessä heijastuvat
automaattisesti muiden ohjauspisteessä olevien näyttöjen
taustavalon kirkkausasetukseen mutta ei komentosillan
näyttöihin.
Synkronoitu taustavalotoiminto edellyttää seuraavaa:

• Kaikkien laitteiden tulee olla yhteensopivia synkronoidun
kirkkaustoiminnon kanssa (kts. lista yhteensopivista laitteista
edellä).

• Laite tulee määrittää kuuluvaksi asianomaiseen
Näyttöryhmään ennen kuin kyseisen laitteen
kirkkausasetusta on mahdollista muuttaa synkronoidusti
muiden näyttöryhmään kuuluvien laitteiden kautta.

• Yksi laite voi kuulua kerrallaan vain yhteen näyttöryhmään.

• Synkronointi-asetuksen tulee olla Päällä kaikissa samaan
kirkkausryhmään liitetyissä laitteissa.

• Näyttöryhmän määrityksen yhteydessä on suoritettava
alustava Synkronoi ryhmä -toiminto siten, että kaikki
näyttöryhmän laitteet on kytketty päälle, jotta näyttöjen
taustavalojen asetukset näyttöryhmässä saadaan alustavasti
samaan kirkkausasetukseen.

Järjestelmän taustavalon synkronointi
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Perusasetukset.
2. Valitse Näytön asetukset.
3. Valitse Synkronoitu taustavalo.
4. Valitse Päällä kohdassa Synkronointi.
5. Valitse Näyttöryhmä.
6. Valitse sopiva näyttöryhmä.
7. Toista sama toimenpide kaikille kyseiseen näyttöryhmään

liitettäville näytöille. Jos näyttö ei ole monitoiminäyttö,
perehdy laitteen mukana toimitettuihin dokumentteihin ja
selvitä kuinka taustavalon kirkkausasetus synkronoidaan
mainitussa tuotteessa.

8. Kun kaikki tarvittavat näytöt on lisätty samaan näyttöryhmään,
valitse Synkronoi ryhmä.
Näyttöön tulee viesti joka kertoo näyttöjen taustavalojen
olevan nyt synkronissa.

9. Varmista, että kaikki kyseisen näyttöryhmän näytöt on
kytketty päälle.

10.Valitse Synkronoi.
Kun synkronointin on suoritettu näyttöön tulee viesti joka
vahvistaa valitun kirkkausasetuksen tultua asetetuksi kaikkiin
liitettyihin ja synkronoituihin näyttöihin.

Kun kirkkauden synkronointi on konfigurointi onnistuneesti,
minkä tahansa liitetyn ja synkronoidun näytön kirkkauden säätö
vaikuttaa samalla tavalla kaikkiin muihin näyttöihin.
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27.6 Datapalkin ja tietoruudun esittely
Voit muokata näytössä tietoruuduissa ja datapalkissa näytettäviä
tietoja.
Muokattavissa olevat tiedot näytetään datapalkissa,
laajennetussa datapalkissa (vain HybridTouch-näytöt) tai
tietoruuduissa. Datapalkki, laajennettu datapalkki ja tietoruudut
ovat käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
Mainitut osat näyttöä on kuvattu ja selostettu alla:
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1. Datapalkki — näytetään näytön yläosassa kaikissa
sovelluksissa. Datapalkki sisältää soluja jotka voidaan
räätälöidä näyttämään monia erilaisia tietoja. Datapalkki
on mahdollista myös piilottaa

2. Laajennettu datapalkki— (vain kosketusnäytöt) näytetään
kun kosket datapalkkia. Laajennettu datapalkki voidaan
näyttää. Laajennettu dtapalkki näytetään kunnes näyttöä
kosketetaan uudelleen.

3. Tilaikonit — Voit myös näyttää tilaikonit laajennetun
datapalkin alapuolella. Kyseiset symbolit ilmaisevat
ulkoisten laitteiden tiloja:

4. Tilapalkki — Näytetään pysyvästi kaikissa sovelluksissa.
Tilapalkki näyttää sen hetkisten asetuksien tiloja näytössä
näkyvän sovelluksen osalta.

5. Tietoruudut — näytössä voidaan näyttää enintään 2
tietoruutua. Kukin tietoruutu voi näyttää yhden tiedon
käytettävissä olevista tietoryhmistä. Tiedot näkyvät
pysyvästi näytöllä.

Datapalkki on mahdollista piilottaa automaattisesti siten, ett vain
tilapalkki näkyy näytöllä.

Datapalkin automaattinen piilotus
Kosketusnäytöllä varustetuissa monitoiminäytöissä kaikkien
sovellusivujen yläreunassa näkyvä datapalkki voidaan piilottaa
automaattisesti. Tämä toimenpide maksimoi sovellussivujen
pinta-alan itse sovellusta varten.
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Kotisivun kautta:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Datapalkin asetukset.
3. Valitse Autopiilota siten, että valinta on tilassa Päällä.
Tässä tilassa datapalkki piilotetaan 10 sekunnin jälkeen
kaikilla sovellussivuilla. Voit tarkastella datapalkkia uudelleen
koskettamalla datapalkkia sormella.

Tietoruutujen muokkaus karttasovelluksessa
Voit asettaa tietoruudut päälle tai pois päältä näytössä
seuraavasti.
Karttasovelluksen valikosta:
1. Valitse Esitystapa.
2. Valitse Kerroskuva.
3. Valitse Tietoruudut.
4. Valitse Tietoruutu 1 > Päällä.
5. Valitse Tietoruutu 2 > Päällä.
6. Valitse kyseisen tietoruudun Valitse tiedot -vaihtoehto.
7. Valitse tyyppi joka liittyy tietoon jonka haluat tietoruudussa

esittää. Esimerkiksi Syvyys.
8. Valitse tieto.

Valitsemasi tieto näytetään asianomaisessa tietoruudussa
näytöllä.

Tietoruutujen muokkaus
Tutka-, kaikuluotain- tai sääsovelluksen kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Esitystapa.
3. Valitse Tietoruudut.
4. Valitse Tietoruutu 1 > PÄÄLLÄ.
5. Valitse Tietoruutu 2 > PÄÄLLÄ.
6. Valitse Valitse tietoruutu 1 tai Valitse tietoruutu 2

-valikkovaihtoehto tarpeen mukaan.
7. Valitse tyyppi joka liittyy tietoon jonka haluat tietoruudussa

esittää. Esimerkiksi Syvyys.
8. Valitse tieto.

Valitsemasi tieto näytetään asianomaisessa tietoruudussa
näytöllä.

Datapalkin muokkaus
Kotisivun kautta:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Datapalkin asetukset.
3. Valitse Muokkaa datapalkkia.
4. Valitse datapalkissa se ruutu jota haluat muuttaa.

Näyttöön tulee Valitse tyyppi -valikko.
5. Valitse tyyppi joka liittyy tietoon jonka haluat ruudussa

esittää. Esimerkiksi Syvyys.
6. Valitse tieto.

Valitsemasi tieto näytetään asianomaisessa tietoruudussa
näytöllä.

7. Valitse Koti tai Back kun olet valmis.

Tilasymbolien näyttäminen datapalkissa
Kosketusnäyttötoiminnolla varustetuissa monitoiminäytöissä on
mahdollista näyttää tilasymbolit datapalkissa.
Kotisivun kautta:
1. Valitse Muokkaa.
2. Valitse Datapalkin asetukset.
3. Valitse Tilapalkki siten että Päällä on korostettu.

Tilasymbolit näkyvät nyt laajennetun datapalkin alapuolella.
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27.7 Luettelo tietoyksiköistä
Tietosovelluksessa, tietoruuduissa, datapalkissa ja laajennetussa datapalkissa näytettävien tietojen tyypit on esitetty alla.
Tietoruuduissa ja datapalkissa ei ole mittarinäyttöjä.
Seuraava taulukko näyttää kuhunkin kategoriaan liittyvät tiedot.

Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Akku ampeeria

Akun lämpötila

Akku** Akun lataustila

Akun jännite

Kääntymisnopeus

Kallistuskulma

Vene Aluksesi
muodostamien
tietojen tyypit.
Esimerkiksi säiliöt
ja trimmitasot.

Trimmitasot (vain
datasovellus)

Syvyys

Maksimisyvyys

Syvyys Syvyystieto.

Minimisyvyys

Loki / Trippi

Loki

Trippi

GPS-loki ja trippi

GPS-loki

GPS-trippi 1

GPS-trippi 2

GPS-trippi 3

Etäisyys Tietotyypit jotka
liittyvät aluksesi
kulkemaan
matkaan.
Esimerkiksi
osamatka eli trippi.

GPS-trippi 4
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

RPM

RPM & Nopeus

Moottorin lämpötila

Jäähdytyspaine

Öljyn lämpötila

Öljynpaine

Öljynpaine &
Jäähdytysaineen
lämpötila

Vaihdelaatikon öljyn
lämpötila

Vaihdelaatikon
öljynpaine

Vaihdelaatikko

Ahtopaine

Polttoainepaine

Polttoaineen
kulutus

PA-kulutus (hetk.)

PA-kulutus (kesk.)

Tunnit

Kippikulma

Laturi

Moottori** Aluksesi
moottoreiden
tuottamat
tietotyypit.
Esimerkiksi
öljynpaine.

Konerasitus
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

PA-taso (%)

PA kok. (til)

PA-kulutus kok.

Polttoainetaloudel-
lisuus

Arvioitu jäljellä
oleva polttoaine

Matka tyhjään
tankkiin

Aika tyhjään
tankkiin

PA käytetty (Trippi)

Polttoaine** Polttoainejär-
jestelmään liit-
tyvät tietotyypit.
Esimerkiksi polt-
toainetasot.

PA käytetty
(Sesonki)

Paine

Ilman lämpötila

Minimi
ilmanlämpötila

Maksimi
ilmanlämpötila

Sorto

Sorron suunta

Sortokulma ja
-nopeus

Näennäinen
viima-aste

Tosi viima-aste

Kosteus

Kastepiste

Auringonlasku /
Auringonnousu

Veden lämpötila

Minimi veden
lämpötila

Ympäristö Ympäristöstä
riippuvat tiedot.
Esimerkiksi ilman
lämpötila.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Maksimi veden
lämpötila

Aluksen sijainti

COG & SOG

GPS-suunta

GPS-nopeus

Maksimi SOG

GPS GPS-tiedot.
Esimerkiksi aluksen
sijainti.

Keskim. SOG

Ohjaussuunta

Ohjaussuunta
ja nopeus (vain
datasovellus)

Lukittu ohj.suunta

Lukitun
ohjaussuunnan
virhe

LH-virhe ja LH (vain
datasovellus)

Luovisuunta

Ohjaussuunta Ohjaussuun-
tatiedot. Es-
imerkiksi lukittu
ohjaussuunta.

Kompassi (vain
datasovellus)

Kursorin sijainti
(käytettävissä vain
datapalkissa ja
tietoruuduissa).

Kursoritieto (vain
datapalkin ja
datakerroskuvan
yhteydessä).

Kurssipoikkea-
mavirhe

Liikkuva tie (vain
datasovellus).

Reittipistetiedot

Aktiivisen
reittipisteen nimi

Kohteen sijainti

Navigointi Navigointiin
liittyvät tietotyypit.
Esimerkiksi
suuntima
reittipisteeseen.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Suuntima
reittipisteeseen

BTW & DTW (vain
datasovellus).

Kuljettu tosisuunta

CMG & DMG

CMG & VMG (vain
datasovellus).

Etäisyys
reittipisteeseen

Kuljettu tosimatka

Reittipiste ETA

Reittipiste TTG

Reitti ETA

Reitti TTG

Pilotti Autopilottiin liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
peräsin.

Peräsinkulma

Nopeus

Maksiminopeus

Keskinopeus

Nopeus ja SOG

VMG tuuleen

Nopeus Nopeuteen
liittyvät tiedot.
Esimerkiksi VMG
reittipisteeseen.

VMG
reittipisteeseen

Makea vesi (%)

Harmaavesi (%)

Septi (%)

Tankit** Tiedot
vesitankkeihin
liittyen

Sumppu (%)
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

Paikallinen aikaAika Aikaan liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
paikallinen aika.

Pvm

AWA

Maksimi AWA

Minimi AWA

AWS

Maksimi AWS

Minimi AWS

TWA

Maksimi TWA

Minimi TWA

TWS

Maksimi TWS

Minimi TWS

TWD

Tuulen
pääilmansuunta

Maatuuli

Bofori

AWA ja TWA

AWA & AWS

AWA (CH) ja AWS

AWA ja VMG

Tuuli Tuuleen liittyvät
tiedot. Esimerkiksi
VMG tuuleen.
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Datatyyppi Kuvaus Datayksikkö Datasovelluksen grafiikka

TWA & TWS

TWA (CH) ja TWS

TWA ja VMG

GWD ja Boforit

GWD & GWS

Ei mitään

Huom: *Viisarit ja graafiset esitykset ovat käytettävissä vain datasovelluksessa. Datapalkissa ja dataruutujen kerroskuvassa
voidaan näyttää vain digitaalisia tietoja.

Huom: **Akku-, moottori, polttoaine- ja tankkien valikot näyttävät vain yhden tiedon per konfiguroitu laite (esim. jos järjestelmään
on määritetty sisältyvän 3 moottoria, moottoritietoja näytetään kolmet kappaleet per tietotyyppi).
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27.8 Asetukset-valikko
Asetukset-valikko mahdollistaa monitoiminäytön ja liitettyjen ulkoisten laitteiden asetuksia.
Valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Valikkovaihtoehto Kuvaus Huomautukset

Touch-Lock (kosketuslukitus) Mahdollistaa kosketustoimintojen lukituksen
etänäppäimistöön pariutetun pelkällä
kosketustoiminnolla varustetun näytön tapauksessa.

Huom: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä
kosketusnäytöissä joihin ei ole liitetty
etänäppäimistöä.

Huom: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä
näytöissä jotka on varustettu fyysisillä painikkeilla.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Hälytykset Mahdollistaa monitoiminäytön ja liitettyjen laitteiden
muodostamien kaikkien eri hälytyksien asetuksien
konfiguroinnin.

Polttoaineen hallinta Näyttää polttoaineen hallinnan sivun

Pilotin hallinta Näyttöön tulee autopilotin hallintaan liittyvä ikkuna. Käytettävissä vain silloin kun monitoiminäyttö
tunnistaa siihen liitetyn Raymarine-autopilotin ja mikäli
Autopilotin hallinta -asetus on tilassa Päällä.

Pilotin vaste Mahdollistaa autopilotin vastetason valinnan
Evolution-autopilottiin liitettynä.

Huom: Pilotin vaste ei ole käytettävissä SPX- ja
SeaTalk-autopiloteissa.

• Huviveneily

• Matka

• Kilpa

Audiosäätimet Tuo näyttöön audiosäädöt sisältävän
ponnahdusikkunan.

Huom: Ei käytettävissä näytöissä ilman
kosketustoimintoa.

Käytettävissä vain silloin kun monitoiminäyttöön on
liitetty audiolaite Bluetooth-liitännän kautta.

GPS-lokien nollaus Mahdollistaa GPS-lokien (trippimittareiden) nollauksen.

Järjestelmän asetukset Mahdollistaa ulkoisiin laitteisiin ja niiden liitäntöihin ja
käyttöön liittyvien asetuksien konfiguroinnin.

Ylläpito Mahdollistaa erilaisten diagnostiikkaan liittyvien tietojen
tarkistamisen. Sisältää lisäksi data master - asetuksen
ja nollaustoiminnot joilla monitoiminäytön tietoja ja
asetuksia on mahdollista palauttaa tehdasasetuksiin.
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Hälytykset-valikko
Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

MOB—tietotyyppi Määrittää sen, näytetäänkö sijaintitiedot käyttämällä Sijaintia vai
Merkintälaskua (DR). Mikäli aluksesi ja MOB-kohde altistuvat
samoille vuorovesi- ja tuulivaikutuksille, merkintälasku antaa yleensä
tarkemman kurssitiedon.

• Merkintälasku

• Sijainti (Oletusarvo)

Herätyskello Tilassa Päällä, hälytys liipaistuu hetkellä joka on määritetty
herätysajan asetuksella.

Herätyskello

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Herätyskellon aika

• 00:00 (Oletusarvo)

• 00.01 ... 24:00 h

Ankkurihälytys Tilassa Päällä, ankkurihälytys liipaistuu kun aluksesi liikkuu
ankkurointisijainnista matkan joka on suurempi kuin hälytysalueen
säde.

Ankkurihälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Alaspäin laskeva ajastin

Hälytysalueen säde

• 0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)

Alaspäin laskeva ajastin Tilassa Päällä, laskee Ajastusaika-asetuksella määritetyn ajan ja
liipaisee hälytyksen kun ajastin saavuttaa arvon nolla.

Alaspäin laskeva ajastin

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Ajastusaika

• 00h00m (Oletusarvo)

• 00h01m ... 99h59m

AIS-kohteet Tilassa Päällä, vaarallisten kohteiden hälytys on kytketty päälle.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mikäli AIS-laite on tunnistettu.
Lisätietoja AIS-tietoja käsittelevässä kohdassa.

Vaaralliset kohteet

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Moottorin hälytykset Tilassa Päällä moottorinhallintajärjestelmään liitettyihin moottoreihin
liittyvät hälytykset näytetään monitoiminäytössä.

Moottorin hälytykset

• Päällä (Oletusarvo)

• Pois

Syvän veden hälytys Tilassa Päällä hälytys liipaistuu kun syvyys on määritettyä
arvoa suurempi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mikäli
kaikuluotainmoduuli on tunnistettu.

Huom: Syvän veden hälytyksen raja-arvoa ei ole mahdollista
asettaa pienemmäkisi kuin matalan hälytyksen raja-arvo.

Syvän veden hälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Syvyysraja

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Matala vesi. Jos tämä asetus on tilassa Päällä, hälytys liipaistuu kun syvyys
kasvaa suuremmaksi kuin määrittämäsi raja-arvo. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain mikäli kaikuluotainmoduuli on tunnistettu.

Huom: Kaikuluotaimen matalan veden hälytysrajaa ei voi asettaa
syvän veden hälytyksen raja-arvoa suuremmaksi.

Kaikuluotain matala

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Matalan veden raja

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Kalahälytys Jos kalahälytys ja kalojen syvyys -hälytys on asetettu tilaan
Päällä, monitoiminäyttö liipaisee äänihälytyksen mikäli asetettua
herkkyystasoa vastaava kohde tunnistetaan syvyydellä joka on
minimi- ja maksimisyvyyden asetusarvojen välillä. Alla luettelo
alivalikossa käytettävissä olevista asetuksista:

• Kalahälytys — kalahälytys päälle tai pois päältä.

• Kalaherkkyys— jos kalahälytys on päällä, hälytys liipaistuu mikäli
kalasta/kaloista takaisin heijastuvan signaalin voimakkuus on
suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty asetus.

• Kalojen syvyys— kalojen syvyysrajat päälle tai pois päältä.

• Minimi syvyys — määrittää kalahälytyksen syvyysalueen
minimisyvyyden.

Kalahälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Kalaherkkyys

• 1 ... 10

Kalojen syvyys

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Minimi syvyys
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Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

• Maksimi syvyys — määrittää kalahälytyksen syvyysalueen
maksimisyvyyden.

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Maksimi syvyys

• 2 jalkaa (tai vastaavia yksiköitä) - anturin
maksimi kantama

Polttoaineen hallinta Polttoaineen hallinnan hälytyksien asetuksista voit kytkeä matalan
polttoainemäärän hälytyksen päälle tai pois päältä ja määrittää
polttoainemäärän jolla hälytys aktivoituu.

Matala polttoainemäärä

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Polttoaineen määrä

• 0 ... 99999

Varoalue Tutkasovelluksen varoaluetoiminto liipaisee hälytyksen kun kohde
siirtyy tai on määritetyn varoalueen sisäpuolella. Voit säätää
hälytystoiminnon herkkyyden sopivalle tasolle. Varmista että herkkyys
ei ole asetettu liian matalaksi jotta kohteet eivät jäisi huomaamatta,
liian matala herkkyystaso voi estää hälytyksen liipaistumisen.

Varoalueen herkkyyden säätö

• 1% ... 100%

Kurssista poikkeaminen Tilassa Päällä ja aktiisessa navigoinnissa hälytys liipaistuu mikäli alus
ohjautuu pois kurssilta enemmän kuin mitä Kurssista poikkeaminen
XTE -arvolla on raja-arvoksi asetettu.

XTE-hälytys

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

XTE-hälytys

• 0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)

Veden lämpötila Tilassa Päällä liipaisee hälytyksen mikäli veden lämpötila on yhtäsuuri
tai pienempi kuin Alin lämpötila -asetus tai yhtäsuuri tai suurempi
kuin Ylin lämpötila -asetus.

Veden lämpötila

• Pois (Oletusarvo)

• Päällä

Alin lämpötila

• 60 astetta Fahrenheit (tai vastaava yksikkö)

• –09,9 ... +99,7 astetta Fahrenheit (tai vastaava
yksikkö)

Ylin lämpötila

• 75 astetta Fahrenheit (tai vastaava yksikkö)

• –09,7 ... 99.9 astetta Fahrenheit (tai vastaava
yksikkö)

Saapuminen R.pisteeseen Kun saavut reittipisteeseen, hälytys liipaistuu. Tämän asetuksen
avulla voit määrittää etäisyyden reittipisteestä jossa hälytys liipaistuu.
Tämän asetuksen yksiköt määräytyvät Yksiköiden asetusvalikon
kautta määritetyn etäisyyden yksikön mukaan.

0,01 ... 9,99 mpk (tai vastaava etäisyys muussa
yksikössä)
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GPS-lokin nollaus
Tämä valikko mahdollistaa valitun GPS-lokin (trippimittarin) nollauksen.

Valikkovaihtoehto Kuvaus

GPS-loki 1 nollaus Nollaa GPS-lokin 1 trippimittarin lukeman.

GPS-loki 2 nollaus Nollaa GPS-lokin 2 trippimittarin lukeman.

GPS-loki 3 nollaus Nollaa GPS-lokin 3 trippimittarin lukeman.

GPS-loki 4 nollaus Nollaa GPS-lokin 4 trippimittarin lukeman.

Järjestelmän asetukset - valikko
Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Autopilotin hallinta Ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä
autopilottisäätimet
monitoiminäytön
näytöltä.

• Päällä

• Pois

DSC-hälytykset Ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä
DSC-radiohälytykset
monitoiminäytöstä.

• Päällä

• Pois

GPS-asetukset Avaa GPS-
asetusvaihtoehdot.

• Katso satelliittiedot

• DGPS

• COG/SOG-suodin

• Käynnistä GPS
uudelleen

Sisäinen GPS Vaihtaa
moniitoiminäytön
sisäisen GPS-
vastaanottimen Päälle
tai Pois.

Huom:
Sisäinen GPS
-vaihtoehto ei ole
käytettävissä e165-
monitoiminäytössä.

• Päällä

• Pois

Tietolähteet Mahdollistaa
ensisijaisten
tietolähteiden valinnan
liitetyistä laitteista.

Huom:
Tietolähdevalikko
on käytettävissä
vain näytöissä
jotka on asetettu
Isäntänäyttö-tilaan
(Data Master).

• GPS

• GPS-datumi

• Aika ja päiväys

• Ohjaussuunta

• Syvyys

• Nopeus

• Tuuli

Ulkoiset laitteet Mahdollistaa
yhteensopivien
ulkoisten liitettyjen
laitteiden asetuksien
määrittämisen.

Lisätietoja käyttöohjeen
kohdassa Ulkoiset
laitteet.

Langattomat
liitännät

Avaa Wi-Fi- ja
Bluetooth-liitäntöihin
liittyvät liitäntäasetukset.

Lisätietoja käyttöohjeen
kohdassa Langattomat
liitännät -valikko.

NMEA-asetukset Tämän valikon
kautta voit määrittää
NMEA-laitteiden
asetukset.

Lisätietoja käyttöohjeen
kohdassa NMEA-
asetusvalikko.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Järjestelmän
asetukset

Mahdollistaa
järjestelmän asetuksien
määrittämisen

Lisätietoja käyttöohjeen
kohdassa Järjestelmän
asetukset -valikko.

Simulaattori Vaihtaa simulaattorin
tilan Päälle tai Pois.

• Pois

• Päällä

• Päällä (Demo-
elokuva)

GPS-asetukset
GPS-asetuksien avulla voit konfiguroida GPS-vastaanottimeen
liittyviä asetuksia.
GPS (Global Positioning System) määrittää aluksen paikan
kartalla. Voit määrittää GPS-vastaanottimen asetukset ja
tarkistaa sen tilan Järjestelmän asetukset -valikon avulla.
Tämä näyttö näyttää kullekin seurattavalle satelliitille seuraavat
tiedot:

• Satelliitin numero.

• Signaalivoimakkuutta ilmaiseva palkkinäyttö.

• Tila.

• Atsimuuttikulma.

• Korkeuskulma.

• Taivasnäkymä joka näyttää seurattavien satelliittien sijainnin
taivaankannella.

D12204-1
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Kohde Kuvaus

1 Taivasnäkymä — visuaalinen esitys joka näyttää
seurattavien satelliittien sijainnin taivaankannella.

2 Satelliittitila — näyttää näytön vasemmassa reunassa
näkyvässä taivasnäkymässä näkyvien satelliittien
signaalivoimakkuuden ja tilan. Värillisten palkkien
merkitykset ovat seuraavat:

• Harmaa = haetaan satelliittia.

• Vihreä = satelliitti käytössä.

• Oranssi = jäljityssatelliitti.
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Kohde Kuvaus

3 HDOP (Horizontal Dilution of Position)—vaakasuuntainen
virhe, ilmoittaa GPS-tiedon tarkkuuden, joka lasketaan
usean eri muuttujan perusteella mukaan lukien
satelliittien asennot, tiedonsiirtoon sisältyvät virheet sekä
GPS-vastaanottoon liittyvät virheet. Suurempi lukema
tarkoittaa suurempaa sijaintitietoon liittyvää virhettä.
Tyypillisen GPS-vastaanottimen paikannustarkkuus on 5
— 15 metriä. Esimerkiksi, jos GPS:n vastaanottovirhe
on 5 m, HDOP-arvo 2 vastaa noin 15 metrin virhettä
paikannustiedossa. On syytä muistaa, että edes erittäin
pieni HDOP-arvo EI takaa sitä, että GPS-vastaanottimen
tuottama paikkatieto olisi tarkka. Jos olet epävarma, tarkista
karttasovelluksessa näkyvä aluksen sijaintitieto ja vertaa sitä
todellisiin ympäristössä näkyvistä kiintokohteista suoritettujen
suuntimiin.
Estimated Horizontal Position Error (EHPE) — ilmaisee
GPS:n tarkkuuden antamalla sen ympyrän säteen, jonka
sisäpuolella todellinen sijainti on 67% ajasta.

4 Fix-tila — ilmaisee GPS-vastaanottimen ilmoittaman
toimintatilan (Ei Fix, Fix, D Fix tai SD Fix).

5 Tila— GPS-vastaanottimelle valittu nykyinen toimintatila.

6 Datumi — GPS-vastaanottimen datumiasetus vaikuttaa
kartalla näytettävään aluksen sijaintitiedon tarkkuuteen.
Jotta GPS-vastaanotin ja monitoiminäyttö toimisivat oikein
keskenään ja jotta niiden esittämät tiedot vastaisivat painetun
merikortin tietoja, tulee niissä kaikissa olla sama datumi.

GPS-vastaanottimen tarkkuus riippuu edellä kuvatuista
parametreistä ja erityisesti atsimuutista ja korkeuskulmista, joita
käytetään sijaintitiedon kolmiomittauspohjaiseen määritykseen.

Multiple data sources (MDS) -esittely
Asennukset jotka sisältävät useampia datalähteitä voivat
aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkkinä voidaan mainita asennus joka
sisältää useamman kuin yhden GPS-tietolähteen.
MDS:n avulla voit hallita seuraaviin tietoihin liittyviä ristiriitoja:

• GPS-sijaintitieto.

• Ohjaussuunta.

• Syvyys.

• Nopeus.

• Tuuli.

Tämä toiminto suoritetaan tyypillisesti osana alustavia
asennustoimenpiteitä tai aina kun järjestelmään on asennettu
uusia laitteita.
Mikäli tätä toimenpidettä EI suoriteta loppuun asti järjestelmä
kehottaa selvittämään tiedonvaihtoihin liittyvät ristiriidat. Tästä
voi kuitenkin seurata se että järjestelmä valitsee tietolähteen jota
et halua käyttää.
Jos MDS on käytettävissä järjestelmä pystyy luetteloimaan
käytettävissä olevat tietolähteet ja tarjoaa myös mahdollisuuden
valita ensisijaisen tietolähteen. Jotta MDS olisi käytettävissä
kaikkien järjestelmään kuuluvien yllä lueteltuja tietolähteitä
käyttävien laitteiden tulee olla MDS-yhteensopivia. Järjestelmä
pystyy luetteloimaan Ei-yhteensopivat tuotteet. Voi olla
että ei-yhteensopivien laitteiden ohjelmistot on päivitettävä
jotta niistä tulisi yhteensopivia. Vieraile Raymarine-yhtiön
Internet-sivuilla (www.raymarine.com) jonka kautta voit ladata
tuotteesi viimeisimmän ohjelmistoversion. Jos tuotteeseen ei
ole saatavissa MDS-yhteensopivaa ohjelmistoa ETKÄ halua
että järjestelmä yrittää automaattisesti ratkaista tiedonvaihtoon
liittyviä ristiriitoja, voit poistaa tai vaihtaa mahdolliset
ei-yhteensopivat tuotteet ja varmistaa näin että koko järjestelmä
on MDS-yhteensopiva.
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Tietolähdevalikko
Tämä valikko mahdollistaa näytölle tietoja tuottavien ulkoisten antureiden ja laitteiden valinnat.
Auto / manuaalinen valinta
Kukin ikkuna mahdollistaa halutun tietolähteen tarkastelun ja valinnan. Tietolähteen valinta voi tapahtua automaattisesti tai
manuaalisesti:

• Auto — näyttö valitsee laitteen automaattisesti ja yrittää ratkaista mahdolliset tiedonvaihtoon liittyvät ristiriidat joita voi ilmetä
mikäli useampi kuin yksi tietyn tyyppistä tietoa tuottava kyseiseen tietolähdetyyppiin liittyvä laite (kuten useampi GPS-vastaanotin)
on liitetty samaan verkkoon.

• Man — tässä vaihtoehdossa, kun näyttö on suorittanut tietolähteiden etsinnän, käyttäjä voi valita haluamansa tietolähteen
luettelosta.

Huom: Vaihtoehto Auto voi tuottaa lopputuloksena tilanteen jossa järjestelmä valitsee tietolähteen jota et halua käyttää.

Laitteen valinta

Valikkovaihtoehto Kuvaus

GPS Voit hakea ulkoisesti liitettyjä GPS-laitteita ja valita sen jota haluat käyttää.

GPS-datumi Jotta GPS-vastaanotin ja monitoiminäyttö toimisivat oikein keskenään ja jotta niiden esittämät
tiedot vastaisivat painetun merikortin tietoja, tulee niissä kaikissa olla sama datumi. Tämän
avulla voit valita tietolähteen kyseiselle datumille.

Aika ja pvm Mahdollistaa monitoiminäytön kellonajan ja päivämäärän tietojen tuottavan laitteen valinnan.

Ohjaussuunta Mahdollistaa ohjaussuuntatiedon tuottavan laitteen valinnan.

Syvyys Mahdollistaa syvyystiedon tuottavan laitteen valinnan.

Nopeus Mahdollistaa nopeustiedon tuottavan laitteen valinnan.

Tuuli Mahdollistaa tuulitietoja tuottavan laitteen valinnan.
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Ulkoiset laitteet -valikko
Tämän valikon kautta voit määrittää näyttöön liitetyt ulkoiset laitteet.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Huomautukset

Autopilotin asetukset Evolution-autopilottiin liitettynä tämä asetus
mahdollistaa autopilotin hallinnan ja Pilotin palkin
käyttöönoton ja käytöstä poiston. Voit myös
asettaa tiettyjä autopilotin asetuksia ja tiloja.

Kaikuluotaimen asetukset Mahdollistaa ulkoisen anturin valinnan sekä
anturiin liittyvien asetuksien kuten syvyyden siirron
määrityksen. Voit myös määrittää sisäisen tai
ulkoisen kaikumoduulin asetukset.

For an explanation of these options refer to the
Transducer set-up menu options described in the
Fishfinder section of this document.

Tutkan asetusvalikko Tämän valikon kautta voit määrittää tutka-antennin
asetuksia kuten hienoviritystä ja ajastetun
lähetyksen ominaisuuksia.

Asetuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät
Tutkan asetusvalikko lliittyvästä kohdasta joka
löytyy tutkatoimintoja käsittelevästä osasta tätä
dokumenttia.

AIS-laitteen asetukset Tämän valikon kautta voit määrittää AIS-laitteen
lisätoimintoja kuten Hiljainen tila -asetuksen. Tämä
valikkovaihtoehto on käytettävissä vain silloin kun
näyttö tunnistaa siihen liitetyn AIS-laitteen tai kun
simulaattoritila on käytössä.

Asetuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät
AIS menu options lliittyvästä kohdasta joka
löytyy AIS-toimintoja käsittelevästä osasta tätä
dokumenttia.

Kauko-ohjain Tämän valikon kautta voit muokata tiettyjä
Raymarine Bluetoth -kauko-ohjaintoimintoja (esim.
RCU-3).

Asetuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät
Kauko-ohjain-osiossa tässä dokumentissa.

Anturien asetukset Näyttää listan liitetyistä antureista joita voit valita
ja kalibroida.

Säätoimintojen asetukset Mahdollistaa säävastaanottimen liitäntäväylän
valinnan:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

Kytkinpaneelin asetukset Mahdollistaa kytkinpaneelin konfigurointitiedosto-
jen asennuksen ja poiston.

Ulkoinen näppäimistö Mahdollistaa etänäppäimistöjen pariuttamisen ja
pariutuksen poiston.

Moottorien määritysasetukset Tämän avulla voit suorittaa moottorien
tunnistuksen ohjatun toiminnon

Asetuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät
Moottorien tunnistuksen ohjattu toiminto -osiosta
tässä dokumentissa.
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Langattomat liitännät -valikko
Tämän valikon kautta voit liittää Bluetooth- tai Wi-Fi-laitteita monitoiminäyttöön.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Bluetooth Monitoiminäytön Bluetooth-yhteyden kytkentä. • Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Wi-Fi Monitoiminäytön Wi-Fi-yhteyden kytkentä. • Päällä

• Pois (Oletusarvo)

Liitäntöjen hallinta Näyttää listan kantoalueella havaituista Bluetooth-laitteista.
Kun korostat liitännän ja painat OK, seuraavat vaihtoehdot
tulevat käyttöön:

• Pura pari / Sivuuta tämä laite — katkaise yhteys
laitteeseen ja poista laite listalta. Jos poistat laitteen
yhteyden edellä kuvatulla tavalla sinun tulee pariuttaa
laite uudelleen jos haluat muodostaa uudelleen yhteyden
kyseisen laitteen ja monitoiminäytön välille.

• Audioasetukset — Jos tämä asetus on tilassa Päällä,
voit hallita yhteensopivien mediatoistimien audiotoimintoja
monitoiminäytön kautta.

• Pura pari / Sivuuta tämä laite

• Audioasetukset Päällä / Pois.

Uusi Bluetooth-yhteys Tämän vaihtoehdon valinta käynnistää Bluetooth-laitteiden
parinmuodostamisen. Tämä toimenpide on välttämätöntä
suorittaa kun halutaan liittää langaton kauko-ohjain tai
mediasoitin ja monitoiminäyttö toisiinsa.

Wi-Fi-nimi Mahdollistaa SSID:n (Wi-Fi-nimi) syöttämisen, nimi
tarvitaan kun halutaan liittää WiFi-laite käyttämällä salattua
yhteyttä. Jos haluat estää asiattomien laitteiden liittymisen
monitoiminäyttöön sinun tulee määrittää sama SSID sekä
monitoiminäyttöön että langattomaan laitteeseen jonka
haluat liittää monitoiminäyttöön.

Wi-Fi-tietoturva Voit salata monitoiminäytön Wi-Fi-yhteyden estääksesi
luvattomat liittymiset kyseisen liitännän kautta
monitoiminäyttöön. Voit valita WPA-suojaustyypin
(Wi-Fi-tietoturva) eli salaustyypin jota haluat käyttää. WPA2
tarjoaa vahvemman tietoturvan verrattuna WPA:han.

• Ei mitään

• Vain WPA

• Vain WPA 2 (Oletusarvo)

• WPA / WPA2

Wi-Fi-salasana Mahdollistaa Wi-Fi-liitännän salasanan määrittämisen.
Jos haluat estää asiattomien laitteiden liittymisen
monitoiminäyttöön sinun tulee määrittää sama salasana
sekä monitoiminäyttöön että langattomaan laitteeseen jonka
haluat liittää monitoiminäyttöön.

Wi-Fi-kanava Oletusarvoisesti monitoiminäyttö valitsee automaattisesti
vapaan Wi-Fi-kanavan. Jos videokuvan suoratoistossa on
ilmennyt ongelmia voi olla tarpeen määrittää Wi-Fi-kanava
manuaalisesti sekä monitoiminäytössä että toistavassa
laitteessa.

• 1 (Oletusarvo)

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

• 8

• 9

• 10

• 11

Mobililisovellukset Mahdollistaa käytössä olevan mobiilisovelluksen valinnan:

• Vain katselu — RayView

• Kauko-ohjain — RayRemote tai RayControl

• Pois (Oletusarvo)

• Vain katselu

• Kauko-ohjain

Näytön muokkaus 333



NMEA-asetukset
Tämän valikon avulla voit määrittää NMEA-laitteiden ja yhteyksien asetukset.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Välitä NMEA—ohjaussuunta Tilassa Päällä, NMEA-ohjaussuuntatieto välitetään
SeaTalk-dataväylälle ja lähetetään kaikkiin
NMEA-väylän kautta liitettyihin laitteisiin. Tilassa Pois,
NMEA—ohjaussuuntatietoa ei välitetä SeaTalk-dataväylälle.
Esimerkkinä tämän asetuksen käytöstä on tilanne jossa
MARPA-toimintoa käytetään yhdessä ulkoisen nk. nopean
ohjaussuunta-anturin kanssa, jossa tapauksessa tämä
asetus tulisi asettaa tilaa Pois sen varmistamiseksi että kaikki
liitetyt NMEA-laitteet vastaanottavat ohjaussuuntatiedon
ulkoiselta ohjaussuunta-anturilta.

• Päällä

• Pois (Oletusarvo)

NMEA-lähtökomennot Tämän asetuksen avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä yksittäisiä NMEA-lauseita (komentoja) joita
monitoiminäyttö lähettää NMEA-lähtöporttiin liitettyihin
laitteisiin.

• APB

• BWC

• BWR

• DBT

• DPT

• GGA

• GLL

• GSA

• GSV

• MTW

• MWV

• RMA

• RMB

• RMC

• RSD

• RTE

• TTM

• VHW

• VLW

• VTG

• WPL

• ZDA

NMEA-tuloportti 1 Tämän avulla voit määrittää NMEA-tuloportin 1
baudinopeuden yhteensopivaksi tuloporttiin liitetyn
NMEA-laitteen tiedonsiirtonopeuden kanssa. Käytä asetusta
AIS 38400 AIS-vastaanottimen tapauksessa.

• NMEA 4800

• AIS 38400

NMEA-tuloportti 2 Tämän avulla voit määrittää NMEA-tuloportin 2
baudinopeuden yhteensopivaksi tuloporttiin liitetyn
NMEA-laitteen tiedonsiirtonopeuden kanssa. Käytä asetusta
AIS 38400 AIS-vastaanottimen tapauksessa.

• NMEA 4800

• AIS 38400
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Järjestelmän asetukset -valikko
Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Suuntatila Määrittää ohjausssuunta- ja kurssitietojen näyttötavan.
Asetus ei vaikuta siihen, kuinka kartta tai tutkakuva piirtyy.

• Tosi (Oletusarvo)

• Magneettinen

Erannon tietolähde Tämä asetus määrittää kompensointiarvon, jolla pyritään
korjaamaan maapallon magneettikentässä ilmeneviä
poikkeamia. Tilassa Auto järjestelmä kompensoi
automaattisesti erannon ja näyttää kompensointiarvon
hakasulkeissa. Voit syöttää oman kompensointiarvon
manuaalisesti (Manuaalinen) syöttämällä arvon käyttämällä
Manuaalinen eranto —vaihtoehtoa (kts. alla). Tämä arvo
välittyy myös muihin liitettyihin Raymarine-laitteisiin.

• Auto (kompensointiarvo näytetään) (Oletusarvo)

• Manuaalinen

Manuaalinen eranto Jos Erannon tietolähde —asetus on tilassa Manuaalinen
(kts. yllä), voit määrittää erannon kompensointiarvon
manuaalisesti.

• Asetusväli: 0 ... 30 astetta, E tai W (itäistä tai
läntistä)

•

Datumi Jotta GPS-vastaanotin ja monitoiminäyttö toimisivat oikein
keskenään ja jotta niiden esittämät tiedot vastaisivat painetun
merikortin tietoja, tulee niissä kaikissa olla sama datumi.
Monitoiminäytön oletusdatumi on WGS1984. Jos painetuissa
(paperisissa) merikorteissa joita käytät on jokin muu datumi,
voit vaihtaa monitoiminäytön datumin samaksi järjestelmän
asetuksien kautta.
Kun muutat monitoiminäytön datumin, kartan ruudukko
siirtyy vastaamaan uutta datumia, jonka lisäksi kartografisten
kohteiden latitudi- ja longituditiedot muuttuvat vastaavasti.
Monitoiminäyttö yrittää seuraavaksi asettaa mahdollisen
liitetyn GPS-vastaanottimen datumin samaksi seuraavalla
tavalla:

• Sisäinen GPS-vastaanotin muuttuu automaattisesti
vastaamaan muutettua datumia joka kerta kun datumia
muutetaan.

• Jos käytössäsi on Raymarine GPS-vastaanotin jossa on
SeaTalk— tai SeaTalkng—väylä, korrelointi tapahtuu joka
kerta kun muutat monitoiminäytön datumia.

• Jos käytössäsi on Raymarine GPS —vastaanotin jossa on
NMEA0183, tai kolmannen osapuolen GPS—vastaanotin,
korrrelointi on suoritettava erikseen.

On myös mahdollista, että voit käyttää monitoiminäyttöä
NMEA 0183 GPS-vastaanottimen korrelointiin. Valitse
kotisivulta Asetukset > Järjestelmän asetukset >
GPS-asetukset > Katso satelliittitiedot. Jos datumi
näkyy näytössä, voi olla että pääset muuttamaan sitä.
Valitse kotisivulta Asetukset > Järjestelmän asetukset >
Tietolähteet > GPS-datumi.

Huom: Raymarine suosittelee, että aluksen
sijaintia karttanäytössä verrataan tunnetun todellisen
kohteen sijaintiin. Tyypillisen GPS-vastaanottimen
paikannustarkkuus on 5 — 15 metriä.
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Ylläpitovalikko
Tämä valikko sisältää järjestelmän asetuksien palautustoiminnot sekä diagnostiikkaan liittyviä toimintoja.

Valikkovaihtoehto Kuvaus Asetukset

Kosketuksen kalibrointi Tarvittaessa voit suorittaa kosketustoiminnon tarkkuuden
varmistavan kalibroinnin. Kalibrointi koostuu yksinkertaisista
toimenpiteistä, joissa näytöllä näkyviä kohteita kosketetaan
mahdollisimman tarkasti keskelle. Parhaan tuloksen
takaamiseksi tämä toimenpide tulee suorittaa aluksen ollessa
kiinnitettynä laituriin tai aluksen ollessa ankkurissa.

Huom: Kosketusnäytön kohdistustoimintoa ei tarvita
uusissa c-sarjan näytöissä.

Data Master Jokaisessa enemmän kuin yhden verkon kautta toisiinsa
liitetyn monitoiminäytön sisältävässä järjestelmässä
on määritettävä erityinen isäntänäyttö (data master).
Isäntänäyttö on näyttö, joka toimii ensisijaisena tietolähteenä
järjestelmään liitetyille muille näytöille, jonka lisäksi
isäntänäyttö käsittelee kaikki ulkoisista tietolähteistä saatavat
tiedot. Näytöt saattavat tarvita esimerkiksi suuntatietoja
autopilotilta ja GPS-vastaanottimelta.

Asetuksien nollaus Tämä vaihtoehto nollaa valikkoasetukset, datasivut ja
datapalkin asetukset takaisin tehdasasetuksiin. Tämä
nollaustoimenpide EI vaikuta reittipisteisiin, reitteihin tai
jälkiin liittyviin tietoihin.

• Kyllä

• Ei

Kaikkien tietojen nollaus Edellisten nollaustoimien lisäksi tämä nollaustoimenpide
nollaa KAIKKI reittipisteet, reitit ja jäljet.

• Kyllä

• Ei

Diagnostiikka Diagnostiikka sisältää yksityiskohtaisia tietoja
monitoiminäytöstä ja siihen liitetyistä muista laitteista.
Tietoja ovat mm. tuotteen sarjanumero, ohjelmistoversio ja
verkon tila. Kun valitset Diagnostiikka-valikkovaihtoehdon
monitoiminäyttö skannaa myös mahdolliset liitetyt laitteet ja
tarjoaa mahdollisuuden valita tiedot muista laitteista. Voit
myös tallentaa diagnostiikkatiedot muistikortille. Tästä on
hyötyä mikäli eteen tulee tekninen ongelma ja haluat lähettää
tarkat tiedot Raymarinen tekniseen tukeen lisäohjeiden
saamiseksi.
Liitännät-vaihtoehdon kautta voit tarkastella NMEA-porttien 1
ja 2 sekä SeaTalkng-väylän statistiikkaa ja puskurointitietoja.
Sirius-vaihtoehdon kautta voit katsella vastaanotettuja
viestejä, muistia ja virheilmoituksia.

• Valitse laite

• Sirius

• Tallenna lokit

• Tyhjennä lokit

• Liitännät
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Diagnostiikka-valikko
Jos havaitset ongelmia monitoiminäytön ja oheislaitteiden välillä, voit käyttää Diagnostiikka-valikkoa ja katsella monitoimilaitteen
sekä liitettyjen laitteiden tietoja.

Valitse laite Mahdollistaa kaikkien SeaTalkhs-verkkoon liitettyjen
laitteiden näyttämisen luettelomuodossa.
Voit myös valita laitteen luettelosta ja katsella siihen
liittyviä tarkempia tietoja.

• Laite

• Sarjanumero

• Verkko

• Ohjelmisto

Sirius Sirius-säävastaanottimeen liitettynä tämä vaihtoehto
mahdollistaa Sirius-säästatistiikan katselun.

Tallenna lokit Mahdollistaa virhelokien tallentamisen
SD-muistikortille vianmäärityksen avuksi.

Tyhjennä lokit Tämä vaihtoehto tyhjentää muistikortilla olevat
mahdolliset laitteen kaatumiseen liittyvät tiedot.

Liitännät Mahdollistaa NMEA-tuloissa olevien puskureiden sekä
SeaTalkng-väylän statistiikan katselun ja tallennuksen.
Monitoiminäytöissä joissa on useita
muistikorttipaikkoja voit valita, mihin
muistikorttipaikkaan puskurointi tallennetaan.

• NMEA 1

• NMEA 2

• SeaTalkng

• Tallenna tiedosto
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28.1 Huolto ja ylläpito
Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia.
Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee
jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi.
Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa
takuuedut.

Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset
Raymarine suosittelee, että laitteiden virheetön toiminta
tarkistetaan suorittamalla tietyt säännönmukaiset tarkistukset.
Suorita seuraavat tarkistukset säännöllisin väliajoin:

• Tarkista kaikki kaapelit mahdollisten vaurioiden ja kulumien
havaitsemiseksi.

• Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

28.2 Puhdistaminen
Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:

• Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun
pinnoite ei kuluisi pois.

• Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia
tuotteita.

• Älä käytä painepesureita.

Näytön kotelon puhdistaminen
Näyttö on suljettu tiiviisti eikä edellytä säännöllistä
puhdistamista. Tarvittaessa voit puhdistaa laitteen seuraavia
ohjeita noudattamalla:
1. Kytke monitoiminäytön virta pois päältä.
2. Pyyhi näytön kotelo puhtaalla pehmeällä kankaalla

(mikrokuituliina soveltuu tähän hyvin).
3. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuaineen ja veden seosta

jos joudut poistamaan rasvatahroja.

Huom: ÄLÄ käytä liuottimia tai pesuaineita itse näyttöön.

Huom: Tietyissä olosuhteissa näytön sisäpinnoille saattaa
muodostua kosteutta. Tästä ei ole haittaa näytölle. Kosteuden
voi poistaa nopeammin kytkemällä virta päälle.

Näyttöpinnan puhdistaminen
Näytön ulkopinta on käsitelty erikoispinnoitteella, joka tekee
pinnasta vettä hylkivän ja vähentää heijastumia ja häikäisyä.
Vältä pinnoitteen vahingoittuminen noudattamalla seuraavia
ohjeita:
1. Kytke näytön virta pois päältä.
2. Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla

näyttö makealla vedellä.
3. Anna näytön kuivua itsestään.
4. Mikäli likaa tai jäämiä jää vielä jäljelle kuivumisen jälkeen,

pyyhi näyttö hellävaraisesti puhtaalla mikrokuitukankaalla
(saatavissa optikkoliikkeistä).

Aurinkosuojan puhdistaminen
Mukana toimitettu aurinkosuoja on varustettu tarrapinnalla.
Tietyissä olosuhteissa voi ilmetä ei-toivottujen partikkelien
takertumista tarrapintaan. Voit välttää näytön vahingoittumisen
puhdistamalla aurinkosuojan säännöllisin väliajoin noudattamalla
seuraavia ohjeita:
1. Irrota varovasti aurinkosuoja näytöstä.
2. Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla

aurinkosuoja makealla vedellä.
3. Anna aurinkosuojan kuivua itsestään.
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29.1 Vianmääritys
Vianmääritykseen liittyvät tiedot antavat tietoja
merielektroniikkalaitteisiin ja niiden asennuksiin liittyvien
mahdollisten vikojen syistä sekä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä.
Kaikki Raymarine-tuotteet tarkistetaan kattavasti tarkkojen
laadunvarmistustoimien määrittämillä tavoilla ennen pakkausta
ja lähettämistä. Jos laitteen käytössä jostakin syystä kuitenkin
ilmenisi ongelmia, tämän osion tiedot auttavat ratkaisemaan
mahdollisia ongelmia sekä palauttamaan normaalin toiminnan.
Mikäli et pysty ratkaisemaan mahdollista ongelmaa tämän
osion tietojen avulla, ole hyvä ja ota yhteys Raymarine-yhtiön
tekniseen tukeen lisätietojen saamiseksi.
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29.2 Päällekytkentään liittyvä vianmääritys
Laitteen päällekytkentään liittyvät ongelmat ongelmat, niiden mahdolliset syyt ja suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista liittyvät sulakkeet ja katkaisijat.

Tarkista virransyöttökaapelin eheys. Tarkista, että liitännät ovat kunnolla
kiinni ja että liitännät ovat vapaat epäpuhtauksista (mm. korroosio).

Järjestelmä (tai sen osa) ei käynnisty. Virtalähteeseen liittyvä ongelma.

Tarkista, että jännitelähteen jännite on oikean suuruinen ja että
jännitelähde kykenee syöttämään riittävästi virtaa näytölle.
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29.3 Tutkan vianmääritys
Tutkaan liittyvät mahdolliset ongelmat ratkaisuehdotuksineen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista, että tutka-antennin jännitelähteen kaapeli on ehjä ja että kaikki
liitännät ovat tiukasti kiinni ja että niissä ei ole korroosiota.

Tarkista liittyvät sulakkeet ja katkaisijat.

Tutka-antennin jännitelähde.

Tarkista, että jännitelähteen lähtöjännite on oikean suuruinen ja
että jännitelähteen virransyöttökyky on riittävä (tarvittaessa käytä
jännitemuuttajaa).

Tarkista, että tutka-antenni on liitetty oikein joko Raymarine-
verkkokytkimen tai SeaTalkhs-yhdysliittimeen (tapauksesta riippuen).

Tarkista Raymarine-verkkokytkimen tila (jos käytössä).

SeaTalkhs / RayNet -verkko-ongelma.

Tarkista, että SeaTalkhs/ RayNet -kaapelit ovat ehjät.

Laitteiden ohjelmistojen
epäyhteensopivuus saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen.

Ei dataa [No Data] tai Ei antennia [No
scanner] —viesti.

Tutka-antennin jalustassa oleva kytkin
on OFF-asennossa.

Varmista, että tutka-antennin jalustan kytkin on ON-asennossa.

Tutkan alustus ei käynnisty
(jännitteenohjausmoduli (VCM)
pysyy torkkutilassa).

Satunnaisesti toimiva tai huono
virransyötön liitäntä.

Tarkista VCM:n virransyötön liitäntä. (Tulojännite = 12 / 24V,
Lähtöjännite = 40V)

Suuntima tutkanäytöllä näkyvään
kohteeseen on väärä.

Tutkan suuntaus on tarkistettava ja
säädettävä.

Tarkista ja säädä tutkan suuntaus.
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29.4 GPS-vianmääritys
GPS-laitteeseen liittyvät mahdolliset ongelmat syineen ja ratkaisuehdotuksineen on kuvattu tässä.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Maantieteellinen sijainti tai
vallitsevat olosuhteet estävät
satelliittipaikannuksen.

Tarkista säännöllisesti mikäli paikannustieto tulee saataville
olosuhteiden parantuessa tai toisessa maantieteellisessä sijainnissa.

GPS-liitäntävika. Varmista, että ulkoiset GPS-liitännät ja kaapeloinnit ovat kunnossa ja
liitetty oikein.

Ulkoinen GPS-antenni sijaitsee
epäedullisesti.
Esimerkkejä:

• Kannen alapuolella.

• Lähettävien laiteiden kuten
VHF-radion läheisyydessä.

Varmista, että GPS-antennilla on vapaa näkymä taivaankannelle.

Näytössä näkyy ”No Fix” (ei
paikannustietoa) GPS-tilasymboli.

GPS-asennusongelma. Lisätietoja asennusohjeessa.

Huom: Näyttö sisältää GPS-tilasivun. Näyttö sisältää signaalivoimakkuustiedon sekä muita oleellisia tietoja.
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29.5 Kaikuluotaimen vianmääritys
Kaikuluotaimeen liittyvät mahdolliset ongelmat mahdollisine syineen ja ratkaisuehdotuksineen on kuvattu tässä.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Laitteen virtalähteeseen liittyvä vika. Tarkista virtalähde ja kaapelit.

Muu laitevika. Lisätietoja laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Tarkista, että laite on liitetty oikein joko Raymarine-verkon
SeaTalkhs-kytkimeen tai yhdysliittimeen (tapauksesta riippuen).

Tarkista Raymarine-verkkokytkimen tila (jos käytössä).

SeaTalkhs / RayNet -verkko-ongelma.

Tarkista, että SeaTalkhs/ RayNet -kaapelit ovat ehjät.

Kaikuluotaintietoja ei ole saatavissa
monitoiminäytön kautta.

Laitteiden ohjelmistojen
epäyhteensopivuus saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen.

Vahvistus- tai taajuusasetukset ovat
ehkä epäsopivia nykyisiin olosuhteisiin
verrattuna.

Tarkista kalakaiun esiasetus-, vahvistus- ja taajuusasetukset.

Laitteen virtalähteeseen liittyvä vika Tarkista virtalähteen lähtöjännite, liian matala jännite saattaa vaikuttaa
laitteen lähetystehoon.

Laitteen kaapelivika. Tarkista, että laitteeseen menevät virta-, anturi- ja muut kaapelit on
liitetty kunnolla ja että ne ovat ehjiä.

Tarkista että anturi on asennettu suoraan ja että se on puhdas.Anturivika

Jos käytössä on peräpeiliin asennettu anturi, tarkista että anturi ei ole
kääntynyt ylöspäin ulkoisen iskun seurauksena.

Muu laitevika. Lisätietoja laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Paikoillaan oleva alus Kaloja merkitsevät kaarisymbolit eivät näy mikäli alus pysyy paikoillaan,
kalat näkyvät sen sijaan suorina viivoina.

Nopeakulkuinen alus Anturin ympärillä oleva turbulenssi saattaa sekoittaa laitteen toimintaa.

Kyseenalaisia syvyyslukemia tai
ongelmia kaikukuvassa.

Vieritysnopeus asetettu nollaan Säädä vieritysnopeus

Siipipyörävika Tarkista että siipipyörä on puhdas.

Nopeuden offset-arvoa ei ole määritetty. Säädä nopeuden offset-arvo.

Väärä nopeuslukema

Väärä kalibrointi Kalibroi laite uudelleen
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29.6 Lämpökameran vianmääritys
Lämpökameraan liittyvät mahdolliset ongelmat mahdollisine syineen ja ratkaisuehdotuksineen on kuvattu tässä.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Kamera on valmiustilassa. Kamera ei näytä videokuvaa jos se on valmiustilassa. Käytä kameran
säätimiä (lämpökamerasovelluksen tai JCU:n säätimiä) ja "herätä"
kamera valmiustilasta.

Lämpökameran videoliitäntöihin liittyvä
ongelma.

• Tarkista, että lämpökameran videokaapelit ovat kunnossa ja että
ne on liitetty oikein.

• Varmista, että video on liitetty monitoiminäytön tai GVM:n videotuloon
1.

• Varmista, että näytön osalta on valittu oikea videotulo.

Videokuva ei näy.

Kameran tai JCU:n (jos käytetään
ensisijaisena ohjaimena)
virtalähteeseen liittyvä ongelma.

• Tarkista kameran ja JCU / PoE-injektorin (jos käytössä)
virtalähdeliitännät.

• Tarkista, että virtakytkin / katkaisija on päällä.

• Tarkista sulakkeen / katkaisijan tila.

Lämpökameran hallinta ei onnistu
Raymarine-näytön tai -näppäimistön
kautta.

Lämpökamerasovellus ei ole
toiminnassa.

Varmista, että lämpökamerasovellus on käytössä monitoiminäytössä
(videosovelluksen sijaan, koska videosovellus ei sisällä kameran
säätimiä).

Tarkista, että ohjain ja lämpökamera on liitetty oikein verkkoon. (Huom:
Kyseessä voi olla suora liitäntä tai liitäntä Raymarine-kytkimen kautta).

Tarkista Raymarine-verkkokytkimen tila (jos käytössä).

Verkkoon liittyvä ongelma.

Tarkista, että SeaTalkhs/ RayNet -kaapelit ovat ehjät.

Ohjaukseen liittyvä ristiriita, jonka
aiheuttaa useampi samanaikainen
eri asemien kautta ohjausta yrittävä
käyttäjä.

Varmista, että muita ohjaimia ei käytetä samaan aikaan.

Tarkista virta- / verkkokaapelointi ohjaimeen ja PoE-injektoriin (PoE:tä
käytetään vain valinnaisen Joystick Control Unit -yksikön kanssa).

Sattumanvaraisesti toimivat tai
toimimattomat säätimet.

Ongelma ohjaimen kanssa.

Tarkista mahdolliset muut ohjaimet. Jos muita ohjaimia on käytössä
tarkoittaa se, että muut kameraan liittyvät perusvikatyypit voidaan
eliminoida vianmäärityksessä.

Kamera ei ole Dual Payload
-kaksikuvatyyppiä.

Vain "Dual Payload" - eli kaksikuvamallit (kaksilinssiset) lämpökamerat
tukevat VIS / IR -vaihtotoimintoa.

Vaihto lämpökuvan ja näkyvän valon
kuvan (VIS / IR) välillä ei onnistu.

VIS / IR -kaapelia ei ole liitetty. Varmista, että VIS / IR -kaapeli on liitetty kamerasta
Raymarine-järjestelmään. (Pelkkää IR-kuvaa välittävä kaapeli ei tue
kuvan vaihtoa).

Huono laatu tai viallinen videokaapeli. Varmista, että videokaapeli ei ole tarpeettoman pitkä. Mitä pitempi
kaapeli (tai mitä pienempi kaapelin poikkipinta-ala), sitä suuremmiksi
häviöt muodostuvat. Käytän vain korkealuokkaista kaapelia ja varmista,
että kaapeli soveltuu merikäyttöön.

Kohinainen kuva.

Kaapeli altistuu muista lähteistä tuleville
sähkömagneettisille häiriöille (EMI,
Electromagnetic Interference).

• Varmista, että käytät vain korkealuokkaisia suojattuja kaapeleita.

• Varmista että kaapeleiden välinen etäisyys on riittävä, esimerkiksi
data- ja virtakaapelien vetojen tulee sijaita riittävän etäällä toisistaan.

Näytön kirkkaus on asetettu liian
matalalle tasolle.

Säädä kuvan kirkkaus sopivaksi kirkkauden säätimillä.

Lämpökamerasovelluksen kontrastin tai
kirkkauden säätimet on säädetty liian
matalalle tasolle.

Käytä lämpökamerasovelluksen asianomaista valikkoa ja säädä kuvan
kontrasti ja kirkkaus.

Kuva on liian pimeä tai liian kirkas.

Näkymätila ei sovellu käytettäväksi
nykyisissä olosuhteissa.

Tietyissä olosuhteissa voi olla tarpeen käyttää muuta näkymätilan
asetusta. Esimerkiksi erittäin kylmä tausta (kuten taivas) voi aiheuttaa
sen, että kamera hyödyntää liian laajaa lämpötila-aluetta. Käytä
SCENE-painiketta.

Kuva pysähtyy hetkellisesti. FFC (Flat Field Correction). Kuva pysähtyy hetkellisesti säännöllisin väliajoin Flat Field Correction
(FFC) -korjausjakson aikana. Juuri ennen FFC-jaksoa näytön
vasempaan yläkulmaan tulee näkyviin pieni vihreä neliö.

Kuva on väärinpäin. Kameran “pallo alas” -asetus on
määritetty väärin.

Varmista, että lämpökamerajärjestelmän asetusvalikon "pallo alas"
-asetus on määritetty oikein.
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29.7 Systeemitietoihin liittyvä vianmääritys
Tietyt asennukseen liittyvät asiat voivat aiheuttaa ongelmia yhteen liitettyjen laitteiden tiedonjakamiseen liittyen. Mainitut ongelmat,
niiden mahdolliset syyt ja suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista dataväylän (esim. SeaTalkng) kaapelointi ja liitännät.

Tarkista dataväylän (esim. SeaTalkng) kaapeloinnin eheys.

Näyttö ei vastaanota tietoja.

Jos käytettävissä on dataväylän (esim. SeaTalkng) referenssimanuaali,
katso lisätietoja manuaalista

Tarkista puuttuvien tietojen lähde (esim. ST70-mittari tai moottoriliitäntä).

Tarkista SeaTalk-väylän virransyöttö.

Tietoja syöttävä lähde (esim.
ST70–mittari tai moottorin liitäntä)
ei toimi.

Katso lisätietoja väylään liitettyjen laitteiden asianomaisista
käyttöohjeista ja manuaaleista.

Mittareiden, moottoreiden tai muiden
järjestelmien tiedot eivät ole kaikkien
näyttöjen käytettävissä.

Laitteiden ohjelmistojen
epäyhteensopivuus saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen.

Tarkista että kaikki tarvittavat laitteet on liitetty verkkoon.

Tarkista Raymarine-verkkokytkimen tila.

Verkko-ongelma

Tarkista, että SeaTalkhs/ RayNet -kaapelit ovat ehjät.

Mittareiden tai muiden järjestelmän
osien tiedot puuttuvat joiltakin mutta
eivät kaikilta näytöiltä.

Laitteiden ohjelmistojen
epäyhteensopivuus saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen.
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29.8 Videon vianmääritys
Videotuloihin liittyvät ongelmat mahdollisine syineen ja ratkaisuehdotuksineen on kuvattu tässä

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

"No signal" -viesti (ei signaalia)
näytössä (videokuvaa ei näy)

Kaapeli- tai liitäntävika Tarkista että liitännät ovat kunnossa ja vapaat epäpuhtauksista (mm.
korroosio).
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29.9 WiFi-vianmääritys
Tietyt asennukseen liittyvät seikat saattavat aiheuttaa ongelmia langattomien laitteiden välisessä tiedonvaihdossa. Mainitut
ongelmat, niiden mahdolliset syyt ja suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Varmista, että monitoiminäytön Wi-Fi on kytketty käyttöön (Kotisivu:
> Asetukset > Järjestelmän asetukset > Langattomat liitännät >
Wi-Fi > On).

Varmista että iPhone-laitteen “WiFi”-vaihtoehto on kytketty päälle (kts.
matkapuhelimen Asetukset-valikko).

Langaton yhteys ei toimi. Tabletti-PC:n / älypuhelimen ja
monitoiminäytön välillä ei ole langatonta
yhteyttä.

Varmista, että Raymarine-liitäntä on valittu WiFi-verkoksi. Jos
monitoiminäytön WiFi-liitännälle on määritetty salasana varmista, että
sama salasana on syötetty iPhone-laitteeseen kun sitä kysytään.

Lataa tarvittava Raymarine-sovellusohjelma soveltuvasta nettikaupasta.Tabletti-PC:n / älypuhelimen
Raymarine-sovellusohjelma ei ole
käynnissä. Käynnistä laitteen Raymarine-sovellusohjelma.

Laitteessa ei ole asennettuna
Raymarine-sovellusta

Mobiililaitteiden sovelluksia EI
käynnistetä monitoiminäytön kautta.

Ota käyttöön “Vain katselu” tai “Kauko-ohjain” (Kotisivu: >
Asetukset > Järjestelmän asetukset > Langattoman liitännät >
Mobiilisovellukset).

Laite ei ole yhteensopiva
Raymarine-sovelluksen kanssa

Suositeltavat laitevaatimukset:

• iOS-laitteet = Paras suorituskyky saavutetaan iPhone 4:n tai
uudemman sekä iPad 2 tai uudemman laitteen kanssa.

• Android/Kindle Fire = Paras suorituskyky saavutetaan 1 GHz:in tai
nopeammalla prosessorilla ja käyttöjärjestelmäversiolla 2.2.2. tai
uudemmalla versiolla.

Raymarine-sovellus toimii hitaasti tai ei
toimi lainkaan.

Monitoiminäytön ohjelmistoversio ei
ole yhteensopiva mobiilisovelluksen
kanssa

Varmista, että monitoiminäytön ohjelmistoversio on 3.15 tai uudempi.

Lataa “Navionics Marine” -sovellus nettikaupasta.Älypuhelimessa / tabletti-PC:ssä ei ole
asennettuna ja käynnissä “Navionics
Marine” -sovellusta. Käynnistä laitteen “Navionics Marine” -sovellus.

Ei reittipisteiden / reittien tahdistusta
Navionics Marine -sovelluksen kanssa.

Monitoiminäytön karttasovellus ei ole
käynnissä.

Käynnistä monitoiminäytön karttasovellus.

Heikko tai katkeileva WiFi-signaali. Lähellä olevat muut laitteet aiheuttavat
häiriöitä.

Useampi samanaikaisesti päällä oleva langaton laite (kannettava
tietokone, matkapuhelin jne.) saattaa aiheuttaa tilanteen jossa
langattomat signaalit häiriintyvät toisistaan. Kytke kukin laite vuoron
perään pois päältä hetkellisesti kunnes olet selvittänyt häiriöitä
aiheuttavan laitteen.

Älypuhelin / tabletti-PC ei pysty
liittymään Internetiin tai ei pysty
vastaanottamaan sähköposteja
Raymarine-sovelluksen asentamisen
jälkeen.

Laite on edelleen liitetty
monitoiminäyttöön.

Varmista, että laitteesi tukiaseman valinta on vaihdettu takaisin
edelliseen asetukseen (esim. marinan Wi-Fi-tukiasemaan).
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29.10 Bluetooth-vianmääritys
Aspects of the installation can cause problems with the data shared between wireless devices. Mainitut ongelmat, niiden
mahdolliset syyt ja suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Varmista, että Bluetooth on kytketty käyttöön monitoiminäytössä
(Kotisivu: > Asetukset > Järjestelmän asetukset > Langattomat
liitännät > Bluetooth > Päällä).

Varmista että iPhonen "Bluetooth"-asetus on kytketty käyttöön (kts.
puhelimen valikon kohdasta Asetukset / Yleisvalikko).

Langaton yhteys ei toimi. iPhonen ja monitoiminäytön välistä
Bluetooth-liitäntää ei ole luotu.

Varmista, että Bluetooth-laite on liitetty pariksi sen monitoiminäytön
kanssa jota haluat käyttää. Valitse seuraavasti: Kotisivu: > Asetukset
> Järjestelmän asetukset > Liitännät > Uusi Bluetooth-liitäntä.

Mediasoittimen tulee olla yhteensopiva
Bluetooth 2.1+ EDR power class 1.5
-standardin kanssa (tuettu profiili:
AVRCP 1.0 tai uudempi)

Tarkista Bluetooth-yhteensopivuus laitteen valmistajalta. Jos laite
ei ole Bluetooth 2.1+ EDR power class 1.5 (tuettu profiili: AVRCP
1.0) -yhteensopiva se ei sovellu langattomaan yhteiskäyttöön
monitoiminäytön kanssa.

Ei mediasoitinohjausta.

“Audio-ohjaus” EI ole kytketty käyttöön
monitoiminäytön asetuksissa.

Kytke “Audio-ohjaus” käyttöön seuraavasti: (Kotisivu > Asetukset
> Järjestelmän asetukset > Langattomat liitännät > Liitäntöjen
hallinta > Audioasetukset > Päällä).

Heikko tai katkeileva Bluetooth-signaali. Lähellä olevat muut laitteet aiheuttavat
häiriöitä.

Useampi samanaikaisesti päällä oleva langaton laite (kannettava
tietokone, matkapuhelin jne.) saattaa aiheuttaa tilanteen jossa
langattomat signaalit häiriintyvät toisistaan. Kytke kukin laite vuoron
perään pois päältä hetkellisesti kunnes olet selvittänyt häiriöitä
aiheuttavan laitteen.
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29.11 Kosketusnäytön vianmääritys
Kosketusnäyttöön liittyvät mahdolliset ongelmat syineen ja ratkaisuehdotuksineen on kuvattu tässä.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Kosketuslukitus on päällä. Käytä Joystick-säädintä ja kytke kosketusnäytön lukitus pois päältä.

Näyttöä ei käytetä paljain sormenpäin,
esimerkiksi hanskat ovat kuluneet.

Kosketusnäytön toiminta edellyttää että kosketus tapahtuu paljain
sormenpäin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää nk. sähköä johtavia hanskoja.

Kosketusnäyttö on kalibroitava. Käytä Asetukset-valikon Kosketuksen kalibrointi -toimintoa.

Kosketusnäyttö ei toimi odotetulla
tavalla.

Näytön pinnassa on kuivunutta
suolavettä.

Puhdista näytön pinta varovasti ja kuivaa huolellisesti näytön mukana
toimitettuja ohjeita noudattaen.
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29.12 Kosketusnäytön kalibrointi
Tarvittaessa voit suorittaa kosketustoiminnon tarkkuuden
varmistavan kalibroinnin.
Kalibrointi koostuu yksinkertaisista toimenpiteistä, joissa
näytöllä näkyviä kohteita kosketetaan mahdollisimman tarkasti
keskelle. Parhaan tuloksen takaamiseksi tämä toimenpide tulee
suorittaa aluksen ollessa kiinnitettynä laituriin tai aluksen ollessa
ankkurissa.

Huom: Tämä pätee vain kosketusnäyttötoiminnolla
varustettuihin monitoiminäyttöihin.

Kosketusnäytön kalibrointi
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Kosketuksen kalibrointi.
4. Sijoita sormenpää näytöllä olevan kohteen päälle hetkeksi ja

nosta sormenpää irti näytön pinnasta.
5. Toista edellä kuvattu toiminto vielä 3 kertaa.
6. Mikäli edellä kuvatut kalibrointitoimenpiteet onnistuivat,

näyttöön tulee viesti “Kosketuksen kalibrointi valmis”.
7. Palaa Ylläpito-valikkoon valitsemalla Poistu.
8. Jos kohdistuksen kalibrointi epäonnistui näyttöön tulee viesti

“Vääränlainen kosketus" ja kohdistustoiminto käynnistyy
uudelleen.

9. Kahden epäonnistuneen kohdistusyrityksen jälkeen sinua
ehkä pyydetään suorittamaan tarkkuuskohdistustoimenpide.
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29.13 Sekalaisten ongelmien vianmääritys
Sekalaiset ongelmat ja niiden mahdolliset syyt ja ratkaisut on kuvattu tässä luvussa.

Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista liittyvät sulakkeet ja katkaisijat.

Tarkista virransyöttökaapelin eheys. Tarkista, että liitännät ovat kunnolla
kiinni ja että liitännät ovat vapaat epäpuhtauksista (mm. korroosio).

Ajoittain ilmenevä näytön virransyöttöön
liittyvä ongelma.

Tarkista, että jännitelähteen jännite on oikean suuruinen ja että
jännitelähde kykenee syöttämään riittävästi virtaa näytölle.

Järjestelmän ohjelmiston
epäyhteensopivuus (ohjelmisto
päivitettävä).

Siirry Internet-sivuille osoitteeseen www.raymarine.com ja
napsauta Support-linkkiä josta pääset lataamaan viimeisimmät
ohjelmistopäivitykset.

Näyttö käyttäytyy oudosti:

• Usein tapahtuvia ei-toivottuja laitteen
uudelleenkäynnistymisiä.

• Järjestelmä kaatuu tai muu
epämääräinen toiminta.

Vaurioituneet tiedot / muu tuntematon
syy.

Suorita tehdasasetuksiin nollaus.

Tärkeää: Tämä aiheuttaa monitoiminäytön muistiin tallennettujen
asetuksien ja tietojen (kuten reittipisteiden) menetyksen. Tallenna
tärkeät tiedot muistikortille ennen nollausta.
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30.1 Raymarine-asiakastuki
Raymarine tarjoaa kattavan asiakastuen. Voit ottaa yhteyttä
asiakastukeen Raymarine-yhtiön Internet-sivujen kautta,
puhelimitse tai sähköpostin avulla. Jos et pysty selvittämään
ongelmaa itse, ole hyvä ja ota yhteys saadaksesi lisäapua.

Web—tuki
Vieraile Internet-sivujen asiakastuessa osoitteessa:
www.raymarine.com
Sivut sisältävät Usein Kysytyt Kysymykset —osion (Frequently
Asked Questions), huoltotiedot, sähköpostiyhteyden Raymarine-
yhtiön tekniseen tukeen sekä Raymarine-jälleenmyyjien
osoitteet eri maissa.

Puhelin- ja sähköpostituki
Yhdysvalloissa:

• Puh: +1 603 324 7900

• Ilmainen: +1 800 539 5539

• Sähköposti: support@raymarine.com

Iso-Britannia, Eurooppa ja Lähi-Itä:

• Puh: +44 (0)13 2924 6777

• Sähköposti: ukproduct.support@raymarine.com

Kauko-Itä ja Australia:

• Puh: +61 (0)29479 4800

• Sähköposti: aus.support@raymarine.com

Tuotetiedot
Jos tarvitset huoltoa tai muuta apua, ole hyvä ja varaa alla
luetellut tiedot käsille ennen yhteydenottoa:

• Tuotenimi.

• Tuotteen tunnistetiedot.

• Sarjanumero.

• Ohjelmiston versiotiedot.

• Järjestelmäkaaviot.

Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.

Tuotetietojen katselu
Kotisivun näkyessä näytöllä:
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Ylläpito.
3. Valitse Järjestelmädiagnostiikka.
4. Valitse Valitse laite.
5. Valitse sopiva tuotevaihtoehto luettelosta.
6. Valitse Näytä kaikki tiedot.

30.2 Kolmannen osapuolen tuki
Kolmansien osapuolien yhteystiedot sekä tuote- ja
asiakastuen yhteystiedot löytyvät asianomaisten tahojen omilta
Internet-sivuilta.

Fusion
www.fusionelectronics.com

Navionics
www.navionics.com

Sirius
www.sirius.com
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31.1 a-sarja

a6x Fyysisest spesifikaatiot
Mitat • Leveys: 163,57 mm (6,44")

• Korkeus (POISLUKIEN teline):
143,47 mm (5,65")

• Korkeus (MUKAANLUKIEN
teline): 162,72 mm (6,41")

• Syvyys (POISLUKIEN kaapelit):
74,1 mm

• Syvyys (mukaanlukien kaapelit):
167,5 mm (6,6")

Paino (pelkkä laite) 0,715 kg (1,58 paunaa)

a7x Fyysiset spesifikaatiot
Mitat • Leveys: 205,1 mm (8")

• Korkeus (POISLUKIEN teline): 147,1 mm
(5,8")

• Korkeus (MUKAANLUKIEN teline): 163,3
mm (6,4")

• Syvyys (POISLUKIEN kaapelit): 73,6 mm
(2,9")

• Syvyys (MUKAANLUKIEN kaapelit: 164,5
mm (6,48")

Paino (pelkkä laite) 0,715 kg (1,58 paunaa)

a6x virransyötön tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite 12 VDC

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 15,6 VDC

Sulake / Katkaisijat Suosittelemme lisäksi ylimääräisen
lämpökatkaisijan tai sulakkeen
asentamista sähkökeskukseen.
Lämpökatkaisijan sulakearvo riippuu
liitettävien laitteiden lukumäärästä.
Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun
Raymarine-jälleenmyyjään.

Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• a65 / a65 Wi-Fi— 8,6 W maks.

• a67 / a67 Wi-Fi— 12,2 W maks.

• a68 / a68 Wi-Fi— 10,6 W maks.

Virransäästötila:

• a65 / a65 Wi-Fi— 3,8 W maks.

• a67 / a67 Wi-Fi— 7,4 W maks.

• a68 / a68 Wi-Fi— 5,8 W maks.

Huom: Virrankulutusarvot
edustavat kuormitettua
järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden
tapauksessa virrankulutukseen
sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja Seatalkng
-referenssimanuaalissa).

1

a7x virransyötön tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite 12 VDC

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 15,6 VDC

Sulake / Katkaisijat Suosittelemme lisäksi ylimääräisen
lämpökatkaisijan tai sulakkeen
asentamista sähkökeskukseen.
Lämpökatkaisijan sulakearvo riippuu
liitettävien laitteiden lukumäärästä.
Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun
Raymarine-jälleenmyyjään.

Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• a75 / a75 Wi-Fi— 9,1 W maks.

• a77 / a77 Wi-Fi— 12,7 W maks.

• a78 / a78 Wi-Fi— 11,1 W maks.

Virransäästötila:

• a75 / a75 Wi-Fi— 3,8 W maks.

• a77 / a77 Wi-Fi— 7,4 W maks.

• a78 / a78 Wi-Fi— 5,8 W maks.

Huom: Virrankulutusarvot
edustavat kuormitettua
järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden
tapauksessa virrankulutukseen
sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja Seatalkng
-referenssimanuaalissa).

1

Ympäristöolosuhteet
Alla mainitut ympäristöolosuhteet pätevät kaikille näyttömalleille

Käyttölämpötila -25ºC ... +55ºC (-13ºF ... 131ºF)

Varastointilämpötila-alue -30ºC ... +70ºC (-22ºF ... 158ºF)

Suhteellinen kosteus Maksimi 75%

IP-luokitus • IPX6 ja IPX7

• IPX6 (vain e165)

Katselukulma
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C

D

A B

a6x a7x

A 60º 75º

B 60º 75º

C 60º 70º

D 50º 75º

Huom: Yllä mainitut katselukulmat on mitattu käyttämällä
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, arvoja tulee
käyttää vain vertailuun. ÄLÄ asenna tuotetta ennen kuin olet
alustavasti testannut näkyvyyden aiotussa asennuspaikassa.
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a6x-näytön tekniset tiedot
Koko 5,7"

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 640 x 480 VGA

Kuvasuhde 4:3

Maksimimäärä hyväksyttävissä
olevia väärin valaistuja pikseleitä

5

a7x-näytön tekniset tiedot
Koko 7.0"

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 800 x 480 WVGA

Kuvasuhde 16:9

Maksimimäärä
hyväksyttävissä olevia väärin
valaistuja pikseleitä

6

Dataliitännät
Langalliset liitännät
NMEA 0183 2x NMEA 0183 -portit:

• NMEA-portti 1: Tulo ja lähtö, 4800 /
38400 baudia

• NMEA-portti 2: Vain tulo, 4800 / 38400
baudia

Huom: NMEA 0183 -liitäntä ei päde
uusien a-sarjan monitoiminäyttöjen
tapauksessa.

Verkko (SeaTalkhs) • Uusi a-sarja, e7 ja e7D = 1 x
SeaTalkhs-portti. 100 Mbits/s.
RayNet-tyypin liitäntä

• Uusi c-sarja ja e-sarja (poislukien e7 ja
e7D) = 2 x SeaTalkhs-portti. 100 Mbits/s.
RayNet-tyypin liitäntä

SeaTalkng 1 x SeaTalkng-liitäntä

Langattomat liitännät
Wi-Fi 802.11 b / g

Huom: Wi-Fi-liitännän tiedot liittyvät
vain sisäänrakennetulla Wi-Fi-liitännällä
varustettuihin monitoiminäyttöihin.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR power class 1.5 (tuettu
profiili: AVRCP 1.0)

Sisäisen GPS:n tekniset tiedot
Sisäisen GPS:n tekniset tiedot pätevät seuraavien
monitoiminäyttöjen osalta: uusi a-sarja, uusi c-sarja ja uusi
e-sarja (poislukien e165).
Kanavat 50

Kylmäkäynnistys <2 minuuttia

Vastaanottimen IC-herkkyys 163 dBm jäljitys

Satellite Based Aiding System
(SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Erikoisominaisuudet Active Jamming Reduction
(aktiivisen paikkatiedon häirinnän
poisto)

Toimintataajuus 1575,42 MHz

Signaalin vastaanotto Automaattinen

Kalenterin päivitys Automaattinen

Geodeettinen datumi WGS-84, vaihtoehtoja käytettävissä
Raymarine-näyttöjen kautta.

Päivitysnopeus 1 sekunti

Antenni Keraaminen siru

Tarkkuus • Ilman SBAS:ää <= 15 metriä 95%
ajasta

• SBAS:n kanssa: <= 5 metriä 95%
ajasta

Sisäisen kaikuluotaimen tekniset tiedot
Sisäisen kaikuluotaimen tekniset tiedot pätevät vain
kaikuluotaimella varustettuihin monitoiminäyttömalleihin.

Toimintataajuudet 50 / 83 / 200 kHz

Lähetysteho Maks. 600 W RMS, anturista
riippuen

Syvyysalue Maks. 3000 jalkaa, anturista
riippuen

Kaikuluotain / DownVision - tekniset tiedot
Kanavat 2 x CHIRP (1 x kaiku ja 1 x DownVision)

Keilan kattavuus • Kaikuluotain — kartiomainen keila.

• DownVision — Leveä (paapuuri / styyrpuuri) ja
kapea (etu / taka)) viuhkatyyppinen keila.

Syvyys Tyypillinen maksimisyvyys 189 metriä (600 jalkaa).
Pätee sekä kaikuluotain- että DownVision-kanaviin.

Elektronisten karttojen tekniset tiedot
Sulautetut elektroniset
kartat

• LightHouse maailmalaajuinen
pohjakartta.

• Navionics maailmanlaajuinen pohjakartta.

Yhteensopivat
LightHouse-kartat

• Vektoripohjaiset LightHouse-kartat

• Rasteripohjaiset LightHouse-kartat

Yhteensopivat
Navionics-karttakortit

• Navionics Ready to Navigate

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Huom:
Lisätietoja tuetuista karttakorteista on saatavissa
Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
www.raymarine.com).
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Yhteensopivuustiedot
Vaatimustenmukaisuuden takaava sertifikaatti pätee kaikille eri
näyttömallin versioille

Yhteensopivuus • NMEA 2000 -sertifikaatti

• WiFi Alliance -sertifikaatti

• Bluetooth-sertifikaatti

• Eurooppa: 1999/5/EC

• Australia ja Uusi Seelanti: C-Tick,
Compliance Level 2

• FCC 47CFR part 15

• Industry Canada RSS210

31.2 c- ja e-sarjat

e7 / e7D Fyysiset ominaisuudet
Mitat • Leveys: 233 mm (9,17 tuumaa)

• Korkeus (ILMAN telinettä): 145
mm (5,71 tuumaa)

• Korkeus (teline mukaanlukien):
180 mm (7,09 tuumaa)

• Syvyys (ILMAN kaapeleita): 64
mm (2,52 tuumaa)

• Syvyys (kaapeleilla): 160 mm
(6,29 tuumaa)

Paino (pelkkä laite) e7

• 1,465 kg (3,23 paunaa)

e7D

• 1,550 kg (3,42 paunaa)

Paino (kuljetuspakkauksessa) e7

• 2,385 kg (5,26 paunaa)

e7D

• 2,423 kg (5,34 paunaa)

e95 / e97 / c95 / c97 Tekniset tiedot
Mitat • Leveys: 290 mm (11,42 tuumaa)

• Korkeus (ILMAN telinettä): 173
mm (6,81 tuumaa)

• Korkeus (mukaanlukien teline):
212 mm (8,35 tuumaa)

• Syvyys (ILMAN kaapeleita): 64
mm (2,52 tuumaa)

• Syvyys (kaapeleilla): 160 mm
(6,29 tuumaa)

Paino (pelkkä laite) e95 / c95

• 2,165 kg (4,77 paunaa)

e97 / c97

• 2,265 kg (4,99 paunaa)

Paino (kuljetuspakkauksessa) e95 / c95

• 3,540 kg (7,8 paunaa)

e97 / c97

• 3,635 kg (8 paunaa)

e125 / e127 / c125 / c127 Fyysiset
ominaisuudet
Mitat • Leveys: 354 mm (13,94 tuumaa)

• Korkeus (ILMAN telinettä): 222
mm (8,74 tuumaa)

• Korkeus (mukaanlukien teline):
256 mm (10,08 tuumaa)

• Syvyys (ILMAN kaapeleita): 69
mm (2,72 tuumaa)

• Syvyys (kaapeleilla): 160 mm
(6,29 tuumaa)

Paino (pelkkä laite) e125 / c125

• 3,320 kg (7,32 paunaa)

e127 / c127
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• 3,450 kg (7,6 paunaa)

Paino (kuljetuspakkauksessa) e125 / c125

• 4,955 kg (10,9 paunaa)

e127 / c127

• 5,070 kg (11,18 paunaa)

e165 Fyysiset mitat
Mitat • Leveys: 426 mm (16,8")

• Korkeus (POISLUKIEN teline): 281,4 mm
(11,1")

• Korkeus (MUKAANLUKIEN teline): 295
mm (11,6")

• Syvyys (POISLUKIEN kaapelit): 68,4 mm
(2,7")

• Syvyys (MUKAANLUKIEN kaapelit): 176,6
mm (7")

Paino (pelkkä laite) 5,6 kg (12,3 paunaa)

e7 / e7D Virransyötön tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite 12 V dc

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 15,6 VDC

Sulake / Katkaisijat Johtosulake (asennettu
virtakaapeliin)

• 7 A. (Vakiotyyppinen 20 mm:n
lasiputkisulake)

Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• e7 — 10 W

• e7D — 13,8 W

Virransäästötila:

• e7 — 4,3 W

• e7D — 10,3 W

Huom: Virrankulutusarvot
edustavat kuormitettua
järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden
tapauksessa virrankulutukseen
sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja Seatalkng
-referenssimanuaalissa).

1

c95 / c97 / e95 / e97 virransyöttö
Nimelliskäyttöjännite 12/24 VDC

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 31,2 VDC

Sulake / Katkaisijat Johtosulake (asennettu
virtakaapeliin)

• 7 A. (Vakiotyyppinen 20 mm:n
lasiputkisulake)

Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• c95 — 13,1 W

• c97 — 16,7 W

• e95 — 18 W

• e97 — 22,1 W

Virransäästötila:

• c95 —5,9 W

• c97 — 9,7 W

• e95 — 11,2 W

• e97 — 14,9 W

Huom: Virrankulutusarvot
edustavat kuormitettua
järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden
tapauksessa virrankulutukseen
sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja Seatalkng
-referenssimanuaalissa).

1

c125 / c127 / e125 / e127 virransyöttö
Nimelliskäyttöjännite 12/24 VDC

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 31,2 VDC

Sulake / Katkaisijat Johtosulake (asennettu
virtakaapeliin)

• 7 A. (Vakiotyyppinen 20 mm:n
lasiputkisulake)

Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• c125 — 16,3 W

• c127 — 20,8 W

• e125 — 27,6 W

• e127 — 33,5 W

Virransäästötila:

• c125 —6,1 W

• c127 — 14,6 W

• e125 — 10,9 W

• e127 — 17 W

Huom: Virrankulutusarvot
edustavat kuormitettua
järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden
tapauksessa virrankulutukseen
sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja Seatalkng
-referenssimanuaalissa).

1

e165 virransyötön tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite 12/24 VDC

Käyttöjännitealue 10,8 VDC ... 31,2 VDC

Sulake / Katkaisijat Johtosulake (asennettu virtakaapeliin)

• 7 A. (Vakiotyyppinen 20 mm:n lasiputkisulake)
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Tehonkulutus Täysi taustavalon kirkkaustaso:

• e165 — 59,5 W

Virransäästötila:

• e165 — 10,9 W

Huom: Virrankulutusarvot edustavat
kuormitettua järjestelmää ja kaikulaitteen
sisältävien versioiden tapauksessa
virrankulutukseen sisältyy 600 W:n anturi.

LEN (Lisätietoja
Seatalkng -referenssi-
manuaalissa).

1

Ympäristöolosuhteet
Alla mainitut ympäristöolosuhteet pätevät kaikille näyttömalleille
Käyttölämpötila -25ºC ... +55ºC (-13ºF ... 131ºF)

Varastointilämpötila-alue -30ºC ... +70ºC (-22ºF ... 158ºF)

Suhteellinen kosteus Maksimi 75%

IP-luokitus • IPX6 ja IPX7

• IPX6 (vain e165)

Katselukulma ���
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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

Huom: Yllä mainitut katselukulmat on mitattu käyttämällä
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, arvoja tulee
käyttää vain vertailuun. ÄLÄ asenna tuotetta ennen kuin olet
alustavasti testannut näkyvyyden aiotussa asennuspaikassa.

e7 / e7D näytön tekniset tiedot
Koko 7 tuumaa

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 800 x 480 pikseliä (WVGA)

Maksimimäärä hyväksyttävissä
olevia väärin valaistuja pikseleitä

7

e95 / e97 / c95 / c97 Tekniset tiedot
Koko 9 tuumaa

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 800 x 480 pikseliä (WVGA)

Maksimimäärä hyväksyttävissä
olevia väärin valaistuja pikseleitä

8

e125 / e127 / c125 / c127 Näytön tekniset
tiedot
Koko 12 tuumaa

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 1280 x 800 pikseliä (WXGA)

Maksimimäärä hyväksyttävissä
olevia väärin valaistuja pikseleitä

8

e165 -näytön tekniset tiedot
Koko 15,4"

Tyyppi TFT LED -näyttö

Värien määrä 24 bittiä

Erotuskyky 1280 x 800 pikseliä (WXGA)

Kuvasuhde 16:9

Maksimimäärä
hyväksyttävissä olevia
väärin valaistuja
pikseleitä

8

Dataliitännät
Langalliset liitännät
NMEA 0183 2x NMEA 0183 -portit:

• NMEA-portti 1: Tulo ja lähtö, 4800 /
38400 baudia

• NMEA-portti 2: Vain tulo, 4800 / 38400
baudia

Huom: NMEA 0183 -liitäntä ei päde
uusien a-sarjan monitoiminäyttöjen
tapauksessa.

Verkko (SeaTalkhs) • Uusi a-sarja, e7 ja e7D = 1 x
SeaTalkhs-portti. 100 Mbits/s.
RayNet-tyypin liitäntä

• Uusi c-sarja ja e-sarja (poislukien e7 ja
e7D) = 2 x SeaTalkhs-portti. 100 Mbits/s.
RayNet-tyypin liitäntä

SeaTalkng 1 x SeaTalkng-liitäntä

Langattomat liitännät
Wi-Fi 802.11 b / g

Huom: Wi-Fi-liitännän tiedot liittyvät
vain sisäänrakennetulla Wi-Fi-liitännällä
varustettuihin monitoiminäyttöihin.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR power class 1.5 (tuettu
profiili: AVRCP 1.0)

Sisäisen GPS:n tekniset tiedot
Sisäisen GPS:n tekniset tiedot pätevät seuraavien
monitoiminäyttöjen osalta: uusi a-sarja, uusi c-sarja ja uusi
e-sarja (poislukien e165).
Kanavat 50

Kylmäkäynnistys <2 minuuttia

Vastaanottimen IC-herkkyys 163 dBm jäljitys
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Satellite Based Aiding System
(SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Erikoisominaisuudet Active Jamming Reduction
(aktiivisen paikkatiedon häirinnän
poisto)

Toimintataajuus 1575,42 MHz

Signaalin vastaanotto Automaattinen

Kalenterin päivitys Automaattinen

Geodeettinen datumi WGS-84, vaihtoehtoja käytettävissä
Raymarine-näyttöjen kautta.

Päivitysnopeus 1 sekunti

Antenni Keraaminen siru

Tarkkuus • Ilman SBAS:ää <= 15 metriä 95%
ajasta

• SBAS:n kanssa: <= 5 metriä 95%
ajasta

Sisäisen kaikuluotaimen tekniset tiedot
Sisäisen kaikuluotaimen tekniset tiedot pätevät vain
kaikuluotaimella varustettuihin monitoiminäyttömalleihin.

Toimintataajuudet 50 / 83 / 200 kHz

Lähetysteho Maks. 600 W RMS, anturista
riippuen

Syvyysalue Maks. 3000 jalkaa, anturista
riippuen

Video - tekniset tiedot
Signaalityyppi Komposiitti

Aikamuoto PAL tai NTSC

Liitintyyppi BNC (naaras)

Lähdön erotuskyky 720p

Elektronisten karttojen tekniset tiedot
Sulautetut elektroniset
kartat

• LightHouse maailmalaajuinen
pohjakartta.

• Navionics maailmanlaajuinen pohjakartta.

Yhteensopivat
LightHouse-kartat

• Vektoripohjaiset LightHouse-kartat

• Rasteripohjaiset LightHouse-kartat

Yhteensopivat
Navionics-karttakortit

• Navionics Ready to Navigate

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Huom:
Lisätietoja tuetuista karttakorteista on saatavissa
Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
www.raymarine.com).

Yhteensopivuustiedot
Vaatimustenmukaisuuden takaava sertifikaatti pätee kaikille eri
näyttömallin versioille

Yhteensopivuus • NMEA 2000 -sertifikaatti

• WiFi Alliance -sertifikaatti

• Bluetooth-sertifikaatti

• Eurooppa: 1999/5/EC

• Australia ja Uusi Seelanti: C-Tick,
Compliance Level 2

• FCC 47CFR part 15

• Industry Canada RSS210

Tekniset tiedot 363

http://www.raymarine.com


364 a Series / c Series / e Series



Luku 32: Varaosat ja tarvikkeet

Luvun sisältö
• 32.1 Anturitarvikkeet sivulla 366

• 32.2 DownVision-anturit ja tarvikkeet sivulla 366

• 32.3 Verkkolaitteisto sivulla 367

• 32.4 Verkkokaapelin liitintyypit sivulla 367

• 32.5 Verkkokaapelit sivulla 368

• 32.6 Verkkokaapelityypit sivulla 368

• 32.7 SeaTalkng-kaapeloinnin osat sivulla 369

• 32.8 SeaTalkng-kaapelit ja -tarvikkeet sivulla 369

• 32.9 SeaTalk-tarvikkeet sivulla 370

• 32.10 Videokaapelit sivulla 371

• 32.11 a65 / a67 varaosat sivulla 371

• 32.12 e7 e7D varaosat sivulla 372

• 32.13 e95 / e97 / c95 / c97 Varaosat sivulla 372

• 32.14 e125 / e127 / c125 / c127 Huollon varaosat sivulla 373

• 32.15 e165 varaosat sivulla 373

Varaosat ja tarvikkeet 365



32.1 Anturitarvikkeet
Kohde Tuotenumero Huomautukset

P48-kaiku-anturi A102140 Peräpeiliasennus.

P58-kaiku-anturi A102138 Peräpeiliasennus.

1 m (3,28 jalkaa)
Minn Kota -anturin
sovitinkaapeli

A62363 Vain suoraan liitäntään
kaikuluotaintoiminnon
sisältäviin monitoim-
inäyttömalleihin.

0,5 m (1,64 jalkaa)
anturin sovitinkaapeli

E66066 Minkä tahansa 600
Watin kaikumodu-
ulin-yhteensopivan
kaikuanturin suo-
raan liittämiseen
kaikuluotaintoiminnon
sisältäviin monitoim-
inäyttömalleihin.

32.2 DownVision-anturit ja tarvikkeet
Seuraavat DownVisionTM-tarvikkeet ovat saatavissa
käytettäväksi erilaisten DownVisionTM-mallivaihtoehtojen
kanssa.

Kohde Tuotenumero

CPT-100 Transom DownVision
-anturi

A80270

CPT-110 Through-hull DownVision
-anturi (muovia)

A80277

CPT-120 Through-hull DownVision
-anturi (pronssi)

A80271

Peräpeilianturin suoja aluksiin jotka
on varustettu uistelumoottorilla

A80207

4m (13,12 jalan) anturin jatkokaapeli
CPT-100-peräpeilianturille

A80273
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32.3 Verkkolaitteisto

Kohde
Tuotenu-
mero Huomautukset

HS5 RayNet
-verkkokytkin

A80007 5–porttinen kytkin useampien
RayNet-liitännän sisältävien
laitteiden verkkoliittämiseen. Laitteet
jotka on varustettu RJ45-tyyppisillä
SeaTalkhs-liittimillä voidaan myös
liittää sopivien adapterikaapeleiden
avulla.

RJ45 SeaTalkhs
-verkkokytkin

E55058 8–porttinen kytkin useampien
RJ45-liittimillä varustettujen
SeaTalkhs-laitteiden
verkkoliittämiseen.

RJ45 SeaTalkhs
-yhdysliitin

E55060 • Mahdollistaa RJ45-liittimillä
varustettujen SeaTalkhs-laitteiden
suoran liitännän pieniin
järjestelmiin jolloin verkkokytkintä
ei tarvita.

• Mahdollista RJ45-liittimillä
varustettujen SeaTalkhs-laitteiden
liittämisen HS5 RayNet-
verkkokytkimeen (yhdessä
sopivien adapterikaapeleiden
avulla).

• Mahdollistaa kahden
RJ45 SeaTalkhs-kaapelin
liittämisen yhteen kaapeloinnin
pidentämiseksi.

Suositellaan sisätilojen asennuksiin.

Ethernet RJ45
-yhdysliitin

R32142 • Mahdollistaa RJ45-liittimillä
varustettujen SeaTalkhs-laitteiden
suoran liitännän pieniin
järjestelmiin jolloin verkkokytkintä
ei tarvita.

• Mahdollista RJ45-liittimillä
varustettujen SeaTalkhs-laitteiden
liittämisen HS5 RayNet-
verkkokytkimeen (yhdessä
sopivien adapterikaapeleiden
avulla).

• Mahdollistaa kahden
RJ45 SeaTalkhs-kaapelin
liittämisen yhteen kaapeloinnin
pidentämiseksi.

Suositellaan ulkotilojen asennuksiin.

32.4 Verkkokaapelin liitintyypit
Käytössä on kahdenlaisia verkkokaapeliliittimiä — SeaTalkhs
ja RayNet.

SeaTalkhs-liitin — käytetään liittämään
SeaTalkhs-laitteet Raymarine-verkkokytkimeen
SeaTalkhs-kaapelien avulla.

RayNet-liitin — käytetään liittämään
Raymarine-verkkokytkimet ja SeaTalkhs-laitteet
monitoiminäyttöön RayNet-kaapelien
avulla. Tarvitaan myös jos käytetään
yhdysliitintä silloin kun vain yksi laite liitetään
monitoiminäytön verkkoliittimeen.
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32.5 Verkkokaapelit
RayNet-to-RayNet-kaapelit

Kaapeli Tuotenumero

400 mm (1,3 jalkaa) RayNet (F) -
RayNet (F) -kaapeli

A80161

2 m (6,56 jalkaa) RayNet (F) -
RayNet (F) -kaapeli

A62361

5 m (16,4 jalkaa) RayNet (F) -
RayNet (F) -kaapeli

A80005

10 m (32,8 jalkaa) RayNet (F) -
RayNet (F) -kaapeli

A62362

20 m (65,6 jalkaa) RayNet (F) -
RayNet (F) -kaapeli

A80006

100 mm (3,9 tuumaa) RayNet (M) -
RayNet (M) -kaapeli

A80162

RayNet suorakulma-adapteri A80262

RayNet-kaapelivedin 5-pakkaus R70014

RayNet-adapterikaapelit

Kaapeli Tuotenumero

1 m (3,28 jalkaa) RayNet (F) - RJ45
SeaTalkhs (M) -kaapeli

A62360

3 m (9,84 jalkaa) RayNet (F) - RJ45
SeaTalkhs (M) -kaapeli

A80151

10 m (32,8 jalkaa) RayNet (F) -
RJ45 SeaTalkhs (M) -kaapeli

A80159

400 mm (1,3 jalkaa) RayNet (F) ...
RJ45 SeaTalkhs (F) -kaapeli

A80160

100 mm (3,9 tuumaa) RayNet (F) -
RJ45 (F) -kaapeli

A80247

350 mm (13,78 tuumaa) RayNet (M)
- RJ45 SeaTalkhs (M) -kaapeli

A80272

3 m (9,84 jalkaa) RayNet (F) - RJ45
SeaTalkhs (M) -kaapeli

A80276

32.6 Verkkokaapelityypit
SeaTalkhs-verkkokaapeleita on kahta tyyppiä — “patch”- (liitäntä)
ja “network”- (verkko) kaapeleita.

• Liitäntäkaapeli — käytetään liittämään seuraavat laitteet
Raymarine-verkkokytkimeen:

– Lämpökamera PoE-injektorin kautta.

– Ylimääräinen Raymarine-verkkokytkin.

– PC tai kannettava tietokone jossa Voyager-ohjelmisto.

• Verkkokaapeli — käytetään liittämään seuraavat laitteet
Raymarine-verkkokytkimeen:

– Kaikuluotainmoduuli.

– SR100 Sirius -säävastaanotin.

– Ylimääräiset Raymarine-monitoiminäytöt.

SeaTalkhs-verkkokaapelit
Kaapeli Tuotenumero

1,5 m (4,9 jalkaa)
SeaTalkhs-verkkokaapeli

E55049

5 m (16,4 jalkaa)
SeaTalkhs-verkkokaapeli

E55050

10 m (32,8 jalkaa)
SeaTalkhs-verkkokaapeli

E55051

20 m (65,6 ft) SeaTalkhs-
verkkokaapeli

E55052

SeaTalkhs-liitäntäkaapelit
Kaapeli Tuotenumero

1,5 m (4,9 jalkaa)
SeaTalkhs-liitäntäkaapeli

E06054

5 m (16,4 jalkaa)
SeaTalkhs-liitäntäkaapeli

E06055

10 m (32,8 jalkaa)
SeaTalkhs-liitäntäkaapeli

E06056

15 m (49,2 jalkaa)
SeaTalkhs-liitäntäkaapeli

A62136

20 m (65,6 jalkaa)
SeaTalkhs-liitäntäkaapeli

E06057
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32.7 SeaTalkng-kaapeloinnin osat
SeaTalkng-kaapeloinnin osat ja käyttötarkoitus.

Liitäntä / kaapeli Huomautukset

Runkokaapeli (eri pituuksia) Dataa välittävä pääkaapeli.
Runkokaapeliin liitetyt haarakaapelit
liittävät SeaTalkng-laitteet verkkoon.

T-liitin Käytetään muodostamaan liitännät
runkokaapeliin johon laitteet voidaan
liittää.

Päätevastus Tarvitaan runkokaapelin
molemmissa päissä.

Johtoliitin (inline terminator) Käytetään liittämään haarakaapeli
suoraan runkokaapelin päähän,
kätevä pitkien kaapelivetojen
yhteydessä.

Haarakaapeli Käytetään liittämään laitteita
runkokaapeliin. Laitteita on
mahdollista ketjuttaa tai liittää
suoraan T-liittimiin.

SeaTalkng 5–tieliitin Käytetään SeaTalk-
tai SeaTalkng-verkkojen
haaroittamiseen, jakamiseen osiin
sekä lisäliitäntöjen toteuttamiseen.

Sokea tulppa Asennetaan käyttämättömiin
haaraliittimiin 5-tieliitinlohkoissa ja
T-liittimissä.

32.8 SeaTalkng-kaapelit ja -tarvikkeet
SeaTalkng-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden
käyttöön.

Kuvaus
Osanu-
mero Huomautukset

SeaTalkng Starter Kit
-aloituspaketti

T70134 Sisältää:

• 1 x 5-tieliitin (A06064)

• 2 x Runkokaapelin
päätevastus (A06031)

• 1 x 3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli (A06040)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)

SeaTalkng
Runkokaapelisarja

A25062 Sisältää:

• 2 x 5 m (16,4 jalkaa)
runkokaapeli (A06036)

• 1 x 20 m (65,6 jalkaa)
runkokaapeli (A06037)

• 4 x T-liitin (A06028)

• 2 x Runkokaapelin
päätevastus (A06031)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)

SeaTalkng 0,4 m
(1,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06038

SeaTalkng 1
m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06039

SeaTalkng 3
m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06040

SeaTalkng 5 m
(16,4 jalkaa)
haarakaapeli

A06041

SeaTalkng 0,4 m (1,3
jalkaa) haarakaapeli
mutka

A06042

SeaTalkng 0,4 m
(1,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06033

SeaTalkng 1
m (3,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06034

SeaTalkng 3
m (9,8 jalkaa)
runkokaapeli

A06035

SeaTalkng 5 m
(16,4 jalkaa)
runkokaapeli

A06036

SeaTalkng 9 m
(29,5 jalkaa)
runkokaapeli

A06068

SeaTalkng 20
m (65,6 jalkaa)
runkokaapeli

A06037

SeaTalkng - paljaspäinen
1 m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06043

SeaTalkng - paljaspäinen
3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06044

SeaTalkng -virtakaapeli A06049

SeaTalkng-päätevastus A06031
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Kuvaus
Osanu-
mero Huomautukset

SeaTalkng T-liitin A06028 Mahdollistaa 1 x haaraliitännän

SeaTalkng 5–tieliitin A06064 Mahdollistaa 3 x haaraliitännän

SeaTalkng
Runkokaapelin jatko

A06030

SeaTalk-SeaTalkng
-sovitinsarja

E22158 Mahdollistaa SeaTalk-laitteiden
liittämisen SeaTalkng-
järjestelmään.

SeaTalkng -päätevastus A80001 Mahdollistaa haarakaapelin
suoran liittämisen runkokaapelin
päähän. Ei edellytä T-liittimen
käyttöä.

SeaTalkng - sokea tulppa A06032

ACU / SPX SeaTalkng
-haarakaapeli 0,3 m (1,0
jalkaa)

R12112 Käytetään liittämään
SPX-kurssitietokone tai ACU
SeaTalkng-runkokaapeliin.

SeaTalk (3-pinninen)
- SeaTalkng
-sovitinkaapeli 0,4 m
(1,3 jalkaa)

A06047

SeaTalk - SeaTalkng
-haarakaapeli 1
m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A22164

SeaTalk2 (5-pinninen)
- SeaTalkng
-sovitinkaapeli 0,4 m
(1,3 jalkaa)

A06048

DeviceNet-
sovitinkaapeli (naaras)

A06045 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

DeviceNet-
sovitinkaapeli (uros)

A06046 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

DeviceNet-
sovitinkaapeli (naaras) -
paljaat päät.

E05026 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

DeviceNet-
sovitinkaapeli (uros)
- paljaat päät.

E05027 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

32.9 SeaTalk-tarvikkeet
SeaTalk-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden
käyttöön.

Kuvaus Osanumero Huomautukset

3–tie SeaTalk-
liitäntärasia

D244

1 m (3,28 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

D284

3 m (9,8 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

D285

5 m (16,4 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

D286

9 m (29,5 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

D287

12 m (39,4 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

E25051

20 m (65,6 jalkaa)
SeaTalk-jatkokaapeli

D288
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32.10 Videokaapelit
Seuraava videokaapeli tarvitaan videon tulo- ja lähtöliitäntään
malleissa e95 / e97 / e125 / e127.

Tuotenumero Kuvaus Huomautukset

R70003 e-sarjan videokaapeli
(lisävaruste)

32.11 a65 / a67 varaosat
Kohde Tuotenumero Huomautukset

Ripustusasennussarja R70147

Etukehys R70148

Aurinkosuoja R70149

Virtakaapeli 1,5 m R70157

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virtakaapeli

A80221
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32.12 e7 e7D varaosat
Kohde Tuotenumero Huomautukset

Ripustusasennussarja A62358

Dokumentointi R62378

Uppoasennussarja R62376

Etukehys R62377

Aurinkosuoja R62365

1,5m (4,9 jalkaa)
Suoralla liittimellä
varustettu virta- ja
datakaapeli

R62379

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virta- ja datakaapeli

R70029

32.13 e95 / e97 / c95 / c97 Varaosat
Kohde Tuotenumero Huomautukset

c/e-sarjan
ripustustelinesarja

R70001

c/e-sarjan etukehys R7004

c/e-sarjan
aurinkosuoja

R70005

c/e-sarjan takakehys R70027

c/e-sarjan tiiviste R70079

Asennussovitinsarja —
C90W/E90W

R70008

Asennussovitinsarja —
C80/E80

R70010

Asennusruuvisarja R62369

Dokumentointipaketti R70061

1,5m (4,9 jalkaa)
Suoralla liittimellä
varustettu virta- ja
datakaapeli

R62379

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virta- ja datakaapeli

R70029
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32.14 e125 / e127 / c125 / c127 Huollon
varaosat
Kohde Tuotenumero Huomautukset

c/e-sarjan
ripustustelinesarja

R70002

c/e-sarjan etukehys R7006

c/e-sarjan
aurinkosuoja

R70007

c/e/-sarjan takakehys R70028

c/e-sarjan tiiviste R70080

Asennussovitinsarja —
C120W/E120W

R70009

Asennussovitinsarja —
C120/E120

R70011

Asennusruuvisarja R62369

Dokumentointipaketti R70061

1,5m (4,9 jalkaa)
Suoralla liittimellä
varustettu virta- ja
datakaapeli

R62379

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virta- ja datakaapeli

R70029

32.15 e165 varaosat
Kohde Tuotenumero Huomautukset

e165
ripustustelinesarja

A80176

e165 etukehys R70126

e165 aurinkosuoja R70127

e165
uppoasennussarja

R70125

1,5m (4,9 jalkaa)
Suoralla liittimellä
varustettu virta- ja
datakaapeli

R62379

1,5 m (4,9 jalkaa)
Suorakulmaisella
liittimellä varustettu
virta- ja datakaapeli

R70029
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Liite A NMEA 0183 -lauseet
Näyttö tukee seuraavia NMEA 0183 -lauseita. Soveltuvat sekä NMEA 0183 - että SeaTalk-tiedonsiirtoon.

Lause Kuvaus Lähetys Vastaanotto

AAM
Reittipisteeseen saapumiseen liittyvä hälytyslause (Waypoint
Arrival Alarm) ●

APB Autopilottilause ‘B’ (Autopilot sentence 'B') ● ●

BWC
Suunta ja etäisyys reittipisteeseen (Bearing and distance to
waypoint) ● ●

BWR
Suunta ja etäisyys reittipisteeseen - loksodromi (Bearing and
distance to waypoint - Rhumb) ● ●

DBT Syvyys anturista (Depth below transducer) ● ●

DPT Syvyys (Depth) ● ●

DSC [DSC]
Digitaalisen selektiivikutsun tietolause (Digital Selective Calling
information) ●

DSE Hätälauseen laajennus (Distress Sentence Expansion) ●

DTM Datumin referenssi (Datum Reference) ●

GBS
GPS-satelliitin viantunnistuksen tiedot (GPS satellite fault detection
data) ●

GGA GPS-sijaintitieto (GPS System fix) ● ●

GLC Maantieteellinen sijainti Loran C (Geographical position Loran C) ●

GLL
Maantieteellinen sijainti latitudi / longitudi (Geographic position
Lat/Lon) ● ●

GSA GPS DOP ja aktiiviset satelliitit (GPS DOP and active satellites) ● ●

GSV Taivaalla näkyvät GPS-satelliitit (GPS Satellites in View) ● ●

HDG Suunnan eksymä ja eranto (Heading Deviation and Variation) ●

HDT Tosisuunta (Heading True) ●

Magneettinen suunta
(Heading Magnetic) Heading magnetic sentence ●

MDA
Meteorologisten tietojen yhdistelmätiedot (Meteorological
Composite Sentence) ●

MSK MSK-vastaanotinliityntä (MSK receiver interface sentence) ●

MSS MSK-vastaanottosignaalin tila (MSK receiver signal status) ●

MTW Veden lämpötila (Water temperature) ● ●

MWV Tuulen nopeus ja tuulikulma (Wind speed and angle) ● ●

RMB
Suositeltavat navigointiin liittyvät vähimmäistiedot (Recommended
minimum navigation information) ● ●

RMC Suositeltavat GNSS:ään liittyvät vähimmäistiedot ● ●

RSD Tutkajärjestelmän tiedot (Radar system data) ● ●

TTM Seurattu kohde -lause (Tracked target message) ● ●

VHW Water speed and heading (Nopeus ja suunta veden suhteen) ● ●

VLW Matka veden suhteen (Distance travelled through the water) ● ●

VTG
Kurssi ja nopeus maan suhteen (Course over ground and ground
speed) ● ●

XTE Kurssistapoikkeamavirhe (Cross track error measured) ●

ZDA Aika ja päiväys (Time and Date) ● ●
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Liite B NMEA-datan siltaus
NMEA-datan siltaus mahdollistaa näytön NMEA 2000 -väylällä
liikkuvien tietojen toiston NMEA 0183 -väylään liitettyjen
laitteiden kautta ja päinvastoin.
Esimerkki NMEA-datan siltauksesta on järjestelmä, johon
on liitetty kolmannen osapuolen GPS-vastaanotin liitettynä
Raymarine-näytön NMEA 0183 -tuloon. GPS-vastaanottimen
lähettämät dataviestit toistetaan näytön NMEA 2000 -väylään
liitetyissä soveltuvissa laitteissa. Siltaus tapahtuu kun tietoa
vastaanotetaan NMEA 0183 -laitteelta ja jonka tiedot eivät välity
NMEA 2000 -laitteen kautta ja päinvastoin.
Luettelo dataviesteistä (PGN-lauseet) jotka sillataan NMEA
2000 - ja NMEA 0183 -väylien välillä on tämän dokumentin
asianomaisessa kohdassa.
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Liite C NMEA 2000 -lauseet

Muunnin tukee seuraavia NMEA2000-lauseita. Nämä pätevät NMEA 2000 -, SeaTalkng- ja SeaTalk 2 -yhteyskäytännöissä.

Viestinumero Viestien kuvaus Lähetys Vastaanotto
Siltaus NMEA
0183 -väylään

59392 ISO-kuittaus ● ●

59904 ISO-kuittau [ISO pyyntö] ● ●

60928 ISO Address Claim [ISO osoitevaade] ● ●

126208
NMEA Request group function [NMEA ryhmätoiminnon
pyyntö]

● ●

126464 PGN list — Transmit PGN's group function [PGN-lista -
PGN-ryhmätoiminto lähetys]

● ●

126992 System time [Järjestelmäaika] ● ●

126996 Tuotetiedot ● ●

127237 Heading/Track Control [Ohjaussuunta/Jälki -ohjaus] ●

127245 Rudder [Peräsinkulma] ●

127250 Vessel heading [Aluksen ohjaussuunta] ● ● ●

127251 Kääntymisnopeus ● ●

127257 Attitude [Keinohorisontti] ● ●

127258 Magneettinen deklinaatio eli eranto ●

127488 Engine parameters rapid update [Moottoriparametrien nopea
päivitys]

●

127489 Dynamic engine parameters [Dynaamiset moottoriparametrit] ●

127493 Dynamic transmission parameters [Dynaamiset
voimansiirtoparametrit]

●

127496 Trip parameters, Vessel [Trippiparametrit, alus] ●

127497 Trip parameters, Engine [Trippiparametrit, Moottori] ●

127498 Engine parameters, static [Moottoriparametrit, staattiset] ●

127505 Fluid level [Nestetaso] ●

127508 Akun lataustila ●

128259 Nopeus, veden suhteen ● ● ●

128267 Veden syvyys ● ● ●

128275 Distance log [Matkaloki] ● ● ●

129025 Position, rapid update ● ● ●

129026 COG & SOG rapid update [COG ja SOG nopea päivitys] ● ● ●

129029 GNSS position data [GNSS sijaintitieto] ● ● ●

129033 Time and Date [Aika ja päiväys] ● ● ●

129038 AIS Class A Position Report [AIS Class A -sijaintiraportti] ●

129039 AIS Class B Position Report [AIS Class B -sijaintiraportti] ●

129040 AIS Class B Extended Position Report [AIS Class B
-laajennettu sijaintiraportti]

●

129041 AIS Aids to Navigation (AToN) report [AIS AToN-raportti] ●

129044 Datum [Datumi] ● ● ●

129283 Cross track error [Reittipoikkeama] ● ● ●

129284 Navigation data [Navigointitiedot] ● ● ●

129291 Set and drift, rapid update [Sortokulma ja -nopeus, nopea
päivitys]

● ● ●

129301 Time to or from mark [Aika merkille tai merkiltä] ●

129539 GNSS DOPs [GNSS DOP] ●

129540 GNSS Sats in view [taivaalla näkyvät GNSS-satelliitit] ● ●

129542 GNSS pseudorange noise statistics [GNSS pseudokantaman
kohinastatistiikka]

●
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Viestinumero Viestien kuvaus Lähetys Vastaanotto
Siltaus NMEA
0183 -väylään

129545 GNSS RAIM lähtö ●

129550 GNSS differential correction receiver interface
[GNSS-differentiaalikorjausvastaanottimen liitäntä]

●

129551 GNSS differential correction receiver signal
[GNSS-differentiaalikorjausvastaanottimen signaali]

●

129793 AIS UTC and Date Report [AIS UTC- ja päivämääräraportti] ●

129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data [AIS Class A -
staattiset ja matkaan liittyvät tiedot]

●

129798 AIS SAR Aircraft Position Report [AIS SAR Ilma-aluksen
sijaintiraportti]

●

129801 AIS Addressed Safety Related Message [AIS osoitettu
turva-aiheinen viesti]

●

129802 AIS Safety Related Broadcast Message [AIS turva-aiheinen
yleisviesti]

●

129808 DSC-kutsun tiedot ●

129809
AIS Class B “CS” static data report part A [AIS Class B -
staattinen raportti osa A]

●

129810
AIS class B “CS” static data report part B [AIS class B "CS"
staattiset tiedot osa B]

●

130306 Tuulitiedot ● ● ●

130310 Ympäristöolosuhteet ● ● ●

130311 Ympäristöolosuhteet ● ●

130312 Lämpötila ●

130313 Kosteus ●

130314 Actual pressure [Todellinen paine] ●

130576 Small craft status [Pienvene tila] ●

130577 Direction data [Suuntatieto] ● ● ●

130578 Vessel speed components [Aluksen nopeuskomponentit] ●

PGN 127489 - Tuetut moottorihälytykset

Seuraavat moottorihälytykset ovat tuettuja.

Moottorivirhe

Tarkista moottori

Ylilämpötila

Matala öljynpaine

Matala öljyntaso

Matala polttoainepaine

Matala järjestelmäjännite

Matala jäähdytysnestetaso

Jäähdytysveden virtaushäiriö

Vettä polttoaineessa

Lataushäiriö

Korkea ahtopaine

RPM maks. ylitetty

EGR-järjestelmä

Kaasuttimen asentoanturi

Moottorin hätäseis-tila

Varoitustaso 1

Varoitustaso 2

Tehon vähennys
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Huoltotarve

Moottorin tiedonsiirtovirhe

Toissijainen tai alisteinen kaasutin

Vapaalla käynnistys -suojaus

Moottoria sammutetaan

tuntematon virhe
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Liite D Liittimet ja liittimien
pinnijärjestykset
Virta-, data- ja videoliitin

D12186-1

1 8
4 9 

2 7

3 6
5

11

10

Kohde Huomautukset

Tunnistaminen PWR / NMEA / Video

Liitintyyppi 11-pinninen Twist-Lock-liitin

Virransyöttö verkkoon Ei virransyöttöä ulkoisille laitteille

Virransyöttö verkosta • PSU: päävirransyöttö.

• NMEA: liitäntä ei edellytä erillistä
virransyöttöä.

• Video: liitäntä ei edellytä erillistä
virransyöttöä.

Virta-, data- ja videokaapelien johtimien värikoodit
Signaali Pinni AWG Väri

BATT+ 2 16 Punainen

BATT- 7 16 Musta

SUOJA 10 26 Musta

NMEA1 TX+ 8 26 Keltainen

NMEA1 TX- 9 26 Ruskea

NMEA1 RX+ 1 26 Valkoinen

NMEA1 RX- 4 26 Vihreä

NMEA2 RX+ 3 26 Oranssi /
Valkoinen

NMEA2 RX- 11 26 Oranssi / Vihreä

VIDEO IN 6 RG179-koaksi-
aalikaapeli

VIDEO RTN 5 Suoja

Verkkoliitin

D12187-1

1

58

9 10

67

4

2 3

Kohde Huomautukset

Tunnistaminen Verkko

Liitintyyppi RJ45 (soveltuvalla vesitiivistyksellä)

Virransyöttö verkkoon Ei virransyöttöä ulkoisille laitteille

Virransyöttö verkosta Liitäntä ei edellytä virransyöttöä

Pinni Signaali

1 Rx+

2 Rx-

3 Ei liitetty

4 Ei liitetty

5 Tx+

6 Tx-

Pinni Signaali

7 Ei liitetty

8 Ei liitetty

9 Suoja

10 Ei liitetty

Huom: Käytä vain Raymarinen RayNet-kaapeleita kun liität
laitteita SeaTalkhs-verkkoon.

SeaTalkng-liitin
 

1

2

3

4

5

6

Kohde Huomautukset

Tunnistaminen ST2/NMEA2000

Liitintyyppi STNG

Virransyöttö verkkoon Ei virransyöttöä ulkoisille laitteille

Virransyöttö verkosta <160mA (pelkkä liitännän syöttö)

Pinni Signaali

1 +12V

2 0 V

3 Suoja

4 CanH

5 CanL

6 SeaTalk (ei liitetty)

Huom: Käytä vain Raymarine-kaapeleita kun suoritat
liitäntöjä SeaTalkng-verkkoon

Videon tulo/lähtöliitin

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

PINNI Signaali

`1 H-SYNC

2 V-SYNC

3 V–SYNC 0V

4 DDC CLK

5 DDC DATA

6 BLUE RTN

7 SININEN

8 Ei käytössä

9 H–SYNC 0V

10 VIHREÄ RTN

11 VIHREÄ

12 VIDEO IN2
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PINNI Signaali

13 VIDEO IN2 RTN

14 PUNAINEN RTN

15 PUNAINEN

Liite E Kytkinpaneelisovellus
Aluksen hallinta- ja valvontajärjestelmät
Aluksen hallinta- ja valvontajärjestelmään integroituna
monitoiminäytön avulla on mahdollista valvoa ja kytkeä
virtapiirejä, kytkimiä ja laitteita.
Kytkinpaneelisovelluksen käyttötavat:
• Näyttää virtapiirien, katkaisijoiden, kytkimien ja muiden
laitteiden tilan.

• Kunkin virtapiirin yksilöllinen ohjaus.
• Lauenneiden virtapiirien nollaus.
• Yksittäisten laitteiden virransyötön hallinta.
• Tieto lauenneista virtapiireistä.

Aluksen hallinta- ja valvontajärjestelmän liittäminen
Monitoiminäyttö voidaan liittää ja sen avulla on mahdollista
hallita EmpirBus NXT -aluksen hallinta- ja valvontajärjestelmään.

D12738-1

12 V dc

1

2

4

3

5

1 Raymarine-monitoiminäyttö.

2 EmpirBus NXT DCM (dc-moduuli).

3 SeaTalkng-DeviceNet-sovitinkaapeli.

4 EmpirBus NXT MCU (Master control
unit).

5 12 VDC jännitesyöttö
runkokaapeliin.

Huom: Varmista, että aluksesi hallinta- ja valvontajärjestelmä
on asennettu järjestelmän mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Kytkinpaneelin konfiguraatio
Kytkinpaneelisovellus tulee konfiguroida ennen käyttöönottoa.
Järjestelmätoimittaja voi toimittaa pyynnöstä konfigurointitiedos-
ton.

Konfigurointitiedoston lataus
Kytkinpaneelisovellus on käytettävissä vain mikäli soveltuva
konfigurointitiedosto on ladattu.
1. Hanki konfigurointitiedosto järjestelmätoimittajalta.
2. Tallenna konfigurointitiedosto muistikortin juurihakemistoon.
3. Aseta muistikortti monitoiminäytön kortinlukijaan.
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4. Valitse kotisivulta Asetukset.
5. Valitse Järjestelmän asetukset.
6. Valitse Ulkoiset laitteet.
7. Valitse Kytkinpaneelin asetukset.
8. Valitse Asenna konfigurointitiedosto.
9. Jos näyttöön tulee kehote valitse muistikorttipaikka jossa

konfigurointitiedoston sisältävä muistikortti on asennettuna.
Tiedostonhallinta aukeaa.

10.Valitse konfigurointitiedosto.
11. Valitse OK.
Voit liittää kytkinpaneelisovelluksen kotisivun Perusasetukset-
valikon kautta.

Huom: Jos monitoiminäyttösi sisältää vain yhden korttipaikan
vaihe 9 hypätään yli.

Kytkinpaneelin esittely
Kytkinpaneelisovellusta käytetään yhteensopivan aluksen
hallinta- ja valvontajärjestelmän valvontaan ja hallintaan. Sivut
ja sivujen asemointi sekä aluksen kytkentäkaaviot ja piirustukset
ovat aluskohtaisia ja konfiguroidaan asennuksen yhteydessä.
Alla olevat kuvat ovat esimerkkejä.
Esimerkki 1 — Kytkinpaneelitilan sivu

Mikäli konfiguroitu, Tila-sivu (Mode) sisältää esimääritettyjen
tilojen vaihtoon liittyvät ohjaimet.
Yllä olevassa esimerkissä Tila-kuvakkeen valinta siirtää
järjestelmän valittuun tilaan.
Voit selata läpi käytettävissä olevia sivuja tai hallita kytkimiä ja
konfiguroituja kytkinryhmiä.
Esimerkki 2 — Aluksen hallinta -sivu

1

3

5

2

4

6

D12739-1

1 Vaihtokytkin.

2 Kiertokytkin (moniasentoinen).

3 Liukusäädinkytkin.

4 Hetkellinen kytkin.

5 Tietokohde (viisarimittari).

6 Tietokohde (tankin sisältö).

Kytkimien käyttö kosketusnäytön avulla

Vain HybridTouch-näytöt.

Kytkinpaneelisovelluksen kautta:
1. Vaihtokytkin — Valitse tämä kun haluat kytkeä Päälle tai

Pois.
2. Kiertosäädin— Selaa läpi käytettävissä olevat vaihtoehdot.
3. Liukusäädin — Valitse ja pidä valittuna haluamaasi

suuntaan.
4. Hetkellinen kytkin— Valitse tämä kun haluat kytkeä päälle

hetkellisesti.
5. Himmennin — Valitse ja vedä säädintä sopivan asetuksen

valitsemiseksi.

Kytkimien käyttö
Kytkinpaneelisovelluksen kautta:
1. Korosta haluamasi kytkin käyttämällä Joystick-ohjainta.
2. Vaihtokytkin — Paina Ok kytkeäksi kytkin tilaan Päällä tai

Pois päältä.
3. Kiertosäädin — Painamalla Ok voit selata käytettävissä

olevat vaihtoehdot.
4. Sijainnin hallinta— Paina Ok ja siirrä haluamaasi suuntaan

vailtsemalla Joystick.
5. Hetkellinen kytkin— Aktivoi painamalla Ok-painiketta.
6. Himmennyskytkin — Paina kytkimen Ok-painiketta ja

säädä himmenystaso Kiertosäätimellä ja poistu lopuksi
säätötilasta valitsemalla Takasin.

Lauenneen virtapiirin nollaus
Kun virtapiiri on lauennut näyttöön tulee näkyviin
ponnahdusikkuna, joka sisältää tietoja liipaistusta piiristä ja
asetusvaihtoehdoista, jonka lisäksi lauennut virtapiiri ilmaistaan
kytkinpaneelisivuilla.
1. Liipaistun virtapiirin ponnahdusikkunan näkyessä näytöllä

voit nollata lauenneen virtapiirin valitsemalla Nollaa, tai
2. Nollaa lauennut kytkin valitsemalla kytkin kytkinpaneelisivulta.

Huom: Useiden peräkkäisten nollausten suorittaminen
saattaa vahingoittaa järjestelmää, joten tarkista kytkennät ja
laitteet jos virtapiiri laukeea edelleen.
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Liite F Ohjelmistopäivitykset
Raymarine päivittää monitoiminäyttöjen ohjelmistoja säännöllisin väliajoin erilaisten parannusten, lisätoimintojen ja käyttöliittymään
liittyvien ominaisuuksien käyttöönoton mahdollistamiseksi. Alla oleva taulukko luetteloi joitakin tärkeimpiä parannuksia sekä luetteloi
mistä ohjelmistorevisiosta lähtien kyseinen muutos on ollut käytössä.

Ohjelmistoversio
Sovellettava
tuotemanuaali

Monitoiminäytön
yhteensopivuus Muutokset

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

Uusi kaikuluotainsovellus

• Verkossa olevan usean aktiivisen kaikumoduulin tuki

• Mahdollisuus näyttää useampia kaikukanavia
samanaikaisesti jaettujen sivujen avulla

• Mahdollisuus luoda muokattuja kaikukanavaprofiileita

• Uusi kaikumoduulikohtainen kaikuluotainsimulaattori

• Korjattu (käänteinen) TVG-säätö CP450C:ssä kaikkien
kaikumoduulien toimivuuden takaamiseksi

• Mahdollisuus kytkeä tai kytkeä pois kytkinpaneelin
hälytykset verkon kautta

• Lisätty vaakasuoraan jaettu sapluuna 5,7" ja 7"
monitoiminäytöille

• Lisätty tuki Navionics Sonar Log -kaikulokitietojen
syvyystietojen tallennukseen

• Lisätty tuki Navionics Plotter Sync -mobiilikarttojen
päivitykselle

• Lisätty SiriusXM NOAA Marine Zone Boundaries
-päivitykset per huhtikuun 1. 2014

• Vaarallisten AIS-kohteiden hälytyksien oletusasetus
Pois-tilassa Simulaattori-tilassa, ilman mahdollisuutta
ottaa Päällä-tilaa käyttöön.

• Lisätty kielituki Tsekin ja Slovenian kielille

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

• LightHouse II Graphics -päivitys

• Lisätty datapalkin piilotustoiminto

• Lisätty tuki LightHouse-kartoille

• Parannettu reittipisteiden hallinta

• Kartta- ja tutkasovellusvalikkojen parannuksia

• Lisätty tuki useammille kaikuluotaimille

• Lisätty arvioitu saapumisaika reitteihin

• Lisätty MPK ja m etäisyysyksiköihin

• Lisätty digitaalinen vekotin kytkinpaneelisovellukseen

• Lisätty tuki DSC:lle NMEA 2000 -väylän kautta

• Lisätty tuki Navionics Gold -sirun salaukselle

• Japaninkielinen käyttörajoitustiedote päivitetty

• Lisätty tuki monikosketuseleille a-sarjan näytöille

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

• Lisätty tuki ECI-100:lle (Moottorin tunnistuksen ohjattu
toiminto, Engine Identification Wizard)

V7.43 81337–7 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Lisätty Käyttöohjeen pikavalinta kotisivulle.

• Lisätty IP-kameran tallennus, toisto ja kuvankaappaus
kamerasovellukseen.

• Lisätty tuki Evolution-autopiloteille

• Lisätty Autopilottipalkki.

• Lisätty tuki T200 Series -sarjan kiinteästi asennettaville
lämpökameroille.

• Lisätty tuki CP100- ja CP300-kaikumoduuleille.

• Lisätty uusia datatyyppejä datasovellukseen.

• Parannettu viisarigrafiikkaa datasovelluksessa.
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Ohjelmistoversio
Sovellettava
tuotemanuaali

Monitoiminäytön
yhteensopivuus Muutokset

• Parannettu valikkojen asemointia Kartta- ja
Tutkasovelluksissa.

• Lisätty RMK-9-etänäppäimistön tuki.

• Lisätty ominaisuus joka mahdollistaa verkotettujen
näyttöjen ja näppäimistöjen samanaikaisen
ohjelmistopäivityksen.

• Parannettu moottoritietojen tuki polttoainehallintasovel-
lukseen.

• Lisätty ominaisuus joka mahdollistaa aloitussivun
valinnan.

• Siirretty Kartografia-valikko kotisivun Asetus-valikkoon.

• Poistettu yhteensopivuustila (E-Wide- ja G Series
-yhteensopivuus).

• Lisätty Autopilotin valmiustilatoiminto virtapainikkeeseen
näyttöjä varten joissa ei ole pilottipainiketta.

V6.27 81337–6 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Sirius-audiosovelluksen lisääminen.

• Fusion link -sovelluksen lisääminen.

• Kytkinpaneelisovelluksen lisääminen.

• Uudet kotisivun sovelluskuvakkeet

• Kartan navigointinäkymää on päivitetty ja näkymä sisältää
nyt aluksen sijainnin ja kohteena olevan reittipisteen sekä
alkuperäisen sijainnin ja kohteena olevan reittipisteen
väliset vektorit.

• Lisätty Islanti ja Bulgaria kielivaihtoehtoihin.

V5.27 81337–5 a65 / a67 / c95 / c97 / c125 /
c127 / e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127 / e165

• Fuel Manager (polttoaineen hallinta) lisäys mukaanlukien:
arvioitu jäljellä oleva polttoaine, jäljellä oleva matka
tyhjään tankkiin, aika tyhjään tankkiin (laskutoimitukset),
käytetty polttoaine, taloudellisuustiedot, PA riittäävyys
(etäisyysrenkaat) karttasovelluksessa ja matalan
polttoainemäärän hälytys.

• Document Viewer -sovelluksen (dokumenttien
katselusovellus) PDF-dokumenttien katseluun.

• Slew to Cue -sovellus (lämpökameran automaattinen
kohdistus AIS-, MARPA- tai MOB-kohteeseen).

• Tuki useammallle lämpökameroita ohjaavalle JCU:lle.

• Lämpökameran OSD-valikkovaihtoehdot käytettävissä
suoraan lämpökameransovelluksen valikosta.

• Videosovelluksen nimi muutettu Kamerasovellukseksi.

• Tuki verkkoon liitetyille IP-kameroille
kamerasovelluksessa.

• Käytettävissä olevien video-/kamerasyötteiden selaus
kamerasovelluksessa.

• Tuki jopa viidelle moottorille Tietoruutusovelluksessa.

• Parannetut moottoritietojen valintatoiminnot
Tietoruutusovelluksessa.

• Tuki yksityiskohtaisille moottorivaroituksiin liittyville
hälytyksille.

• Näytöllä näkyvien säätimien käyttö sääsovelluksessa

• Mahdollisuus katsella MicroSD-muistikortille tallennettuja
kuvia kotisivun Reitit & Jäljet -valikon kautta.

• Esittelyvideomoodin lisäys jälleenmyyntiä varten.

• Mahdollisuus tallentaa väyläviestejä reaaliajassa (NMEA
0183 ja SeaTalkng) MicroSD-muistikortille.
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Ohjelmistoversio
Sovellettava
tuotemanuaali

Monitoiminäytön
yhteensopivuus Muutokset

V4.32 81337-4 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Näytöllä näkyvien säätimien käyttö kartta- ja
tutkasovelluksessa

• Näytöllä näkyvät Vahvistus-, Sadevaimennus- ja
Merivälke-säätimet tutkasovelluksessa.

• Näytöllä näkyvät Vahvistus- ja TVG-säätimet
kaikusovelluksessa.

• Liukusäätimeen perustuvan säätimen hallinta.

• Uuden numeerisen säädinjärjestelyn lisäys.

• Parannettu virtapainikkeen pikavalintatoiminto kirkkauden
ja kuvakaappauksen hallintaan.

V3.15 81337–3 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Lisätty tuki Raymarine CP450C CHIRP Sonar Module
-kaikumoduulille.

• Lisätty tuki AIS-ominaisuuksien tuelle STEDS EAIS
-integrointiin ja SAR-lentokoneiden ja SART-laitteiden
näyttö.

• Lisätty rajoitettu tuki Sirius Marine Weather Module
-moduulille.

• Valmiustila- / Virransäästötilojen lisäys.

• Lisätty tuki RayRemote- ja RayControl-sovelluksiin.

• Tehostettu kotisivun räätälöintitoiminto, mahdollistaa
neljän (4) erillisen sovelluksen katselun yhdellä ja samalla
sivulla käyttämällä 9" tai 12" monitoiminäyttöä.

• Oletusarvoinen polttoainetieto -sivu lisätty.

• Lisätty tuki arabiankielelle.

• Lisätty Remote Upgrade Utility -päivityssovellus joka
mahdollistaa ohjelmiston lataamisen oheislaitteena
toimivaan Raymarine-laitteeseen käyttämällä SeaTalkng-
tai SeaTalkhs-väylää.

• AToNS AIS -kohteiden näyttö kun tiedot on vastaanotettu
joko SeaTalkng- tai NMEA 0183-väylän kautta.

• Sisäänrakennetun ClearPulse Digital Sounder -moduulin
sisältäviin monitoiminäyttöihin lisätty tuki 1 kW:n anturille
(esim. c97/c127/e7D/e97/e127), anturin lähtöteho
rajoitettu 600 W:iin.

• Korjattu mahdollisuus valita Vuorovesi ja/tai Virtausasema
Etsi lähin- toiminnon kautta.

• Lisätty NMEA 0183 - & SeaTalkng-väylämonitorien lisäys
diagnostiikkaominaisuuksiin.

• Lisätty kosketusherkän alueen pinta-alaa hälytyksien
ponnahdusikkunoiden ja Takaisin-painikkeen parempaan
hallintaan.

V2.10 81337–1 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Kartografian uusintapiirto-ominaisuuksia
parannettu tilanteissa joissa kartografia jaetaan
SeaTalkhs/RayNet-verkon kautta.

• Lisätty tuki polttoainevirtauksen (kulutuksen)
näyttämiseksi.

• Lisätty NMEA 0183 - ja SeaTalkng -tietopuskurit
diagnostiikkaan.

• Parannettu datapalkin muokkausmahdollisuuksia.

• Mahdollisuus muuttaa videosovelluksen kuvasuhdetta
manuaalisesti.

V1.11 81332–1 e7 / e7D • Alustava ohjelmistoversio.
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