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Kapitel 1: Viktig informasjon

Sertifisert installasjon
Raymarine anbefaler at installasjonen utføres av en
autorisert Raymarine-installatør. En slik installasjon
kvalifiserer for utvidelse av produktgarantien. Ta
kontakt med din Raymarine-forhandler for mer
informasjon, og se det separate garantidokumentet
som ligger i produktpakken.

Advarsel: Installasjon og bruk av
produktet
Dette produktet må installeres og brukes
i samsvar med gitte instruksjoner. Hvis
dette ikke overholdes, kan det føre til
personskader, skade på båten og/eller
dårlig produktytelse.

Advarsel: Potensiell tennkilde
Produktet er IKKE godkjent for
eksplosjons- eller brannfarlige områder.
IKKE installer det i eksplosjons- eller
brannfarlige områder (som i et motorrom
eller i nærheten av drivstofftanker).

Advarsel: Høyspenning
Dette produktet inneholder høyspenning.
Du skal IKKE fjerne noen deksler eller
på annen måte forsøke å komme til
interne komponenter, med mindre du
følger spesifikke instruksjoner gitt i dette
dokumentet.

Advarsel: Jording av enheten
Sørg for at enheten har blitt jordet riktig
og i henhold til anvisningene i denne
veiledningen før du kobler strøm til den.

Advarsel: Slå av strømtilførselen
Sørg for at strømtilførselen på båten er
slått AV før du begynner installasjonen av
produktet. Du må IKKE koble til eller fra
utstyr mens strømmen er på, med mindre
dette står eksplisitt i dokumentet.

Advarsel: FCC-advarsel (Del 15.21)
Endringer på utstyret som ikke er
eksplisitt skriftlig godkjent av Raymarine
Incorporated, kan være i strid med
FCC-regler, og gjøre det ulovlig for
brukeren å benytte det.

Advarsel: Sikkerhet vedrørende
radarskanner
Før radarskanneren roteres, sørg for at
ingen personer er i nærheten.

Advarsel: Sikkerhet vedrørende
radarsending
Radarskanneren sender elektromagnetisk
energi. Sørg for at folk er klar av
skanneren når radaren sender.

Advarsel: Bruk av ekkolodd
• Bruk ALDRI ekkoloddet når båten ikke
er i vann.

• Rør ALDRI overflaten på transduseren
når ekkoloddet er slått på.

• SLÅ AV ekkoloddet hvis det er
sannsynlig at dykkere vil være innen
7,6 m (25 fot) fra transduseren.

Advarsel: Temperaturen på
berøringsskjermen
Hvis skjermen er montert over dekk der
den vil bli utsatt for lengre perioder med
direkte sollys, kan berøringsskjermen
bli veldig varm. Under slike forhold
anbefaler Raymarine at du unngår å bruke
berøringsskjermen:

• På Hybridtouch-skjermer kan du bruke
enhetens fysiske knapper i stedet.

• For skjermer som bare har
berøringsfunksjonalitet, kan du
bruke et eksternt tastatur (for eksempel
RMK-9) i stedet.

Advarsel: Berøringsskjerm
Eksponering for regn over lang tid kan føre
til at berøringsfunksjonaliteten svekkes. I
slike tilfeller anbefaler vi å bruke berøring
så lite som mulig og tørke over skjermen
med en tørr klut som ikke lager riper, før
du tar berøringsskjermen i bruk.

Forsiktig: Transduserkabel
• IKKE kutt, forkort eller skjøt sammen
transduserkabelen.

• IKKE fjern kontakten.
Hvis kabelen er kuttet, kan den ikke
repareres. Garantien vil heller ikke være
gyldig.

Forsiktig: Beskyttelse av
strømforsyning
Når du installerer produktet, må du
sørge for at strømkilden er godt beskyttet
med en sikring med riktig kapasitet eller
automatisk strømbryter.
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Forsiktig: Ta godt vare på kart- og
minnekort
For å unngå uopprettelig skade på og/eller
datatap for kart- og minnekort:

• IKKE lagre data eller filer til et kort som
inneholder kartografi, siden kartene kan
bli overskrevet.

• Sørg for at kart- og minnekort settes inn
riktig vei. IKKE bruk makt for å sette et
kort på plass.

• IKKE bruk metallverktøy som
skrutrekker eller tang til å sette inn eller
ta ut kart- eller minnekort.

Forsiktig: Sørg for at kortdøren er
lukket godt igjen
Sørg for at kortdøren er ordentlig lukket,
slik at det ikke trenger inn vann som kan
skade skjermen.

Forsiktig: Solskjermer
• Sett alltid på solskjermene når produktet
ikke er i bruk, slik at det beskyttes fra
skadelige effekter fra ultrafiolett lys.

• Ta av solskjermene når du kjører med
høy fart, både i vann og når båten er
på tilhenger.

Forsiktig: Rengjøring
Ved rengjøring av produktet:

• IKKE tørk av skjermen med en tørr klut,
da dette vil kunne ripe opp skjermens
overflate.

• IKKE bruk slipemidler eller syre- eller
ammoniakkbaserte produkter.

• IKKE bruk spyler.

TFT-skjermer
Man vil kunne oppleve at fargene på skjermen
varierer når de ses mot en farget bakrgunn eller i
farget lys. Dette er helt normalt for alle Thin Film
Transistor (TFT)-skjermer.

Vanninntrenging
Vanninntrenging - ansvarsfraskrivelse
Selv om produktets vanntetthetsgrad oppfyller
den oppgitte IPX-standarden (se produktets
tekniske spesifikasjoner), kan vann trenge inn
og skade utstyret dersom produktet utsettes for
vask med høytrykksspyler. Skader forårsaket
av høytrykkspyling, dekkes ikke av Raymarines
garantiordninger.

Ansvarsfraskrivelse
Dette produktet (inkludert de elektroniske kartene)
er kun beregnet for bruk til hjelp i navigeringen. Det
er laget for å legge til rette for bruk av offisielle kart,
ikke erstatte dem. Kun statens offisielle sjøkart og
merknader til sjøfarende inneholder all oppdatert
informasjon som du trenger for trygg navigasjon,
og kapteinen er ansvarlig for at slike dokumenter
brukes forsvarlig. Det er brukerens ansvar å ta i bruk
statens offisielle sjøkart, merknader til sjøfarende,
varsler og tilstrekkelig navigasjonsegenskaper når
dette produktet eller andre Raymarine-produkter tas
i bruk. Dette produktet har støtte for elektroniske kart
fra eksterne leverandører, som kan være innebygd
eller lagret på minnekortet. Bruk av slike kart skjer i
henhold til leverandørens lisensavtale for sluttbruker,
som følger med dokumentasjonen for dette produktet
eller som leveres med minnekortet.
Raymarine garanterer ikke at dette produktet er uten
feil eller at det er kompatibelt med produkter som er
produsert av andre enn Raymarine.
Dette produktet bruker digitale kartdata og
elektronisk informasjon fra Global Positioning
System (GPS), som vil kunne inneholde feil.
Raymarine garanterer ikke for riktigheten av slik
informasjon, og du gjøres oppmerksom på at feil i slik
informasjon kan føre til at produktet ikke fungerer på
riktig måte. Raymarine er ikke ansvarlig for skader
som oppstår som følge av bruk eller manglende evne
til bruk av dette produktet, av interaksjon mellom
dette produktet og produkter som er produsert av
andre, eller av feil i kartdata eller informasjon levert
av eksterne leverandører som brukes av produktet.

Minnekort og kartkort
MicroSD-minnekort kan brukes til å
sikkerhetskopiere/arkivere data (som veipunkter og
spor). Når data er sikkerhetskopiert til et minnekort,
kan gamle data slettes fra systemet og frigi kapasitet
for nye data. De lagrede dataene kan hentes når
som helst. Kartkort gir ytterligere eller oppgradert
kartografi.
Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer til minnekort
med jevne mellomrom. Du må IKKE lagre data til en
kartbrikke som inneholder kartografi.

Kompatible kort
Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med
skjermen:
• Micro Secure Digital Standard-Capacity
(MicroSDSC)

• Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Note:
• Maksimalt støttet minnekortkapasitet er 32 GB.
• MicroSD-kort må være formatert til å bruke
enten FAT eller FAT 32 filsystemformat for å
kunne brukes med en multifunksjonsskjerm.
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Hastighetsklasse
For best mulig ytelse anbefaler vi at du bruker
minnekort av klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).

Kartkort
Produktet er forhåndslastet med elektroniske kart
(globale kart). Hvis du ønsker å benytte andre
kartdata, kan du sette kompatible kartkort inn i
enhetens minnekortport.

Bruk kart- og minnekort fra anerkjente
produsenter
Når du arkiverer data eller oppretter en elektronisk
kartbrikke, anbefaler Raymarine at du bruker
minnekort av høy kvalitet. Det kan hende minnekort
fra enkelte produsenter ikke vil fungere i enheten
din. Kontakt kundeservice for å få en liste over
anbefalte kort.

EMC - Retningslinjer for installasjon
Utstyr og tilbehør fra Raymarine er i
overensstemmelse med aktuelt regelverk for
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), for å
minimere elektromagnetisk interferens mellom utstyr
og redusere påvirkningen slik interferens vil kunne
ha på hvordan utstyret fungerer.
Riktig installasjon er nødvendig for å sikre at ytelsen
med hensyn til EMC ikke svekkes.

Note: I områder med ekstreme EMC-forstyrrelser
vil enkelte små forstyrrelser kunne merkes på
produktet. Når dette forekommer, bør produktet
og kilden til interferens plasseres lengre fra
hverandre.

For optimal EMC-ytelse anbefaler vi, der det er
mulig, at:
• Raymarine-utstyr og tilkoblede kabler er:
– Minst 1 m (3 fot) fra utstyr som sender,
eller kabler som fører radiosignaler, f.eks.
VHF-radioer, kabler og antenner. For
SSB-radioer bør avstanden økes til 7 fot (2 m).

– Mer enn 2 m (7 fot) fra en radarstråles bane.
Det er vanlig å anta at en radarstråle brer seg
20 grader over og under utstrålingselementet.

• Produktet får strøm fra et annet batteri enn det
som brukes til motoroppstart. Dette er viktig for
å unngå ujevn virkemåte og datatap, som kan
oppstå hvis motorstarteren ikke har et separat
batteri.

• Raymarine-spesifiserte kabler benyttes.
• Kabler skal ikke kappes eller forlenges, medmindre
dette er beskrevet i installasjonsveiledningen.

Note: Der begrensninger på installasjonsom-
rådet gjør det umulig å følge anbefalingene
ovenfor, må du alltid sørge for å ha så stor
avstand som mulig mellom ulike deler av det
elektriske utstyret, slik at EMC-forholdene blir best
mulig for installasjonen sett under ett.

RF-eksponering
Denne senderen med antenne er laget for å være
i samsvar med RF-eksponeringsgrensene i FCC
/ IC for allmennheten/ukontrollert eksponering.
WiFi/Bluetooth-antennen er festet bak fronten på
venstre side av skjermen. Det anbefales at du lar
det være en avstand på minst 1 cm fra venstre side
av skjermen.

FCC

Samsvarserklæring (Del 15.19)
Denne enheten er i samsvar med Del 15 i
FCC-regelverket. Den brukes i henhold til de
følgende to vilkår:
1. Enheten skal ikke gi skadelig interferens.
2. Enheten må akseptere mottatt interferens,

inkludert interferens som kan føre til uønsket
virkemåte.

FCC-erklæring vedr. interferens (del
15.105 (b))
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i
overensstemmelse med grensene for digital enhet i
klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene.
Disse grensene er opprettet for å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig interferens i private
installasjoner. Dette utstyret genererer, bruker
og kan sende ut radiofrekvensenergi, noe som,
dersom ikke utstyret installeres og brukes i henhold
til anvisningene, kan gi skadelig interferens for
radiokommunikasjonen. Det finnes imidlertid ingen
garantier for at det ikke vil oppstå interferens knyttet
til en bestemt installasjon. Hvis utstyret gir skadelig
interferens for radio- eller TV-mottak - noe som kan
oppdages ved å slå utstyret av og på - oppfordres
brukeren til å forsøke å rette problemet ved ett av
følgende tiltak:
1. Vri på antennen eller plasser den et annet sted.
2. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
3. Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn

den mottakeren er koblet til.
4. Hør med forhandleren din eller en erfaren

radio/TV-tekniker for hjelp.

Industry Canada
Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas
lisensfritatte RSS-standard(er).
Den brukes i henhold til de følgende to vilkår:
1. Enheten skal ikke gi skadelig interferens, og
2. Enheten må akseptere all interferens, inkludert

interferens som kan føre til uønsket virkemåte
for enheten.
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Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med
canadisk ICES-003.

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

notamment les interférences qui peuvent affecter
son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme
à la norme NMB-003 du Canada.

Japanske godkjenninger
På frekvensbåndet som brukes for denne enheten, opererer
også lokale radiostasjoner (radiostasjoner som krever lisens),
spesifiserte radiostasjoner med lav effekt (radiostasjoner
som ikke krever lisens) for mobil identifikasjon samt
amatørradiostasjoner (radiostasjoner som krever lisens) som
brukes i ulike industrier som for eksempel mikrobølgeovner,
forskning, medisinsk utstyr og i produksjonslinjer ved
fabrikker.
1. Før du bruker denne enheten, må du sørge for at ikke

lokale radiostasjoner eller spesifiserte radiostasjoner
med lav effekt for mobil identifikasjon ikke opererer i
nærheten.

2. Hvis denne enheten forårsaker forstyrrelser på
lokale radiostasjoner for mobil identifikasjon, må du
umiddelbart endre frekvensen som brukes eller avbryte
radiobølgesendingen og deretter undersøke hva du kan
gjøre for å unngå forstyrrelser (for eksempel installere
partisjoner) ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

3. Kontaktinformasjonen nedenfor skal brukes for alle
problemer, for eksempel dersom enheten forårsaker
forstyrrelser på spesifiserte radiostasjoner med lav effekt
for mobil identifikasjon eller amatørradiostasjoner.

Kontaktinformasjon: Ta kontakt med din lokale autoriserte
Raymarine-forhandler.

Programvarelisensavtaler fra
tredjepart
For dette produktet gjelder følgende eksterne
programvarelisensavtaler:
• GNU — LGPL/GPL
• JPEG libraries
• OpenSSL
• FreeType
De ovennevnte lisensavtalene finner du på
www.raymarine.com og på den medfølgende
dokumentasjons-CD-en hvis denne følger med.

Ferritt-dempere
Raymarine-kabler kan utstyres med ferrit-dempere.
Disse er viktige med hensyn til riktig EMC-ytelse.
Hvis en ferritt av en eller annen grunn må fjernes
(f.eks. installasjon eller vedlikehold), må den
erstattes i originalposisjonen før produktet tas i bruk.
Bruk kun ferritter av riktig type som er levert av
autoriserte Raymarine-forhandlere.
Når en installasjon krever at flere ferritter skal legges
til en kabel, bør du bruke ekstra kabelklemmer for
å forhindre stress på kontaktene fra den ekstra
kabelvekten.

Tilkobling til annet utstyr
Krav til ferritt på kabler fra annen produsent enn
Raymarine
Hvis Raymarine-utstyret skal kobles til annet utstyr
med en kabel som ikke er fra Raymarine, MÅ det
alltid festes et ferritt-filter til kabelen i nærheten av
Raymarine-enheten.

Samsvarserklæring
Raymarine UK Ltd. bekrefter at dette produktet
er i samsvar med de vesentlige kravene i
R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Den originale samsvarserklæringen kan ses på siden
for det aktuelle produktet på www.raymarine.com.

Produktavhending
Kasting av produktet skal skje i henhold til
WEEE-direktivet.

I direktivet om elektrisk og elektronisk avfall
(WEEE) kreves det at elektrisk og elektronisk avfall
resirkuleres. Selv om WEEE-direktivet ikke gjelder
for enkelte Raymarine-produkter, støtter vi opp om
retningslinjene i det, og ber deg være bevisst på
hvordan du kvitter deg med produktet.

Regler for pikselfeil
På samme måte som for alle TFT-enheter kan det
hende at skjermen vil vise noen få ("døde") piksler
som er belyst på feil måte. Disse kan vise seg som
svarte piksler i et lyst område på skjermen eller som
fargede piksler på svarte områder.
Hvis skjermen viser FLERE feilbelyste piksler enn
tillatt som oppgitt nedenfor (se produktets tekniske
spesifikasjoner for detaljer), ber vi deg ta kontakt
med ditt lokale Raymarine-servicesenter for å få
hjelp.

Garantiregistrering
For å registrere deg som eier av Raymarine-produktet
ber vi deg gå til www.raymarine.com og registrere
deg på nett.
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Det er viktig at du registrerer produktet ditt, slik
at du får alle fordelene som hører med garantien.
Produktpakken din inkluderer et strekkodemerke
med enhetens serienummer. Du vil trenge dette
nummeret ved registreringen av produktet ditt på
nett. Ta vare på merket for fremtidig referanse.

IMO og SOLAS
Utstyret som beskrives i dette dokumentet er
beregnet for bruk på fritidsbåter og arbeidsbåter som
ikke dekkes av fraktreguleringene til International
Maritime Organization (IMO) og Safety of Life at Sea
(SOLAS).

Teknisk nøyaktighet
Så langt vi kan vite var informasjonen i dette
dokumentet korrekt på tidspunktet det ble produsert.
Raymarine kan imidlertid ikke påta seg ansvar
for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i
dokumentet. Spesifikasjonene kan også endres uten
forvarsel som følge av vårt kontinuerlige arbeid med
å forbedre produktene våre. Raymarine kan derfor
ikke påta seg ansvar for eventuelle avvik mellom
produktet og dette dokumentet. Se Raymarines
webside (www.raymarine.com) for å forsikre deg om
at du har de nyeste versjonene av dokumentasjonen
for produktet.
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2.1 Om håndboken
Denne håndboken inneholder viktig informasjon
vedrørende multifunksjonsskjermen din.
Håndboken gjelder for følgende tredjegenerasjons
Raymarine multifunksjonsskjermer:
• a-serie
• c-serie
• e-serie

Om denne håndboken
Håndboken beskriver hvordan multifunksjons-
skjermen skal brukes sammen med kompatibelt
elektronisk kartografisk utstyr og tilleggsutstyr.
Det antas at alt tilleggsutstyr som skal brukes er
kompatibelt og korrekt installert. Håndboken er
beregnet for brukere med ulike maritime ferdigheter,
men det forutsettes en grunnleggende kjennskap om
bruk av skjerm, maritim terminologi og praksiser.

Programvareendringer
Raymarine oppdaterer programvaren for produktet
jevnlig for å legge til nye funksjoner og forbedre
eksisterende funksjonalitet.

Release 10

Denne håndboken dekker multifunksjonsskjer-
mer med programvareversjon – LightHouse II
Release 10.
Se under Programvareutgivelser for detaljer om
nye programvareversjoner.
Sjekk Raymarines nettsider for oppdatert
programvare og nye brukerhåndbøker.
www.raymarine.com.

Håndbøker
Følgende håndbøker er aktuelle for
multifunksjonsskjermen:

Håndbøker
Alle dokumenter kan lastes ned som PDF-filer fra
www.raymarine.com

Håndbøker til a-serie

Beskrivelse Del nr.
Monterings- og
oppstartsveiledning for
a-serie

88012

Installasjons- og
brukerhåndbok for a-serie,
c-serie og e-serie

81337

a6x Monteringsmal 87165
a7x Monteringsmal 87191

Håndbøker for c-serie

Beskrivelse Del nr.
Monterings- og
oppstartsveiledning for
c-serie / e-serie

88001

Installasjons- og
brukerhåndbok for a-serie,
c-serie og e-serie

81337

e95 / e97 / c95 / c97
Installasjonsveiledning

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Monteringsmal

87145

Håndbøker for e-serie

Beskrivelse Del nr.
e7/e7D Veiledning for
montering og oppstart

88011

Monterings- og
oppstartsveiledning for
c-serie / e-serie

88001

Installasjons- og
brukerhåndbok for a-serie,
c-serie og e-serie

81337

e7 / e7D
Installasjonsveiledning

87137

e95 / e97 / c95 / c97
Installasjonsveiledning

87144

e125 / e127 / c125 / c127
Monteringsmal

87145

e165 Monteringsmal 87166

Andre håndbøker
Beskrivelse Del nr.
SeaTalkng-referansehåndbok 81300

Utskriftsbutikk for håndbøker
Raymarine har en utskriftstjeneste der du kan kjøpe
en profesjonelt utført utskrift av høy kvalitet for ditt
aktuelle Raymarine-produkt.
Trykte håndbøker er godt egnet for å oppbevares
ombord i båten som referanse når du skulle behøve
dette for ditt Raymarine-produkt.
Gå til http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175 for
å bestille en trykt håndbok - direkte levert på døren
din.
For mer informasjon om utskriftsbutikken
kan du gå til siden for ofte stilte spørsmål:
http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751.
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Note:
• De trykte håndbøkene kan betales med bankkort
eller PayPal.

• Håndbøkene kan sendes over hele verden.
• Over de neste månedene vil andre håndbøker
legges til i utskriftsbutikken, både for nye og
eldre produkter.

• Raymarines håndbøker er også tilgjengelige for
gratis nedlasting fra Raymarines hjemmeside i
vanlig PDF-format. Disse PDF-filene kan ses
på PC/laptop, tablet, smarttelefon eller på de
nyeste av Raymarines multifunksjonsskjermer.

2.2 Produktoversikt

a6x skjermvarianter
a6x multifunksjonsskjermer finnes i følgende
varianter:

Modell uten
sonar

a65
(E70076)

a65 Wi-Fi
(E70162)

Modell med
sonar

a67
(E70077)

a67 Wi-Fi
(E70163)

DownVision
variant

a68
(E70206)

a68 Wi-Fi
(E70207)

Egenskaper • Bluetooth
• Intern GPS

• Bluetooth
• Intern GPS
• Wi-Fi

Kontrollknap-
per

Multi-Touch-
berøringsskjerm
(HybridTouch når
paret med et eksternt
tastatur)

Multi-Touch-
berøringsskjerm
(HybridTouch når
paret med et eksternt
tastatur)

a7x skjermvarianter
a7x multifunksjonsskjermer finnes i følgende
varianter:

Modell uten
sonar

a75
(E70164)

a75 Wi-Fi
(E70166)

Modell med
sonar

a77
(E70165)

a77 Wi-Fi
(E70167)

DownVision
variant

a78
(E70208)

a78 Wi-Fi
(E70209)

Egenskaper • Bluetooth
• Intern GPS

• Bluetooth
• Intern GPS
• Wi-Fi

Kontrollknap-
per

Multi-Touch-
berøringsskjerm
(HybridTouch når
paret med et
eksternt tastatur)

Multi-Touch-
berøringsskjerm
(HybridTouch når
paret med et
eksternt tastatur)
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skjermer i c-serien og e-serien
Følgende multifunksjonsskjermer er tilgjengelige i c-serien og e-serien:

Ikke-
ekko-
lodd

Ekko-
lodd Serie Kontrollknapper Egenskaper

e7
(E6235
4)

e7D
(E6235
5)

e-serie

HybridTouch
(berøringsskjerm og
fysiske knapper)

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Intern GPS.
• Videoinngang.

c95
(E70011
)

c97
(E7001
2)

c-serie

Kun fysiske
knapper

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Intern GPS.
• Videoinngang.

e95
(E70021
)

e97
(E7002
2)

e-serie

HybridTouch
(berøringsskjerm og
fysiske knapper)

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Intern GPS.
• Videoinngang x2.
• Videoutgang.

c125
(E7001
3)

c127
(E7001
4)

c-serie

Kun fysiske
knapper

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Intern GPS.
• Videoinngang.

e125
(E7002
3)

e127
(E7002
4)

e-serie

HybridTouch
(berøringsskjerm og
fysiske knapper)

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Intern GPS.
• Videoinngang x2.
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Ikke-
ekko-
lodd

Ekko-
lodd Serie Kontrollknapper Egenskaper

• Videoutgang.
e165
(E7002
5)

n/a e-serie

HybridTouch
(berøringsskjerm og
fysiske knapper)

• Bluetooth.
• Wi-Fi
• NMEA 0183
• NMEA 2000 (via

SeaTalkng)
• Videoinngang x2.
• Videoutgang.

HybridTouch-oversikt
Hvis multifunksjonsskjermen har HybridTouch, kan
du betjene enheten via berøringsskjermen og fysiske
taster.
En HybridTouch-skjerm har fysiske knapper
som kan brukes i tillegg til berøringsskjermen.
Multifunksjonsskjermer med kun berøringsskjerm
(uten fysiske knapper) kan kobles til et eksternt
tastatur som tillater HybridTouch-funksjonalitet.
Alle funksjoner kan nås via berøringsskjermen.
Det kan imidlertid være situasjoner (som røffe
værforhold) der det ikke egner seg å bruke
berøringsskjermen. I disse situasjonene anbefaler
Raymarine på det sterkeste at du aktiverer
touch-låsen og bruker de fysiske tastene til å betjene
skjermen.

Oversikt over berøringsskjermen
Berøringsskjermen er et alternativ til å bruke fysiske
knapper ved styring av multifunksjonsskjermen.
Alle funksjoner kan nås via berøringsskjermen.

Note: Raymarine anbefaler på det sterkeste
at du gjør deg kjent med betjeningen av
berøringsskjermen mens båten din ligger til land
eller til anker. Det kan være nyttig å benytte
simulatormodusen (kan nås fra Startbilde >
Oppsett > Systeminnstillinger) for dette formålet.

2.3 Illustrasjonene i håndboken
Illustrasjonene og skjermbildene som brukes i denne
håndboken, kan avvike noe fra din skjermmodell.
Illustrasjonen av multifunksjonsskjermen under
brukes gjennom hele denne håndboken. Med
mindre annet er oppgitt, gjelder illustrasjonen for
alle tredjegenerasjons skjermmodeller (dvs. a-serie,
c-serie og e-serie).

D12596-1
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2.4 Håndbok-standarder
Følgende standarder brukes brukes gjennom denne håndboken ved henvisning til:
Type Eksempel Standard
Ikoner Uttrykket "velg" brukes i prosedyrer som involverer ikoner for

å henvise til valg av et ikon på skjermen - enten ved hjelp av
berøring eller fysiske knapper:

• Berøring— Trykk på ikonet med fingeren for å velge det.
• Fysiske knapper— Bruk joysticken til å merke av ikonet

og trykk på OK.
Uttrykket "velg" brukes i prosedyrer som involverer menyer
for å henvise til valg av et menyelement på skjermen - enten
ved hjelp av berøring eller fysiske knapper:

• Berøring— Trykk på ikonet med fingeren for å velge det.
• Fysiske knapper— Bruk joysticken til å merke av ikonet

og trykk på OK.

Menyer

Uttrykket "rull" brukes i prosedyrer som involverer menyer og
dialogbokser for å henvise til det å bla gjennom en liste eller
en meny - enten ved hjelp av berøring eller fysiske knapper:

• Berøring — Trykk på menyen med fingeren din og dra
opp eller ned for å bla.

• Fysiske knapper— Vri rotasjonskontrollen med eller mot
klokken for å bla.

.

Programmer Uttrykket "velg" brukes i prosedyrer som involverer
applikasjoner for å henvise til valg av en plassering, et objekt
eller mål på skjermen - enten ved hjelp av berøring eller
fysiske knapper:

• Berøring— Trykk på en plassering med fingeren din for å
velge den, eller

• Berøring— Trykk og slipp på et objekt eller mål.
• Fysiske knapper — Bruk joysticken til å merke av

plasseringen, objektet eller målet og trykk på OK.
Numeriske juste-
ringskontroller

Uttrykket "juster" brukes i prosedyrer som involverer
numeriske justeringskontroller for å henvise til det å endre en
numerisk verdi ved hjelp av berøring eller fysiske knapper:

• Berøring — Trykk på opp- eller ned-pilen med fingeren
din for å øke eller redusere nummerverdien.

• Fysiske knapper — Bruk rotasjonskontrollen til å øke
eller redusere nummerverdien.

Når den numeriske justeringskontrollen vises, kan du også
velge på tastatur-ikonet eller trykke OK og holde den nede
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Type Eksempel Standard
for å åpne et talltastatur der du kan angi en ny verdi for
innstillingen.

Glidebrytere Uttrykket "juster" brukes i prosedyrer som involverer
glidebrytere for å henvise til det å endre en numerisk verdi
ved hjelp av berøring eller fysiske knapper:

• Berøring — Trykk på opp- eller ned-pilen med fingeren
din for å øke eller redusere nummerverdien.

• Fysiske knapper — Bruk rotasjonskontrollen til å øke
eller redusere nummerverdien.

Veipunkt (MOB)-knapp/ikon
Du vil enten ha en Veipunkt (MOB)-knapp eller et
skjermikon, avhengig av skjermmodellen.

WPT-
knapp

• c-serie
• e-serie
• RMK-9-tastatur

WPT-
ikoner

• a-serie
• gS-serie

I denne håndboken viser uttrykket "VelgWPT" til det
å trykke på den fysiske WPT-knappen eller å trykke
på WPT-ikonet på skjermen.

Operasjoner med og uten berøring
Denne håndboken gjelder for operasjoner både med
og uten berøring.
I denne håndboken benyttes ikoner for å indikere om
en bestemt handling gjøres spesifikt med eller uten
bruk av berøringsfunksjonalitet. Når en oppgave
verken har ikon for berøring eller ikke-berøring,
gjelder oppgaven for alle skjermmodeller.

Berøring (operasjon
på berøringsskjerm) –
Berøringsoperasjoner gjelder for
multifunksjonsskjermer som har
berøringsskjerm.
Ikke-berøring (operasjon med fysiske
knapper) – Ikke-berøringsoperasjoner
gjelder for multifunksjonsskjermer
med fysiske knapper eller
multifunksjonsskjermer som har
et eksternt tastatur tilkoblet og paret til
seg.
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3.1 Systemintegrasjon
Multifunksjonsskjermen er kompatibel med en rekke marint elektronisk utstyr.

1 2 85 6 73

16109 11 12 13 15

4

1817 19 20 21 22

23 24

D12244-4

14

������

AUDIO�� �ANTENNA� NETWORK�� POWER��

��TackTrue/AppDisplay VMG

�� INTCM

Skjermen bruker en rekke ulike protokoller i overføringen av data mellom ulike enheter i systemet. Tabellen
nedenfor beskriver hvilket utstyr som kan kobles til skjermen og tilkoblingstyper for utstyret (protokoller
og fysiske grensesnitt):

Ele-
m-
ent Type enhet Maksimalt antall Egnede enheter Tilkoblinger
1 Fjernkontroll 1 per

multifunksjonsskjerm.
Raymarine RCU-3 Bluetooth

2 Smarttelefon/nettbrett 1 per
multifunksjonsskjerm.

For trådløs videostreaming og
apper for fjernstyring:

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

• Android-enhet med minimum
1GHz prosessor og Android
2.2.2 (eller nyere)

• Amazon Kindle Fire
For synkronisering av kartplotter
med Navionics Marine-app:

• Apple iPhone eller iPad
• Android-kompatibel

smarttelefon eller nettbrett
For mediespillerstyring (bare for
a-, e- og gS-serie):

• Alle Bluetooth-aktiverte enheter
som støtter Bluetooth 2.1+ EDR
effektklasse 1.5 (støttet profil:
AVRCP 1.0)

• Synkronisering av kartplotter
med appen Navionics Marine:
WiFi

• Video-streaming og fjernstyring:
Wi-Fi

• Mediespillerkontroll: Bluetooth
2.1 + EDR effektklasse 1.5
(støttet profil: AVRCP 1.0) eller
senere
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Ele-
m-
ent Type enhet Maksimalt antall Egnede enheter Tilkoblinger
3 Tanksensorer –

eksterne leverandører
• Opp til 5 x drivstoff.
• 1 x ferskvann.
• 1 x avfallsvann.
• 1 x spillvann.
• 1 x agn / fisk.

Tredjeparts NMEA 2000
grensesnitt

NMEA 2000 (via valgfrie
DeviceNet-adapterkabler)

4 GPS (ekstern) –
Raymarine

1 Alle kombinasjoner av de følgende:

• RS130
• Raystar125 GPS
• Raystar125+ GPS (via valgfri

SeaTalk til SeaTalkng omformer)

SeaTalk, SeaTalkng eller NMEA
0183

5 Instrumenter –
Raymarine

Som bestemt av
SeaTalkng-bussens
båndbredde og
strømtrekk.

SeaTalkng:

• i50 Dybde, Fart eller Tridata
• i60 Vind, CH Vind
• i70
• ST70+
• ST70
SeaTalk (via SeaTalk til
SeaTalkng-omformer):

• i40 Vind, Fart, Dybde eller
Bidata

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

• ST40 Vind, Fart, Dybde, Ror
eller Kompass

SeaTalk, SeaTalkng

6 Pilotbetjeningsenhet –
Raymarine

Som bestemt
av SeaTalk eller
SeaTalkng-bussens
båndbredde og
strømtrekk, etter
hva som er aktuelt.

SeaTalkng:

• p70
• p70R
• ST70 (SeaTalkng bare

kurscomputer)
• ST70 (SeaTalkng bare

kurscomputer)
SeaTalk (via SeaTalk til
SeaTalkng-omformer):

• ST6002.
• ST7002
• ST8002.

SeaTalk, SeaTalkng

7 Autopiloter –
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Evolution-autopiloter
• Alle SPX-kurscomputere
SeaTalk (via SeaTalk til
SeaTalkng-omformer):

• ST1000
• ST2000
• S1000

SeaTalk, SeaTalkng eller NMEA
0183
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Ele-
m-
ent Type enhet Maksimalt antall Egnede enheter Tilkoblinger

• S1
• S2
• S3

8 AIS – Raymarine 1 • AIS 350
• AIS 650
• AIS 950
• AIS 250
• AIS 500

SeaTalkng eller NMEA 0183

8 AIS – ekstern
leverandør

1 Ekstern NMEA 0183–kompatibel
AIS klasse A eller klasse B
sender/mottaker

NMEA 0183

9 Trimror – ekstern
leverandør

1 par Tredjeparts NMEA 2000
grensesnitt

NMEA 2000 (via valgfrie
DeviceNet-adapterkabler)

10 Video / kamera • a-serie = 0
• e7, e7D, c-serie =

1
• e-serie (unntatt e7

og e7D) = 2

Kombinert PAL- eller
NTSC-videokild.

BNC-koblinger

10 IP-kamera –
tredjeparts

Flere

Note: Du kan kun
se ett IP-kamera
om gangen.

Eksternt IP-kamera

Note: IP-kameraer må kunne
tildele IP-adresser via DHCP og
tillate ikke-autentisert, anonym
ONVIF-tilgang.

Via SeaTalkhs-nettverk.

11 Lifetag (mann
overbord-varsling)

1 basestasjon Alle Raymarine Lifetag-
basestasjoner

SeaTalk (via valgfri SeaTalk til
SeaTalkng-omformer)

12 Motorgrensesnitt –
Raymarine

1 enhet for hver motor
CAN-buss

ECI-100 SeaTalkng

12 Motorgrensesnitt –
ekstern leverandør

1 Tredjeparts NMEA 2000
grensesnitt

NMEA 2000 (via valgfrie
DeviceNet-adapterkabler)

13 Transdusere og
sensorer – Raymarine

1 Analoge transdusere:

• Vind
• Hastighet
• Dybde
• Rorføler

SeaTalkng (via valgfri
iTC-5-omformer)

13 Transdusere og
sensorer – Airmar

1 • DT800 Smart Sensor
• DST800 Smart Sensor
• PB200 værstasjon

SeaTalkng (via valgfri
iTC-5-omformer)

14 Ekstern skjerm e-serie (unntatt e7 og
e7D) = 1

Ekstern skjerm 15 pin D-Type-kontakt (VGA-stil)
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Ele-
m-
ent Type enhet Maksimalt antall Egnede enheter Tilkoblinger
15 Ekkoloddtransduser 1 Direkte tilkobling til skjermer med

sonarfunksjonalitet

• Raymarine P48
• Raymarine P58
• Raymarine P74
• Raymarine B60 20º
• Raymarine B60 12º
• Raymarine B744V
; ELLER:

• Alle 600 watt / 1Kw kompatible
transdusere (via valgfri E66066
adapterkabel)

; ELLER:

• Alle Minn Kota-transdusere (via
valgfri A62363 adapterkabel)

Tilkobling via ekstern Raymarine
ekkoloddmodul:

• Alle sonarmodulkompatible
transdusere

Raymarine-transdusertilkobling
ELLER Minn Kota-
transdusertilkobling

16 DSC VHF radio –
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Ray260
• Ray260 AIS
NMEA 0183:

• Ray49
• Ray55
• Ray218
• Ray240

Note: For skjermer i a-serien
kreves det en NMEA 0183 til
SeaTalkng-omformer.

17 Raymarine Sirius
mottaker for
vær/satellittradio (kun
Nord-Amerika)

1 SeaTalkhs:

• SR150
• SR100
• SR6
SeaTalkng:

• SR50

SeaTalkhs, SeaTalkng.

18 Ekstra multifunksjons-
skjerm(er) – Rayma-
rine

9 Tredje generasjons Raymarine
multifunksjonsskjermer
SeaTalkhs (anbefalt):

• a-serie
• c-serie
• e-serie
• gS-serie

Note: Du kan
koble til Raymarine-
multifunksjonsskjermer med
NMEA 0183 eller SeaTalkng,

SeaTalkhs.
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Ele-
m-
ent Type enhet Maksimalt antall Egnede enheter Tilkoblinger

men ikke alle funksjonene
støttes.

Note: Gå til
www.raymarine.com for
å laste ned de siste
programvareversjonene til
din skjerm.

18 Ekstra multifunksjons-
skjerm(er) – ekstern
leverandør

• Tilkoblinger til
NMEA-utganger
på multifunksjons-
skjermen: 4

• Tilkoblinger til
NMEA-innganger
på multifunksjons-
skjermen: 2

Note: Skjermer
i a-serien har ikke
støtte for direkte
tilkobling av NMEA
0183-enheter.

NMEA 0183–kompatible kartplot-
tere og multifunksjonsskjermer

NMEA 0183

19 Sonarmoduler
(ekkolodd) –
Raymarine

Flere • CP450C
• CP300
• CP100
• Multifunksjonsskjermer med

sonar

SeaTalkhs

20 Radar – Raymarine 1 Alle Raymarine ikke-HD
digitale radomer og HD- eller
SuperHD-radarskannere.

Note: Sørg for at
radarskanneren din bruker
siste programvareversjon.

SeaTalkhs

21 Termisk kamera –
Raymarine

1

Note: Skjermer
i a-serien har ikke
støtte for termiske
kameraer.

• T200-serien
• T300-serien
• T400-serien
• T800-serien
• T900-serien

SeaTalkhs (for styring),
BNC-kobling (for video)

22 Eksternt tastatur Flere • RMK-9 SeaTalkhs

23 Fusion-underhold-
ningssystemer

Flere Fusion-underholdningssystemer i
700-serien:

• MS-IP700
• MS-AV700

SeaTalkhs

24 PC / bærbar PC 1 Windows-kompatibel PC eller
bærbar datamaskin som
kjører Raymarines Voyager
planning-programvare.

SeaTalkhs
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3.2 Sjekkliste for installasjon
Følgende handlinger hører inn under installasjonen:

Installasjonsoppgave
1 Planlegg hvordan systemet skal være
2 Skaff til veie alt nødvendig utstyr og verktøy
3 Plasser alt utstyret
4 Strekk alle kabler.
5 Borr hull til kabler og montering.
6 Koble til alt utstyret.
7 Fest alt utstyret på plass.
8 Slå på og test systemet.

3.3 Systembegrensninger
Følgende begrensninger gjelder for antall
systemkomponenter som kan kobles til i et
multifunksjonsskjermsystem fra Raymarine.

Komponent Maksimum
Maksimalt antall
SeaTalkhs-enheter

25

Maksimalt antall
SeaTalkng-enheter

50

Raymarine-
multifunksjonsskjermer

10
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3.4 Ulike datakilder (MDS) - en oversikt
For installasjoner som har flere ulike datakilder, kan
det oppstå konflikt mellom data. Et eksempel er
installasjoner med mer enn én kilde til GPS-data.
MDS lar deg håndtere konflikter knyttet til følgende
typer data:
• GPS-posisjon.
• Kurs.
• Dybde.
• Hastighet.
• Vind.
Dette gjennomføres typisk som del av den
innledende installasjonen, eller når nytt utstyr legges
til.
Hvis dette IKKE gjøres, vil systemet prøve å løse
datakonflikter automatisk. Dette kan imidlertid føre til
at systemet velger kildedata som du ikke ønsker å
benytte.
Hvis MDS er tilgjengelig, kan systemet liste opp de
tilgjengelige datakildene og la deg velge hvilken
datakilde du foretrekker. For at MDS skal være
tilgjengelig, må alle produktene i systemet som
bruker datakildene som er oppført over, være
MDS-kompatible. Systemet kan vise deg hvilke
produkter som IKKE er kompatible. Det kan
være nødvendig å oppgradere programvaren
for disse ikke-kompatible produktene for å
gjøre dem kompatible. Gå til Raymarines
hjemmeside (www.raymarine.com) for å hente den
nyeste programvaren til produktene dine. Hvis
MDS-kompatibel programvare ikke er tilgjengelig
og du IKKE vil at systemet skal prøve å løse
datakonflikter automatisk, kan alle ikke-kompatible
produkter fjernes eller byttes ut, slik at hele systemet
blir MDS-kompatibelt.

3.5 Finne din skjermmodell
Slik finner du ut hvilken modell skjermen din er:

Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Diagnostikk.
4. Velg Velg enhet.
5. Søk i nettverkskolonnen for 'Denne

enheten'-oppføringen.
6. Skjermmodellen vil vises i displayets

enhetskolonne.
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3.6 Nettverksbegrensninger
Raymarines tredje generasjons LightHouse-
kompatible multifunksjonsskjermer (a-serie, c-serie
og gS-seri) kan kobles sammen i nettverk.

Generelt
• Multifunksjonsskjermer må kobles sammen ved
bruk av SeaTalkhs.

• Multifunksjonsskjermer kan også kobles sammen
via NMEA 0183 eller SeaTalkng, men det vil ikke
finnes støtte for alle funksjoner.

• Alle skjermer i a-serie, c-serie og e-serie må ha
programvareversjon 4.xx eller nyere.

• Alle nettverkskoblede skjermer i gS-serien må ha
programvareversjon 7.xx eller nyere.

Note: Skjermer i a-serien kan ikke nettverkskobles
med bruk av NMEA 0183.

Masterskjerm/slaveskjerm
• I alle nettverk med mer enn én multifunksjons-
skjerm må en av skjermene være tildelt status
som datamaster.

• Datamasterskjermen vil motta data over NMEA
0183 og/eller SeaTalkng og bringe dataene til
andre skjermer i nettverket over SeaTalkhs.

Deling av startbilde
• Når multifunksjonsskjermer i nettverk kan dele
startskjerm.

Deling av kartografi
• Kartografien på kartkortene prioriteres alltid foran
innebygd kartografi når et kartkort settes inn i
kortsporet.

• Kartbrikkekartografi kan deles mellom
multifunksjonsskjermer.

Radarbruk
• Multifunksjonsskjermer støtter bruk av én
radarskanner om gangen.

• Dataene som mottas fra en tilkoblet radar, vises
på alle skjermer i nettverket.

Bruk av Sonar / DownVisionTM

• Du kan koble en ekstern ekkoloddmodulenhet til
multifunksjonsskjermen via SeaTalkhs-nettverket.

• Multifunksjonsskjermer med sonar og DownVision
TM har en intern ekkoloddmodul som muliggjør
direkte tilkobling til en kompatibel transduser.

• Du kan ha flere aktive sonarmoduler (interne
og eksterne) i et nettverk. Du må velge
ekkoloddmodulen/kanalen du ønsker å bruke fra
ekkoloddmenyen.

• Dataene som mottas fra en intern eller ekstern
ekkoloddmodul, vises på alle skjermene i
nettverket.

Note: Alle multifunksjonsskjermer må ha
LightHouse II Release 10.xx programvare eller
nyere for å aktivere støtte for flere sonarer.

Inkompatible skjermer
Hvis du kobler en multifunksjonsskjerm som ikke er
kompatibel til systemet, vil et varsel vises helt til du
kobler den inkompatible enheten fra nettverket.
Multifunksjonsskjermer i tredje generasjon er ikke
kompatible med følgende Raymarine-skjermer:

Produktbilde
Multifunksjons-
skjerm Generasjon
G-serie Andre generasjon

E-serie
Widescreen

Andre generasjon

C-serie
Widescreen

Andre generasjon

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

Klassisk E-serie Første generasjon

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

Klassisk C-serie Første generasjon

Installasjonsplanlegging 31



3.7 Typiske systemer
Illustrasjonene nedenfor viser eksempler på mulige systemkonfigurasjoner. Se avsnittet Systemintegrasjon
for flere detaljer om kompatible Raymarine-enheter.

Note: I eksemplene under kan multifunksjonsskjermen(e) være en hvilken som helst variant av
Raymarines tredjegenerasjons multifunksjonsskjermer, f.eks. a-serie, c-serie, e-serie eller Gg-serie.

Eksempel: Standardsystem

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
6

��

D12245-3

1 2 3 4 5

1. Multifunksjonsskjerm
2. Nettverkssvitsj
3. Radarskanner
4. ACU (Actuator Control Unit)
5. Evolution autopilot
6. SeaTalkng-pilotkontroll (valgfri)

Note: Nettverkssvitsj kreves kun hvis flere enheter er koblet til via SeaTalkhs / RayNet.

Eksempel: Standardsystem med skjerm i sonarvariant

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12589-2

1 2 3 4 5

1. Multifunksjonsskjerm
2. Ekkoloddtransduser
3. Radarskanner
4. Evolution autopilot
5. SeaTalkng-pilotkontroll (valgfri)
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Eksempel: Standardsystem med skjerm i ikke-sonarvariant

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12590-2

1 2 3 4 5

1. Multifunksjonsskjerm
2. Ekkoloddmodul
3. Ekkoloddtransduser
4. Evolution autopilot
5. SeaTalkng pilotkontroll

Eksempel: Utvidet system

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. Radarskanner
2. Værsensor
3. Sirius værmottaker
4. Ekkoloddmodul
5. SeaTalkng pilotkontroll
6. SeaTalkng instrumentdisplay
7. AIS-sender/mottaker
8. Lydsystem
9. Smarttelefon / nettbrett
10. DeviceNet-spur (for NMEA 2000-enheter)
11. Nettverkssvitsj
12. Multifunksjonsskjermer
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13. GPS-mottaker
14. Termisk kamera
15. Trådløs tilkobling
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3.8 Systemprotokoller
Multilfunksjonsskjermen kan kobles til ulike
instrumenter og skjermer for informasjonsdeling
og forbedring av systemets funksjonalitet. Slik
tilkoblinger kan gjøres ved bruk av en rekke
ulike protokoller. Rask og nøyaktig innsamling
og overføring av data oppnås ved bruk av en
kombinasjon av følgende dataprotokoller:
• SeaTalkhs

• SeaTalkng

• NMEA 2000
• SeaTalk
• NMEA 0183

Note: Det kan hende at ikke systemet ditt bruker
alle tilkoblingstypene eller instrumentene som
beskrives i dette avsnittet.

SeaTalkhs
SeaTalkhs er et lokalnettverksbasert marint nettverk.
Denne høyhastighetsprotokollen muliggjør rask
kommunikasjon og utveksling av store mengder data
mellom kompatibelt utstyr.
Informasjon som utveksles over SeaTalkhs-nettverket
inkluderer:
• Kartografideling (mellom kompatible skjermer).
• Digitale radardata.
• Sonardata.

Seatalkng
SeaTalkng (Next Generation) er en forbedret protokoll
for tilkobling mellom kompatible marine instrumenter
og kompatibelt utstyr. Den erstatter de eldre
SeaTalk- og SeaTalk2-protokollene.
SeaTalkng bruker én enkelt backbone som kompatible
instrumenter kobles til ved hjelp av spurtilkoblinger.
Data og strøm føres i stammen. Enheter som trekker
lite strøm, kan få strøm fra nettverket, men utstyr
med høyt trekk må ha en egen strømforsyning.
SeaTalkng er en rettighetsbeskyttet utvidelse
av NMEA 2000 og den tradisjonelle CAN
bus-teknologien. Kompatible NMEA 2000- og
SeaTalk / SeaTalk2-enheter kan også kobles til ved
hjelp av riktige kontakter eller adapterkabler.

NMEA 2000
NMEA 2000 har betydelige forbedringer i forhold
til NMEA 0183, først og fremt knyttet til fart og
tilkoblingsbarhet. Opp til 50 enheter kan på samme
tidspunkt sende og motta på én enkelt fysisk buss,
der hver enkelt node er fysisk adresserbar. Det
spesifikke formålet med standarden var å gjøre det

mulig for et helt nettverk av marint elektronisk utstyr
fra ulike produsenter å kommunisere på en felles
buss via standardiserte meldingstyper og formater.

SeaTalk
SeaTalk er en protokoll som gjør det mulig for
kompatibelt utstyr å koble seg til hverandre og
utveksle data.
SeaTalk-kabelsystemet brukes til å koble sammen
kompatible instrumenter og kompatibelt utstyr.
Kabelen fører spenning og data, og muliggjør
tilkobling uten behov for en sentral prosessor.
Ekstra instrumenter og funksjoner kan legges til et
SeaTalk-system ved å koble dem på nettverket.
SeaTalk-utstyr kan også kommunisere med annet
ikke-SeaTalk-utstyr via NMEA 0183-standarden, gitt
at det benyttes riktig tilkobling.

NMEA 0183
Datainterferensstandarden NMEA 0183 ble utviklet
av National Marine Electronics Association of
America. Dette er en internasjonal standard som
gjør det mulig å koble sammen utstyr fra mange ulike
produsenter og dele informasjon mellom dem.
NMEA 0183-standarden sender lignende informasjon
som SeaTalk. En viktig forskjell er imidlertid at en
kabel kun vil sende informasjon i én retning. Derfor
brukes NMEA 0183 generelt til å koble sammen
en datamottaker og en datasender, f.eks. en
kompassensor som sender kurs til en radarskjerm.
Denne informasjonen sendes i "setninger", hver
av dem med en setningsidentifikator på tre
bokstaver. Det er derfor viktig når man sjekker
kompatibiliteten mellom elementer, at de samme
setningsidentifikatorene brukes. Noen eksempler er:
• VTG - sender data om kurs og hastighet.
• GLL - sender lengde- og breddegrad.
• DBT - sender vanndybde.
• MWV - sender data om relativ vindvinkel og
vindhastighet.

NMEA-baudhastighet
NMEA 0183-standarden opererer med en rekke
ulike hastigheter, avhengig av særlige krav eller
utstyrskapasitet. Typiske eksempler er:
• Baudhastighet 4800. Brukes for generell
kommunikasjon, inkludert data fra kurssensor.

• Baudhastighet 38400. Brukes for AIS og andre
høyhastighetsapplikasjoner.
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3.9 Datamaster
Alle systemer med mer enn én multifunksjonsskjerm
i nettverk må ha en spesifisert datamaster.
Datamasteren er skjermen som fungerer som
primærkilde for data for alle skjermene, i tillegg til
at den behandler eksterne informasjonskilder. For
eksempel kan skjermene kreve retningsinformasjon
fra autopiloten og GPS-systemene, vanligvis
mottatt via en SeaTalkng- eller NMEA-tilkobling.
Datamasteren er skjermen som SeaTalk, NMEA og
eventuelle andre datatilkoblinger er tilkoblet. Den
overfører deretter dataene til SeaTalkhs-nettverket
og eventuelle kompatible underordnede skjermer.
Informasjon som deles av datamasteren inkluderer:
• Kartografi
• Ruter og veipunkt
• Radar
• Ekkolodd
• Data mottatt fra autopiloten, instrumenter, motoren
og andre eksterne kilder.

Systemet ditt kan ha kabler som reserveløsning,
med datatilkoblinger til underordnede skjermer.
Disse tilkoblingene vil imidlertid kun bli aktivert ved
feil og/eller ny datamaster-tildeling.
I et autopilotsystem som ikke inneholder en egen
pilotkontrollenhet, fungerer datamasteren også som
kontroll for autopiloten.

3.10 Medfølgende deler i ny a-serie
Følgende deler leveres med multifunksjonsskjermen.

D12583-2

1

4

7

5 6

8

2 3

x4

1 Frontramme
2 Multifunksjonsskjerm
3 Monteringspakning
4 Solskjerm
5 Brakettsett
6 Dokumentasjonspakke
7 Strømkabel
8 4x muttere, bolter, fjærskiver og skiver (kan

brukes for enten vegg- eller brakettmontering).
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3.11 e7 / e7D: medfølgende deler
Delene som vises nedenfor, følger med skjermer av
typene e7 / e7D.

D12170-4

x4

x4

x4

1

2

8

3

4

5

7

9

6

1. Solskjerm.
2. Frontramme.
3. Multifunksjonsskjerm.
4. Ramme til bakside (kreves for montering på

brakett).
5. Tetningslist (kreves for innfelling).
6. Skruepakke:

• 4 x monteringsskruer for rammen bak.
• 4 x sett med festedeler (for veggmontering).
• 4 x sett med festedeler (for festebrakettmon-
tering).

7. Dokumentasjonspakke:
• CD med flere språk.
• Veiledning for montering og oppstart på flere
språk

• Monteringsanvisning.
• Garantibestemmelser

8. Strøm- og datakabel.
9. Brakettsett.

3.12 Medfølgende deler i ny c-serie og
ny e-serie
Delene nedenfor leveres med skjermer i ny c-serie
og ny e-serie (med unntak av e7 og e7D).

D12248-2

7

1

2

3

4

6
5

1. Solskjerm
2. Frontramme.
3. Multifunksjonsskjerm.
4. Tetningslist (kreves for veggmontering).
5. 4 x sett med festedeler (for veggmontering).
6. Dokumentasjonspakke:

• CD med flere språk.
• Veiledning for montering og oppstart på flere
språk

• Monteringsanvisning.
• Garantibestemmelser

7. Strøm- og datakabel.
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3.13 Nødvendig verktøy for
installasjonen

D12171-2

1

4 53

876

2

1. Elektrisk drill.
2. Stikksag.
3. Pozidrive skrutrekker.
4. Klebende tape.
5. Skrunøkkel for montering på vegg eller brakett.
6. Fil.
7. Hullsag for montering i flukt (se produktets

monteringsmal for hullsagstørrelse).
8. Bor for montering på vegg eller brakett.

3.14 Valg av plassering
Advarsel: Potensiell tennkilde
Produktet er IKKE godkjent for
eksplosjons- eller brannfarlige områder.
IKKE installer det i eksplosjons- eller
brannfarlige områder (som i et motorrom
eller i nærheten av drivstofftanker).

Generelle krav til plassering
Når du velger plassering for produktet, er det viktig å
ha en rekke ulike faktorer i bakhodet.
Nøkkelfaktorer som kan påvirke hvordan skjermen
fungerer, er:
• Ventilasjon
For å sørge for riktig luftstrøm:
– Sørg for at utstyret er installert i et passende
stort rom.

– Sørg for at ventilasjonshullene ikke dekkes til.
Sørg for god plass mellom forskjellig utstyr.

Spesifikke krav for hver systemkomponent er å
finne senere i kapittelet.

• Installasjonsoverflate
Sørg for at utstyret står støtt på en stabil overflate.
Ikke monter enheter eller skjær hull på steder der
du kan risikere å skade båtens struktur.

• Kabling
Sørg for at enheten monteres på et sted som gir
enkel kabelføring, -støtte og -tilkobling:
– Minimum bøyeradius skal vøre 100 mm med
mindre annet fremgår.

– Bruk kabelklemmer for å unngå belastning på
tilkoblingspunktene.

– Hvis installasjonen krever at du legger flere
ferritter til en kabel, må du bruke flere ekstra
kabelklemmer for å sikre at den ekstra
kabelvekten støttes opp.

• Vanninntrengning
Produktet passer for montering både over og
under dekk. Selv om enheten er vanntett, er
det greit å plassere den i et område hvor den er
beskyttet fra direkte regn og sjøsprøyt.

• Elektrisk interferens
Velg en plassering som er på god avstand fra
enheter som kan gi interferens, som motorer,
generatorer og radiosendere/-mottakere.

• Strømforsyning
Velg en plassering så nær som mulig til båtens
strømkilde. Dette vil gi minimalt med kabellengder.

Trygg avstand fra kompass
For å unngå mulig interferens med farkostens
magnetiske kompasser må du sørge for at de er
plassert på god avstand fra skjermen.
Når du velger plassering for multifunksjonsskjermen,
må du forsøke å holde så stor avstand som mulig
mellom skjermen og eventuelle kompasser. Denne
avstanden bør typisk være minst 1 m i alle retninger.
For mindre farkoster kan det imidlertid hende at det
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ikke vil være mulig å plassere skjermen såpass
langt unna kompasset. I denne situasjonen kan
du se til figurene nedenfor for den minste trygge
avstanden som må overholdes mellom skjermen og
kompassene.

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

Element

Kompassplasse-
ring i forhold til
skjermen

Minste trygge
avstand fra
skjermen

1 Topp 200 mm (7,87 in.)
2 Bak 500 mm (19,7 in.)
3 Høyre side 350 mm (13,8 in.)
4 Underside 300 mm (11,8 in.)
5 Foran 700 mm (27,5 in.)
6 Venstre side 250 mm (9,84 in.)

Krav til GPS-plassering
I tillegg til generelle retningslinjer for plassering av
marin elektronikk finnes det en rekke miljømessige
faktorer som man bør tenke på ved installasjon av
utstyr med intern GPS-antenne.

Monteringssted
• Montering på dekk:
Gir optimal GPS-ytelse (For utstyr med riktig nivå
av vanntetthet).

• Montering under dekk:
GPS-ytelsen kan bli mindre effektiv og det vil
kunne kreves en ekstern GPS-antenne montert
over dekk.

D11537-2

1

2

3

1

2

3

1. Denne plasseringen gir optimal GPS-ytelse
(over dekk).

2. På denne plasseringen kan GPS-ytelsen bli
mindre effektiv.

3. Denne plasseringen anbefales IKKE for
GPS-antenner.

Båtens konstruksjon
Båtens konstruksjon kan påvirke GPS-ytelsen. For
eksempel kan tunge strukturer i nærheten, som
f.eks. et strukturelt skott, eller interiøret på større
båter føre til et redusert GPS-signal. Før utstyr med
intern GPS-antenne monteres under dekk, ber vi deg
om å oppsøke profesjonell hjelp og vurdere å bruke
en ekstern GPS-antenne montert over dekk.

Omkringliggende forhold
Været og båtens plassering kan påvirke
GPS-ytelsen. Rolige, klare værforhold gir typisk
en mer nøyaktig GPS-posisjonsbestemmelse.
Båter som befinner seg svært langt mot nord eller
sør kan også oppleve å få svakere GPS-signaler.
GPS-antenne montert under dekk vil være mer
følsom for ytelsesrelaterte problemer knyttet til
omkrigliggende forhold.

Viktig med hensyn til synsvinkel
Gjengivelse av farge, lys og kontrast samt
bildekvalitet i natt-stilling avhenger av skjermens
innsynsvinkel. Raymarine anbefaler å teste plotteren
med bilde på forskjellige aktuelle plasser i båten,
for å få en indikasjon på hva som gir den beste
plasseringen med hensyn til innsynsvinkel.
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a-serien: produktmål

D12579-2

A

DC

F   

B

E

Del a6x a7x
A 163,6 mm 205,1 mm
B 143,5 mm 147,1 mm
C 17,5 mm 14,5 mm
D 56,6 mm 59,1 mm
E 162,4 mm 163,3 mm
F 150 mm 150 mm

Produktmål for c-serien og e-serien

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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Kapitel 4: Kabler og tilkoblinger

Kapitelinnhold
• 4.1 Generell veiledning for ledningsarbeid På side 42
• 4.2 Tilkoblingsoversikt På side 43
• 4.3 Strømtilkobling — ny a-serie På side 44
• 4.4 Strømtilkobling — ny c-serie og ny e-serie På side 46
• 4.5 Nettverkstilkoblinger På side 48
• 4.6 GPS-tilkobling På side 55
• 4.7 AIS-tilkobling På side 56
• 4.8 Kurssensor-tilkobling På side 56
• 4.9 SeaTalkng-tilkoblinger På side 57
• 4.10 NMEA 2000-tilkobling På side 58
• 4.11 SeaTalk-tilkobling På side 58
• 4.12 NMEA 0183-tilkobling På side 59
• 4.13 Forbindelse mellom skjerm i a-serien og NMEA 0183 DSC VHF radio På side 60
• 4.14 Tilkobling av kamera/video På side 60
• 4.15 Kamera / videoinngang og -utgang På side 61
• 4.16 Medieavspiller-tilkobling På side 62
• 4.17 Bluetooth-fjernkontrollforbindelse På side 63
• 4.18 Fjernkontrollens funksjoner På side 65
• 4.19 WiFi-tilkoblinger På side 67
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4.1 Generell veiledning for
ledningsarbeid

Kabeltyper og -lengder
Det er viktig å benytte kabler med riktig type og
lengde.
• Bruk kun standardkabler av riktig type fra
Raymarine, med mindre annet er oppgitt.

• Sørg for at eventuelle kabler som ikke er fra
Raymarine, er av riktig kvalitet og dimensjon.
Lengre strømkabler vil for eksempel kunne kreve
kraftigere kabler for å minimere spenningstap
langs linjen.

Kabelføring
For å sikre kablenes ytelse over lang tid må de
legges på riktig måte.
• IKKE bøy kablene unødvendig mye. Der det
er mulig, må du sørge for å holde en minste
bøyediameter på 200 mm / minste bøyeraidus på
100 mm.

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Beskytt alle kablene fra fysisk skade og
varmeeksponering. Bruk kanaler eller rør der det
er mulig. IKKE trekk kablene gjennom kimminger
eller døråpninger, eller i nærheten av varme
objekter.

• Fest kabler på plass med buntebånd eller hyssing.
Vikle sammen overflødige kabler, og bind de opp
slik at de ikke er i veien.

• Når en kabel føres gjennom et utsatt skott
eller dekkshus, må du bruke en egnet vanntett
kabelgjennomføring.

• IKKE legg kabler i nærheten av motorer eller
lysstofflys.

Legg alltid kablene så langt som mulig fra:
• annet utstyr og andre kabler
• ledninger med høye strømmer/spenninger
• antenner

Strekkavlaster
Sørg for å benytte egnet strekkavlaster. Beskytt
koblinger fra belastning, og sørg for at de ikke vil
trekkes ut under ekstreme forhold på sjøen.

Kretsisolering
Det kreves egnet kretsisolering for installasjoner som
bruker både veksel- og likestrøm:
• Bruk alltid isolerende transformatorer eller
en separat kraftvekselretter for kjøring av
datamaskiner, prosessorer, skjermer og andre
sensitive elektroniske instrumenter eller enheter.

• Bruk alltid en isolerende transformator med
Weather FAX-lydkabler.

• Bruk alltid isolerende strømtilførsel ved bruk av
lydforsterker fra ekstern produsent.

• Bruk alltid en RS232/NMEA-omformer med optisk
isolasjon for signallinjene.

• Sørg alltid for at datamaskiner eller andre sensitive
elektroniske enheter har en egen dedikert
strømkrets.

Kabelskjerming
Sørg for at alle datakablene er godt skjermet og at
dataskjermingen er intakt (f.eks. at den ikke har blitt
skrapt av fordi den har blitt presset gjennom et trangt
område).
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4.2 Tilkoblingsoversikt
Nedenfor vises detaljer om tilkoblinger som er tilgjengelige på Raymarines multifunksjonsskjermer.

D12249-7

e7 e7D

e95 / e125 / e165 e97 / e127

c95 / c125 c97 / c127

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

�

�� � �

�

�

Power / Data

Transdu-
ser

DownVi-
sion-trans-
duser SeaTalkng

SeaTalkhs
/ RayNet
Network 1

SeaTalkhs
/ RayNet
Network 2

Video
inn/ut Av/På

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 Strømtilkobling — ny a-serie� � �

�

�

1

6

24

5

3

D12581-2

1. Kontakter på skjermens bakpanel.
2. Strømkabel.
3. Tilkobling til 12 V strømforsyning.
4. Rød kabel (positiv).
5. Skjermleder (tynn svart ledning, må kobles til RF

jordingspunkt).
6. Svart kabel (negativ).

Strømfordeling
Raymarine anbefaler at alle strømtilkoblinger gjøres
via en fordelingstavle.
• Alt utstyr må få strøm fra en automatsikring eller
bryter, med egnet kretsbeskyttelse.

• Alt utstyr bør kobles til egne sikringer der dette
er mulig.

Advarsel: Jording av enheten
Sørg for at enheten har blitt jordet riktig
og i henhold til anvisningene i denne
veiledningen før du kobler strøm til den.

Jording — egen skjermleder
Strømkabelen som følger med produktet, har
en egen skjermleder for tilkobling til båtens
RF-jordingspunkt.
Det er viktig at en effktiv RF-jording er koblet
til systemet. Et enkelt jordingspunkt skal
brukes for alt utstyr. Enheten kan jordes ved
å koble strømkabelens skjermleder til båtens
RF-jordingspunkt. På båter uten RF-jordingssystem
skal skjermlederen kobles direkte på den negative
batteripolen.
Likestrøm-systemet skal være enten:
• Negativt jordet, med den negative batteripolen
koblet til båtens jording.

• Flytende, med ingen av batteripolene koblet til
båtens jording

Advarsel: Positive jordingssyste-
mer
Ikke koble enheten til et system med
positiv jording.

Strømkabel
Skjermen kommer med en strømkabel som kan
forlenges om nødvendig.

Tilgjengelige strømkabler
For innfelt montering finnes det en høyrevinklet
strømkabel tilgjengelig (følger ikke med).
Kabel Del nr. Merknader
Høyrevinklet
strømkabel

A80221

Kabelforlengelse
Følgende restriksjoner gjelder for alle forlengelser
av datakabelen:
• Kabelen må være tilpasset kretsbelastningen.
• Hver enhet skal ha sin egen strømkabel trukket
til fordelingstavlen.

Total lengde
(maks.) Matespenning Kabelmål (AWG)
0–5 m 12 V 18
5–10 m 12 V 14
10–15 m 12 V 12
15–20 m 12 V 12

Note: Disse målene gjelder for en dobbeltkabel fra
batteriet til skjermen (omtrent avstanden fra batteriet til
skjermen). Gang tallet med to for å få lengden for hele
runden.

Brytere, sikringer og kretsvern
Informasjonen nedenfor er gitt som veiledning
med det formål å beskytte produktet.
Eksempelillustrasjonene er for vanlige
strømarrangementer på båter. Hvis du er
usikker på hvordan du implementerer riktig
beskyttelsesnivå, ber vi deg ta kontakt med en
Raymarine-autorisert forhandler for å få hjelp.

Fordelingstavletilkobling
Vi anbefaler at produktet tilkobles gjennom båtens
fordelingstavle via varmebryter eller sikring.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Linjesikring (produktet har kanskje allerede en

sikring innebygd i strømkabelen)
3. Produktets strømkabel
4. Båtens negative (-) strømtilførsel
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5. * Skjermleder
6. Båtens fordelingstavle
7. * Båtens RF-jordingspunkt

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Varmesikringskapasitet
5 A (hvis kun én enhet er koblet til)

Batteritilkobling med RF-jording
Hvis båten ikke har egen fordelingstavle,
kan produktet kobles direkte til batteriet med
skjermlederen koblet til båtens RF-jordingspunkt.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Båtens negative (-) strømtilførsel
3. Linjesikring (hvis produktets strømkabel ikke har

en innebygd sikring, skal en sikring monteres
i linjen)

4. * Skjermleder
5. Produktets strømkabel
6. Båtens batteri
7. * Båtens RF-jordingspunkt

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Batteritilkobling uten RF-jording
Hvis båten ikke har egen fordelingstavle eller eget
RF-jordingspunkt, kan produktet kobles direkte til
batteriet med skjermlederen også koblet til den
negative polen på batteriet.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Båtens negative (-) strømtilførsel
3. Linjesikring (hvis produktets strømkabel ikke har

en innebygd sikring, skal en sikring monteres
i linjen)

4. * Skjermleder koblet til båtens negative
strømtilførsel

5. Produktets strømkabel
6. Båtens batteri

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Deling av effektbryter
Når mer enn ett utstyr deler effektbryter, må du
sørge for å beskytte hver enkelt krets. Dette kan for
eksempel gjøres ved å koble til en integrert sikring
for hver strømkrets.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiv (+) stang
2 Negativ (-) stang
3 Effektbryter
4 Sikring

Koble de ulike utstyrsdelene til egne effektbrytere
når dette er mulig. Når dette ikke er mulig, bruker
du egne sikringer i sløyfen for å etablere nødvendig
beskyttelse.
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4.4 Strømtilkobling — ny c-serie og ny
e-serie

D12250-1

1

2

4 5

7

3

8

6

9

1. Skjermtilkoblinger.
2. Strøm- og datakabel.
3. Tilkobling til 12/24 V strømtilførsel (e7/e7D er

kun 12V).
4. Rød kabel (positiv).
5. Sikring.
6. Svart kabel (negativ).
7. Videoinngangskabel.
8. NMEA 0183 datakabler.
9. Skjermleder (tynn svart ledning, må kobles til RF

jordingspunkt).

Strømfordeling
Raymarine anbefaler at alle strømtilkoblinger gjøres
via en fordelingstavle.
• Alt utstyr må få strøm fra en automatsikring eller
bryter, med egnet kretsbeskyttelse.

• Alt utstyr bør kobles til egne sikringer der dette
er mulig.

Advarsel: Jording av enheten
Sørg for at enheten har blitt jordet riktig
og i henhold til anvisningene i denne
veiledningen før du kobler strøm til den.

Jording — egen skjermleder
Strømkabelen som følger med produktet, har
en egen skjermleder for tilkobling til båtens
RF-jordingspunkt.
Det er viktig at en effktiv RF-jording er koblet
til systemet. Et enkelt jordingspunkt skal
brukes for alt utstyr. Enheten kan jordes ved
å koble strømkabelens skjermleder til båtens
RF-jordingspunkt. På båter uten RF-jordingssystem
skal skjermlederen kobles direkte på den negative
batteripolen.
Likestrøm-systemet skal være enten:
• Negativt jordet, med den negative batteripolen
koblet til båtens jording.

• Flytende, med ingen av batteripolene koblet til
båtens jording

Advarsel: Positive jordingssyste-
mer
Ikke koble enheten til et system med
positiv jording.

Strømkabel
Skjermen kommer med en kombinert strøm- og
datakabel, som kan forlenges om nødvendig.

Tilgjengelige strømkabler
Kabel Del nr. Merknader
1,5 m rett strøm-
og datakabel

R62379

1,5 m høyrevinklet
strøm- og
datakabel

R70029

Kabelforlengelse
Følgende restriksjoner gjelder for alle forlengelser
av datakabelen:
• Kabelen må være tilpasset kretsbelastningen.
• Hver enhet skal ha sin egen strømkabel trukket
til fordelingstavlen.

Total lengde
(maks.) Matespenning Kabelmål (AWG)

12V 180–5 m
24V 20
12V 145–10 m
24V 18
12V 1210–15 m
24V 16
12V 1215–20 m
24V 14

Note: Disse målene gjelder for en dobbeltkabel fra
batteriet til skjermen (omtrent avstanden fra batteriet til
skjermen). Gang tallet med to for å få lengden for hele
runden.

Brytere, sikringer og kretsvern
Informasjonen nedenfor er gitt som veiledning
med det formål å beskytte produktet.
Eksempelillustrasjonene er for vanlige
strømarrangementer på båter. Hvis du er
usikker på hvordan du implementerer riktig
beskyttelsesnivå, ber vi deg ta kontakt med en
Raymarine-autorisert forhandler for å få hjelp.

Nominell sikrings- og bryterkapasitet
Sikringskapasitet Varmesikringskapasitet
7 A integrert sikring festet på
strømkabel.

5 A (hvis kun én enhet er
koblet til)

Riktig sikringskapasitet for varmesikringen avhenger
av antallet enheter du kobler til. Kontakt en offisiell
Raymarine-forhandler hvis du er i tvil om noe.
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Note: Produktets strømledning har kanskje
allerede en intern sikring montert. Hvis ikke må du
legge en intern sikring til den positive ledningen i
produktets strømtilkobling.

Fordelingstavletilkobling
Vi anbefaler at produktet tilkobles gjennom båtens
fordelingstavle via varmebryter eller sikring.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Integrert sikring (Hvis produktets strømkabel

ikke har en innebygd sikring, skal en sikring
monteres i linjen.)

3. Produktets strømkabel
4. Båtens negative (-) strømtilførsel
5. * Skjermleder
6. Båtens fordelingstavle
7. * Båtens RF-jordingspunkt

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Batteritilkobling med RF-jording
Hvis båten ikke har egen fordelingstavle,
kan produktet kobles direkte til batteriet med
skjermlederen koblet til båtens RF-jordingspunkt.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Båtens negative (-) strømtilførsel
3. Integrert sikring (Hvis produktets strømkabel

ikke har en innebygd sikring, skal en sikring
monteres i linjen.)

4. * Skjermleder
5. Produktets strømkabel
6. Båtens batteri
7. * Båtens RF-jordingspunkt

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Batteritilkobling uten RF-jording
Hvis båten ikke har egen fordelingstavle eller eget
RF-jordingspunkt, kan produktet kobles direkte til
batteriet med skjermlederen også koblet til den
negative polen på batteriet.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Båtens positive (+) strømtilførsel
2. Båtens negative (-) strømtilførsel
3. Integrert sikring (Hvis produktets strømkabel

ikke har en innebygd sikring, skal en sikring
monteres i linjen.)

4. * Skjermleder koblet til båtens negative
strømtilførsel

5. Produktets strømkabel
6. Båtens batteri

Note: * Gjelder kun produkter med skjermleder på
produktets strømkabel.

Deling av effektbryter
Når mer enn ett utstyr deler effektbryter, må du
sørge for å beskytte hver enkelt krets. Dette kan for
eksempel gjøres ved å koble til en integrert sikring
for hver strømkrets.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiv (+) stang
2 Negativ (-) stang
3 Effektbryter
4 Sikring

Koble de ulike utstyrsdelene til egne effektbrytere
når dette er mulig. Når dette ikke er mulig, bruker
du egne sikringer i sløyfen for å etablere nødvendig
beskyttelse.
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4.5 Nettverkstilkoblinger
Du kan koble kompatible enheter til
multifunksjonsskjermen ved hjelp av
nettverksskjøtestykker på enhetens bakside.
Et typisk nettverk med digitale enheter vil kunne
omfatte:
• Opp til seks Raymarine-multifunksjonsskjermer.
• RayNet eller SeaTalkhs digitale enheter som
ekkoloddmodul og radarskanner.

• Termiske kameraer eller IP-kameraer.

Note: Multifunksjonsskjermen din har følgende
nettverkskontakter:
• e7, e7D og a-serien = 1 x RayNet
nettverkskontakt.

• c-serie og e-serie (unntatt e7 og e7D) = 2 x
RayNet nettverkskontakter.

For nettverk som krever ekstra tilkoblinger,
behøves en Raymarine-nettverksbryter.

Se Kapitel 33 Reservedeler og tilbehør for detaljer
om tilgjengelige nettverkskabler og maskinvare.

Kabelskjøtestykker for nettverk
Det finnes to typer kabelskjøtestykker for nettverk
— SeaTalkhs og RayNet.

SeaTalkhs-skjøtestykke — brukes
for å koble SeaTalkhs-enheter til
en Raymarine-nettverksbryter via
SeaTalkhs-kabler.
RayNet-skjøtestykke — brukes for
å koble Raymarine-nettverksbrytere
og SeaTalkhs-enheter til
multifunksjonsskjermen via
RayNet-kabler. Trengs også ved
tilkobling av en krysskobling, dersom
kun én enhet kobles til skjermens
nettverksskjøtestykke.

Tastaturtilkobling
Et eksternt tastatur, som RMK-9, kan kobles direkte
til multifunksjonsskjermens nettverkskontakt eller via
en nettverkssvitsj. Du kan koble flere tastaturer til et
system. Hvert tastatur kan brukes til å styre opptil
fire multifunksjonsskjermer.

Direkte tilkobling

D12694-2

2

3

1

1. Multifunksjonsskjerm
2. Tastatur

3. Høyrevinklet strømkabel
Når du kobler tastaturet direkte til en skjerm i ny
a-serie, c-serie eller e-serie, trenger det en separat
strømtilførsel.

Nettverkstilkobling

D12697-3

4

1 2

3

4

1. Nettverkssvitsj
2. Tastatur
3. Høyrevinklet strømkabel
4. Multifunksjonsskjermer i nettverk
Når du kobler tastaturet til via en nettverkssvitsj,
må tastaturet få strøm separat ved hjelp av den
alternative strømkontakten.
Når tastaturet er koblet til, må det pares med hver
enkelt skjerm du ønsker å styre med tastaturet.

Radartilkobling
Multifunksjonsskjermen er kompatibel med
Raymarine ikke-HD-Digital Radome- og
HD/SuperHD-radarskannere. Skanneren er tilkoblet
over SeaTalkhs.

Note:
• På skjermer i ny c-serie og ny e-serie (med
unntak av e7 og e7D) kan du koble to
SeaTalkhs/RayNet-enheter direkte til skjermen.

• På skjermer i ny a-serie og modellen e7/e7D
kan du koble én SeaTalkhs/RayNet-enhet direkte
til skjermen.

Radaren kobles vanligvis til via en Raymarine-
nettverkssvitsj. På mindre systemer (med kun én
skjerm og ingen andre digitale enheter) kan radaren
kobles direkte til skjermen.
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Radar tilkoblet med Raymarine-nettverksbryter

Dxxxxx-x

3

4

21

56

1. Radarskanner.
2. Raymarine-nettverkssvitsj.
3. RayNet-kabel.
4. RayNet-radarkabel.
5. VCM (Voltage Converter Module) – kreves for

åpne antenner.
6. Strømtilkobling.

Radar koblet direkte til skjermen

D12253-2

2

4

3

1

1. Radarskanner
2. Tilkoblingspanel bak på skjermen.
3. RayNet-radarkabel.

4. Tilkobling til strømtilførsel – Åpne antenner
krever en VCM (Voltage Converter Module).

RJ45 SeaTalkhs-radarkabeltilkobling
For å koble til en radar ved hjelp av en RJ45
SeaTalkhs-radarkabel kreves ekstra tilbehør.

1 2

3

D12884-1

1. RJ45 SeaTalkhs-radarkabel.
2. RayNet-til-RJ45 SeaTalkhs-adapterkabel.
3. SeaTalkhs-krysskobling.
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Radarkabelforlengelse
For lengre kabeltrekk kreves det forlengelse av radar- og datakabel.

D12254-1

1 42 3

1. Radarkabelforlengelse.
2. Strømkabel og digitalkabel for data.
3. Raymarine-nettverksbryter (eller krysskobling når du kobler radaren direkte til skjermen).
4. RayNet-kabel (eller RayNet til SeaTalkhs-kabel ved tilkobling via krysskobling).

Note: Forlengelseskabelen kobles til radarskanneren.

Note: Strømtilkoblingen er IKKE vist i skjemaet. Ved bruk av Open Array-skanner må en VCM (Voltage
Converter Module) kobles mellom skanneren og strømtilførselen.

Digitale radarkabler
Du trenger en egen digitalkabel for radar og data
samt egnende nettverkskabler for å koble skanneren
til systemet ditt.

Tilkobling Kabel
Radarskanner til
strømforsyning og
Raymarine-nettverkssvitsj.

Strømkabel og digitalkabel for
data. For lengre kabelbaner
finnes det forlengelser i ulike
lengder.

Raymarine-nettverksbryter til
multifunksjonsskjerm.

Nettverkskabler, tilgjengelige
i en rekke ulike kabellengder.

SeaTalkhs strøm- og digitaldatakabler for radar
Disse kablene inneholder ledningene for en skanners
strøm- og datatilkoblinger.

Kabel Del nr.
RJ45 SeaTalkhs 5 m
digitalkabel for strøm og
data

A55076D

RJ45 SeaTalkhs 10 m
digitalkabel for strøm og data

A55077D

RJ45 SeaTalkhs 15 m
digitalkabel for strøm og data

A55078D

RJ45 SeaTalkhs 25 m
digitalkabel for strøm og data

A55079D

Note: Maksimal lengde for digitalkabel for strøm
og data (inkludert forlengelser) er 25 m.

RayNet: strøm- og digitaldatakabler for radar
Disse kablene inneholder ledningene for en skanners
strøm- og datatilkoblinger.
Kabel Del nr.
RayNet 5 m digitalkabel for
strøm og data

A80227

RayNet 10 m digitalkabel for
strøm og data

A80228

RayNet 15 m digitalkabel for
strøm og data

A80229

RayNet 25 m digitalkabel for
strøm og data

A80230

Note: Maksimal lengde for digitalkabel for strøm
og data (inkludert forlengelser) er 25 m.

Strøm- og dataforlengelseskabler for radar
Disse kablene forlenger en skanners strøm- og
datakabler.
Kabel Del nr.
2,5 m Digitalkabel for strøm
og data

A92141D

5 m Digitalkabel for strøm og
data

A55080D

10 m Digitalkabel for strøm
og data

A55081D

Note: Maksimal lengde for digitalkabel for strøm
og data (inkludert forlengelser) er 25 m.

50 a Series / c Series / e Series



Sonartilkobling
For ekkoloddapplikasjonene kreves en
sonartilkobling.
Multifunksjonsskjermen kan brukes med følgende av
Raymarines ekkoloddmoduler:
• CP450C
• CP300
• CP100
For ekkoloddapplikasjoner kreves det to
tilkoblingstyper:
• Ekkoloddmodul-tilkobling – omgjør
sonarsignalene fra sonartransduseren til data
som kan registreres av marint elektronisk utstyr.
Multifunksjonsskjermene med sonar har en
innebygd sonar, som gjør at du kan koble skjermen
direkte til en kompatibel sonartransduser. For
modeller uten sonar kreves det tilkobling til en
ekstern Raymarine sonarenhet. For interne
og eksterne sonarer kreves det tilkobling til en
kompatibel sonartransduser.

• Tilkobling av sonartransduser – gir
sonarsignaler til sonarmodulen.

Sonarmodultilkobling

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
D12255-1

1

2

3

4

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
uten sonar).

2. Raymarine-nettverksvitsj.
3. Raymarine sonarmodul.
4. RayNet-kabel.
Hvis en ekstra nettverkstilkobling er tilgjengelig på
din multifunksjonsskjerm, kan en ekkoloddmodul
kobles direkte til skjermen uten bruk av en
Raymarine nettverkssvitsj.

Note: Du kan også koble en skjermmodell med
sonar til en Raymarine-sonarmodul. Dette er for
eksempel nyttig dersom du trenger en kraftigere
sonarmodul.

Flere ulike aktive sonarmoduler
Flere aktive sonar moduler kan finnes på samme
nettverk. Du må velge hvilken ekkoloddmodul/kanal
du vil bruke, i ekkoloddapplikasjonen.

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

D12975-1

1

2

4

5

3

3

3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
med sonar).

2. Raymarine-nettverkssvitsj.
3. RayNet-nettverkskabler
4. CP450C CHIRP sonarmodul
5. CP100 DownVisionTM sonarmodul

Kompatible sonartransdusere
Multifunksjonsskjermen er kompatibel med følgende
sonartransdusere:
• Raymarine P48.
• Raymarine P58.
• Minn Kota-transdusere (kun Raymarine-
skjermmodeller med sonar), via A62363
adapterkabel.

• Alle 600 watt sonarkompatible transdusere, via
E66066 adapterkabel.

Sonartransdusertilkobling – Multifunksjonsskjer-
mer med sonar

2

D12256-1

1 3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
med sonar).

2. Sonartransduserkabel.
3. Sonartransduser.
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600 watt sonarkompatibel sonartransdu-
sertilkobling via et eventuelt adapter –
Multifunksjonsskjermer med sonar

D12257-1

1

2

3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
med sonar).

2. E66066 adapterkabel.
3. Sonartransduser.

Transduser-adapterkabel
Kabel Del nr.
0,5 m transduser-
adapterkabel

E66066

Sonartransdusertilkobling – Multifunksjonsskjer-
mer uten sonar

1

2

SeaTalkhs / RayNet
SeaTalkhs/
RayNet

3

6

5

4

D12258-1

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
uten sonar).

2. Raymarine-nettverksbryter (kreves kun ved
tilkobling av mer enn én enhet med SeaTalkhs
/ RayNet).

3. RayNet-kabel.
4. Raymarine sonarmodul.
5. Sonartransduserkabel.
6. Sonartransduser.

Minn Kota sonartransdusertilkobling via
adapterkabel (kun multifunksjonsskjermer med
sonar)

D12259-1

1

4

2 3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside (modell
med sonar).

2. Minn Kota transduseradapterkabel.
3. Minn Kota transduserkabel.
4. Minn Kota transduser.

Multifunksjonsskjermer med sonar
Tabellen nedenfor viser hvilke multifunksjonsskjerm-
modeller som har en innebygd sonarmodul, og som
kan kobles direkte til kompatible sonartransdusere.
Modeller uten
sonar

Modeller med
sonar

DownVision
varianter

a65 a67 a68
a65 Wi-Fi a67 Wi-Fi a68 Wi-Fi
a75 a77 a78
a75 Wi-Fi a77 Wi-Fi a78 Wi-Fi
e7 e7D
c95 c97
c125 c127
e95 e97
e125 e127
e165

Minn Kota-adapterkabel for transduser
Kobler en Minn Kota-sonartransduser til en
kompatibel multifunksjonsskjerm fra Raymarine.
Kabel Del nr.
1 m lang Minn
Kota-adapterkabel for
transduser

A62363

Tilkobling av termisk kamera
Du kan koble et termisk kamera til
multifunksjonsskjermer i ny c-serie eller ny
e-serie.

Note: Ny a-serie har ikke støtte for termiske
kameraer.

Kameraet kobles vanligvis til via en
Raymarine-nettverkssvitsj. Hvis du ønsker å
bruke den valgfrie joysticken med kameraet, må
også denne være tilkoblet nettverksbryteren. Det
kreves en komposittvideotilkobling mellom kameraet
og multifunksjonsskjermen.

Tilkobling av termisk kamera i T200-serien

D12839-1

3

21

4

5

1. Fastmontert termisk kamera i T200-serien
52 a Series / c Series / e Series



2. Multifunksjonsskjerm
3. Power over Ethernet (PoE)-injektor
4. RayNet-til-RJ45 SeaTalkhs-adapterkabel
5. Videokabel

Tilkobling av termisk kamera i T300/400-serien

2

3

456

D12260-1

1

8

7

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

1. Multifunksjonsskjerm
2. Raymarine-nettverkssvitsj
3. Joystick-kontrollenhet, valgfri
4. SeaTalkhs til RayNet-kabel
5. Ethernet-kabelkobling.
6. PoE (Power over Ethernet)-injektor (kreves kun

ved bruk av ekstern JCU-enhet)
7. Termisk kamera
8. Videotilkobling

Viktige merknader
• Du kan styre det termiske kameraet ved hjelp av
multifunksjonsskjermen. Joystick-kontrollenheten
er valgfri, men kan om ønskelig brukes sammen
med multifunksjonsskjermen til å kontrollere det
termiske kameraet.

• Termiske kameraer med "Dual payload" har to
uavhengige linser: én for termisk (infrarødt) og én
for synlig lys. Hvis du kun har én skjerm, bør du
kun koble videokabelen som er merket "VIS / IR"
(visible light / infrared) til skjermen. Hvis du har to
eller flere skjermer, må du koble én kabel til hver
skjerm.

• Du kan kun se bildet fra det termiske kameraet
på den skjermen som kameraet fysisk er koblet
til. Hvis du ønsker å se bildet fra det termiske
kameraet på mer enn én skjerm, må du skaffe til
veie en egnet ekstern videodistribusjonsenhet.

• For mer informasjon om installasjon av kameraet
(inkludert tilkoblinger og montering) kan du
se installasjonsanvisningene som følger med
kameraet.

Kabler til termisk kamera
Krav til kabler for termiske kameraer.

Kamera til nettverksbryter
En nettverkskoblingskabel kreves for å koble
kameraet til nettverksbryteren. Koblingen
gjøres mellom enden på kamerakabelen og
nettverksbryteren via koblingen (følger med
kameraet). Nettverkskoblingskabler finnes i en rekke
ulike lengder.

Joystick-kontrollenhet
En Ethernet-kabel (med strøm) brukes til å koble
til joysticken. Joysticken leveres med en 7,62 m
(25 fot) lang Ethernet-kabel for denne tilkoblingen.
Kontakt forhandleren din hvis du trenger en kabel
med en annen lengde.

Power over Ethernet (PoE)-injektor til
nettverksbryter
En nettverkskoblingskabel kreves for å
koble PoE-injektoren til nettverksbryteren.
Nettverkskoblingskabler finnes i en rekke ulike
lengder.

Videokabler
Videokabler leveres ikke med produktet. Kontakt
forhandleren din for informasjon om egnede kabler
og adaptere.
Raymarine anbefaler å bruke koaksial kabel med
BNC-kontakt RG59 75ohm (eller bedre).

IP-kameratilkoblinger
Du kan koble IP-kameraer til multifunksjonsskjermen.
Kompatible IP-kameraer må kunne konfigureres til å:
• automatisk tildele en IP-adresse via DHCP før
tilkobling til multifunksjonsskjerm eller nettverk.

• tillate ubekreftet, anonym ONVIF-tilgang.
Se anvisningene som følger med IP-kameraet for
detaljer om konfigureringen.

Note: Tilkoblingspanelet på produktet ditt kan se
litt annerledes ut enn det som vises, avhengig
av modellen. Metoden for nettverkstilkobling
er den samme for alle produkter som har
RayNet-kontakter.

IP-kameraer kan kobles direkte til multifunksjons-
skjermens SeaTalkhs RayNet-kontakt.

D12592-2

1

3 4

2
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Element Beskrivelse
1 Tilkoblingspanel bak på skjermen
2 IP-kamera
3 RayNet til RJ45-kabel
4 SeaTalkhs-krysskobling

Det er også mulig å koble til flere IP-kameraer via
SeaTalkhs-nettverket

D12593-2  

1

4

3

4
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5

5
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3

Element Beskrivelse
1 Multifunksjonsskjerm
2 Raymarine-nettverkssvitsj
3 RayNet-til-RJ45 adapterkabel
4 SeaTalkhs-krysskoblinger
5 IP-kameraer

Note: Multifunksjonsskjermer i a-, c- og e-serien
har ikke power over ethernet (PoE). Tilkoblede
kameraer må ha egen strømforsyning.

Tip Hvis IP-kameraet ditt ikke oppdages av
multifunksjonsskjermen, kan du prøve å slå
IP-kameraet av og på mens skjermen forblir påslått.

Tilkobling av værmottaker
Du kan koble en Sirius XM-værmottaker til
multifunksjonsskjermen.

RayNet

������

AUDIO�� �ANTENNA� NETWORK�� POWER��

D12902-2

1 2

1. Raymarine-værmottaker
2. Multifunksjonsskjerm
Værmottakeren kan også kobles til en
Raymarine-nettverkssvitsj.
For informasjon om hvordan du kobler til en SR50
med SeaTalkng viser vi til 82257 – SR50 operation
som kan lastes ned fra Raymarines hjemmesider:
www.raymarine.com.

Fusion link-tilkobling
Du kan koble et underholdningssystem for båter i
Fusion 700-serien til multifunksjonsskjermen.

Direkte tilkobling

1 2

3 4

D12741-1

1. Multifunksjonsskjerm.
2. Fusion-system.
3. RayNet- til SeaTalkhs-kabel.
4. Fusion-lokalnettverkskontakt.

Direkte tilkobling med multifunksjonsskjermer i
nettverk

3 2

D12742-1

4

1

5

1. Fusion-system.
2. Fusion-lokalnettverkskontakt.
3. RayNet- til SeaTalkhs-kabel.
4. Direkte tilokoblet multifunksjonsskjerm.
5. Multifunksjonsskjermer i nettverk.

Note: Fusion-underholdningsystemet kan styres
via en direkte tilkoblet multifunksjonsskjerm eller
via en multifunksjonsskjerm i nettverk.
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Nettverkstilkobling

D12740-1

6

5

1 2

6

3 4

1. Nettverkssvitsj.
2. Fusion-system.
3. RayNet- til SeaTalkhs-kabel.
4. Fusion-lokalnettverkskontakt.
5. Annet Fusion-system (multifunksjonsskjermen

kan være tilkoblet flere ulike underholdningssy-
stemer).

6. Multifunksjonsskjermer i nettverk.

Note: Fusion-underholdningssystemet kan styres
via enhver kompatibel multifunksjonsskjerm i
nettverk når det er tilkoblet via nettverkssvitsj.

4.6 GPS-tilkobling
Avhengig av modellen kan det finnes en intern
GPS-mottaker på multifunksjonsskjermen. Om
nødvendig kan multifunksjonsskjermen også kobles
til en ekstern GPS-mottaker ved hjelp av SeaTalkng
eller NMEA 0183.

GPS-tilkobling — SeaTalkng

D12261-1

SeaTalkng 

1 2

1. Multifunksjonsskjerm.
2. SeaTalkng GPS-mottaker.

GPS-tilkobling — NMEA 0183

D12262-1
NMEA 0183

1 2

1. Multifunksjonsskjerm.
2. NMEA 0183 GPS-mottaker.

Kabler og tilkoblinger 55



4.7 AIS-tilkobling
En kompatibel AIS kan kobles til med bruk av
SeaTalkng eller NMEA 0183.

Tilkobling med bruk av SeaTalkng

D12263-1

SeaTalkng 

21

1. Multifunksjonsskjerm.
2. SeaTalkng AIS-sender/mottaker.

Tilkobling med bruk av NMEA 0183

NMEA0183 (38400)

NMEA 0183 (4800)

3

1 2

D12264-1

1. VHF-radio.
2. AIS-enhet.
3. Multifunksjonsskjerm.

4.8 Kurssensor-tilkobling
Hvis du vil bruke MARPA-funksjoner
(radarmålhenting) på multifunksjonsskjermen, må
du enten ha:
• En autopilot koblet til skjermen via SeaTalkng
eller NMEA 0183. Kompasset er koblet til
kursdatamaskinen og kalibrert via pilotkontrollen;
eller:

• En rask kurssensor fra Raymarine eller tredjepart
koblet til skjermen via NMEA 0183.

Note: Kontakt forhandleren din eller Raymarines
tekniske støtte for mer informasjon.
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4.9 SeaTalkng-tilkoblinger
Skjermen kan kobles til et SeaTalkng-nettverk.
Skjermen kan bruke SeaTalkng til å kommunisere
med:
• SeaTalkng-instrumenter
• SeaTalkng-autopiloter
• SeaTalk-utstyr via den valgfrie SeaTalk til
SeaTalkng-omformeren

• NMEA 2000 utstyr via valgfrie DeviceNet-
adapterkabler

Typisk SeaTalkng-system

��

D12176-4

12 V / 24 V dc

1 2

6

9 10

8

5

7

3

4

1. SeaTalkng instrument
2. SeaTalkng pilotstyringsenhet
3. iTC-5-omformer
4. Vindtransduser
5. SeaTalkng multifunksjonsskjerm
6. Strøm
7. SeaTalkng-autopilot
8. iTC-5-omformer
9. Dybdetransduser
10. Hastighetstransduser
For detaljer om SeaTalk ng kabler viser vi til Kapitel
33 Reservedeler og tilbehør.

SeaTalkng krav til spenningsforskyning
SeaTalkng-bussen krever 12 V strømtilførsel.
Strømtilførsel kan komme fra:

• Raymarine-utstyr med regulert 12 V strømtilførsel
(for eksempel en SmartPilot SPX kurs-computer)
eller:

• Annen egnet 12 V strømtilførsel.

Note: SeaTalkng tilfører IKKE spenning til
multifunksjonsskjermer eller annet utstyr som
krever egen spenningstilførsel.
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4.10 NMEA 2000-tilkobling
Skjermen kan motta data fra NMEA 2000-enheter
(f.eks. data fra kompatible motorer).
NMEA2000-tilkoblingen gjøres ved hjelp av
SeaTalkng og egnede adapterkabler.
Du kan ENTEN:
• bruke SeaTalkng-backbone og koble hver
NMEA2000-enhet på en spur, ELLER

• koble skjermen på en spur inn på en eksisterende
NMEA2000-backbone.

NB!: Du kan ikke ha to backbone koblet sammen.

Tilkobling av NMEA2000-utstyr til
SeaTalkng-backbone

NMEA 200012V

D12174-2

1

2

4

3

SeaTalkng

1. 12V-tilførsel til backbone.
2. SeaTalkng-backbone.
3. Adapterkabel for SeaTalkng til DeviceNet.
4. NMEA 2000-utstyr.

Tilkobling av skjermen til en eksisterende
NMEA2000 (DeviceNet) backbone

D12175-2

32

4

1

1. Multifunksjonsskjerm.
2. Adapterkabel for SeaTalkng til DeviceNet.
3. DeviceNet-backbone.
4. NMEA 2000-utstyr.

4.11 SeaTalk-tilkobling
Du kan koble SeaTalk-enheter til multifunksjons-
skjermen ved hjelp av den valgfrie SeaTalk til
SeaTalkng-omformeren.

D12265-1

SeaTalkng 
SeaTalk  

1

2

SeaTalk ng 

3

1. SeaTalk-enhet.
2. SeaTalk til SeaTalkng-omformer.
3. Multifunksjonsskjerm.
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4.12 NMEA 0183-tilkobling
NMEA 0183-enheter kan kobles til multifunksjons-
skjermer i ny c-serie og ny e-serie ved hjelp av både
strømledning og datakabel.

Note: Ny a-serie har ikke støtte for tilkobling av
NMEA 0183-enheter.

D12266-2

61 2 3 4 5

117 8 9 10 12

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA 0183-enheter er koblet sammen ved hjelp av
strøm- og datakabelen som følger med.
Skjermen har to NMEA 0183-porter:
• Port 1: Inngang og utgang, baudhastighet 4800
eller 38400.

• Port 2: Kun inngang, baudhastighet 4800 eller
38400.

Note: Baudhastigheten du vil bruke for
hver portinngang, må spesifiseres under
Systeminnstillinger (Startbilde: > Oppsett
> Systeminnstillinger > NMEA-oppsett >
NMEA-inngangsport).

Note: For port 1 kommuniserer både inngangen
og utgangen med samme baudhastighet. Hvis
du for eksempel har en NMEA 0183-enhet koblet
til skjermens Port 1 INPUT, og en annen NMEA
0183-enhet koblet til skjermens Port 1 OUTPUT,
må begge enhetene bruke samme baudhastighet.

Du kan koble til opp til fire NMEA 0183-enheter til
skjermens NMEA 0183 OUTPUT (Port 1). Du kan
koble til totalt to NMEA 0183-enheter til skjermens
NMEA 0183 INPUT-porter

E-
le-
m-
e-
nt Enhet

Kabel-
farge Port

Inngang
/ utgang

Positiv
(+) /
negativ
(-)

1 Hvit 1 Inngang Positiv
2 Grønn 1 Inngang Negativ
3 Gul 1 Utgang Positiv
4 Brun 1 Utgang Negativ
5 Oran-

sje/hvit
2 Inngang Positiv

6

Multi-
funk-
sjons-
skjerm

Oransje-
/grønn

2 Inngang Negativ

7 * * Utgang Positiv
8 * * Utgang Negativ
9 * * Inngang Positiv
10

NMEA-
enhet

* * Inngang Negativ
11 * * Utgang Positiv
12

NMEA-
enhet * * Utgang Negativ

Note: *Se anvisningene som følger med
NMEA-enheten.

NMEA 0183-kabel
Du kan utvide NMEA 0183-ledningene med strøm-
og datakabelen som følger med.

Datakabelforlengelse
Total lengde (maks.) Kabel
Opp til 5 m Høykvalitets datakabel:

• Snodd ledningspar med
skjerming.

• 50 til 75pF/m kapasitans
kjerne til kjerne.
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4.13 Forbindelse mellom skjerm i
a-serien og NMEA 0183 DSC VHF radio
Multifunksjonsskjermer i a-serien trenger en NMEA
0183 til SeaTalkng omformer og en strømdrevet
SeaTalkng stamme for at det skal være mulig å koble
til en NMEA 0183 DSC VHF-radio.

12 V dc

+

— —

+

43 5

2

8

11

D12833-1

10

1

SeaTalkng 

12 V dc*12 V dc

NMEA 0183 ** 

6 7

9

1 Multifunksjonsskjerm i a-serien
2 SeaTalkng forgreiningskabel
3 SeaTalkng-til-NMEA 0183 forgreiningskabel (uisolerte

ledninger)
4 NMEA 0183-omformer, negativ tilkobling (gul ledning)
5 NMEA 0183-enhet, inngang, negativ tilkobling (lilla

ledning)
6 NMEA 0183-omformer, positiv tilkobling (rød ledning)
7 NMEA 0183-enhet, inngang, positiv tilkobling (grå

ledning)
8 NMEA 0183 DSC VHF-radio
9 SeaTalkng-strømkabel
10 Omformer
11 NMEA 0183-tilkobling (bruk kabelen som følger med

VHF-radioen)

Note: * Dersom omformeren er koblet til en
SeaTalk-stamme med strømforsyning, kreves
IKKE en egen strømforbindelse til omformeren
som vist på illustrasjonen over.

Note: ** Forbindelsen ved VHF-radioen må bare
være til NMEA 0183-inngangen. Den er en kun
en enveistilkobling.

4.14 Tilkobling av kamera/video
En kamera- eller en videoenhet kan kobles direkte til
multifunksjonsskjermer i ny c-serie og ny e-serie ved
hjelp av videoforbindelsen på strøm- og datakabelen.

Note: Videoenheter kan ikke kobles direkte
til multifunksjonsskjermer i ny a-serie. For
kameratilkoblinger til en skjer i ny a-serie ber vi
deg se avsnittet IP-kameratilkobling.

Eksempler på videokilder som du kan koble til
skjermen er blant annet:
• Videokamera.
• Termisk kamera.
• DVD-spiller.
• Bærbar digital videospiller.

D12178-2

1 2

4

3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside.
2. Strøm- og datakabel.
3. BNC-videokobling (inngang 1).
4. Videokilde — for eksempel videokamera.

Note: Hvis du vil høre lydsporet for en film,
tilkoblet DVD eller digital videospiller, må du koble
høyttalere til den aktuelle spillerens lydutgang.
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4.15 Kamera / videoinngang og
-utgang
Du kan koble et kamera eller en videoenhet eller
ekstern skjerm til multifunksjonsskjermer i ny
e-serie (med unntak av e7/e7D) med en egen video
inn/ut-videokontakt.

Note: Multifunksjonsskjermer i ny a-serie og ny
c-serie har ikke en egen inn/ut-kontakt for video.

Videoinngang
Eksempler på videokilder som du kan koble til
skjermen er blant annet:
• Videokamera.
• Termisk kamera.
• DVD-spiller.
• Bærbar digital videospiller.

D12328-1

1 2

4 3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside.
2. Videogrensesnittkabel.
3. BNC-videokobling (inngang 2).
4. Termisk kamera.

Note: Hvis du vil høre lydsporet for en film,
tilkoblet DVD eller digital videospiller, må du koble
høyttalere til den aktuelle spillerens lydutgang.

Video ut
Eksempler på videoutgangsenheter som du kan
koble til skjermen er blant annet:
• HDTV med VGA-inngang.
• VGA-monitor.

D12329-1

1 2

4

3

1. Tilkoblingspanel på skjermens bakside.

2. Ekstra videokabel.
3. VGA-kabel til ekstern skjerm.
4. Ekstern skjerm.

Videospesifikasjon
Signaltype Composite
Format PAL eller NTSC
Koblingstype BNC (hunn)
Utgangsoppløsning 720p

Videokabler
Følgende videokabel kreves for videoens
inn/ut-koblingsstykke på skjermmodellene e95 / e97
/ e125 / e127.

Del nr. Beskrivelse Merknader
R70003 Videogrensesnitt-

kabel for e-serien
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4.16 Medieavspiller-tilkobling
Du kan bruke multifunksjonsskjermen til å styre en
Bluetooth-kompatibel medieavspiller trådløst (som
en smarttelefon).
Mediespilleren må være kompatibel med Bluetooth
2.1 + EDR effektklasse 1.5 (støttet profil: AVRCP
1.0) eller senere.

D12164-2

1 32

1. Multifunksjonsskjerm
2. Bluetooth-tilkobling
3. Bluetooth-kompatibel medieavspiller.
For å bruke denne funksjonen må du først:
• Aktivere Bluetooth under Systeminnstillinger på
skjermen.

• Aktivere Bluetooth på enheten for medieavspilling.
• Koble medieavspilleren med skjermen.
• Aktivere Audiokontroll under Systeminnstillinger
på skjermen.

• Koble til en RCU-3-fjernkontroll og tildel funksjonen
Start/Stopp lydavspilling til snarveitasten (kun
nødvendig på skjermer i ny c-serie).

Note: Hvis medieavspilleren ikke har innebygde
høyttalere, kan det være nødvendig å koble
medieavspillerens lydutgang til et eksternt
lydanlegg eller til hodetelefoner. Se anvisningene
som følger med spilleren for mer informasjon.

Aktivering av Bluetooth
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Bluetooth > På.

Paring av en Bluetooth-medieavspiller
Med startbildet åpen og Bluetooth aktivert:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Ny Bluetooth-tilkobling.

En melding som ber deg om å sette
medieavspilleren i søkemodus, vises.

5. Sørg for at Bluetooth er aktivert på
medieavspilleren, og sørg for at den er
klar til å pares. Se anvisningene som følger med
spilleren for mer informasjon.

6. På multifunksjonsskjermen velger du OK i
dialogboksen.
Multifunksjonsskjermen vil søke etter aktive
Bluetooth-enheter.

7. Velg Stopp søk når enheten din vises i listen.
8. Velg enheten for medieavspilling i listen.

En melding om paringsforespørsel vises på den
eksterne medieenheten.

9. Velg Par (eller tilsvarende) på den
eksterne enheten for å godta meldingen
om paringsforespørsel.
Multifunksjonsskjermen viser en melding som ber
deg om å bekrefte paringskoden.

10.Hvis paringskoden som vises på skjermen
stemmer overens med den som vises på den
eksterne medieenheten, velger du OK på
skjermen. Hvis koden IKKE stemmer overens,
må du gjenta trinnene 4 til 8.

11. Hvis paringen var vellykket, vil multifunksjons-
skjermen bekrefte den.
Den eksterne medieenheten er nå paret med
multifunksjonsskjermen.

Aktivering av audiokontroll
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Tilkoblingsbehandling.
5. Velg enheten for medieavspilling i listen.
6. Velg Audiokontroll > PÅ.

Kontroller for medieavspilling
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunk-
sjonalitet kan du bruke skjermkontrollene for
medieavspilling til å kontrollere lydavspillingen på
en ekstern medieavspiller.

D12293-1

1

32 4 5

1. Berør dette ikonet for å vise lydkontrollene.
2. Forrige spor.
3. Spill av spor.
4. Pause.
5. Neste spor.
Ved å velge Tilbake skjuler du lydkontrollene.

62 a Series / c Series / e Series



Styring av medieavspiller ved hjelp av
fjernkontroll
Du kan styre lyden trådløst ved hjelp av en
RCU-3-fjernkontroll fra Raymarine.
Snarveitasten på RCU-3-kontrollen må være satt
til Start/Stopp lydavspilling. Se avsnittet Bruk av
fjernkontroll for flere detaljer.
1. Trykk OPP-pilen for neste spor.
2. Trykk NED-pilen for forrige spor.
3. Trykk SNARVEI-knappen for avspilling/pause.

Note: Selv om lydkontrollene vises på skjermen
på en modell i ny c-seriem, kan du ikke styre lyden
på skjermen. For å gjøre dette må du bruke en
tilkoblet RCU-3.

Oppheve paring av Bluetooth-enhet
Hvis du opplever problemer når du forsøker å bruke
en Bluetooth-enhet med multifunksjonsskjermen,
kan det være nødvendig å oppheve paringen av
enheten (og alle andre parede Bluetooth-enheter) og
deretter gjenta paringsprosedyren.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Tilkoblingsbehandling.
5. Velg enheten for medieavspilling i listen.
6. Velg Koble fra / Glem denne enheten.

4.17 Bluetooth-fjernkontrollforbin-
delse
Du kan styre multifunksjonsskjermen trådløst ved
hjelp av en fjernkontroll fra Raymarine.
Fjernkontrollen benytter en Bluetooth trådløs
tilkobling.

D12163-2

1 32

1. Multifunksjonsskjerm.
2. Bluetooth-tilkobling
3. Raymarine Bluetooth-fjernkontroll (for eksempel

RCU-3).
For å bruke fjernkontrollen må du først:
• Aktivere Bluetooth under Systeminnstillinger på
skjermen.

• Pare fjernkontrollen med multifunksjonsskjermen.

Betjeningsprinsipper
Betjening av fjernkontroll.
• Kun én multifunksjonsskjerm kan styres med
fjernkontroll-enhet om gangen. Du kan ikke parre
en multifunksjonsskjerm til mer enn én fjernkontroll
om gangen.

• De tre knappene på fjernkontrollen har ulike
funksjoner avhengig av konteksten du bruker
den i. I kartapplikasjonen styrer knappene for
eksempel noe annet enn de gjør i startbildet.

• Alle funksjonene nås gjennom en kombinasjon
av de tre knappene. For noen funksjoner må du
trykke på en knapp MED EN GANG. Du kan også
HOLDE en knapp inne for løpende respons (for
eksempel løpende skalering i kartapplikasjonen).

• Hovedmåten fjernkontrollen brukes på, er ved
hjelp av pilknappene OPP og NED for å merke av
ulike alternativer på skjermen. SNARVEI-knappen
brukes til å velge (utføre) dem.

• Under paringsprosessen må du spesifisere hvilke
av pilknappene du vil skal være "OPP".

• SNARVEI-knappen kan tilpasses og konfigureres
til å styre en rekke ulike funksjoner. Dette gjøres i
skjermmenyen Systeminnstillinger.

Paring av fjernkontrollen og konfigurering av
OPP- og NED-knappene
Fjernkontrollen må "pares" med multifunksjonsskjer-
men du ønsker å styre. På multifunksjonsskjermen,
med startbildet åpent:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Bluetooth > På.

Kabler og tilkoblinger 63



5. Velg Ny Bluetooth-tilkobling.
Det vil vises en melding som bekrefter at enheten
du kobler til, er synlig.

6. Velg OK for å bekrefte.
En liste med oppdagede enheter vil vises.

7. Hold OPP- og NED-knappene på fjernkontrollen
nede sammen i 10 sekunder.

8. Velg fjernkontrollen i listen over enheter.
9. Når du blir bedt om det, trykker du den knappen

som du vil skal være OPP-knapp. Den andre
pilknappen vil automatisk konfigureres som
NED-knappen.
Hvis paringen var vellykket, vil en melding
om dette vises på skjermen. Hvis du mottar
feilmelding eller melding om tidsavbrudd, må du
gjenta trinnene 1 til 8.

Tilpasning av SNARVEI-knappen
På multifunksjonsskjermen, med startbildet åpent:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Eksterne enheter.
4. Velg Fjernkontroll.
5. Velg Tilpass snarveitast.
6. Velg funksjonen du vil tildele tasten SNARVEI.
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4.18 Fjernkontrollens funksjoner

Range

Buttons

Pa ir

Se lec t

or

D12051-2

Arrow buttons

Shortcut button

Knapp Applikasjon der funksjon er tilgjengelig:
Standardfunksjoner: Kart Radar Ekkolodd Vær Startbilde
Område / zoom. • Trykk på OPP-

eller NED-pilen for
øyeblikkelig respons.

• Hold OPP- eller
NED-pilen for
løpende respons.

Åpne startbildet. Snarvei: Hold

Velg applikasjon i
startbildet (i rekkefølgen
venstre til høyre, topp
til bunn).

• Trykk på OPP-
eller NED-pilen for
øyeblikkelig respons.

• Hold OPP- eller
NED-pilen for
løpende respons.

Veksle mellom
menyelementer og
alternativer i dialog-
og meldingsbokser (i
rekkefølgen venstre til
høyre, topp til bunn).

• Trykk på OPP-
eller NED-pilen for
øyeblikkelig respons.

• Hold OPP- eller
NED-pilen for
løpende respons.

Plasser veipunkt ved
fartøyet posisjon.

Snarvei

Medieavspillerkon-
troll (krever en Blu-
etooth-medieavspiller
paret til multifunksjons-
skjermen).

• Trykk OPP/NED-
pilen for neste/forrige
spor.

• Trykk SNARVEI-
knappen for
play/pause.

Tilpassbare funksjoner:
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Knapp Applikasjon der funksjon er tilgjengelig:

Åpne startbildet. SNARVEI

Bytt aktiv applikasjon
(kun tilgjengelig når
flere ulike applikasjoner
vises).

SNARVEI

Koble fjernkontrollen til på nytt
1. Når du parer fjernkontrollen RCU-3 med en

multifunksjonsskjerm, etableres en trådløs
forbindelse.

2. Når du slår av multifunksjonsskjermen, mister
den forbindelsen med RCU-3 etter 10 minutter.

> 10 Minutes

=
10

15

20
2530
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35
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45

50
55 60 5

3. For å gjenopprette forbindelsen mellom de to
enhetene må du trykke og holde inne en hvilken
som helst knapp på fjernkontrollenheten i minst
tre sekunder.

=

3 Seconds

10
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2530
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35

40
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50
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Note: Du vil også måtte koble til RCU-3 på nytt
som beskrevet over hvis du deaktiverer og deretter
aktiverer Bluetooth-tilkoblingen på nytt.
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4.19 WiFi-tilkoblinger

Tilkobling med Raymarine-mobilapper
Du kan bruke kompatible tablet- og
smarttelefonenheter som trådløs slaveskjerm
eller fjernkontroll for multifunksjonsskjermen.
Med Raymarine-applikasjonen kan du streame
og/eller styre det du ser på multifunksjonsskjermen
til en kompatibel enhet ved hjelp av en
Wi-Fi-forbindelse.
For å bruke denne funksjonen må du først:
• Ha en enheten som er kompatibel med
applikasjonen du vil bruke.

• Laste ned og installere den aktuelle
Raymarine-appen, som du finner i den
relevante applikasjonsbutikken.

• Aktivere Wi-Fi under Systeminnstillinger på
skjermen.

• Aktivere Wi-Fi på din kompatible enhet.
• Velge Raymarine-Wi-Fi-tilkoblingen fra listen over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på din kompatible
enheten.

• Aktivere den aktuelle appen under
systeminnstillinger på multifunksjonsskjermen.

Note: Multifunksjonsskjermen fungerer som et
Wi-Fi-tilgangspunkt. Hvis enheten din allerede
kobler seg til et tilgangspunkt for e-post og
Internett, må du aktivere tilgangspunktet på nytt for
igjen å få tilgang til e-post og Internett.

Appen Navionics Mobile Marine
Med appen Navionics Mobile Marine kan
du synkronisere data trådløst mellom
multifunksjonsskjermen og en mobil enhet.
Synkroniseringen laster ned Navionics Freshest Data
fra den mobile enheten til multifunksjonsskjermen og
laster opp sonarlogger fra multifunksjonsskjermen
til din mobile enhet. Veipunkter og ruter kan også
synkroniseres mellom den mobile enheten og
multifunksjonsskjermen.

D12166-3
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1 2 4 53

1 Navionics-servere
2 Last ned Navionics Freshest Data til mobil enhet

(Internett-tilkobling kreves)
3 Mobilenhet som kjører appen Navionics Mobile

Marine
4 Last ned Navionics Freshest Data til

multifunksjonsskjermen (krever Wi-Fi-tilkobling til
skjermen)

5 Multifunksjonsskjerm
6 * Last opp sonarlogger og brukerendringer til mobil

enhet (krever Wi-Fi-tilkobling til skjerm)
7 ** Last opp sonarlogger og brukerendringer

anonymt til Navionics-serverne (krever
Internett-tilkobling)

Note:
* For å delta i Navionics Sonar Charts
må sonarlogging være aktivert på
multifunksjonsskjermen Sonarlogger kan
aktiveres fra kartapplikasjonsmenyen: Meny >
Dybde og kontur > Sonarlogger.
** Sonarloggene skal lastes opp til Navionics`
servere anonymt.

For å bruke denne funksjonen må du først:
1. Laste ned og installere applikasjonen

Navionics Mobile Marine fra den relevante
applikasjonsbutikken.

2. Abonnere på Navionics Freshest Data.
3. Laste ned oppdaterte data til din mobile enhet.
4. Aktivere Wi-Fi under Systeminnstillinger på

skjermen.
5. Aktivere Wi-Fi på din mobile enhet.
6. Velge Wi-Fi-tilkoblingen for multifunksjonsskjer-

men fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk
på den kompatible enheten.
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Kapitel 5: Montering - ny a-serie

Kapitelinnhold
• 5.1 Montering På side 70
• 5.2 Festebrakettmontering På side 71
• 5.3 Festing av frontrammen På side 71
• 5.4 Fjerning av frontrammen På side 72
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5.1 Montering
Du kan montere skjermen direkte mot et underlag.
Før du monterer enheten, må du sørge for at du har:
• Valgt et egnet sted.
• Identifisert ledningstilkoblinger og kabelførings-
veier.

• Tatt av frontrammen.

D12585-2

�

1. Kontroller plassen du har valgt for enheten. Det
kreves et rent, flatt område med god klaring bak
panelet.

2. Borr eller slå ut de fire monteringshullene på
enheten

D12588-1
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3. Fest skjæremalen som følger med produktet,
til den valgte plasseringen ved hjelp av
maskeringsteip eller selvklebende teip.

4. Bruk en egnet hullsag (størrelsen er angitt
på malen) til å lage et hull i hvert hjørne av
utskjæringsområdet.

5. Skjær langs innsiden av utskjæringslinjen med
egnet sag.

6. Sørg for at enheten passer inn i hullet som er tatt
ut, og fil så kanten rundt til den er glatt.

7. Borr fire hull til festeskruene som vist på malen.
8. Plasser pakningen på skjermen og trykk den fast

på kanten.
9. Koble strømkabel, datakabel og andre kabler til

enheten.
10.Skyv enheten på plass og fest den med skruene

som følger med.

Note: Pakningen som følger med, tetter mellom
enheten og en egnet, plan og stiv overflate
eller natthus. Pakningen skal brukes for alle
installasjoner. Det kan også være nødvendig
å bruke en vannfast tetningsmasse dersom
monteringsoverflaten eller natthuset ikke er helt
plant og stivt, eller hvis overflaten er ru.
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5.2 Festebrakettmontering
Skjermen kan monteres på en festebrakett.
Før du monterer fast enheten, må du kontrollere at
du har:
• Valgt et egnet sted.
• Identifisert ledningstilkoblinger og kabelførings-
veier.

• Fest frontrammen.

D12578-2

1. Merk av for hvor skruehullene skal være på
overflaten du skal feste utstyret på.

2. Bor skruehull med egnet drill. Sørg for at det ikke
finnes noe under overflaten som kan skades.

3. Fest godt med skruene som følger med
festebraketten.

4. Fest skjermenheten på festebraketten.

5.3 Festing av frontrammen
Følgende prosedyre forutsetter at enheten allerede
er montert riktig på plass.
1. Løft forsiktig i den ene enden av

skjermbeskyttelsesfilmen, slik at den kan
tas av når installasjonen av enheten er fullført.

2. Sørg for at åpningen for minnekortet er åpen.
3. Plasser frontrammens høyre underside

under kanten på kartkortåpningen og plasser
frontrammen over fronten på displayet. Sørg for
at taggene rundt undersiden av frontrammen
klikker seg i riktig posisjon.

D12586-1

4. Sørg for at frontrammen er riktig justert med
skjermen, slik det er vist.

5. Trykk bestemt og med likt trykk på frontrammen
langs:
i. Ytterkanten - jobb deg fra sidene oppover og

deretter langs toppkanten, slik at du sørger
for at den klikker seg riktig på plass.

ii. Innerkanten - særlig langs kanten på
kartkortåpningen, slik at frontrammen sitter
flatt på.

6. Kontroller at ingenting sperrer for Power-knappen
og kartkortdøren.
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5.4 Fjerning av frontrammen
Sørg for at minnekortlokket er åpent.

D12584-1
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NB!: Vis varsomhet når du tar av rammen. Ikke
bruk verktøy til å vippe av rammen. Dette kan gi
skader på enheten.

1. Plasser begge tomlene på skjermens øvre
venstre kant, som vist i figuren over.

2. Plasser fingrene dine under rammen, som vist
i figuren over.

3. Legg trykk på skjermens ytterkant med tomlene i
én enkelt bestemt bevegelse, og trekk rammen
mot deg med fingrene.

Rammen skal nå enkelt løsne fra skjermen.
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Kapitel 6: Montering - Ny c-serie og ny e-serie

Kapitelinnhold
• 6.1 Slik tar du av bakrammen På side 74
• 6.2 Veggmontering På side 74
• 6.3 Festing av rammen bak På side 75
• 6.4 Festebrakettmontering På side 75
• 6.5 Festing av frontrammen På side 76
• 6.6 Fjerning av frontrammen På side 76
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6.1 Slik tar du av bakrammen
Du må fjerne bakrammen før skjermen monteres rett
på et underlag.

Note: Disse trinnene gjelder ikke for e165
ettersom det ikke kreves bakramme for denne.

1. Ta av frontrammen. Se egne instruksjoner for
denne prosedyren.

D12184-3

e7 / e7D
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2. Fjern skruene som fester rammen til skjermen
(kun aktuelt for e7 og e7D).

3. Ta rammen forsiktig av baksiden av skjermen,
ved å trekke kanten forsiktig langs:
i. Ytterkantene - jobb deg fra sidene oppover

og deretter langs toppkanten. Sørg for at
klipsene løsner helt fra skjermen.

ii. Innerkantene - sørg for at rammen er
fullstendig fjernet fra skjermen.

Note: Kun e7 og e7D har festeskruer for
bakrammen. Andre skjermmodeller har klips som
holder rammen på plass.

6.2 Veggmontering
Du kan montere skjermen direkte på en overflate.
Før du monterer enheten, må du sørge for at du har:
• Valgt et egnet sted.
• Identifisert ledningstilkoblinger og kabelførings-
veier.

• Tatt av frontrammen.

D12271-2

1. Kontroller plassen du har valgt for enheten. Det
kreves et rent, flatt område med god klaring bak
panelet.

2. Fest skjæremalen som følger med produktet
til den valgte plasseringen ved hjelp av
maskeringsteip eller selvklebende teip.

3. Bruk en egnet hullsag (størrelsen er angitt
på malen) til å lage et hull i hvert hjørne av
utskjæringsområdet.

4. Skjær langs innsiden av utskjæringslinjen med
egnet sag.

5. Sørg for at enheten passer inn i hullet som er tatt
ut, og fil så kanten rundt til den er glatt.

6. Borr fire hull til festeskruene som vist på malen.
7. Plasser pakningen på skjermen og trykk den fast

på kanten.
8. Koble strømkabel, datakabel og andre kabler til

enheten.
9. Skyv enheten på plass og fest den med skruene

som følger med.

Note: Pakningen som følger med, tetter mellom
enheten og en egnet, plan og stiv overflate
eller natthus. Pakningen skal brukes for alle
installasjoner. Det kan også være nødvendig
å bruke en vannfast tetningsmasse dersom
monteringsoverflaten eller natthuset ikke er helt
plant og stivt, eller hvis overflaten er ru.
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6.3 Festing av rammen bak
Bakrammen må være satt på hvis du vil montere
enheten ved hjelp av en festebrakett.

Note: Disse trinnene gjelder ikke for e165
ettersom det ikke kreves bakramme for denne.

1. Ta av frontrammen. Se egne instruksjoner for
denne prosedyren.

2. Plasser rammen over displayets bakside. Sørg
for at den er riktig justert med skjermen. Trykk
bestemt og med likt trykk på rammen langs:
i. Ytterkanten - jobb deg fra sidene oppover og

deretter langs toppkanten, slik at du sørger
for at den klikker seg riktig på plass.

ii. Innerkanten - sørg for at rammen sitter flatt
mot enheten.

D12183-3

e7 / e7D
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3. Bruk skruene som følger med for å feste rammen
til displayet (kun e7 og e7D).

6.4 Festebrakettmontering
Skjermen kan monteres på en festebrakett.

Note: Festebraketten følger med modellene e7 og
e7D. For alle andre skjermvarianter er festebrakett
valgfritt ekstrautstyr. Se avsnittet Reservedeler og
tilbehør for detaljer.

Før du monterer fast enheten, må du kontrollere at
du har:
• Valgt et egnet sted.
• Identifisert ledningstilkoblinger og kabelførings-
veier.

• Festet frontrammen.

D12273-2

1. Merk av for hvor skruehullene skal være på
overflaten du skal feste utstyret på.

2. Bor skruehull med egnet drill. Sørg for at det ikke
finnes noe under overflaten som kan skades.

3. Use the fixings supplied with the mounting
bracket to attach securely.

4. Fest skjermenheten på festebraketten.
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6.5 Festing av frontrammen
Følgende prosedyre forutsetter at enheten allerede
er montert riktig på plass.
1. Løft forsiktig i den ene enden av

skjermbeskyttelsesfilmen, slik at den kan
tas av når installasjonen av enheten er fullført.

2. Sørg for at åpningen for minnekortet er åpen.
3. Plasser frontrammens høyre underside

under kanten på kartkortåpningen og plasser
frontrammen over fronten på displayet. Sørg for
at taggene rundt undersiden av frontrammen
klikker seg i riktig posisjon.

D12274-1

4. Sørg for at frontrammen er riktig justert med
skjermen, slik det er vist.

5. Trykk bestemt og med likt trykk på frontrammen
langs:
i. Ytterkanten - jobb deg fra sidene oppover og

deretter langs toppkanten, slik at du sørger
for at den klikker seg riktig på plass.

ii. Innerkanten - særlig langs kanten på
kartkortåpningen, slik at frontrammen sitter
flatt på.

6. Sjekk at alle kontrollknappene kan brukes.

6.6 Fjerning av frontrammen
Sørg for at minnekortlokket er åpent.

D12275-1
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NB!: Vis varsomhet når du tar av rammen. Ikke
bruk verktøy til å vippe av rammen. Dette kan gi
skader på enheten.

1. Plasser begge tomlene på skjermens øvre
venstre kant, som vist i figuren over.

2. Plasser fingrene dine under rammen, som vist
i figuren over.

3. Legg trykk på skjermens ytterkant med tomlene i
én enkelt bestemt bevegelse, og trekk rammen
mot deg med fingrene.

Rammen skal nå løsnes enkelt fra skjermen.
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Kapitel 7: Komme i gang

Kapitelinnhold
• 7.1 Skjermfunksjoner På side 78
• 7.2 Kontroller på ny a-serie På side 78
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• 7.17 Programvareoppdateringer På side 96
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7.1 Skjermfunksjoner

Slå på skjermen
1. Trykk på POWER-knappen på skjermen.
2. Velg Godta for å bekrefte ansvarsfraskrivelsen.

Slik slår du på skjermen
1. Trykk på POWER-knappen.
2. Trykk på OK for å godta meldingen om

ansvarsfraskrivelse.

Slå av skjermen
1. Trykk og hold inne POWER-tasten

(aktiveringstasten) helt til nedtellingen når
null.

Note: Hvis POWER-tasten (aktiveringstast)
slippes før nedtellingen når null, blir avstengingen
avbrutt.

Standby-modus (strømsparer)
I strømsparermodus forblir alle funksjonene for
multifunksjonsskjermen aktive, men enheten
er satt til å bruke lite strøm. LED-lampene
rundt rotasjonskontrollen vil blinke en gang
hvert 1,5 sekund for å indikere at enheten er i
strømsparermodus. Strømsparemodus avbrytes
ved å trykke på en av knappene eller når en
alarmhendelse inntreffer.

D12367-1

Note: Av sikkerhetshensyn vil ikke
strømsparerfunksjonen være tilgjengelig
hvis:
• eventuelle tilkoblede radarer er slått på
• multifunksjonsskjermen gir autopilotkontroll
i et system uten en egen autopilotenhet og
autopiloten er aktivert

Aktivering av strømsparemodus
Følg trinnene nedenfor for å aktivere
strømsparemodus.
1. Sørg for at eventuelle radarer som er koblet til

systemet, er slått av.
2. Trykk på POWER-knappen.

Hurtigmenyen vises.
3. Velg Strømsparemodus.

Multifunksjonsskjermen viser nå i
strømsparemodus.

4. Du kan når som helst vekke enheten opp
fra strømsparemodus ved å trykke på en av
knappene på multifunksjonsskjermen.

Note: Strømsparemodus avbrytes automatisk hvis
det oppstår en alarmhendelse.

7.2 Kontroller på ny a-serie

D12577-1
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Beskri-
velse Funksjoner

1 Berørings-
skjerm

Ta på skjermen for å bruke funksjoner,
inkludert alle menyoperasjoner.

2 Av/På • Trykk én gang for å slå skjermen på.
• Når den er slått på, kan du trykke

Power-knappen for å justere lysstyrken,
ta en skjermdump, gå til sparemodus
eller gå til power-styringen for eksterne
enheter.

• Trykk og hold inne for å slå enheten av.
• Hvis en integrert autopilot er aktivert,

vil trykk og hold sette autopiloten i
standbymodus.

3 Kortle-
serspor

Åpne kortdøren for å sette inn eller ta ut et
MicroSD-kort. Det finnes ett kortspor for
elektroniske kart og arkivering av data for
veipunkt, ruter, slepespor og innstillinger.
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7.3 e7- / e7D-kontroller

D12179-1
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Beskrivelse Funksjoner
1 Berørings-

skjerm
Du kan ta på skjermen for å bruke
mange vanlige funksjoner, inkludert alle
menyoperasjoner.

2 Meny Åpner menyer. Trykk på nytt for å lukke
menyene.

3 UniControl Joystick og rotasjonskontroll samt
OK-knapp for bruk av menyer og
applikasjoner.

4 Tilbake Trykk for å gå tilbake til forrige meny eller
dialognivå.

5 WPT / MOB • Trykk og slipp for å gå til alternativene
for veipunkt. Trykk på nytt for å
plassere et veipunkt.

• Trykk og hold inne for å plassere en
Mann overbord (MOB)-markør på din
aktuelle posisjon.

6 Av/På • Trykk én gang for å slå skjermen på.
• Når den er slått på, kan du trykke

Power-knappen for å justere lysstyrken,
ta en skjermdump, gå til sparemodus
eller gå til power-styringen for eksterne
enheter.

• Trykk og hold inne for å slå enheten av.
• Hvis en integrert autopilot er aktivert,

vil trykk og hold sette autopiloten i
standbymodus.

7 Kortlesers-
por

Åpne kortdøren for å sette inn eller ta
ut et MicroSD-kort. Det er to kortporter
(merket 1 og 2) for elektroniske kart og
arkivering av veipunkt- rute-, slepespor-
og innstillingsdata.

7.4 Funksjonsknapper på c95 / c97 /
c125 / c127 / e95 / e97 / e125 / e127 /
e165

D12276-1

1 2 3

4

5

6

7

11 10

8

9

Beskrivelse Funksjoner
1 Berørings-

skjerm
Du kan ta på skjermen for å bruke
mange vanlige funksjoner, inkludert alle
menyoperasjoner.

2 Hjem Trykk for å gå tilbake til startbildet.
3 Meny Åpner menyer. Trykk på nytt for å lukke

menyene.
4 UniControl Joystick og rotasjonskontroll samt

OK-knapp for bruk av menyer og
applikasjoner.

5 Tilbake Trykk for å gå tilbake til forrige meny eller
dialognivå.

6 Zoom
inn/ut

Trykk minus (-) for å zoome ut og pluss
(+) for å zoome inn.

7 WPT / MOB • Trykk og slipp for å gå til alternativene
for veipunkt. Trykk på nytt for å
plassere et veipunkt.

• Trykk og hold inne for å plassere en
Mann overbord (MOB)-markør på din
aktuelle posisjon.

8 Av/På • Trykk én gang for å slå skjermen på.
• Når den er slått på, kan du trykke

Power-knappen for å justere
lysstyrken, ta en skjermdump, gå til
sparemodus eller gå til power-styringen
for eksterne enheter.

• Trykk og hold inne for å slå enheten av.
9 Kortlesers-

por
Åpne kortdøren for å sette inn eller ta
ut et MicroSD-kort. Det er to kortporter
(merket 1 og 2) for elektroniske kart og
arkivering av veipunkt- rute-, slepespor-
og innstillingsdata.

10 Pilot • Trykk for å frigjøre integrert autopilot.
• Trykk og hold inne for å aktivere

automodus på integrert autopilot.

11 Endre aktiv
rute

Trykk for å endre hvilken rute som er aktiv
(på sider med delt skjermbilde).
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UniControl
Skjermer uten berøringsfunksjonalitet,
HybridTouch-skjermer og det eksterne tastaturet har
en UniControl som består av en rotasjonskontroll og
en trykknapp.

D12180-1
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1. Rotasjon – bruk denne til å velge
menyelementer, flytte markøren på skjermen og
justere området for kart- og radarapplikasjonene.

2. Joystick – bruk denne til å flytte markøren i
applikasjonene, panorere opp, ned, til venstre og
til høyre i kart-, vær- og ekkoloddapplikasjonene,
og bla gjennom datasidene i dataapplikasjonen.

3. OK-knappen – trykk på toppen av joysticken for
å bekrefte et valg eller en oppføring.

Berøringsikoner
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjona-
litet kan bruke ikonene TILBAKE og LUKK for å gå
mellom de ulike menynivåene som er tilgjengelige
for hver applikasjon.

Tilbake— gå ett nivå tilbake (samme funksjon som
BACK-knappen).

Lukk — lukk alle åpne menyer (samme funksjon
som ved å trykke på MENU-knappen).

Bruk av markøren
Markøren bruker du til å bevege deg rundt på
skjermen.

D
73

66
_3

Markøren vises på skjermen som et hvitt kors.

D
73

68
_2

Hvis markøren ikke har blitt flyttet på en stund,
endres den til en sirkel med et kors i, slik at den
blir lettere å lokalisere på skjermen.

D
73

69
-2WPT

Markøren er kontekstfølsom. Når den
plasseres over et objekt som et veipunkt eller
en kartfunksjon, endrer den farge, og et merke
eller informasjon om objektet vises.

Liste over markørmerker
Merke Funksjon Applikasjon
A/B Rett linje Kart
AIS AIS-mål Kart
COG Kurs over

grunn-vektor
Kart

CTR Radarsenter Radar
FLT Flytende

EBL/VRM
Radar

GRD Vaktsone Radar
HDG Kursvektor Kart
MARPA MARPA-mål Radar
MOB Mann over

bord-markør
Kart, radar

POS Båtens posisjon Kart
RTE Ruteetappe Kart
SHM Båtens kursmarkør Radar
TIDE Tidevannsindika-

tor
Kart

TRACK Slepesporlinje Kart
VRM/EBL VRM og EBL, 1

eller 2
Radar

WIND Vindindikator Kart
WPT Veipunkt Kart, radar
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7.5 Oversikt over startbildet – skjermer
med kun berøringsfunksjonalitet
Startbildet er utgangspunktet for tilgang til skjermens
applikasjoner, data og innstillinger.
• Fra startbildet får du rask tilgang til dataene dine
(veipunkter, ruter, spor, bilder og videoer) og
sikkerhetskopieringsinnstillinger.

• Startbildet består av en rekke sider. Dra skjermen
til venstre eller høyre med fingeren for å bla
gjennom de tilgjengelige sidene på startskjermen.

• Hver side på startskjermen har en rekke ikoner.
Applikasjonene kan startes ved å velge ulike
ikoner.

  D12580-3 

1 2 3 4

5 6

Skjermele-
ment Beskrivelse
1 Veipunkt – velg dette ikonet for å gå til

veipunktlisten. Trykk på ikonet og hold det inne
for å plassere en Mann overbord (MOB)-markør
på din aktuelle posisjon.

2 Mine data – dette ikonet lar deg administrere
dataene dine, som ruter, spor og veipunkter,
sentralt. Du kan også få tilgang til lagrede bilder
og videoer og sikkerhetskopieringsinnstillinger.

3 Tilpass – velg dette ikonet for å konfigurere
applikasjonssidene og visningspreferanser.

4 Oppsett – velg dette ikonet for å gå til
systemets oppsettsmenyer.

5 Ikon – hvert ikon representerer en
applikasjonsside. En side kan vise flere ulike
applikasjoner samtidig.

6 Statuslinje – statusikonene indikerer status for
eksternt tilkoblet utstyr, som GPS, AIS, radar,
ekkolodd og autopiloter.

7.6 Oversikt over startbildet – c-serie
/ e-serie
Startbildet er utgangspunktet for tilgang til skjermens
applikasjoner, data og innstillinger.
• Fra startbildet får du rask tilgang til dataene dine
(veipunkter, ruter, spor, bilder og videoer) og
sikkerhetskopieringsinnstillinger.

• Startbildet består av en rekke sider. Dra skjermen
til venstre eller høyre med fingeren for å bla
gjennom de tilgjengelige sidene på startskjermen.

• Hver side på startskjermen har en rekke ikoner.
Applikasjonene kan startes ved å velge ulike
ikoner.

 D12195-3
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Skjer-
mele-
ment Beskrivelse
1 Touch-lås – (kun HybridTouch-skjermer) velg dette

ikonet for å låse berøringsskjermen, slik at den ikke
brukes ved uhell. Bruk UniControl for å velge bort
ikonet for touch-lås.

2 Mine data – dette ikonet lar deg administrere
dataene dine, som ruter, spor og veipunkter, sentralt.
Du kan også få tilgang til lagrede bilder og videoer
og sikkerhetskopieringsinnstillinger.

3 Tilpass – velg dette ikonet for å konfigurere
applikasjonssidene og visningspreferanser.

4 Oppsett – velg dette ikonet for å gå til systemets
oppsettsmenyer.

5 Ikon – hvert ikon representerer en applikasjonsside.
En side kan vise flere ulike applikasjoner samtidig.

6 Statuslinje – statusikonene indikerer status for
eksternt tilkoblet utstyr, som GPS, AIS, radar,
ekkolodd og autopiloter.

Gå til startbildet
Du kan gå til startbildet fra alle applikasjonene.
Følg trinnene nedenfor for å gå til startbildet:
1. Velg startbildeikonet på skjermen.
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Gå til startbildet
Du kan gå til startbildet fra alle applikasjonene.
Følg trinnene nedenfor for å gå til startbildet:
1. Trykk på Hjem.

Note: Modellene e7 og e7D har en kombinert
meny- og hjem-knapp. For å gå til startbildet
trykker du på Meny/Hjem i tre sekunder.

Statussymboler på datalinjen
Statussymbolene på datalinjen bekrefter hvorvidt de
aktuelle tilkoblingene til systemet har blitt gjort.
Symbolene viser status for følgende utstyr:
• Radarskanner.
• AIS-sender/mottaker.
• Sonarmodul.
• GPS-mottaker.
• Autopilot.

Statussymboler for autopilotfunksjonen
Status for autopilot indikeres i datalinjen.

Symbol Beskrivelse
Autopilot er i standby-modus.

Autopilot er i rutemodus.

Autopilot er i automodus.

Ingen autopilot er oppdaget.

Autopilotalarm aktiv.

Unnastyringsmodus er aktiv.

Fiskemodus er aktiv.

Autopilotkalibrering.

Kraftig styring aktiv.

Værhanemodus er aktiv.

Statusikoner for radarskanner
Radarskannerens power-modus er indikert på
datalinjen.

Symbol

Rada-
rens
power-
modus Beskrivelse
Sender
(TX)

Roterende ikon - indikerer at
skanneren er på og sender. Når
SKANNER er satt til PÅ, velger
du denne modusen for å aktivere
skanneren. Dette er standard
driftsmodus.

Standby
(STBY)

Statisk ikon - indikerer at skanneren
er på, men at den ikke sender, og at
antennen ikke roterer. Skanneren
sender ikke og radardataene
fjernes fra skjermen. Dette er en
strømsparende modus for kortere
perioder når radaren ikke trengs.
Når du går tilbake til sendemodus,
trenger ikke magnetronet å
varmes opp på nytt. Dette er
standardmodus.

Av Skanneren er slått av når radaren
ikke trengs, men skjermen er i
bruk for andre applikasjoner, som
for eksempel kartapplikasjonen.
Når dette velges, teller systemet
nedover. I løpet av denne tiden
kan du ikke slå skanneren på igjen.

Tidsav-
grenset
sending

Skanneren veksler
mellom på/sender og
standby-modus. Skanneren
går til strømsparermodus når det
ikke er nødvendig å bruke radaren
kontinuerlig.

AIS-statussymboler
AIS-status indikeres av et symbol på skjermen.

Symbol Beskrivelse
AIS-enheten er på og i drift.

AIS er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

AIS-enheten er slått av eller ikke
tilkoblet.

AIS-enheten er i stillemodus.

AIS-enheten er i stillemodus med
aktive alarmer.
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Symbol Beskrivelse
AIS-enheten er koblet til og slått på,
men har aktive alarmer.

AIS-enheten er koblet til og slått på,
men alarmen for farlige og tapte mål
er deaktivert.

Sonarstatus-symboler
Sonarstatusen indikeres i datalinjen.

Symbol Beskrivelse
Animert symbol: sonarmodul
er koblet til og sender.

Statisk symbol: sonarmodul
er tilkoblet, men sender ikke.

Grått symbol: sonarmodul
er ikke tilkoblet eller blir ikke
funnet.

GPS-statussymboler
GPS-mottakerens status er indikert i datalinjen.

Symbol Beskrivelse
En GPS-mottaker er koblet til
og har hentet posisjon.

En GPS-mottaker er ikke
koblet til eller kan ikke hente
posisjon.

7.7 Sider
Sidene brukes til å vise applikasjoner.
Sidene åpnes ved hjelp av ikoner på startskjermen.
Hver side kan vise mer enn en applikasjon.
• Du kan sette opp og vise opp til fire applikasjoner
per side på en multifunksjonsskjerm i c-serie,
e-serie eller gS-serie (med unntak av modellene
e7 og e7D).

• På multifunksjonsskjermer i a-serie og modellene
e7 og e7D kan du bare sette opp og vise to
applikasjoner per side.

• Skjermer i a-serien og modellene e7/e7D kan
imidlertid vise opp til fire applikasjoner per side hvis
de deler startbilde med en multifunksjonsskjerm
som allerede er konfigurert for opp til fire
applikasjoner.

Sidene på startskjermen kan tilpasses, slik at du
kan samle applikasjoner i grupper på forskjellige
sider, der hver side har sitt spesifikke formål. Du kan
for eksempel ha én side for fisking som inkluderer
kart- og ekkoloddapplikasjonene, og en annen
side for generell seiling som inkluderer kart- og
dataapplikasjonene.

Ikon for side med én enkelt
applikasjon.

Ikon for side med flere
applikasjoner.

Du kan også definere en "layout" for hver side, som
bestemmer hvordan applikasjonene skal vises på
skjermen.

Angi oppstartsside
Du kan sette opp multifunksjonsskjermen slik at den
viser en bestemt side i stedet for startbildet ved
oppstart.
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Startside.

En liste over tilgjengelige alternativer vises.
• Startbilde – Startbildet vises ved oppstart.
• Siste side – Siden som sist ble vist, vises ved
oppstart.

• Velg side – Siden du velger, vises ved oppstart.
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4. Hvis du velger Velg side, vises startskjermen.

5. Velg ikonet for siden som skal vises når skjermen
slås på.

Startsideinnstillingen gjelder for hver enkelt skjerm
og deles ikke automatisk på nettverksskjermer.

Endre en eksisterende side på startskjermen
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Rediger side.
4. Velg sideikonet du ønsker å endre.

Menyalternativene for tilpasning vises.
5. Velg ønsket sidelayout (for eksempel "Delt

skjerm").
6. Velg applikasjonen(e) du ønsker å vise på siden,

enten ved å velge det aktuelle menyelementet
eller ved å dra det over til den viste siden.

7. Velg Fullfør.
Dialogboksen for nytt sidenavn vises.

8. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn navn
på siden. Velg så Lagre.

Endring av tom side
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Rediger side.
4. Velg ikon for tom side (merket "Tilpass").

Menyalternativene for tilpasning vises.
5. Velg ønsket sidelayout (for eksempel "Delt

skjerm").
6. Velg applikasjonen(e) du ønsker å vise på siden,

enten ved å velge det aktuelle menyelementet
eller ved å dra det over til den viste siden.

7. Velg Fullfør.
Dialogboksen for nytt sidenavn vises.

8. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn navn
på siden. Velg så Lagre.

Flytte en side på startbildet
Fra startskjermen:
1. Velg ikonet Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Bytt side.
4. Velg sideikonet du vil flytte.

5. Velg sideikonet du vil bytte plassering med.
Sideikonet flyttes til den nye plasseringen.

Gi nytt navn til en side i starbildet
Fra startskjermen:
1. Velg ikonet Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Endre sidenavn.
4. Velg siden du vil endre navn for.

Skjermtastaturet vises.
5. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn det nye

navnet for siden.
6. Velg LAGRE.

Sletting av side fra startbildet
Fra startskjermen:
1. Velg ikonet Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Slett side.
4. Velg siden du vil slette.

Siden er slettet.

Tilbakestille startbildet til standardinnstillin-
ger
Fra startskjermen:
1. Velg ikonet Tilpass.
2. Velg Startbilde.
3. Velg Nullstill.

Det vises en melding som ber deg om å bekrefte
handlingen.

4. Velg Ja for å stille startbildet tilbake til
standardutvalget med sider eller Nei for å avbryte
handlingen.
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7.8 Applikasjoner
Kartapplikasjon – gir en grafisk 2D-
eller 3D-visning av kartene dine til
hjelp i navigeringen. Funksjonene
for veipunkt, rute og sporing lar deg
navigere til et spesifikt sted, opprette og
navigere langs ruter eller registrere hvor
du har vært. Kartkortene gir høyere
kvalitet på detaljer og 3D-visninger.
Ekkoloddapplikasjon – med en
transduser og multifunksjonsskjerm i
ekkoloddvariant eller en kompatibel
ekkoloddmodul kan du bruke
ekkoloddapplikasjonen til nøyaktig å
skjelne mellom ulike fiskestørrelser,
strukturen på havbunnen og hindringer
under vann. Du kan også se hvor
dypt vannet er og temperaturen i
vannet, samt merke av plasseringer av
severdigheter, f.eks. fiskeområder eller
skipsvrak.
Radarapplikasjon – med en
egnet radarskanner kan du bruke
radarprogrammet til å spore mål
og måle avstander og peilinger.
En rekke forhåndsinnstillinger med
automatisk nivåregulering og fargemodi
er tilgjengelige, slik at du får utnyttet
radarskanneren på best mulig måte.
Dataapplikasjon – viser system-
og instrumentdata for en rekke
kompatible instrumenter på
multifunksjonsskjermen. Bruk
joysticken eller berøringsskjemen
til å bla gjennom de tilgjengelige
datasidene.
Værapplikasjon – (kun for
Nord-Amerika). Med en egnet
værmottaker tilkoblet systemet, gir
værprogrammet informasjon om
historikk, vær i øyeblikket samt
værvarsel på kartet.
Applikasjon for termisk kamera –
vis og styr et termisk kamera fra en
kompatibel multifunksjonsskjerm.

Kameraapplikasjon – viser
en video- eller kamerakilde på
multifunksjonsskjermen.

Dokumentvisningsprogram – vis
PDF-dokumenter som er lagret på et
MicroSD-kort.

FUSION Link-applikasjon –
koble til og styr et kompatibelt
Fusion-underholdningssystem fra
multifunksjonsskjermen.

Sirius Audio-applikasjon – styr
Sirius-radio fra multifunksjonsskjermen.

Brukerhåndbok – Åpner den engelske
versjonen av produktets bruksanvisning
som er lagret i skjermen. Bruk
dokumentvisningsprogrammet for å
åpne oversatte bruksanvisninger som
er lagret på minnekort.
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7.9 Kontroller for delt skjerm
Når du viser en side med mer enn én applikasjon
åpen, kan du slå applikasjonene over fra delt skjerm
til fullskjermvisning.
Eksempel 1 — Delt skjerm

Eksempel 2 — Ekkoloddapplikasjon i fullskjerm

Valg av aktivt vindu
Når du ser en side med delt skjerm, kan du velge
den aktive applikasjonen og se den i fullskjerm ved å
følge trinnene nedenfor.
Fra en side som viser flere applikasjoner:
1. Ta på det skjermområdet du ønsker å aktivere.

En kant rundt applikasjonen vil vises, som
indikerer at den er aktiv.

2. Velg Meny.
3. Velg Fullskjerm for å se den aktive applikasjonen

i fullskjerm, eller
4. Velg Delt skjerm for å gå tilbake til visningen

med delt skjerm.

Velge aktivt vindu via fysiske kontroller
Når du ser en side med delt skjerm, kan du bruke
et eksternt tastatur eller de fysiske tastene på
multifunksjonsskjermen til å velge den aktive
applikasjonen og se den i fullskjerm.
Fra en side som viser flere applikasjoner:

1. Trykk på Endre aktiv.
Pop-up-menyen for aktiv rute vises:

2. Trykk på Bytt aktiv rute eller bruk
rotasjonskontrollen for å veksle aktiv
applikasjon.

3. Trykk på knappene for zoom inn eller zoom ut for
å veksle mellom delt skjerm og fullskjermvisning
for en aktiv applikasjon.

Valg av aktivt vindu — e7 / e7D
Når du ser en side med delt skjerm, kan du velge
den aktive applikasjonen og se den i fullskjerm på
en e7/e7D med berøringslåsen aktivert ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra en side som viser flere applikasjoner:
1. Trykk på Meny-knappen.
2. Velg Autoskift applikasjoner.

Når du velger automatisk skift mellom
applikasjoner, blas det gjennom applikasjonene
som er tilgjengelige.

3. Velg Fullskjerm for å se den aktive applikasjonen
i fullskjerm, eller

4. Velg Delt skjerm for å gå tilbake til visningen
med delt skjerm.

Endring av aktiv rute eller visning via
tastaturet
Endre aktiv-knappen bruker du til å endre aktiv rute
på en side med flere ulike applikasjoner og/eller
endre skjermen som skal være i fokus.
Med flere ulike skjermer tilkoblet og/eller åpen side
med flere ulike applikasjoner:

Syklus

D12880-1

2 3

4

1 5

1. Trykk på Endre aktiv-knappen for å gå inn i
vekslingsmodus.

2. Bruk rotasjonskontrollen til å bla gjennom de
ulike rutene/visningene som er tilgjengelige.

Tastaturet vil bla gjennom skjermene i samme
rekkefølge som de ble paret i. På sider med flere
ulike applikasjoner kan områdeknappene brukes
til å veksle mellom full og delt skjerm for den
aktuelle applikasjonen.

3. Trykk på Tilbake eller Endre aktiv for å gå ut
av vekslingsmodus.
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7.10 Skjermoversikt

D12196-2

7

6

1 2 3

4

5

Skjermele-
ment Beskrivelse
1 Hjem

• Berøringsskjermer – Velg Hjem for å gå
til startbildet.

• Ikke-berøringsskjermer og HybridTouch
– Trykk på den fysiske Hjem-knappen for
å gå til startbilde.

2 Datalinje — gir informasjon om båten din
og forholdene rundt. Informasjonstypene
i datalinjen kan tilpasses fra menyen
Startbilde > Tilpass > Datalinjeoppsett.

3 Meny – menyalternativene er spesifikke for
applikasjonen du til enhver tid bruker.

4 Statuslinje – gir informasjon som er spesifikk
for hver applikasjon. Denne informasjonen
kan ikke redigeres eller fjernes.

5 Innholdsmeny – gir informasjon og
alternativer som er spesifikke for hver
applikasjon.

6 Menyalternativer – menyalternativer vises
når menyen er valgt.

7 Hurtigmeldinger – varsler deg om en
situasjon (som en alarm) eller utilgjengelig
funksjon. Hurtigmeldingene kan kreve
handling fra deg, for eksempel at du velger
OK for å stoppe alarmer.

Menyer
I menyene kan du konfigurere innstillinger og
preferanser.
Menyer brukes i:
• Startbildet – til å konfigurere multifunksjonsskjer-
men og eksternt tilkoblet utstyr.

• Applikasjoner – til å konfigurere innstillingene for
den aktuelle applikasjonen.

D12281- 4

3

4

5

1 2

Skjerm-
element Beskrivelse
1 Tilbake – På skjermer med berøringsskjerm kan

du trykke på << (tilbake) for å gå tilbake til forrige
meny. På skjermer uten berøringsfunksjonalitet
eller HybridTouch-skjermer bruker du
Tilbake-knappen.

2 Lukk – På skjermer med berøringsskjerm kan
du trykke på X (lukk) for å gå tilbake til forrige
meny. På skjermer uten berøringsfunksjonalitet
eller på HybridTouch-skjermer bruker du
Tilbake-knappen for å gå ut av menyen.

3 Valgt menyalternativ – Menyalternativet som
er valgt, vil markeres.

4 Rullefelt – indikerer at flere menyelementer vil
vises når du blar nedover. På berøringsskjermer
trykker og holder du fingeren på menyen,
slik at du drar den opp eller ned, for å bla
gjennom de tilgjengelige menyelementene.
På skjermer uten berøringsfunksjonalitet
eller HybridTouch-skjermer bruker du
rotasjonskontrollen.

5 På/Av-bryter – På skjermer med
berøringsfunksjonalitet kan du velge
menyelementene på skjermen for å slå
funksjonene av eller på. På skjermer
uten berøringsfunksjonalitet eller på
HybridTouch-skjermer bruker du OK-knappen til
å slå funksjonen av eller på.

Dialogbokser
Dialogbokser er fullskjermmenyer som lar deg
administrere dataelementer som veipunkter og ruter.

D12277-2
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Skjermele-
ment Beskrivelse
1 Tilbake

• Skjermer med berøringsfunksjonalitet –
Velg Tilbake-ikonet på skjermen for å gå
tilbake til forrige meny.

• Skjermer uten berøringsfunksjonalitet eller
HybridTouch-skjermer – Bruk knappen
Tilbake for å gå tilbake til forrige meny.

2 Funksjonsikoner – Enkelte dialogbokser
har et ikon som kan velges for tilgang til
tilleggsfunksjoner. I veipunktlisteboksen kan
du for eksempel bruke ikonet Sorter etter til
å endre hvordan veipunktene sorteres.

3 Meny/listeelement

• Skjermer med berøringsfunksjonalitet –
Når du trykker på et element, velger du
automatisk elementet og viser menyen
med alternativer.

• Skjerm uten berøringsfunksjonalitet eller
HybridTouch – Bruk rotasjonskontrollentil
å merke av et element og OK-knappen
for å velge det og vise menyen med
alternativer.

4 Lukk

• Skjermer med berøringsfunksjonalitet –
Velg ikonet Lukk for å på skjermen for
lukke dialogboksen.

• Skjermer uten berøringsfunksjonalitet eller
HybridTouch-skjermer – Bruk knappen
Tilbake for å lukke dialogboksen.

5 Rullefelt

• Skjermer med berøringsfunksjonalitet –
Trykk og hold fingeren på rullefeltet slik at
du drar den opp eller ned for å bla gjennom
de tilgjengelige menyelementene.

• Skjermer uten berøringsfunksjonalitet
eller HybridTouch-skjermer – Bruk
rotasjonskontrollen for å bla gjennom de
tilgjengelige menyelementene.

Snarveisiden
En rekke nyttige funksjoner kan nås fra snarveisiden.

D13004-1
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1 Redusere lysstyrken på skjermen
2 Øke lysstyrken på skjermen
3 Slå radar av og på
4 Radar standby / Radar sende
5 Autopilot standby (under aktiv navigasjon)
6 Vise dialogboksen for pilotstyring
7 Strømsparemodus
8 Skjermbilde / Skjermdump

Redigeringsbokser
I redigeringsboksene kan du redigere
detaljene for dataelementer som er lagret på
multifunksjonsskjermen, som veipunkter, ruter og
spor.

Når du velger et tekstfelt, vil skjermtastaturet
vises automatisk, og det kan brukes til å redigere
detaljene.

Rediger informasjon i dialogbokser
Med dialogboksen på skjermen:
1. Velg feltet du ønsker å redigere.

Skjermtastaturet vises:

2. Bruk skjermtastaturet til å gjøre endringer.
3. Velg LAGRE for å lagre endringene.

Skrive inn spesialtegn eller aksenttegn
Med skjermtastaturet aktivert:
1. Velg àèò tasten på skjermtastaturet.
2. Velg tegnet du ønsker å sette aksent på.

Tilgjengelige aksenttegn vises over
tekstinntastingsfeltet.

3. For tegn med flere tilgjengelige aksenttegn, bruk
tegntasten til å veksle mellom dem.

4. Velg àèò tasten for å angi tegnet.
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Numeriske menyelementer
Numeriske menyelementer viser numeriske
data og gir deg muligheten til å velge enten en
forhåndsdefinert verdi eller øke og redusere verdien
etter ønske.

Endre numeriske innstillinger
For å endre tallverdier kan du bruke enten
talljusteringen på skjermen, skjermtastaturet
eller rotasjonskontrollen på en skjerm uten
berøringsfunksjonalitet eller HybridTouch-skjerm for
å øke eller redusere tallverdiene.

D12567-2

1 2 3 4

1. Velg tallfeltet du ønsker å redigere.
Justeringskontrollen for numerisk verdi vises.

2. Sett innstillingen til ønsket verdi:
i. Rotasjonskontrollen – skjermer

uten berøringsfunksjonalitet eller
HybridTouch-skjermer.

ii. Eventuelt opp- og ned-pilene på skjermen –
berøringsskjermer.

3. For å gå til nummertastaturet på skjermen:
• Med berøringsfunksjonalitet – Velg
tastaturikonet på skjermen fra
justeringskontrollen for tallverdier.

• Uten berøringsfunksjonalitet – Trykk på OK og
hold knappen inne.

Nummertastaturet på skjermen vises.
4. Angi ønsket verdi.
5. Velg OK for å gå ut av nummertastaturet og

tilbake til menyen.

Bruk av glidebrytere
Gliebryterne gir en grafisk presentasjon av
numeriske data slik at du raskt kan endre verdiene.

1

2

3

D12570-1

Ele-
ment

Beskri-
velse

Uten berørings-
funksjonalitet

Berøringsfunk-
sjonalitet

1 Gjel-
dende
verdi

I/A I/A

2 Glidebry-
ter

Bruk rotasjons-
kontrollen til å
justere verdien

Skyv glidebryteren
opp eller ned for å
justere verdien.

3 Auto Trykk OK for å
veksle mellom
Auto og manuell
justering.

Velg for å veksle
mellom Auto og
manuell justering.

Bruk av kontrolldialogbokser
Kontrolldialogbokser lar deg styre eksternt tilkoblet
utstyr, som autopilotenheter.
Følgende figur viser hovedfunksjonene i en typisk
kontrolldialogboks:

D12279-2

1

3

2

Skjermele-
ment Beskrivelse
1 Status – gir statusinformasjon for utstyret

som er tilkoblet. Dialogboksen Pilotkontroll
viser for eksempel den låste kursen og
gjeldende navigeringsmodus for en tilkoblet
autopilotenhet.

2 Kontrollikoner – gir direkte kontroll med
utstyret som er tilkoblet. Med ikonene
Standby og Rute i dialogboksen for
pilotkontroll kan du for eksempel instruere en
tilkoblet autopilotenhet til å utføre spesifikke
funksjoner.

3 Lukk – Lukker kontrolldialogboksen.
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7.11 Grunnleggende berøringsskjerm-
funksjoner

Plassere og flytte markøren ved hjelp av
berøring
Følg trinnene nedenfor for å plassere eller
flytte markøren rundt på skjermen på en
multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonalitet.
1. Ta hvor som helst på skjermen for å plassere

markøren der.

Touch-lås
På en multifunksjonsskjerm med HybridTouch kan du
låse berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet bruk.
Å låse berøringsskjermen kan for eksempel være
svært nyttig i tøffe sjø- og værforhold.
Berøringsskjermen kan låses og låses opp fra
startskjermen. Berøringsskjermen kan bare låses
opp ved hjelp av fysiske knapper.

Låse berøringsskjermen – ny e-serie
På multifunksjonsskjermer i ny e-serie har startbildet
et eget ikon for touch-lås.
Fra startskjermen:
1. Velg touch-lås-ikonet.

Det endrer så farge for å indikere at
berøringsskjermen er deaktivert. Alle funksjoner
er fortsatt tilgjengelige via de fysiske knappene.

Berøringsskjermen er sperret. Alle
funksjoner er fortsatt tilgjengelige
via de fysiske knappene.

Låse berøringsskjermen – kun
berøringsskjermer
Når en skjerm med kun berøringsfunksjonalitet
pares med et eksternt tastatur, kan du låse
berøringsskjermen.
Fra startbildet:
1. Velg oppsettsikonet.
2. Velg Touch-lås slik at På merkes av.
Berøringsskjermen er nå låst.

Låse berøringsskjermen – ny e-serie
Du kan låse opp berøringsskjermen ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra startskjermen:
1. Bruk universalkontrollen til å merke av ikonet

Touch-lås.
2. Trykk OK.

Berøringsskjermen aktiveres.

Berøringsskjermen er åpen.

Låse opp berøringsskjermen – kun
berøringsskjermer
Følg trinnene nedenfor for å låse opp
berøringsskjermen på en skjerm med kun
berøringsfunksjonalitet og som er paret med et
eksternt tastatur.
Fra startbildet:
1. Velg oppsettsikonet.
2. Velg Touch-lås slik at Av merkes av.
Berøringsskjermen er nå låst opp.
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7.12 Multi-Touch-bevegelser
Raymarines multifunksjonsskjermer i a-serien og og
gS-serien har støtte for multi-touch.
Multi-touch betyr at skjermen er i stand til å
gjenkjenne flere berøringer samtidig. Dette betyr
at du kan bruke to eller flere fingre på skjermen
samtidig for å bruke multi-touch-funksjoner.

Knip for å zoome
Knipefunksjonen for å zoome kan utføres på
multifunksjonsskjermer som støtter multi-touch.
Knipe for å zoome består av to handlinger:
• Flytt to fingre fra hverandre for å zoome inn.
• Flytt to fingre sammen for å zoome ut.

�

�

�

�
����

D12920-2

Knip for å zoome kan brukes i følgende applikasjoner:
• Kartapplikasjon
• Værapplikasjon

7.13 Innledende oppsettsprosedyre
Etter at skjermen er installert og satt i drift,
anbefaler Raymarine at du utfører en innledende
oppsettsprosedyre.

Oppstartsveiviser
Når du starter opp skjermen for første gang eller har
startet opp systemet på nytt, vil en oppsettsveiviser
vises. Veiviseren veileder deg gjennom de følgende
grunnleggende konfigurasjonsinnstillinger:
1. Språk
2. Båttype
3. Måleenheter
4. Total drivstoffkapasitet
5. Antall batterier
6. Antall motorer
7. Antall drivstofftanker

Note: Disse innstillingene kan også gjøres
når som helst via menyene som kan nås fra
Startbildet > Tilpass.

Tilleggsinnstillinger
I tillegg til innstillingene som dekkes av veiviseren,
anbefales det også at du gjennomfører følgende
oppsett:
• Fastsett preferanser for dato og tid.
• Tilpass lysstyrke for skjermen (og sett opp en delt
lysstyrkeordning hvis dette er aktuelt).

• Angi datamasteren.
• Velg GPS-datakilde.
• Gjør deg kjent med produktet i simulatormodus.

Justering av skjermens lysstyrke

1. Trykk én gang på På/Av-knappen.
Hurtigmenyen vises.

Komme i gang 91



2. Juster lysstyrken til ønsket nivå ved hjelp av
glidebryteren på skjermen, eller

3. Ta på solikonet for å øke lysstyrken eller på
måneikonet for å redusere den.

Note: Lysstyrken kan også økes ved å trykke flere
ganger på På/Av-knappen.

Justering av skjermens lysstyrke
1. Trykk én gang på POWER-knappen.

Hurtigmenyen vises.
2. Juster lysstyrken til ønsket nivå ved hjelp av

rotasjonskontrollen.

Note: Lysstyrken kan også økes ved å trykke flere
ganger på Power-knappen.

Angi båtens minste trygge dybde
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Båtdetaljer.
3. Velg Min. Trykk dybde.
4. Juster innstillingen slik du ønsker.

Note: Enhetene for dybdemålingen er basert
på de som er spesifisert i menyen Startbilde >
Tilpass > Enhetsoppsett > Dybdeenheter.

Fastsette preferanser for dato og tid.
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Oppsett av tid og dato.
3. Bruk menyelementene Datoformat, Tidsformat

og Lokal tid: UTC til å angi dine preferanser for
tid og dato.

Datamaster
Alle systemer med mer enn én multifunksjonsskjerm
i nettverk må ha en spesifisert datamaster.
Datamasteren er skjermen som fungerer som
primærkilde for data for alle skjermene, i tillegg til
at den behandler eksterne informasjonskilder. For
eksempel kan skjermene kreve retningsinformasjon
fra autopiloten og GPS-systemene, vanligvis
mottatt via en SeaTalkng- eller NMEA-tilkobling.
Datamasteren er skjermen som SeaTalk, NMEA og
eventuelle andre datatilkoblinger er tilkoblet. Den
overfører deretter dataene til SeaTalkhs-nettverket
og eventuelle kompatible underordnede skjermer.
Informasjon som deles av datamasteren inkluderer:
• Kartografi
• Ruter og veipunkt
• Radar
• Ekkolodd
• Data mottatt fra autopiloten, instrumenter, motoren
og andre eksterne kilder.

Systemet ditt kan ha kabler som reserveløsning,
med datatilkoblinger til underordnede skjermer.
Disse tilkoblingene vil imidlertid kun bli aktivert ved
feil og/eller ny datamaster-tildeling.

I et autopilotsystem som ikke inneholder en egen
pilotkontrollenhet, fungerer datamasteren også som
kontroll for autopiloten.

Angivelse av datamaster
For systemer med to eller flere skjermer må følgende
utføres på multifunksjonsskjermen som du ønsker
skal være datamaster.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett .
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Datamaster.
4. Velg skjermen du vil skal være datamaster.

GPS-valg
Du kan benytte en intern (hvis tilgjengelig) eller
ekstern GPS-mottaker.
• Multifunksjonsskjermen har kanskje en innebygd
GPS-mottaker.

• Du kan også koble til en ekstern GPS-mottaker,
via SeaTalkng eller NMEA 0183.

• Bruk menyen Systeminnstillinger for å aktivere
eller deaktivere den innebygde GPS-mottakeren
når dette er aktuelt.

Aktivering og deaktivering av intern GPS
Hvis multifunksjonsskjermen har innebygd GPS, kan
denne aktiveres og deaktiveres ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. For å aktivere innebygd GPD velger du Intern

GPS slik at på merkes av.
4. For å deaktivere innebygd GPD velger du Intern

GPS slik at av merkes av.

Simulatormodus
I simulatormodus kan du øve deg på bruk
av skjermen uten data fra en GPS-antenne,
radarskanner, AIS-enhet eller ekkolodd.
Simulatormodusen slås på/av i menyen
Systemoppsett.

Note: Raymarine anbefaler at du IKKE bruker
simulatormodus under navigasjon.

Note: Simulatoren viser IKKE virkelige data,
inkludert eventuelle sikkerhetsmeldinger (f.eks.
meldinger fra AIS-enhetene).

Note: Eventuelle systeminnstillinger som gjøres i
simulatormodus, vil IKKE sendes til annet utstyr.

Aktivering og deaktivering av simulatormodus
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere simulatormodus.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
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3. Velg Simulator:.
4. Velg På for å slå simulatormodus på, eller
5. Velg Av for å slå simulatormodus av.

Note: Alternativet for demofilm er kun aktuelt for
salgsdemonstrasjoner.

Paring av tastaturet
Med tastaturet kan du styre en eller flere
multifunksjonsskjermer. Du kan koble flere tastaturer
til et system. Hvert tastatur kan pares med opptil fire
multifunksjonsskjermer.
Med tastaturet koblet til multifunksjonsskjermen:
1. Velg Eksternt tastatur fra menyen for

eksterne enheter: Startbilde > Oppsett >
Systeminnstillinger > Eksterne enheter >
Eksternt tastatur.

2. Velg Par tastatur.
3. Trykk en hvilken som helst tast på det eksterne

tastaturet.
4. Velg tastaturets orientering via meldingen som

vises.

Du kan velge liggende eller stående.
Tastaturet er nå paret.

Oppheve paringen av tastaturet
Du kan oppheve paringen mellom tastaturet og en
enkelt skjerm.
1. Velg Eksternt tastatur fra menyen for

eksterne enheter: Startbilde > Oppsett >
Systeminnstillinger > Eksterne enheter >
Eksternt tastatur.

2. Velg Opphev paringer.
3. Velg Ja for å oppheve paringen mellom tastaturet

og skjermen.

7.14 Aktivere autopilotstyring

Aktivere styringsfunksjon for autopilot –
SeaTalk- og SPX SeaTalkng-autopiloter
Følg trinnene nedenfor for å aktivere styring av
en SeaTalk eller SPX SeaTalkng-autopilot via
multifunksjonsskjermen.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Autopilotkontroll slik at På merkes av.

Ved å velge Autopilotkontroll vil du veksle mellom
å slå kontrollen På og Av.

I et system med flere skjermer er autopilotstyringen
aktivert på alle skjermer samtidig.

Aktivere styringsfunksjon for autopilot –
Evolution-autopiloter
Følg trinnene nedenfor for å muliggjøre styring av
Evolution-autopilot via multifunksjonsskjermen.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Eksterne enheter.
4. Velg Autopilotoppsett.
5. Velg Autopilotkontroll slik at På er merket av.

Ved å velge Autopilotkontroll vil du veksle mellom
å slå kontrollen på og av.

Komme i gang 93



7.15 Motoridentifikasjon
Motordata kan vises på multifunksjonsskjermen din
ved hjelp av dataapplikasjonen, som inneholder
enkelte forhåndsinnstilte motorsider for visning av de
mest vanlige motordataene.

NB!: Du må gjøre følgende før du kan vise
motordata på multifunksjonsskjermen:
• Sørg for at multifunksjonsskjermen din kjører
LightHouse programvareversjon 8 eller senere.

• Les den viktige informasjonen om
motorgrensesnittet og motoridentifisering.

• Gjør nødvendige datatilkoblinger i henhold
til instruksjonene som er gitt i 87202 ECI
monteringsanvisninger.

• Sørg for at alle databusser har strøm (inkludert
motordata CAN-busser, gatewayer og også
SeaTalkng-bussen).

• Start motoren. Pass på at du følger eventuelle
sekvensregler, som spesifisert i informasjonen
om motorgrensesnittet.

• Start motoridentifikasjonsveiviseren for å
fullføre nødvendige grensesnitthandlinger, og
sørg for at motorene vises i riktig rekkefølge i
dataapplikasjonen.
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Motorgrensesnitt og oppsett
Før du kan vise motordata på multifunksjonsskjermen, må oppsett og grensesnittinnstillinger utføres.

Note: Motoroppsett og grensesnittkonfigurasjon er IKKE nødvendig for båter med bare én motor.

De fleste motordatakonfigurasjoner kan utføres ved hjelp av motoridentifikasjonsveiviseren som finnes
på Raymarines multifunksjonsskjermer med LightHouse programvareversjon 8 eller nyere. For enkelte
installasjoner med flere motorer kan det være nødvendig først å konfigurere motorene riktig hos
motoragent/-forhandler (tildeles en unik ID/adresse).
Tabellen under viser de forskjellige motortypene som støttes, og oppsettskravene for hver av dem:

Motorens CAN-
bussprotokoll Antall motorer

Motorens
CAN-busskon-
figurasjon

Antall ECI-
enheter som
kreves

Oppsett via vei-
viseren på mul-
tifunksjonsskjer-
men kreves

Grensesnittkon-
figurasjon ved
forhandler kreves

NMEA 2000 1 Enkel CAN-buss 1

NMEA 2000 2+ Enkel, delt
CAN-buss

1

NMEA 2000 2+ Separat CAN-buss
for hver motor

1 for hver
CAN-buss

J1939 1 Enkel CAN-buss 1

J1939 2+ Enkel, delt
CAN-buss

1

J1939 2+ Separat CAN-buss
for hver motor

1 for hver
CAN-buss

Bruke motoridentifikasjonsveiviseren
Hvis motordataene dine vises i feil rekkefølge på
motordatasidene, kan du rette opp dette ved å kjøre
motoridentifikasjonsveiviseren.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett > Systeminnstillinger > Eksterne

enheter > Motoroppsett.
2. Om nødvendig må du endre antall motorer på

båten ved å velge Antall motorer og skrive inn
riktig antall motorer.

Du kan velge opptil fem motorer.
3. Velg Identifiser motorer.

NB!: Det er viktig at bare en av motorene kjører
om gangen for å sikre at systemet kan isolere den
riktige motordatameldingen.

4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
motoridentifikasjonsveiviseren.

Hvilke motorer som vil bli inkludert i
identifiseringsveiviseren, bestemmes av antall
motorer fastsatt under trinn 2 ovenfor.
i. Slå av ALLE motorene, og velg Neste.

Veiviseren vil kjøre gjennom alle motorene
(maks fem, som definert i trinn 2 ovenfor) i
sekvens fra babord til styrbord.

ii. Slå på babord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som babord motor.

iii. Slå på senter-babord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter-babord motor.

iv. Slå på senter motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter motor.

v. Slå på senter-styrbord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter-styrbord
motor.

vi. Slå på styrbord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som styrbord motor.

5. Velg OK i dialogboksen for motoridentifikasjon.
Motorene vil nå vises på riktig sted på
motordatasiden.
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7.16 Aktivering av AIS-funksjoner
Sørg for at AIS-enheten er koblet til NMEA Port 1 før
du går videre.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg NMEA-oppsett.
4. Velg NMEA-inngang 1.
5. Velg alternativet AIS 38400.
6. Velg Tilbake for å gå tilbake til menyen

Systeminnstillinger.
7. Velg Eksterne enheter.
8. Velg Oppsett av AIS-enhet.

Oppsettsmenyen for AIS-enheten vises.
9. Juster AIS-alternativene etter ønske.

7.17 Programvareoppdateringer
Programvaren for Raymarines multifunksjons-
skjermer oppdateres regelmessig for å gi nye
og forbedrede funksjoner og forbedret ytelse og
brukervennlighet. Du bør sørge for å ha den nyeste
programvaren ved å sjekke Raymarines nettsider
etter ny programvare med jevne mellomrom.
Du finner den nåværende programvareversjonen
på multifunksjonsskjermen via skjermbildet
Bruksbegrensninger:

Du finner også programvareversjonen fra menyen
Vedlikehold.
Med programvareoppdateringen kan du oppdatere
alle multifunksjonsskjermer og eksterne tastaturer
som er koblet til samme nettverk.

Forsiktig: Laste ned
programvareoppdateringer
Programvareoppdateringen utføres på
egen risiko. Før du starter oppdateringen,
må du sørge for å ta sikkerhetskopi av
alle viktige filer.
Sørg for at enheten har en pålitelig
strømforsyning og at oppdateringen ikke
blir avbrutt.
Skader forårsaket av ufullstendige
oppdateringer, dekkes ikke av Raymarines
garanti.
Ved å laste ned pakken med
programvareoppdateringen godtar
du disse vilkårene.

Oppdatere programvaren
Programvareoppdateringer kan lastes ned fra
Raymarines hjemmeside.
For å utføre en programvareoppdatering trenger du:
• En PC eller Apple Mac med Internett-tilkobling og
kortleser.

• Et FAT 32-formatert MicroSD-kort med
SD-kort-adapter.

Note: Ikke bruk et kartografikartkort til å
lagre programvareoppdateringsfiler eller
brukerdata/innstillinger på.

1. Gå til Raymarines hjemmeside www.rayma-
rine.com

2. Klikk på Service og support på topplinjen.
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3. Velg Programvareoppdateringer fra
nedtrekkslisten.

4. Velg det aktuelle produktet.
5. Sammenligne den nyeste tilgjengelige

programvaren med programvareversjonen på
multifunksjonsskjermen.

6. Hvis programvaren på nettstedet er nyere
enn programvaren på multifunksjonsskjermen
din, velger du alternativet for å laste ned
programvaren.

7. Sett MicroSD-kortet inn i en SD-kortadapter.
8. Sett SD-kortadapteren inn i kortleseren på PC-en

eller Mac-en.
9. Pakk ut zip-filen med den nedlastede

programvareoppdateringen til MicroSD-kortet.
10.Ta MicroSD-kortet ut av SD-kortadapteren.
11. Ta sikkerhetskopi av brukerdata og innstillinger

ved å følge prosedyren som er beskrevet i
avsnittet 9.4 Lagre brukerdata og -innstillinger.

12.Sett MicroSD-kortet inn i kortleseren på
multifunksjonsskjermen.
Etter noen sekunder vil multifunksjonsskjermen
gi deg beskjed om at en programvareoppdatering
er tilgjengelig, og om hvilke skjermer og eksterne
tastaturer som krever oppdatering.

Programvarevarselet vises bare én gang per
gang skjermen slås av og på.

13.Velg Ja for å starte programvareoppdateringen.
Følgende trinn vil nå utføres:
1. Alle multifunksjonsskjermer i nettverket

vil starte opp på nytt og starte en
samtidig programvareoppdatering. Under
programvareoppdateringen vil skjermen med
minnekortet for programvareoppdateringen
vise en framdriftsindikator.

2. Når skjermene i nettverket har blitt
oppdatert, vil skjermen med minnekortet for
programvareoppdateringen starte på nytt og
starte programvareoppdateringen.

3. Når alle skjermer har blitt oppdatert, vil
systemet sjekke for å se om noen av de
tilkoblede eksterne tastaturene krever en
programvareoppdatering.

14.Hvis du har et eksternt tastatur koblet til, velger du
Ja for å oppdatere programvaren for tastaturet.

Når programvareoppdateringen er fullført, vil du
få en bekreftelsesmelding.

15.Velg OK for å bekrefte.
16.Ta MicroSD-kortet ut av kortleseren.
17.Utfør en fabrikktilbakestilling av multifunksjons-

skjermen ved hjelp av prosedyren som er
beskrevet i avsnittet 9.6 Tilbakestille systemet.

18.Gjenopprett lagrede brukerdata og innstillinger
ved å følge prosedyren som er beskrevet i
avsnittet 9.4 Lagre brukerdata og -innstillinger.

Note: Hvis du slår på en skjerm mens den har
et minnekort med programvareoppdatering satt
inn, vil en enkeltstående programvareoppdatering
startes for kun denne skjermen.
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Kapitel 8: Systemsjekker

Kapitelinnhold
• 8.1 GPS-sjekk På side 100
• 8.2 Kontroll av radar På side 101
• 8.3 Sonarsjekk På side 102
• 8.4 Oppsett og kontroll av termisk kamera På side 103
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8.1 GPS-sjekk

Kontroller at GPS-en fungerer
I kartet kan du sjekke om GPS-en fungerer på riktig
måte.
1. Velg kartsiden.

2. Kontroller skjermen.

Med kartet oppe skal du se:
Din egen posisjon (indikerer en
GPS-posisjonsbestemmelse). Din nåværende
posisjon er indikert ved et båtsymbol eller
en tydelig sirkel. Posisjonen din vises også i
datalinjen under VES POS.
En tydelig sirkel i kartet indikerer at verken data
for retning eller Beholdt kurs (COG) er tilgjengelig.

Note: Raymarine anbefaler at du sjekker den
angitte fartøyposisjonen i kartapplikasjonen opp
mot din faktiske avstand til et kjent objekt på
kartet. GPS-mottakere har typisk en nøyaktighet
på mellom 5 og 15 m.

Note: En GPS-statusskjerm er tilgjengelig
fra oppsettsmenyen for Raymarines
multifunksjonsskjermer. Denne gir informasjon
om satellittsignalets styrke og annen relevant
informasjon.

GPS-oppsett
Via alternativene for GPS-oppsett kan du konfigurere
en GPS-mottaker.
Global Positioning System (GPS) brukes til
å posisjonere båten din på kartet. Du kan
sette opp GPS-mottakeren og sjekke status for
den fra alternativet for GPS-status i menyen
Systeminnstillinger. For hver satellitt som spores,
viser skjermen følgende informasjon:
• Satellittnummer.
• Signalstyrke.
• Status.
• Asimutvinkel.
• Høydevinkel.
• Himmelvisning som viser posisjonen til sporede
satellitter.

D12204-1
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Element Beskrivelse
1 Himmelvisning — en visuell fremstilling av

posisjonen til sporede satellitter.
2 Satellittstatus — viser signalstyrke og status

for hver satellitt som finnes i himmelvisningen
til venstre i skjermen. De fargede søylene har
følgende betydning:

• Grå = søker etter satellitt.
• Grønn = satellitt i bruk.
• Oransje = sporer satellitt.

3 Horizontal Dilution of Position (HDOP) —
et mål på GPS-nøyaktigheten, beregnet ut ifra
ulike faktorer som satellittgeometri, systemfeil i
dataoverføringen og systemfeil i GPS-mottakeren.
Jo høyere tallet er, desto større er posisjonsfeilen.
En typisk GPS-mottaker har en nøyaktighet på
mellom 5 og 15 m. Som et eksempel; hvis man
antar en GPS-mottakerfeil på 5 m, vil en HDOP
på 2 bety en feil på ca. 15 m. Husk at selv et
svært lavt HDOP-tall IKKE er noen garanti for at
GPS-mottakeren gir deg riktig posisjon. Hvis du er
i tvil, kan du sjekke den angitte fartøyposisjonen i
kartapplikasjonen opp mot din faktiske avstand til
et kjent objekt på kartet.
Estimated Horizontal Position Error (EHPE)
– et mål på GPS-nøyaktighet som indikerer at
posisjonen din er innenfor en angitt sirkelradius
67 % av tiden.

4 Fix status — indikerer modusen som
GPS-mottaker rapporterer i (No Fix, Fix, D Fix
eller SD Fix).

5 Modus — modusen som er valgt av
GPS-mottakeren i øyeblikket.

6 Datum — GPS-mottakerens datuminnstilling
har betydning for nøyaktigheten av
posisjonsinformasjonen som vises i
kartapplikasjonen. For at GPS-mottakeren
og multifunksjonsskjermen skal korrespondere
nøyaktig med papirkartene dine, må de benytte
samme datum.

GPS-mottakerens nøyaktighet avhenger
av parameterne ovenfor, særlig asimut- og
høydevinklene, som benyttes i triangulering for å
beregne posisjonen din.
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8.2 Kontroll av radar

Advarsel: Sikkerhet vedrørende
radarskanner
Før radarskanneren roteres, sørg for at
ingen personer er i nærheten.

Advarsel: Sikkerhet vedrørende
radarsending
Radarskanneren sender elektromagnetisk
energi. Sørg for at folk er klar av
skanneren når radaren sender.

Kontroll av radaren
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Power slik at På merkes av.

Radarskanneren vil nå initialisere i
standby-modus. Denne prosessen vil ta
ca. 70 sekunder.

3. Velg Radar slik at Overfør merkes av.
Radarskanneren skal nå sende og motta.

4. Sjekk at radarskjermen fungerer på riktig måte.

Typisk HD radarskjerm

Note: Eksempelet over viser det utvidede
resultatet som en HD radarskanner gir.

Ting å kontrollere:
• Radarkontroll med ekkoresponser vises på
skjermen.

• Roterende radarstatusikon øverst i høyre
hjørne på statuslinjen.

Sjekk og still inn peilingsjusteringen

Justering av bauglinje
Justeringen av radarpeilingen sørger for at
radarobjektet vises på riktig peiling i forhold til båtens
bue. For nye installasjoner må bauglinjejusteringen
kontrolleres.

Eksempel på feiljustert radar

D11590-2

1 2

Element Beskrivelse
1 Målobjekt (som f.eks. en bøye) rett forut.
2 Målet som vises på radarskjermen, er ikke

justert med båtens peilingsmarkør (Ship's
Heading Marker, SHM). Peilingsjustering er
nødvendig.

Kontrollere peilingsjusteringen
1. Med farkosten din i fart: Juster buen med et

stasjonært objekt du ser på radardisplayet.
Et objekt som er mellom 1 og 2 NM borte, er
optimalt.

2. Merk posisjonen til objektet på radardisplayet.
Hvis målet ikke er under båtens peilingsmarkør,
skyldes dette en justeringsfeil. Du vil da være
nødt til å foreta en peilingsjustering.

Peilingsjustering
Når du har sjekket peilingsjusteringen, kan du gå
videre til å gjøre ønskede justeringer.
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Radaroppsett.
3. Velg Avansert.
4. Velg Juster bauglinje.

Når du velger Juster bauglinje, vil
nummerjusteringskontrollen vises.

5. Juster innstillingen slik at det valgte målet er
under båtens peilingsmarkør.

6. Velg Tilbake eller OK når du er ferdig.
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8.3 Sonarsjekk

Valg av ekkolodd og ekkoloddmodul
Du må velge hvilken ekkoloddtransduser og
ekkoloddmodul du vil bruke i ruten som vises i
ekkoloddapplikasjonen.

Valg av ekkoloddmodul
• Skjermer med sonar og DownVisionTM er utstyrt
med en intern ekkoloddmodul.

• Med alle disse variantene kan du koble til en
kompatibel ekstern ekkoloddmodul eller bruke en
intern ekkoloddmodul fra en skjerm i nettverket.

• Sonarkanalen du vil bruke, må velges fra
ekkoloddmenyen.

Velge transduser
• Skjermer med sonarfunksjonalitet har støtte for
direkte tilkobling av en Raymarine sonartransduser
ELLER en Minn Kota sonartransduser.

• DownVisionTM skjermer tillater direkte tilkobling av
Raymarine DownVisionTM transdusere.

• Alle typer har støtte for tilkobling av en
Raymarine-ekkoloddtransduser via en kompatibel
ekstern ekkoloddmodul.

• For alle typene skal du bruke menyen
Transduseroppsett i ekkoloddapplikasjonen for å
spesifisere hvilken transduser du vil bruke.

Velge sonarkanal
Følg trinnene nedenfor for å velge kanalen du vil
vise.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Kanal.

Siden for kanalvalg vises.
3. Velg fanen for ekkoloddmodulen du vil bruke.

En liste over tilgjengelige kanaler for den valgte
ekkoloddmodulen vises.

4. Velg en kanal fra listen.
Kanalvalgsiden lukkes, og den valgte kanalen vil nå
vises i ekkoloddapplikasjonen.

Valg av sonartransduser
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Transduseroppsett.
4. Velg Transduser.

En liste over transdusere vises.
5. Velg transduseren du vil bruke.

Velge hastighetstransduser
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Transduseroppsett.
4. Velg Hastighetstransduser.

En liste over transdusere vises.
5. Velg din hastighetstransduser fra listen.

Kontroll av sonaren
Sonarsjekk gjøres ved bruk av ekkoloddapplikasjo-
nen.
1. Velg en ekkoloddside fra startbildet.

2. Sjekk ekkolodddisplayet.

Når ekkoloddet er aktivt, skal du se:
• Dybdeavlesing (indikerer at transduseren
fungerer). Dybden vises i en databoks nederst
til venstre i skjermen.

Hvis databoksen ikke vises, kan du aktivere den
fra menyen Presentasjon: Meny > Presentasjon
> Oppsett av databokser.

Kalibrering av ekkoloddtransduser
Ekkoloddtransduseren må kalibreres riktig for at
dybdeavlesningene skal bli nøyaktige.
Multifunksjonsskjermen mottar bildet fra en
sonarmodul, som behandler sonarsignaler fra en
transduser under vann. Hvis transduseren er utstyrt
med hastighetshjul og temperaturtermistor, vil
sonarmodul-en beregne hastighet og temperatur.
For at avlesningene skal bli nøyaktige, kan det
være nødvendig å kalibrere transduseren med
forskyvninger med hensyn til dybde, hastighet
og temperatur. Ettersom disse innstillingene er i
sonarmodul-en og er knyttet til transduseren, gjelder
de for hele systemet.

Dybdeforskyvning
Dybder måler fra transduseren til sjøbunnen, men du
kan kan legge en forskyvningsverdi til dybdedataene,
slik at dybdeavlesningen som vises, representerer
dybden til sjøbunnen fra enten kjølen eller vannlinjen.
Før du stiller inn en vannlinje- eller kjølforskyvning,
må du finne ut den vertikale avstanden mellom
transduseren og enten vannlinjen eller kjølen
på båten din. Deretter kan du stille inn riktig
forskyvningsverdi.

D9343--2
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1 Vannlinjeforskyvning
2 Transduser / ingen forskyvning
3 Kjølforskyvning

Hvis du ikke benytter forskyvning, vil
dybdeavlesningene som vises, representere
avstanden fra transduseren til sjøbunnen.

Angi dybdeforskyvning
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Transduseroppsett.
4. Velg Dybdeforskyvning.

Justeringskontrollen for dybdeforskyvning vises.
5. Sett forskyvningen til ønsket verdi.

Valg av hastighetsforskyvning
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Transduseroppsett.
4. Velg Farts-offset.

Justeringskontrollen for hastighetsforskyvning
vises.

5. Sett forskyvningen til ønsket verdi.

Valg av temperaturforskyvning
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Transduseroppsett.
4. Velg Temp. offset.

Justeringskontrollen for temperaturforskyvning
vises.

5. Sett forskyvningen til ønsket verdi.

8.4 Oppsett og kontroll av termisk
kamera
Du bør stille inn og kontrollere kameraets
hovedfunksjoner for å sikre at det fungerer som det
skal.
Sørg for at kameraet er riktig tilkoblet, i henhold
til de angitte anvisningene, før du går videre. Hvis
systemet har den valgfrie joystick-kontrollenheten og
PoE-injektor (Power over Ethernet), må du sørge for
at også disse enhetene er koblet til riktig.

Stille inn kameraet
Du må:
• Tilpasse bildet (kontrast, lysstyrke osv.).
• Sjekke kamerabevegelsen (panorering, helling og
hjemfunksjoner) (hvis aktuelt).

Justering av bilde for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Juster kontrast.
3. Velg alternativene Kontrast, Lysjustering eller

Farge ettersom du ønsker.
Den aktuelle talljusteringskontrollen vises.

4. Juster verdien etter ønske.
5. Velg Tilbake eller OK for å bekrefte den nye

verdien.

Kameraer med funksjoner for panorering,
helling og zooming

Panorering, helling og det termiske bildet
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjona-
litet kan du panorere og helle bildet fra det termiske
kameraet ved hjelp av berøringsskjermen.

Beveg fingeren din opp og ned på skjermen for
å vippe kameraet opp eller ned.

Beveg fingeren din til høyre og venstre på
skjermen for å bevege kameraet til høyre eller
venstre (panorering).

Panorere, helle og zoome kamerabildet
På en multifunksjonsskjerm med fysiske knapper
eller når du bruker et eksternt tastatur, kan du
panorere, vippe og zoome bilde fra det termiske
kameraet ved hjelp av UniControl.
I noen tilfeller vil det være bedre å bare bruke
rotasjonskontrollen og joysticken til å kontrollere
kameravisningen. Dette er for eksempel ideelt for
mer nøyaktig styring av kameraet, og er særlig nyttig
under tøffe forhold på sjøen.
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UniControl-joystick – brukes for å vende
kameraet til høyre eller venstre (panorering) eller
vippe det opp eller ned.

UniControl-rotasjon – brukes for å zoome inn og
ut.

Tilbakestille termisk kamera til hjemposisjon
Når et termisk kamera med panorering og helling er
koblet til, kan du sette hjemposisjon for kameraet.
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Kamera hjem.

Kameraet går til hjemposisjonen som er
spesifisert, og ikonet "Hjem" vises en kort stund
på skjermen.
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Kapitel 9: Administrere skjermdataene

Kapitelinnhold
• 9.1 Minnekort og kartkort På side 106
• 9.2 a-serie På side 106
• 9.3 c- og e-serien På side 107
• 9.4 Lagre brukerdata og -innstillinger På side 108
• 9.5 Skjermbilder På side 112
• 9.6 Tilbakestilling av system På side 113
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9.1 Minnekort og kartkort
MicroSD-minnekort kan brukes til å
sikkerhetskopiere/arkivere data (som veipunkter og
spor). Når data er sikkerhetskopiert til et minnekort,
kan gamle data slettes fra systemet og frigi kapasitet
for nye data. De lagrede dataene kan hentes når
som helst. Kartkort gir ytterligere eller oppgradert
kartografi.
Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer til minnekort
med jevne mellomrom. Du må IKKE lagre data til en
kartbrikke som inneholder kartografi.

Kompatible kort
Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med
skjermen:
• Micro Secure Digital Standard-Capacity
(MicroSDSC)

• Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Note:
• Maksimalt støttet minnekortkapasitet er 32 GB.
• MicroSD-kort må være formatert til å bruke
enten FAT eller FAT 32 filsystemformat for å
kunne brukes med en multifunksjonsskjerm.

Hastighetsklasse
For best mulig ytelse anbefaler vi at du bruker
minnekort av klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).

Kartkort
Produktet er forhåndslastet med elektroniske kart
(globale kart). Hvis du ønsker å benytte andre
kartdata, kan du sette kompatible kartkort inn i
enhetens minnekortport.

Bruk kart- og minnekort fra anerkjente
produsenter
Når du arkiverer data eller oppretter en elektronisk
kartbrikke, anbefaler Raymarine at du bruker
minnekort av høy kvalitet. Det kan hende minnekort
fra enkelte produsenter ikke vil fungere i enheten
din. Kontakt kundeservice for å få en liste over
anbefalte kort.

9.2 a-serie

Slik setter du inn et minnekort eller kartkort
1. Åpne kortleserdøren som du finner foran til høyre

på skjermen.
2. Sett inn kortet som vist i figuren nedenfor. Kortets

kontakter skal være vendt OPP. IKKE bruk makt.
Hvis kortet ikke går rett inn i sporet, må du sjekke
hvilken vei kortet er vendt.

D12828-1

3. Trykk kortet forsiktig helt inn i sporet, slik det er
vist i figuren nedenfor. Kortet er festet på plass
når det høres et lite klikk.

D12829-1

4. Lukk kortleserdøren for å hindre at det trenger
inn vann som kan skade skjermen.

Ta ut et minne- eller kartkort
Fra startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Løs ut kort.
3. Åpne kortleserdøren som du finner foran til høyre

på skjermen.
4. Trykk enden på kortet mot enheten, til du hører

et lite klikk.
Kortet løses ut fra kortsporet, som vist i figuren
nedenfor:
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5. Bruk fingrene dine til å trekke kortet ut av sporet.
6. Lukk kortleserdøren for å hindre at det trenger

inn vann som kan skade skjermen.

Note: Du kan også slå av skjermen og følge
trinnene 4 til 7 over.

9.3 c- og e-serien

Sette inn et minnekort eller kartkort
1. Åpne kartkortdøren, som du finner foran til høyre

på skjermen.
2. Sett inn kortet, slik det vises i figuren nedenfor.

For spor 1 skal kortkontaktene vende NED. For
spor 2 skal kortkontaktene vende OPP. IKKE
bruk makt. Hvis kortet ikke går rett inn i sporet,
må du sjekke hvilken vei kortet er vendt.

D12290-1

3. Trykk kortet forsiktig helt inn i sporet, slik det er
vist i figuren nedenfor. Kortet er festet på plass
når det høres et lite klikk.

D12292-1

4. Lukk kortåpningen for å hindre at det trenger inn
vann som kan skade skjermen.

Ta ut et minne- eller kartkort
Fra startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Løs ut kort.

En melding som ber deg velge minneenheten du
vil løse ut, vises.

3. Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.

4. Åpne kartkortdøren, som du finner foran til høyre
på skjermen.

5. Trykk enden på kortet mot enheten, til du hører
et lite klikk.
Kortet løses ut fra kortsporet, som vist i figuren
nedenfor:
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6. Bruk fingrene dine til å trekke kortet ut av sporet.
7. Lukk kortåpningen for å hindre at det trenger inn

vann som kan skade skjermen.

Note: Du kan også slå av skjermen og følge
trinnene 4 til 7 over.

9.4 Lagre brukerdata og -innstillinger
Du kan lagre veipunkter, ruter, spor og
brukerinnstillinger på et minnekort. Veipunkter,
ruter og spor lagres som .gpx-datafiler. Filformatet
.gpx er et enhetsuavhengig dataformat som
gjør det enkelt å utveksle data mellom skjermen
og GPS-enheter/-programvare som støtter
.gpx-filformatet.
Datatype Beskrivelse Merknader
Veipunkter
(brukerdata)

Hver
veipunktgruppe
kan lagres separat

Ruter (brukerdata) Hver rute kan
lagres separat

Spor (brukerdata) Hvert spor kan
lagres separat

Brukerinnstillinger Lagrer
innstillingene
du har satt i
oppsettsmenyene
i en enkelt fil.

Kun en fil med
innstillinger
kan lagres per
minnekort.

Note: Raymarine anbefaler at du tar
sikkerhetskopier av data og innstillinger på
minnekortet med jevne mellomrom.

Note: Du må IKKE lagre brukerdata eller
innstillinger til en kartbrikke som inneholder
kartografi.

Lagre alle brukerdata på minnekort
Du kan lagre alle brukerdata til en arkivfil.
Fra startskjermen:
1. Sørg for at et minnekort (IKKE et kartkort) er satt

inn i et kartspor.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Lagre data på kort.
5. Velg Lagre alle.

Skjermtastaturet vises.
6. Bruk skjermtastaturet og skriv inn filnavnet du

ønsker å lagre filen som.
7. Velg LAGRE.

Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge sporet du vil
lagre data på. Hvis skjermen kun har ett spor, vil
du ikke bli spurt om dette.

8. Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

9. Velg OK.

Lagre veipunkter til et minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at et minnekort (IKKE et kartkort) er satt

inn i et kartspor.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Lagre data på kort.
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5. Velg Lagre veipunkter på kort.
Veipunktgruppelisten vises.

6. Velg gruppen eller gruppene du vil lagre, eller
velg Velg alle.

7. Velg Lagre.
Skjermtastaturet vises.

8. Bruk skjermtastaturet og skriv inn filnavnet du
ønsker å lagre filen som.

9. Velg LAGRE.
Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge sporet du vil
lagre data på. Hvis skjermen kun har ett spor, vil
du ikke bli spurt om dette.

10.Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

11. Velg OK.

Lagre ruter på et minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at et minnekort (IKKE et kartkort) er satt

inn i et kartspor.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Lagre data på kort.
5. Velg Lagre ruter på kort.

Rutelisten vises.

6. Velg ruten eller rutene du vil lagre, eller velg Velg
alle.

7. Velg Lagre.
Skjermtastaturet vises.

8. Bruk skjermtastaturet og skriv inn filnavnet du
ønsker å lagre filen som.

9. Velg LAGRE.
Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge sporet du vil

lagre data på. Hvis skjermen kun har ett spor, vil
du ikke bli spurt om dette.

10.Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

11. Velg OK.

Lagre spor til et minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at et minnekort (IKKE et kartkort) er satt

inn i et kartspor.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Lagre data på kort.
5. Velg Lagre spor på kort.

Sporlisten vises.

6. Velg sporet eller sporene du vil lagre, eller velg
Velg alle.

7. Velg Lagre.
Skjermtastaturet vises.

8. Bruk skjermtastaturet og skriv inn filnavnet du
ønsker å lagre filen som.

9. Velg LAGRE.
Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge sporet du vil
lagre data på. Hvis skjermen kun har ett spor, vil
du ikke bli spurt om dette.

10.Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

11. Velg OK.

Importere veipunkter, ruter eller spor fra et
minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at du har et minnekort med brukerdata i

gpx-format på i et av kortsporene.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Hent fra kort.

Filleseren åpnes.
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5. Bla til og velg filen du ønsker å importere.
En bekreftelsesmelding vises.

6. Velg OK.

Note: Når ruter og spor er importert, vil de som
standard være skjult. For å vise importerte ruter og
spor kan du se under Vise eller skjule ruter og spor.

Slette brukerdatafiler fra et minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at du har minnekortet med data på i et

av kortsporene.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Slett fra kort.

Filleseren åpnes.

5. Bla til og velg filen du ønsker å slette.
En bekreftelsesmelding vises.

6. Velg Ja.

Slette veipunkt, ruter og spor fra systemet
Note: Følgende prosedyre sletter permanent
de valgte eller ALLE veipunkter, ruter eller spor
som er lagret på skjermen. Sørg for at du tar
sikkerhetskopi av alle data du ønsker å beholde på
et minnekort FØR du går videre.

Fra startskjermen:
1. Velg Mine data.
2. Velg Import/Eksport.
3. Velg Slett data fra system.
4. Velg Slett veipunkter fra system, Slett ruter

fra system, eller Slett spor fra system, etter
hva som passer.

5. Velg de bestemte dataelementene du vil slette
eller velg Slett alle.
Det vises en melding som ber deg om å bekrefte
handlingen.

6. Velg Ja for å gå videre med slettingen, eller Nei
for å avbryte handlingen.

Sikkerhetskopiere brukerinnstillinger til
minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at et minnekort (IKKE et kartkort) er satt

inn i ett av kartsporene.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Sikkerhetskopi av innstillinger.

Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge minneenheten
du vil lagre innstillingene på. Hvis skjermen kun
har ett spor, vil du ikke bli spurt om dette.

5. Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

6. Velg OK.

Hente brukerinnstillinger fra minnekort
Fra startskjermen:
1. Sørg for at du har minnekortet med dataene på i

et av kortsporene.
2. Velg Mine data.
3. Velg Import/Eksport.
4. Velg Gjenopprett innstillinger.

Hvis skjermen din har mer enn ett kortspor, vil du
se en melding som ber deg velge minneenheten
du vil hente innstillinger fra. Hvis skjermen kun
har ett spor, vil du ikke bli spurt om dette.

5. Velg SD1 for minnekort i det øverste kortsporet,
eller SD2 for minnekort i det nederste kortsporet.
En bekreftelsesmelding vises.

6. Velg OK.

Lagre og hente elementer
Tabellen nedenfor viser hvilke dataelementer og
innstillinger som vil kunne lagres til og hentes fra et
minnekort i multifunksjonsskjermen.

Startbilde og systeminnstillinger

Applikasjon Innstilling
Startbilde Standard sidekonfigurasjon
Systeminnstil-
linger

Posisjonsmodus

Tekststørrelse
Delt lysjustering
Lysstyrkegruppe
TD-oppsett
Simulator
Peilemodus
MOB-datatype
Variasjonskilde
Manuell variasjon
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Applikasjon Innstilling
Språk
Datoformat
Tidsformat
Justering til lokal tid
Avstandsenheter
Avstands-underenheter
Hastighetsenheter
Dybdeenheter
Temperaturenheter
Trykkenheter
Volumenheter
Autopilotstyring
DSC-melding
SeaTalk-alarmer

Systeminnstil-
linger – integra-
sjon

Overføring NMEA-kurs
GPS-posisjonskilde
Kurskilde
Dybdekilde
Hastighetskilde

Flere ulike
datakilder

Vindkilde
Datalinjeinnhold (celle 1 til 6)
Kompasslinje

Datalinjeopp-
sett

Statusikon
GPS-status GPS-skjerm

Alarmer
Applikasjon Innstilling
Alarmer Ankeralarm

Timer
Alarmklokke
Temperaturalarm
Ankomstalarm
Ute av kurs-alarm
Kollisjonsalarm
Følsomhet vaktsone
Fiskealarm
Dybdegrense for fiskealarm
Alarm for grunt vann
Alarm for dypt vann
Alarm for farlig AIS-mål

Kartapplikasjon – Kartografiinnstillinger
Applikasjon Innstilling
Kartografi Data-overlay boks 1 av / på

Data-overlay boks 1 innhold
Data-overlay boks 2 av / på
Data-overlay boks 2 innhold
Kartobjektmeny
Kartvisning
Kartgradnett
2D-skygge
Community layer
Karttekst
Kartgrenser
Loddskudd
Sikkerhetskontur
Dybdekontur
Dypvannsfarge
Skjul grunner
Navigasjonsmerker
Navigasjonsmerkesymboler
Fyrsektorer
Rutesystemer
Forsiktighetsområder
Marine egenskaper
Landfunksjoner
Firma og tjenester
Panoramafoto
Veier
Andre skipsvrak
Luftfotolag
Fargede havbunnsområder
Fartøyikon
Båtstørrelse

Radarapplikasjon
Applikasjon Innstilling

Velg skannerRadar
Områderinger

AIS-lag
Applikasjon Innstilling

Viste måltyper
AIS-sikkerhetsmeldinger
Kompis-sporing

AIS-lag

Stillemodus
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Dataapplikasjon
Applikasjon Innstilling

Datasider og innhold
Datasiderekkefølge
Fargetema
Skivefarge
Antall motorer

Data

Maks. område for turteller

Ekkoloddapplikasjon
Applikasjon Innstilling
Ekkolodd Konfigurer forhåndssatte frekvenser

Værapplikasjon
Applikasjon Innstilling

VindsymbolerVær
Overvåkingsvarsler

Båtdetaljer
Applikasjon Innstilling

Drivstofføkonomienheter
Grense for lavt drivstoff
Drivstoffalarm på/av

Båt

Total drivstoffkapasitet

9.5 Skjermbilder
Du kan ta bilder av det som vises på skjermen til
enhver tid.
Skjermbildene lagres til et MicroSD-kort i
.bmp-format (bitmap). Bildet som lagres, kan vises
fra alle enheter med funksjonalitet for bitmap-bilder.

Skjermdump
Du kan ta et skjermbilde ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Sett inn et microSD-kort med nok ledig plass i

kortleseren.
2. Trykk på Power-knappen.

Hurtigmenyen vises:
3. Velg kameraikonet.

En bekreftelsesmelding vises.
4. Velg OK.

Skjerdumpen lagres på MicroSD-kortet.

Tip Hvis multifunksjonsskjermen har en Tilbake-tast,
kan du også ta et skjermbilde ved å trykke og holde
nede Tilbake-tasten til bekreftelsesmeldingen vises.

Valg av SD-kortspor for skjermdumper
Hvis multifunksjonsskjermen har to kortleserspor, må
du velge hvilket kartspor du vil lagre skjermbildet til.
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Skjermdumpfil:.
4. Velg enten MicroSD 1 eller MicroSD 2.

Skjermbildevisning på multifunksjonsskjer-
men
Du kan se bilder på multifunksjonsskjermen.
1. Sett MicroSD-kortet med skjermbildet eller bildet

inn i kortåpningen på skjermen.
2. Fra startbildet velger du Mine data.
3. Velg Bilder og video.

Boksen for å bla gjennom filer vises.
4. Bruk filutforskeren til å finne filen på

microSD-kortet.
5. Velg filen du vil se.

Filen åpnes.
6. Velg Tilbake eller Lukk for å lukke bildet.
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9.6 Tilbakestilling av system
Hvis det er nødvendig, kan systemet stilles tilbake til
fabrikkinnstillinger.
Det finnes to typer tilbakestillingsoperasjoner, og
begge påvirker skjermen du bruker for øyeblikket
OG skjermer i nettverket.
• Lett Reset.
• Total Reset.

Lett Reset
Dette alternativet tilbakestiller oppsettsmenyer,
sidesett og datalinjeinnstillinger til fabrikkstandard.
Det vil IKKE påvirke veipunkter, ruter eller
slepespordata.

Tilbakestilling av innstillinger og data
I tillegg til tilbakestillingen av innstillingene som er
beskrevet over, vil dette alternativet også fjerne
ALLE veipunkter, ruter og slepespor.

Tilbakestilling av systeminnstillinger
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Lett Reset.

Det vises en melding som ber deg om å bekrefte
handlingen.

4. Velg Ja for å fortsette med tilbakestillingen av
innstillingene eller Nei for å avbryte.

Total Reset
Note: Når du gjennomfører en tilbakestilling av
innstillinger og data, slettes ALLE veipunkter,
ruter og slepespordata fra systemet. Sørg for
at du tar sikkerhetskopi av alle data du ønsker å
beholde på et minnekort FØR du går videre med
tilbakestillingen.

Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Total Reset.

Det vises en melding som ber deg om å bekrefte
handlingen.

4. Velg Ja for å fortsette med tilbakestillingen av
innstillinger og data eller Nei for å avbryte.
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Kapitel 10: Dokumentvisningsprogram

Kapitelinnhold
• 10.1 Dokumentvisningsprogram På side 116
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10.1 Dokumentvisningsprogram
Multifunksjonsskjermen kommer med et
visningsprogram for PDF-dokumenter.
Dokumentvisninsgprogrammet er tilgjengelig
fra startbildet og brukes til å vise og søke i
PDF-dokumenter (som produkthåndbøker).

D12755-1

1

2

3

1 Åpner filleseren på SD-kortet.
2 Åpner brukerhåndboken som er lagret på

multifunksjonsskjermen.
3 Åpner relevant lisensavtale.

Note: Dokumentvisningsprogrammet støtter ikke
passordbeskyttede dokumenter eller dokumenter
som inneholder sikkerhetssertifikater. Du vil
få en feilmelding hvis du prøver å åpne slike
dokumenter.

D12597-1

1

7

3 42

5

6

1 Gjeldende side (side x av y)
2 Verktøylinje for søk (vises kun ved søk i et

dokument).

Note: Knappene for Forrige, Neste
og Avbryt er kun synlige på enheter
som kun har berøringsfunksjonalitet.
På enheter uten berøringsfunksjonalitet
og på Hybridtouch-enheter bruker man
fysiske knapper.

3 Navn på PDF-filen
4 Dokumentvisningsmeny
5 Rullefelt
6 Zoomkontroller på skjermen (kun på

skjermer med berøringsfunksjonalitet).
7 Innhold i PDF-dokumentet

Følgende alternativer er tilgjengelige fra
dokumentvisningsmenyen:
• Åpne fil — Lar deg bla gjennom etter et
PDF-dokument du vil åpne.

• Gå til side: — Lar deg gå direkte til et bestemt
sidetall.

• Finn — Lar deg søke etter bestemte ord i
dokumentet.

• Tilpass høyde — Tilpasser høyden på
dokumentet til applikasjonsvinduet.

• Tilpass bredde — Tilpasser bredden på
dokumentet til applikasjonsvinduet.

• Lukk fil — Lukker dokumentet.

Slik åpner du brukerhåndboken
Brukerhåndboken for produktet er lagret i det interne
minnet.
Fra startbildet:
1. Velg Dokumentvisning.
2. Velg Brukerhåndbok.

Håndboken vil åpnes.

Note: Brukerhåndboken kan også åpnes ved å
velge brukerhåndbokikonet på startskjermen.

Åpne et PDF-dokument
Følg trinnene nedenfor for å åpne PDF-dokumenter
som er lagret på et SD-kort.

Note: Pass på slik at du ikke overskriver viktige
data ved lagring av PDF-dokumenter til SD-kort.

1. Lagre det aktuelle dokumentet til et SD-kort.
2. Sett SD-kortet inn i SD-kortsporet på

multifunksjonsskjermen du ønsker å vise
dokumentet på.

3. Velg Meny.
4. Velg Åpne fil.

Boksen for å bla gjennom filer vises.
5. Finn plasseringen på SD-kortet der dokumentet

er lagret.
6. Velg dokumentet du vil se.

Dokumentet vil nå åpnes.
7. Hvis du mottar meldingen "Kan ikke åpne

fil", velger du OK for å bekrefte. Deretter
kan du forsøke å åpne dokumentet på nytt
eller sjekke at PDF-filen ikke er skadet
eller inneholder sikkerhetsinnstillinger som
dokumentvisningsprogrammet ikke har støtte for.

Note: Det kan ta litt tid å åpne store PDF-filer.

Slik lukker du et åpent dokument
Hver dokumentvisningsøkt er separat. Det forrige
dokumentet du åpnet, vil åpnes automatisk neste
gang du velger den aktuelle dokumentvisningsøkten,
med mindre du har lukket det via menyen.
Med et åpent dokument:
1. Velg Meny.
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2. Velg Lukk fil.
Dokumentet lukkes, og hovedbildet for
dokumentvisningen vises.

Bla i et åpent dokument
På berøringsskjermer kan du bla gjennom
PDF-dokumenter som vist nedenfor.
Med PDF-dokumentet åpent:

• Flytt fingeren din oppover for å bla nedover i
dokumentet.

• Flytt fingeren din nedover for å bla oppover i
dokumentet.

Når dokumentbredden er større enn bredden på
applikasjonsvinduet, flytter du fingeren til venstre
eller høyre for å panorere i dokumentets bredde.

Note: Du kan også bruke rullefeltene til å bla
gjennom dokumentet.

Bla i et åpent dokument
På HybridTouch-skjermer og skjermer uten
berøringsfunksjonalitet kan du bla gjennom
PDF-dokumenter ved å følge trinnene nedenfor.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Flytt joysticken opp eller ned for å gå opp eller

ned i dokumentet.
2. Flytt joysticken til venstre eller høyre for å

panorere til venstre eller høyre.

Endring av zoomingsfaktoren
På skjermer med berøringsfunksjonalitet kan du
endre zoomingsfaktoren for dokumentet som er
åpent ved å følge trinnene nedenfor.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Velg skjermikonet for Zoom inn for å zoome inn,

eller
2. Velg skjermikonet for Zoom ut for å zoome ut.

Endring av zoomingsfaktoren
På HybridTouch-skjermer og skjermer uten
berøringsfunksjonalitet (med unntak av e7 og e7D)
kan du endre zoomingsfaktoren for dokumentet som
er åpent, ved å følge trinnene nedenfor.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Bruk knappen for større område for å zoome

ut, eller
2. Bruk knappen for mindre område for å zoome

inn.

Note: Multifunksjonsskjermer i ny a-serie og
modellene e7/e7D har ikke knapper for større og
mindre område.

Note: På skjermer i ny c-serie kan kun
rotasjonskontrollen brukes til å endre
zoomingsfaktoren.

Sidevalg
Du kan gå direkte til siden du vil vise ved å angi
sidetallet.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Velg Meny.
2. Velg Gå til side:.

Nummertastaturet vises.
3. Angi sidetallet du vil gå til.
4. Velg OK for å gå til siden.

Hyperlenker i dokumenter
På berøringsskjermer kan du bruke interne
hyperlenker i dokumentene.
Med PDF-dokumentet åpnet på en side som
inneholder en hyperlenke:
1. Trykk kort på hyperlenken.

Du vil tas direkte til siden det pekes til.

Note: Hyperlenker i dokumenter kan ikke aktiveres
på et display i den nye c-serien.

Tekstsøk
Følg trinnene nedenfor for å bruke søkefunksjonen
til å søke etter tekst på skjermer som bare har
berøringsfunksjonalitet.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Velg Meny.
2. Velg Finn.

Skjermtastaturet vises.
3. Skriv inn ordet du vil finne.
4. Velg LAGRE.

Dokumentvisningsprogrammet starter søket og:
• Du vil kunne se et "Søker"-ikon mens alle
forekomstene av søkeordet hentes.

• Verktøylinjen for søk vises.
• Første forekomst av søkeordet markeres.

5. Velg Neste for å finne neste forekomst av
søkeordet, eller

6. Velg Forrige for å gå tilbake til forrige forekomst
av søkeodet.

7. Du kan når som helst velge Avbryt for å lukke
søkeverktøylinjen og gå tilbake til vanlig visning.

Tekstsøk
På HybirdTouch-skjermer og skjermer uten
berøringsfunksjonalitet kan du bruke
tekstsøkfunksjonen i et åpent PDF-dokument
ved å følge trinnene nedenfor.
Med PDF-dokumentet åpent:
1. Trykk på Meny-knappen.
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2. Velg Finn.
Skjermtastaturet vises.

3. Skriv inn ordet du vil finne.
4. Velg LAGRE.

Dokumentvisningsprogrammet starter søket og:
• Du vil kunne se et "Søker"-ikon mens alle
forekomstene av søkeordet hentes.

• Verktøylinjen for søk vises.
• Første forekomst av søkeordet markeres.

5. Beveg joysticken nedover for å gå til neste
forekomst av søkeordet, eller

6. Beveg joysticken oppover for å gå til forrige
forekomst av søkeordet.

7. Du kan når som helst trykke på Tilbake får å
lukke verktøylinjen for søk og gå tilbake til normal
visning.

Søkeord ikke funnet
Hvis ordet du har søkt etter, ikke finnes i dokumentet,
vil dokumentvisningsprogrammet gi deg beskjed om
dette.
Hvis søkeordet ikke gir noen treff, vil du se et
utropstegn i søkeverktøylinjen og en pop-up-melding
vil vises på skjermen.

Velger du Nytt søk, vil du gå tilbake til
skjermtastaturet for å prøve med et annet ord. Velger
du Avbryt, vil søkeverktøylinjen lukkes og du vil gå
tilbake til vanlig operasjon.
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Kapitel 11: Autopilotstyring

Kapitelinnhold
• 11.1 Autopilotstyring På side 120
• 11.2 Pilotlinje På side 123
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11.1 Autopilotstyring
Du kan bruke skjermen til å styre autopilotfunksjonen.
Hvis den er koblet til en Evolution-autopilot, vil
autopilotinnstillinger også være tilgjengelige.

Note: Se dokumentasjonen som fulgte med
autopiloten for informasjon om hvordan du kobler
skjermen til et autopilotsystem fra Raymarine.

Med autopilotstyringsfunksjonen aktivert kan du
bruke multifunksjonsskjermen til å:
• sette autopiloten i rutemodus (gå til en bestemt
posisjon eller følge en rute)

• sette autopiloten i automodus (beholde gjeldende
kurs)

• justere gjeldende låst kurs
• deaktivere autopiloten
• slå av alarmen for nådd veipunkt
• justere autopilotinnstillinger (kun Evolution-
autopiloter)

Note: I et system som ikke inkluderer et eget
autopilothode, kan masterskjermen ikke slås
av eller settes i strømsparingsmodus mens
autopiloten er aktivert.

Dialogboksen for pilotstyringen vises i følgende
situasjoner:
• Når du trykker på den fysiske Pilot-knappen.
• Når Pilotkontroller er valgt fra snarveisiden.
• Når du velger alternativet Meny > Naviger >
Gå til veipunkt , Gå til markør eller Følg rute i
kartapplikasjonen.

• Når du velger Gå til veipunkt eller Gå til markør
fra kartets innholdsmeny.

• Når du plasserer markøren over en aktiv rute
eller et aktivt veipunkt på kartet og velger Stopp
Gå til, Stopp Følg eller Mot veipunkt fra
innholdsmenyen.

• Når du følger en rute går mot et veipunkt eller
en markørposisjon og velger Meny > Naviger >
Stopp Gå til, Stopp Følg eller Mot veipunkt.

• Når du når fram til et veipunkt.

Note:
Når du kommer fram til et veipunkt, blir
tittellinjen i dialogboksen rød for å indikere
dette.

Pilotkontrolldialog (standby)
Eksempelet nedenfor viser alternativene i
pilotkontrolldialogen når den åpnes fra menyen eller
ved hjelp av pilotknappen.

Når du velger auto, vil autopiloten aktiveres og
beholde gjeldende kurs.

Pilotkontrolldialog (auto)
Eksempelet nedenfor viser alternativene i
pilotkontrolldialogen når Auto (låst kurs) er aktivert.

D12882-1

1

2

3

4 5 6

8

7

Del Beskrivelse
1 Pilotstatus – gjeldende pilotmodus.
2 Venstrepil – reduser vinkel for låst kurs.
3 Rorlinje – indikerer rorets posisjon.
4 STANDBY – kobler ut autopiloten og aktiverer manuell

styring.
5 Gjeldende låst kurs.
6 Rute – setter autopiloten i rutemodus og styrer båten

din automatisk til et veipunkt eller langs en rute som er
plottet inn på kartet.

7 Høyrepil – øk vinkel for låst kurs.
8 Lukk – lukker pilotkontrolldialogen.

Pilotkontrolldialog (navigeringsoppstart)
Eksempelet nedenfor viser alternativene i
pilotkontrolldialogen når Gå til markør, Gå til
veipunkt eller Følg rute har blitt valgt.

D12206-2

1

2

3

4 5 6

9

8

7

Del Beskrivelse
1 Pilotstatus – gjeldende pilotmodus.
2 Gjeldende kurs.
3 Nei (Standby) – kobler ut autopiloten og aktiverer

manuell styring.
4 Rorlinje – indikerer rorets posisjon.
5 Svingevinkel – Svingevinkelen er kun tilgjengelig for

SeaTalkng-autopiloter. Denne angir svingens retning
og grad.

6 Ja (Rute) – setter autopiloten i rutemodus og styrer
båten din automatisk til et veipunkt eller langs en rute
som er plottet inn på kartet.

7 Avstand til neste veipunkt (ANV) og kurs mot neste
veipunkt (PNV).
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Del Beskrivelse
8 Navn på neste veipunkt.
9 Lukk – lukker pilotkontrolldialogen.

Pilotkontrolldialog (rute)
Eksempelet nedenfor viser alternativene i
pilotkontrolldialogen i rutemodus.

Aktivere autopilotstyring
Aktivere styringsfunksjon for autopilot – SeaTalk-
og SPX SeaTalkng-autopiloter
Følg trinnene nedenfor for å aktivere styring av
en SeaTalk eller SPX SeaTalkng-autopilot via
multifunksjonsskjermen.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Autopilotkontroll slik at På merkes av.

Ved å velge Autopilotkontroll vil du veksle mellom
å slå kontrollen På og Av.

I et system med flere skjermer er autopilotstyringen
aktivert på alle skjermer samtidig.

Aktivere styringsfunksjon for autopilot –
Evolution-autopiloter
Følg trinnene nedenfor for å muliggjøre styring av
Evolution-autopilot via multifunksjonsskjermen.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Eksterne enheter.
4. Velg Autopilotoppsett.
5. Velg Autopilotkontroll slik at På er merket av.

Ved å velge Autopilotkontroll vil du veksle mellom
å slå kontrollen på og av.

Deaktivering av autopiloten

Forsiktig: Deaktivering av
autopiloten
På integrerte multifunksjonsskjermer som
ikke har en egen autopilotknapp, kan en
aktiv autopilot kobles ut i nødssituasjon
ved å trykke på power-knappen og holde
den inne.

Deaktivere autopiloten med power-knappen
På integrerte multifunksjonsskjermer som ikke har
en egen autopilotknapp, kan en aktiv autopilot
kobles ut med power-knappen. Dette er nyttig i

nødssituasjoner, spesielt på skjermer med kun
berøringsfunksjonalitet dersom skjermen ikke
responderer på berøring på grunn av ugunstige
værforhold som f.eks. regn.
Med autopiloten aktivert:
1. Trykk på power-knappen og hold den inne.

Du vil få en melding om at autopiloten settes til
STANDBY og høre en alarm.

2. Fortsett å holde power-knappen inne.
Autopiloten vil settes i standbymodus slik at
dialogboksen for autopilotstyring vises.

Deaktivere autopiloten fra snarveimenyen
Du kan koble fra autopiloten fra snarveissiden.
Med autopiloten aktivert:
1. Trykk og slipp POWER-knappen.
2. Velg Standby.

Meldingsboksen om pilotstatusendring vises.
3. Velg Ja for å deaktivere autopiloten.
Autopiloten kobles ut (satt i standby) og
pilotkontrolldialogen vises.

Deaktivere autopiloten via pilotknappen
På multifunksjonsskjermer med en egen pilotknapp
eller når du bruker et eksternt tastatur, kan du
aktivere autopiloten med pilotknappen.
Med autopiloten aktivert:
1. Trykk på Pilot-knappen.
Autopiloten kobles ut (satt i standby) og
pilotkontrolldialogen vises.

Deaktivere autopilot fra kartapplikasjonsmenyen
Autopiloten kan deaktiveres fra kartapplikasjonsme-
nyen på alle typer multifunksjonsskjermer.
I kartapplikasjonen med autopiloten aktivert:
1. Velg Meny > Naviger > Stopp Gå til eller Stopp

Følg.
Dialogboksen for pilotkontroll vises.

2. Velg STANDBY.
Meldingsboksen om pilotstatusendring vises.

3. Velg Ja for å deaktivere autopiloten.
Autopiloten deaktiveres og settes i standbymodus.

Deaktivere autopiloten fra startbildet
På berøringsskjermer kan autopiloten deaktiveres
fra startskjermen.

Fra startbildet:
Autopilotstyring 121



1. Velg Standby.
Meldingsboksen om pilotstatusendring vises.

2. Velg Ja for å deaktivere autopiloten.
Autopiloten deaktiveres og settes i standbymodus.

Deaktivere autopiloten fra autopilotlinjen
Autopiloten kan kobles ut fra pilotlinjen.

Fra autopilotlinjen:
1. Velg Standby.
Se under 11.2 Pilotlinje for mer informasjon om
autopilotlinjen.

Aktivere autopiloten

Aktivere autopilot via pilotknappen
På multifunksjonsskjermer med en egen pilotknapp
eller når du bruker et eksternt tastatur, kan du
aktivere autopiloten med pilotknappen.
Med autopiloten deaktivert:
1. Trykk på Pilot-knappen.

Dialogboksen for pilotkontroll vises.
2. Velg Auto.

Autopiloten aktiveres og beholder gjeldende kurs.

Note: Du kan også aktivere autopiloten automatisk
ved å trykke på Pilot-knappen og holde den inne.

Aktivere autopilot fra kartapplikasjonsmenyen
Du kan aktivere autopiloten i rutemodus ved hjelp
av applikasjonsmenyen.
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny > Naviger > Gå til markør, Gå til

veipunkt, eller Følg rute etter hva som passer.
Dialogboksen for pilotkontroll vises.

2. Velg Ja (spor).

Aktivering av autopilot fra innholdsmenyen
Du kan aktivere autopiloten i rutemodus ved hjelp
av innholdsmenyen.
Fra kartapplikasjonens innholdsmeny:
1. Velg en av følgende alternativer fra

innholdsmenyen for kartet:
• Gå til veipunkt
• Gå til markør
• Følg rute
• Følg herfra
• Reverser og følg rute
Dialogboksen for pilotkontroll vises.

2. Velg Ja (spor).

Manuell visning av dialogboksen for
pilotkontroll
Du kan også når som helst åpne dialogboksen for
pilotkontroll fra startbildet eller kartapplikasjonen.
1. Fra startbildet:

i. Velg Oppsett.
ii. Velg Pilotkontroller.

2. Fra kartapplikasjonen:
i. Velg Meny.
ii. Velg Naviger.
iii. Velg Pilotkontroller.
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11.2 Pilotlinje
På pilotlinjen ser du informasjon om autopilotstatus.
På berøringsskjermer kan du koble fra autopiloten
via pilotlinjen.
Pilotlinje – rutemodus

Pilotlinje – automodus

Pilotlinjen vises når autopilotkontrollen er aktivert,
pilotlinjen slått på og autopiloten aktivert.
Når autopiloten er deaktivert, er pilotlinjen skjult.
På et system som inneholder flere skjermer, kan
pilotlinjen deaktiveres eller aktiveres på hver skjerm.

Aktivere pilotlinjen
Når skjermen er koblet til en SeaTalk- eller
SeaTalkng-SPX-autopilot, kan pilotlinjen aktiveres
ved å følge trinnene nedenfor.
Fra startbildet, med autopilotstyringen aktivert:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Kontrollinje for autopilot slik at Vist

merkes av.
Når du velger Kontrollinje for autopilot, vil du
veksle mellom å sette autopilotlinjen Vist eller
Skjult.

4. Aktiver autopiloten.
Pilotlinjen vises nå nederst på skjermen i alle
applikasjoner mens autopiloten er aktivert.

Note: Når skjermen er koblet til en
Evolution-autopilot, aktiveres pilotlinjen fra
oppsettsiden.

11.3 Autopilotoppsett
Når skjermen er koblet til en Evolution-autopilot, er
oppsettsiden tilgjengelig.
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1 Tilbake – Gå tilbake til forrige meny.
2 Pilotstatus – gjeldende pilotmodus.
3 Lukk – Lukker oppsettsiden for autopilot og viser

startbildet.
4 Pilotkontroll – Slår autopilotkontroll via

multifunksjonsskjermen av og på.
5 Pilotlinje – Slår pilotlinjen av og på.
6 Autopilotinnstillinger – Viser tilgjengelige

autopilotinnstillinger som kan konfigureres fra
multifunksjonsskjermen.

Note: Menyen Autopilotinnstillinger er bare
tilgjengelig på masterskjermen.

7 Fritid – Setter autopiloten i fritidsmodus. Denne
modusen passer for lange turer der det ikke er kritisk
med presis kurskontroll.

8 Ytelse – Setter autopiloten i ytelsesmodus. Med
ytelsesmodus får du god kursstyring uten at autopiloten
jobber for hardt.

9 Cruise – Setter autopiloten i cruisemodus.
Cruisemodus gir svært god kurskontroll.

10 Rorlinje – indikerer rorets posisjon.

Gå til siden for autopilotoppsett
Når skjermen er koblet til en Evolution-autopilot,
kan du gå til siden for autopilotoppsett ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Eksterne enheter.
4. Velg Autopilotoppsett.
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11.4 Autopilotinnstillinger
Alternativet Autopilotinnstillinger er tilgjengelig
på en masterskjerm når den er integrert med en
Evolution-autopilot.
Via Autopilotinnstillinger kan du utføre oppsett
og idriftsetting av en Evolution-autopilot på en
multifunksjonsskjerm.
Under Autopilotinnstillinger finner du følgende
alternativer:
• Båtinnstillinger
• Drivenhetinnstillinger
• Seilbåtinnstillinger
• Idriftsetting

Oppsett og igangkjøring

Båtinnstillinger
Båtinnstillingene er utformet for å gi optimal
styreytelse for typiske båter.
Det er viktig at du velger skrogtype som en del
av oppsettet, da denne utgjør en sentral del av
kalibreringsprosessen for autopiloten. Du kan også
få tilgang til alternativene når som helst ved å
velge Autopilotinnstillinger > Båtinnstillinger fra
oppsettssiden for autopilot.
Båtinnstillinger inkluderer følgende alternativer:
• Skrogtype
• Type drivenhet
• Kompassforskyvning
• Kalibreringslås

Valg av skrogtype
Skrogalternativene er utformet for å gi optimal
styreytelse for typiske båter.
Det er viktig at du velger skrogtype som en del
av oppsettet, da denne utgjør en sentral del av
igangsettingsprosessen. Du kan også få tilgang
til alternativene når som helst med autopiloten i
standbymodus fra oppsettssiden for autopilot ved
å velge: Autopilotinnstillinger > Båtinnstillinger
> Skrogtype.
Som en generell veiledning anbefaler vi at du velger
det alternativet som best samsvarer med din båttype
og styreegenskapene. Alternativene er:
• Seil
• Seil (treg svinging)
• Seilkatamaran
• Motor
• Motor (treg svinging)
• Motor (rask svinging)
Det er viktig å være klar over at styrekrefter (og
derfor svinghastighet) varierer betydelig avhengig
av kombinasjonen av båttype, styresystem
og type drivenhet. Derfor er de tilgjengelige
skrogtypealternativene kun ment som en veiledning.
Du vil kanskje ønske å eksperimentere med ulike

skrogalternativer, da det kan være mulig å forbedre
båtens styreegenskaper ved å velge en annen
båttype.
Når du velger en passende båttype, bør det bli lagt
vekt på sikker og pålitelig styrerespons.

NB!: Hvis du endrer båttype etter at du har
fullført havneveiviseren, vil alle innstillinger for
idriftsettelse tilbakestilles til standardinnstillinger,
og du vil måtte utføre havneveiviseren på nytt.

Valg av skrogtype
Du angir skrogtype via oppsettsiden for autopilot.
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Båtinnstillinger.
3. Velg Skrogtype.
4. Velg det alternativet som best samsvarer med

båttypen din.
Det nye valget tas i bruk.

Valg av type drivenhet
Valg av drivenhet er tilgjengelig fra havneveiviseren
og også fra båtinnstillinger: Autopilotoppsett >
Autopilotinnstillinger > Båttype > Type drivenhet.
Med menyen Type drivenhet åpen:
1. Velg din type drivenhet fra listen.

Note: Hvilke drivenheter som er tilgjengelige,
avhenger av hvilken betjeningsenhet du har. Hvis
drivenheten din ikke er oppført, ber vi deg kontakte
din lokale Raymarine-forhandler.

2. Velg OK for å lagre innstillingen og vise neste
oppsettside.

Note: Du kan når som helst avbryte
havneveiviseren ved å velge STANDBY.

Justere kurs
Autopilotkursen kan justeres til båtens kompass ved
hjelp av innstillingen for kompassforskyvning.

Note: For å utføre denne prosedyren trenger du en
nettverksenhet, som et instrument, betjeningsenhet
for autopilot eller multifunksjonsskjerm, for å få
aktuell autopilotkurs vist på skjermen.
Mange faktorer kan føre til avvik mellom peiling og
beholdt kurs (COG). Du må justere peilingen slik at
den stemmer overens med båtens styrekompass
(eller en kjent transittkurs).

150o

155o

5

1 2
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1. Sett båten på en kjent kurs, og sjekk
styrekompasset.

2. Sjekk autopilotkursen på multifunksjonsskjermen.
3. Fra siden for autopilotoppsett velger du

Autopilotinnstillinger.
4. Velg Båtinnstillinger.
5. Velg Kompassforskyvning.
6. Juster kompassforskyvningen slik at

autopilotkursen stemmer overens med
styrekompasskursen.

Hvis styrekompasskursen f.eks. var
155 ° og autopilotkursen var 150 °, vil
en kompassforskyvning på 5 ° bety at
styrekompasset og autopilotkursen er justert
sammen.

Kompassforskyvningen vil om nødvendig bli endret
automatisk når justeringen av kompasset til GPS
utføres.

Drivenhetsinnstillinger
Drivenhetsinnstillingene er utformet for å gi optimal
styreytelse.
Det er viktig å sjekke og eventuelt justere
drivenhetsinnstillingene slik at de passer med din
drivenhetskonfigurasjon.
For drivenheten finner du følgende innstillinger:
• *Rordemping
• Autosving
• Servostyring
• Endre rorreferanse
• Rorforskyvning
• Rorgrense
• Tid fra maks styrbord til maks babord

Note: *Innstillingen for rordemping bør ikke
justeres uten at du først har forhørt deg med
Raymarines tekniske brukerstøtte.

Stille inn autosvingvinkel
Du kan angi hvilken vinkel båten vil svinge i når du
utfører en autosving med en tilkoblet betjeningsenhet
for autopilot.
Fra siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Drivenhetinnstillinger.
3. Velg Autosving.
4. Sett autosvinginnstillingen til ønsket verdi.
5. Velg Tilbake eller OK for å bekrefte den nye

verdien.

Servostyring
Hvis du har joystick eller en p70r-betjeningsenhet
koblet til autopiloten, kan du spesifisere hvordan
enheten skal fungere. For detaljert informasjon kan
du se dokumentasjonen som fulgte med joysticken
eller p70r-enheten.
Følgende driftsmoduser er tilgjengelige:

• Av – Joystickstyring er slått av.
• Proporsjonal – Proporsjonal modus gir
rorbevegelse i forhold til joystickbevegelsen: jo
lengre joysticken holdes over, desto større utslag
på roret.

• Bang-Bang – Bang-bang-modus gir kontinuerlig
ror i retningen som joysticken beveges.
Hastigheten på rorbevegelsen endrer seg med
vinkelen på joysticken for å gi bedre kontroll.
Skyv joysticken helt over for å oppnå maksimal
hastighet. Hvis du setter joysticken tilbake i
midtstilling, forblir roret i dets nåværende stilling.

Reversere rorfølerfasen
På båter med rorfølertransduser kan du, dersom
rorindikatoren beveger seg i feil retning, rette opp
dette ved å reversere rorfølerfasen.

Note: Denne fremgangsmåten er ikke nødvendig
på båter uten rorfølertransduser.

Fra siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Drivenhetinnstillinger.
3. Velg Reverser rorføler.

Ved å velge Reverser rorføler vil du veksle
mellom på og av.

Sette rorforskyvning
På båter med rorføler kan du om nødvendig angi en
forskyvning for rorets midtstilling.

Note: Dette er ikke nødvendig på båter uten
rorfølertransduser.

Note: For å utføre denne prosedyren er det
best å ha en nettverksenhet som et instrument,
pilotkontrollenhet eller en multifunksjonsskjerm
som kan vise gjeldende rorposisjon på skjermen
mens du gjør denne justeringen.

1. Bruk rattet til å sentrere roret.
2. Fra siden for autopilotoppsett velger du

Autopilotinnstillinger.
3. Velg Drivenhetinnstillinger.
4. Velg Rorforskyvning.
5. Juster rorforskyvningsverdien til rorlinjen viser

roret i midtstilling.

Rorjusteringen er begrenset til ± 9 °. Hvis
justeringen som er nødvendig for å sentrere
rorindikatorposisjonen, er større enn disse
grensene, må justeringen av rorføleren gjøres
fysisk.

Sette rorgrenser
For båter med rorføler må du angi rorgrenser.
Rorgrensen brukes for å fastsette rorkontrollen.
Rorgrensene bør settes til rett innenfor de mekaniske
endestoppene for å hindre unødig belastning på
styresystemet.

Note: Dette er ikke nødvendig på båter uten
rorfølertransduser.
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Note: For å utføre denne prosedyren er det
best å ha en nettverksenhet som et instrument,
pilotkontrollenhet eller en multifunksjonsskjerm
som kan vise gjeldende rorposisjon på skjermen
mens du gjør denne justeringen.

Grensene bør settes til ca. 5 ° mindre enn den
maksimale rorvinkelen.
1. Drei rattet helt til babord og noter deg vinkelen

på rorlinjen.
2. Drei rattet helt til styrbord og noter deg vinkelen

på rorlinjen.
3. Fra siden for autopilotoppsett velger du

Autopilotinnstillinger.
4. Velg Drivenhetinnstillinger.
5. Velg Rorgrense.
6. Juster rorgrensen til 5 ° lavere enn den laveste

vinkelen du har notert deg i trinn 1 og 2 ovenfor.
7. Velg Tilbake ellerOK for å bekrefte innstillingene.

Innstilling av tid fra maks styrbord til maks
babord
Når du har funnet tid fra maks styrbord til maks
babord, kan du angi den ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Drivenhetinnstillinger.
3. Velg Tid fra maks styrbord til maks babord.
4. Skriv inn tid fra maks styrbord til maks babord i

sekunder.

Seilbåtinnstillinger
Når båttype er satt til seilbåt, vil innstillingsmenyen
for seilbåt være tilgjengelig.
Under seilbåtinnstillinger har du følgende
alternativer:
• Vindtrimrespons – Vindtrimrespons styrer hvor
raskt autopilotsystem reagerer på endringer i
vindretningen. En høyere vindtriminnstilling gi et
system som er mer følsomt for vindforandringer.

• Jibbesperre – Med jibbesperre slått på vil
autopiloten stoppe båten fra å utføre en sving
bort fra vinden for å hindre utilsiktet jibbing. Med
jibbesperre slått av kan du utføre en AutoTack inn
i eller bort fra vinden. Jibbesperren påvirker ikke
Autosving.

• Vindtrim – Med dette alternativet bestemmer
du om båten styrer mot relativ eller sann vind i
vindmålermodus.

Idriftsetting
Du kan idriftsette en Evolution-autopilot via menyen
Autopilotinnstilling på multifunksjonsskjermen. Alle
oppsetts- og klargjøringsprosedyrer må utføres før
du bruker autopiloten.
Idriftsettingen av autopilotsystemet består av
følgende prosedyrer:
• Valg av skrogtype
• Valg av drivenhet
• Rorsjekk

• Motorsjekk

Krav før oppstart
Før du starter systemet for første gang, må du
kontrollere at følgende prosesser har blitt korrekt
utført:
• Installasjonen av autopilotsystemet er fullført i
henhold til installasjonsveiledningen

• SeaTalkng-nettverket er installert i henhold til
SeaTalkng-referansehåndboken

• Aktuelle GPS-installasjoner og -tilkoblinger har blitt
gjort i henhold til installasjonsveiledningen for GPS

Kontroller også at oppstartstekniker er kjent
med installasjonen av og komponentene i
autopilotsystemet, inkludert:
• Båttype
• Styresystem
• Bruksformålet for autopiloten
• Systemoppsett: komponenter og tilkoblinger (det
bør finnes et diagram med båtens autopilotsystem)

Valg av skrogtype
Skrogalternativene er utformet for å gi optimal
styreytelse for typiske båter.
Det er viktig at du velger skrogtype som en del
av oppsettet, da denne utgjør en sentral del av
igangsettingsprosessen. Du kan også få tilgang
til alternativene når som helst med autopiloten i
standbymodus fra oppsettssiden for autopilot ved
å velge: Autopilotinnstillinger > Båtinnstillinger
> Skrogtype.
Som en generell veiledning anbefaler vi at du velger
det alternativet som best samsvarer med din båttype
og styreegenskapene. Alternativene er:
• Seil
• Seil (treg svinging)
• Seilkatamaran
• Motor
• Motor (treg svinging)
• Motor (rask svinging)
Det er viktig å være klar over at styrekrefter (og
derfor svinghastighet) varierer betydelig avhengig
av kombinasjonen av båttype, styresystem
og type drivenhet. Derfor er de tilgjengelige
skrogtypealternativene kun ment som en veiledning.
Du vil kanskje ønske å eksperimentere med ulike
skrogalternativer, da det kan være mulig å forbedre
båtens styreegenskaper ved å velge en annen
båttype.
Når du velger en passende båttype, bør det bli lagt
vekt på sikker og pålitelig styrerespons.

NB!: Hvis du endrer båttype etter at du har
fullført havneveiviseren, vil alle innstillinger for
idriftsettelse tilbakestilles til standardinnstillinger,
og du vil måtte utføre havneveiviseren på nytt.
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Valg av skrogtype
Du angir skrogtype via oppsettsiden for autopilot.
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Båtinnstillinger.
3. Velg Skrogtype.
4. Velg det alternativet som best samsvarer med

båttypen din.
Det nye valget tas i bruk.

Utføre havneveiviseren
Havneveiviseren må være gjennomført før
Evolution-autopilotsystemet kan brukes første gang.
Havneveiviseren leder deg gjennom trinnene som
kreves for igangsetting.
Havneveiviseren inneholder forskjellige trinn
avhengig av om du har rorfølertransduser montert
på båten:

Følgende havneveiviserpro-
sedyrer gjelder bare for båter
uten rorfølertransduser:

• Valg av drivenhet.
• Rorgrenseinnstilling.
• Innstilling av tid fra full

babord til full styrbord
(Raymarine anbefaler
at denne informasjonen
angis når havneveiviseren
og rorsjekken er fullført,
via menyalternativet Tid
fra maks styrbord til maks
babord).

• Rorsjekk.

Følgende havneveiviserpro-
sedyrer gjelder bare for båter
med rorfølertransduser:

• Valg av drivenhet.
• Juster ror (Rorjustering).
• Rorgrenseinnstilling.
• Rorsjekk.

For å få tilgang til veiviseren må du sørge for at
autopiloten er i standbymodus, og deretter, fra
siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Igangkjøring.
3. Velg Havneveiviser.

Valg av type drivenhet
Valg av drivenhet er tilgjengelig fra havneveiviseren
og også fra båtinnstillinger: Autopilotoppsett >
Autopilotinnstillinger > Båttype > Type drivenhet.
Med menyen Type drivenhet åpen:
1. Velg din type drivenhet fra listen.

Note: Hvilke drivenheter som er tilgjengelige,
avhenger av hvilken betjeningsenhet du har. Hvis
drivenheten din ikke er oppført, ber vi deg kontakte
din lokale Raymarine-forhandler.

2. Velg OK for å lagre innstillingen og vise neste
oppsettside.

Note: Du kan når som helst avbryte
havneveiviseren ved å velge STANDBY.

Sjekke rorjustering
Denne prosedyren etablerer babord- og
styrbordgrenser for roret i systemer med rorføler.
Rorsjekken er en del av havneveiviseren.

Følgende prosedyre
gjelder bare for båter med
rorfølertransduser.

1. Sentrer roret og trykk OK
2. Når du blir bedt om det, dreier du roret maks

babord og trykker OK.
3. Når du blir bedt om det, dreier du roret maks

styrbord og trykker OK.
4. Når du blir bedt om det, dreier du roret tilbake til

senterposisjon og trykker OK.

Note: Du kan når som helst avbryte
havneveiviseren ved å velge STANDBY.

Stille inn rorgrense
Systemet vil sette opp rorgrenser som del av
havneveiviseren.
• For båter med rorføler – Gjennom denne
prosedyren fastsettes rorgrensen. Rorgrensen
vises med en melding som bekrefter at rorgrensen
har blitt oppdatert. Denne verdien kan endres om
nødvendig.

• For båter uten rorføler – Standardverdien på 30
grader vises og kan endres etter behov.

Tid fra maks styrbord til maks babord
Innstillingen for tid fra maks styrbord til maks babord
kan angis som del av havneveiviseren.

Følgende informasjon
gjelder bare for båter uten
rorfølertransduser.

• Hvis du allerede vet tiden fra maks styrbord til
maks babord for båtens styresystem, angir du
denne tiden i havneveiviseren.

• Hvis du IKKE vet tiden fra maks styrbord til
maks babord for båtens styresystem, hopper
du over dette trinnet i havneveiviseren ved å
velge LAGRE. Fullfør så havneveiviseren. Når
veiviseren er fullført, beregner og justerer du tiden
fra maks styrbord til maks babord.

Sjekke rordrivenhet
Systemet vil sjekke drivenhetstilkoblingen som del
av havneveiviseren. Når sjekken er fullført, vil du
se en melding som spør om det er trygt at systemet
skal ta over styringen.
Under denne prosessen vil autopiloten bevege på
roret. Sjekk at det er trygt å gå videre før du trykker
OK.
I havneveiviseren, med siden Motorsjekk vist:
1. Sentrer og slipp roret.
2. Koble ut eventuell drivenhetclutch.
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3. Velg FORTSETT.
4. Kontroller at det er trygt å gå videre før du trykker

OK.
På båter med rorføler vil autopiloten nå
automatisk bevege roret til babord og deretter
til styrbord.

5. På båter uten rorføler vil du bli bedt om å bekrefte
at roret er satt babord ved å velge JA eller NEI.

6. Velg OK hvis det er trygt å flytte roret i motsatt
retning.

7. Du vil bli bedt om å bekrefte at roret er vendt
styrbord ved å velge JA eller NEI.

8. Havneveiviseren er nå fullført. Velg FORTSETT.

Note: Hvis du bekreftet med "NEI" for
rorbevegelsen til både babord og styrbord, vil
veiviseren avsluttes. Det er mulig at styresystemet
ikke flyttet roret i noen av retningene, og at det vil
være nødvendig å kontrollere styresystemet før du
gjennomfører havneveiviseren på nytt.

Note: Dersom roret beveger seg i motsatt retning
av den du forventet, må du kanskje gjøre om
polariteten for rorføleren. Dette gjør du via:
Autopilotoppsett > Autopilotinnstillinger >
Drivenhetsinnstillinger > Reverser rorføler.
Du kan når som helst avbryte havneveiviseren ved
å velge STANDBY.

Advarsel: Rorsjekk
Hvis du ikke har rorføler montert, MÅ
du sørge for at tilstrekkelige tiltak som
hindrer styremekanismen fra å påvirke
ytterposisjonene, er på plass.

Justere tiden fra maks styrbord til maks babord
På båter uten rorføler er det viktig å angi riktig tid
fra maks styrbord til maks babord for at autopiloten
skal bli nøyaktig. Dette er tiden det tar for båtens
styresystem å bevege roret fra full babord til full
styrbord.
Før du forsøker å utføre prosedyren nedenfor,
må du sørge for at du har lest og forstått
advarselen vedrørende rorsjekken som finnes i dette
dokumentet.

Følgende informasjon
gjelder bare for båter uten
rorfølertransduser.

1. Med autopiloten i standbymodus setter du roret
helt babord manuelt.

2. Sette autopiloten i automodus.
3. Bruk stoppeklokke, start tidtakeren, og gjør så

følgende:
4. Sving 180 grader fra din nåværende kurs.
5. Når roret har nådd rorgrensen som ble spesifisert

i havneveiviseren, stopper du tidtakeren.

6. For å beregne tiden fra maks styrbord til maks
babord ganger du tiden du har målt, med to.

7. Gå så til menyen Tid fra maks styrbord til maks
babord for å angi denne tiden.

Innstilling av tid fra maks styrbord til maks
babord
Når du har funnet tid fra maks styrbord til maks
babord, kan du angi den ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Drivenhetinnstillinger.
3. Velg Tid fra maks styrbord til maks babord.
4. Skriv inn tid fra maks styrbord til maks babord i

sekunder.

Kompasslinearisering
Med Evolution-autopilotsystemer, når EV-enheten
installeres og slås på første gang, må det interne
kompasset kompensere for lokale magnetiske
variasjoner og jordens magnetfelt. Dette
oppnås ved hjelp av en automatisk prosess som
kalles linearisering, som utgjør en viktig del av
installasjonen, igangkjøringen og oppsettet for
autopiloten.

Linearisering
På Evolution-systemer utføres lineariserings-
prosessen automatisk av EV-enheten som en
bakgrunnsoppgave når fartøyets hastighet er mellom
3 og 15 knop. Brukeren trenger ikke gjøre noe,
bortsett fra å utføre en sving på minst 70 grader.
Prosessen vil gjennomføres i løpet av første tur
med autopilotsystemet, og vil vanligvis ikke ta mer
enn 30 minutter, men dette varierer avhengig av
båtens egenskaper, EV-enhetens installasjonsmiljø
og nivåene av magnetisk interferens på det aktuelle
tidspunktet. Kilder som gir betydelig interferens, kan
øke tiden det tar å fullføre lineariseringsprosessen.
Eksempler på slike kilder kan være:
• flytestrukturer
• fartøy med metallskrog
• undersjøiske kabler

Note: Du kan få lineariseringsprosessen til å gå
fortere ved å gjøre en 360 graders sving (med en
hastighet på 3–15 knop). Du kan også når som
helst starte lineariseringsprosessen på nytt ved å
velge menyelementet Start kompass på nytt.

Bruke kompasset som avviksindikator
Å bruke kompasset som avviksindikator på
betjeningsenheten for autopilot kan være nyttig for
denne prosessen, spesielt hvis EV-enheten har
blitt installert på et sted på båten der nivåene med
magnetisk interferens er for høye til at EV-enheten
klarer å kompensere for dem tilstrekkelig. Hvis
dette er tilfellet, vil avviksvisningen indikere en
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verdi på 25 grader eller høyere. I dette scenarioet
anbefaler Raymarine at EV-enheten flyttes og
installeres på nytt på et sted med mindre magnetisk
interferens. Hvis "--" vises som avviksverdi, betyr det
at lineariseringen enda ikke er fullført.

Sjekke kompasskursdata
Som del av igangkjøringsprosessen for
autopilotsystemet anbefaler Raymarine at du
sjekker kompasskursverdien som vises på
betjeningsenheten for autopiloten eller på
multifunksjonsskjermen, mot en kjent kurskilde og for
flere ulike kurser. Dette vil hjelpe deg å avgjøre når
lineariseringsprosessen er fullført for EV-enheten.

Note: Når lineariseringsprosessen er fullført, er
det mulig at kursverdien kan være forskjøvet 2 til
3 grader. Dette er vanlig når installasjonområdet
er trangt og EV-enheten ikke kan justeres riktig
til båtens lengdeakse. I dette tilfellet er det mulig
å justere kompassets forskyvning manuelt ved
hjelp av betjeningsenheten for autopiloten eller
multifunksjonsskjermen og deretter finjustere
kursen til en nøyaktig verdi.

Note: Ikke stol på at kursen er nøyaktig før
kompasslineariseringen og -justeringen er fullført.

Systemovervåking og tilpasning
For å sikre optimal ytelse fortsetter EV å overvåke
og tilpasse kompasslineariseringen etter de aktuelle
forholdene etter den første lineariseringsprosessen
er fullført.
Hvis forholdene for linearisering ikke er gode nok,
stopper den automatiske lineariseringsprosessen
midlertidig til forholdene blir bedre igjen. Følgende
forhold kan føre til at lineariseringsprosessen stopper
midlertidig:
• Båtens hastighet er lavere enn 3 knop.
• Båtens hastighet er høyere enn 15 knop.
• Svinghastigheten er for lav.
• Betydelige eksterne magnetiske forstyrrelser.

Kompasslås
Når du er fornøyd med kompassets nøyaktighet, kan
du låse innstillingen for å forhindre autopilotsystemet
fra å utføre ytterligere automatisk linearisering i
fremtiden.
Denne funksjonen er spesielt nyttig for båter i
miljøforhold som er utsatt for sterke, jevnlige
magnetiske forstyrrelser (som for eksempel
vindparker til havs eller svært aktive elver). I
slike situasjoner kan det være ønskelig å bruke
kompasslåsfunksjonen for å deaktivere den
kontinuerlige lineariseringsprosessen, ettersom
magnetiske forstyrrelser kan gi kursfeil over tid.

Note: Kompasslåsen kan når som helst frigis
slik at kompassets kontinuerlig linearisering kan
starte på nytt. Dette er spesielt nyttig hvis du
planlegger en lang reise. Jordens magnetfelt
endrer seg vesentlig fra ett geografisk sted til et
annet, og kompasset kan kontinuerlig kompensere
for endringene slik at du opprettholder nøyaktig
kursinformasjon gjennom hele turen.

Justere kompass etter GPS
Du kan justere autopilotkompasset til COG-kursen
din.
Kompassjustering må utføres på vei inn i tidevannet
eller i stille vann.
Fra siden for autopilotoppsett:
1. Velg Autopilotinnstillinger.
2. Velg Oppstart.
3. Velg Juster kompass etter GPS.
4. Styr båten din med stø kurs, og velg deretter

Start.
5. Sørg for å ha tilstrekkelig høy hastighet. Hvis du

kjører for sakte, vil du få melding om dette.
6. Hvis justeringen er vellykket, velger du OK for å

fullføre prosedyren.
Om nødvendig vil denne prosedyren automatisk
korrigere kompassforskyvningen som er angitt under
menyen for båtinnstillinger.

Note: Hvis justeringen mislykkes, betyr det at
avviket mellom autopilotsensoren og COG-kursen
er større enn 10 °. I denne situasjonen må du
sjekke autopilotsensoren.

Autopilotstyring 129



11.5 Statussymboler for autopilotfunk-
sjonen
Status for autopilot indikeres i datalinjen.

Symbol Beskrivelse
Autopilot er i standby-modus.

Autopilot er i rutemodus.

Autopilot er i automodus.

Ingen autopilot er oppdaget.

Autopilotalarm aktiv.

Unnastyringsmodus er aktiv.

Fiskemodus er aktiv.

Autopilotkalibrering.

Kraftig styring aktiv.

Værhanemodus er aktiv.

11.6 Autopilotalarmer
Autopilotfunksjonen inneholder alarmer som gjør deg
oppmerksom på situasjoner som krever handling.
Multifunksjonsskjermen din vil vise autopilotalarmer,
uavhengig om det foregår aktiv navigering
på systemet. Hvis autopilotkontrollen er
aktivert og en alarm utløses av autopiloten, vil
multifunksjonsskjermen gi fra seg et alarmsignal (gitt
at alarmen ikke allerede har blitt slått av). Dialogen
Pilotkontroll vises, som indikerer en ny alarm. I
tillegg lyser statusikonet for autopilot rødt, og det
forblir rødt til alarmen er bekreftet.

Bekrefte autopilotalarmer
1. Velg Forkast.

Alarmen vil stoppe og autopiloten fortsetter i
automodus, mot den aktuelle låste kursen.

2. Velg Auto.
Alarmen vil stoppe og autopiloten fortsetter i
automodus, mot den aktuelle låste kursen.

3. Velg Spor.
Alarmen vil stoppen og autopiloten "sporer" seg
videre til neste veipunkt.

Bekrefte autopilotalarmer og deaktivere
autopilot
1. Velg STANDBY.
Alarmen bekreftes og autopiloten deaktiveres og
settes i standby-modus.
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Kapitel 12: Funksjoner for alarmer og mann over bord

Kapitelinnhold
• 12.1 Bruk av Mann overbord (MOB)-funksjonene På side 132
• 12.2 Alarmer På side 133
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12.1 Bruk av Mann overbord
(MOB)-funksjonene

Mann over bord
Hvis du mister en person eller et objekt over
bord, kan du bruke MOB-funksjonen til å markere
posisjonen som båten var på når funksjonen ble
aktivert.
MOB-funksjonen er alltid tilgjengelig, uansett
hvilket program som kjører. MOB kan settes
til modusene Bestikknavigasjon eller Posisjon.
Bestikknavigasjonsmodus til ta effektene fra vind og
tidevann med i betraktning. Dette gir vanligvis en
mer nøyaktig kurs. I posisjonsmodus tas ikke disse
faktorene med i betraktningen.
For å kunne hente en MOB-posisjon må
multifunksjonsskjermen ha en GPS-
posisjonsbestemmelse. Hvis du bruker
bestikknavigasjon, må kurs- og hastighetsdata også
være tilgjengelig.
Når MOB er aktivert:
• En MOB-alarm vil høres.
• En MOB-alarmdialogboks vises.
• Systemet sender MOB-alarmer til annet
Raymarine-utstyr.

• Den aktive kartapplikasjonen endres til en
lavdetaljert 2D-visning, med en basisrekkevidde
på 15 m. Bevegelsesmodus er satt til Autoskala.

• Den aktive rekkevidden for radarapplikasjonen
endres til 230 m.

• Alle Gå til- og Følg-funksjonene deaktiveres
i alle applikasjonene. Navigering til et
aktivt veipunkt stoppes og alle eksisterende
navigeringsfunksjoner avbrytes.

• Hvis informasjon om posisjon eller kurs og
hastighet er tilgjengelig, vil et MOB-veipunkt
plasseres ved båtens aktuelle posisjon i alle
applikasjoner hvor det er mulig å vise veipunkt-
og båtposisjon.

• MOB-data vises i datalinjen, og vil erstatte de
eksisterende dataene.

• MOB-data vises i startbildet, og vil erstatte
statusikonene.

• Ettersom båten beveger seg bort fra
MOB-posisjonen, vil en prikkete linje vises.
Denne forbinder MOB-posisjonen med båtens
posisjon.

Når MOB-alarmen avbrytes:
• MOB-dataene fjernes fra de aktuelle
applikasjonene.

• Kartapplikasjonens bevegelsesmodus nullstilles.
• Kartet sentreres rundt båten og helling/rotasjon
settes tilbake til standard.

• Gå til- og rutefunksjoner gjenopprettes.
• Datalinjemodusen tilbakestilles.
• Et signal om normal MOB-modus sendes til alle
instrumenter på SeaTalk.

Aktivere mann over bord (MOB)-alarmen
På multifunksjonsskjermer med fysiske knapper eller
når du bruker et eksternt tastatur, kan du bruke WPT
(MOB)-knappen for å aktivere MOB-alarmen.
1. Trykk på WPT/MOB-knappen i tre sekunder.

Aktivere mann-over-bord-alarmen
(MOB-alarm) på skjermer med kun
berøringsfunksjonalitet
På en skjerm med kun berøringsfunksjonalitet kan
du bruke skjermikonet WPT (MOB) for å aktivere
MOB-alarmen.
1. Trykk påWPT/MOB-ikonet på skjermen og hold i

tre sekunder.

Avbryte MOB-alarmen.
Du kan slå av MOB-alarmen ved å følge trinnene
nedenfor.
Med en aktiv MOB-alarm:
1. Velg OK i dialogboksen for alarmen.

Alarmen vil slutte å lage lyd, men vil fortsatt være
aktiv.

Deaktivere mann-over-bord-alarmen
(MOB-alarm) på skjermer med kun
berøringsfunksjonalitet
På skjermer med kun berøringsfunksjonalitet kan du
avbryte MOB-alarmen og gjenoppta normal drift ved
å følge trinnene nedenfor:
1. Trykk påWPT/MOB-ikonet på skjermen og hold i

fire sekunder.
MOB-alarmen avbrytes og du går tilbake til
normal drift.

Deaktivere mann over bord (MOB)-alarmen
På en multifunksjonsskjerm med fysiske knapper
eller når du bruker et eksternt tastatur, kan du
avbryte MOB-alarmen og gjenoppta normal drift ved
å følge trinnene nedenfor:
1. Trykk på WPT/MOB-knappen i fire sekunder.

MOB-alarmen avbrytes og du går tilbake til
normal drift.
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12.2 Alarmer
Alarmer varsler deg om en situasjon eller en fare som krever din oppmerksomhet.
Du kan stille inn alarmene til å varsle deg ved
visse betingelser, som f.eks. kollisjonsvarsel eller
temperaturgrenser.
Alarmene aktiveres av systemfunksjoner,
samt av eksternt utstyr som er tilkoblet
multifunksjonsskjermen.
Når en alarm aktiveres, vises en dialogboks
på multifunksjonsskjermen og eventuelle
nettverkstilkoblede skjermer. Dialogboksen forklarer
hvorfor alarmen er utløst.
Du kan konfigurere hvordan bestemte alarmer virker
ved å velge alternativet Rediger i meldingsboksen,
eller ved å bruke menyen for Alarmer, som du kan
nå fra startbildet via ikonet Oppsett.

Slå av/kansellere alarmer
For å slå av/kansellere en aktiv alarm:
1. Velg OK i dialogboksen for alarmen.

Note: Enkelte alarmer vil kunne forbli aktive etter
de er slått av.
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Alarmmenyen
Menyelement Beskrivelse Alternativer
MOB-datatype Bestemmer hvorvidt data for Posisjon eller

Bestikknavigasjon skal vises. Hvis man antar at farkosten
og mannen overbord er gjenstand for samme effekter
fra strøm og vinder, gir bestikknavigasjonsinnstillingen
vanligvis en mer nøyaktig kurs.

• Bestikknavigasjon
• Posisjon (Standard)

Alarmklokke Når den er satt På, utløses en alarm på tidspunktet du
setter for alarmklokken.

Alarmklokke

• Av (Standard)
• På
Alarmklokketid

• 00:00 (Standard)
• 00:01 til 24:00

Ankerdrift Når den er satt På, utløses ankerdriftalarmen når
farkosten din driver lenger vekk fra ankerposisjonen du
har spesifisert.

Ankerdrift

• Av (Standard)
• På
Område for ankerdrift

• 0,01 – 9,99 nm (eller tilsvarende
enheter)

Nedtellingsur Når den er satt På, telles tiden du har spesifisert ned. En
alarm utløses når uret når null.

Nedtellingsur

• Av (Standard)
• På
Tid

• 00t00m (Standard)
• 00t01m til 99t59m

AIS-mål Når den er satt På, aktiveres alarmen for farlige mål.
Dette alternativet er kun tilgjengelig når en AIS-enhet er
oppdaget. Se avsnittet om AIS for detaljer.

Farlige mål

• På (Standard)
• Av

Motoralarmer Når alarmene fra tilkoblede motorstyringssystemer er satt
på, vil de vises på multifunksjonsskjermen.

Motoralarmer

• På (Standard)
• Av

Ekkolodd dybde Hvis denne er satt På, utløses en alarm når dybden
overskrider verdien du har spesifisert. Dette alternativet
er kun tilgjengelig når en ekkoloddmodul er oppdaget.

Note: Alarmgrensen for ekkolodddybden kan ikke
settes til en verdi mindre enn grunngrensen.

Ekkolodd dybde

• Av (Standard)
• På
Dybdegrense

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Ekkolodd grunt Hvis denne er satt På, utløses en alarm når dybden
overskrider verdien du har spesifisert. Dette alternativet
er kun tilgjengelig når en ekkoloddmodul er oppdaget.

Note: Alarmgrensen for ekkolodddybden kan ikke
settes til en verdi mindre enn dybdegrensen.

Ekkolodd grunt

• Av (Standard)
• På
Grunngrense

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren
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Menyelement Beskrivelse Alternativer
Fisk Hvis fiskealarmen og alarmen for fiskedybdegrense er

satt På, utløses en alarm dersom følseomhetsnivået nås
for noen mål og er innenfor grensene for fiskedybde som
du har spesifisert. Følgende elementer er tilgjengelige
i undermenyen:

• Fisk – Slår fiskealarmen av og på.
• Fiskefølsomhet – Hvis fiskealarmen er satt på,

utløses en alarm når returstyrken for fisken når
følsomheten du har spesifisert.

• Dybdegrenser fisk – Slår dybdegrensene av og på.
• Grunngrenser fisk – Spesifiserer nedre verdi for

fiskealarmens dybdegrense.
• Maks. fiskedybde – Spesifiserer øvre verdi for

fiskealarmens dybdegrense.

Fisk

• Av (Standard)
• På
Fiskefølsomhet

• 1 til 10
Dybdegrenser fisk

• På
• Av (Standard)
Grunngrense fisk

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Maks. fiskedybde

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Drivstoffstyring Under alarmalternativene i drivstoffstyring kan du slå
alarmen for lavt drivstoffnivå av eller på, og spesifisere
ved hvilket drivstoffnivåe alarmen skal utløses ved.

Lavt drivstoff

• På
• Av (Standard)
Drivstoffnivå

• 0 til 99999
Vaktsone Vaktsonefunksjonen i radarapplikasjonen utløser en

alarm når et mål er innenfor en spesifisert sone. Du kan
justere alarmens følsomhet. Sørg for at ikke følsomheten
settes for lavt, slik at mål ikke overses og alarmer utløses
når de skal.

Følsomhet vaktsone

• 1 % til 100 %

Ute av kurs Når den er satt På, vil en alarm utløses under aktiv
navigering når farkosten styrer lenger unna kursen enn
verdien du har spesifisert for ute av kurs XTE-innstillingen.

Ute av kurs-alarm

• Av (Standard)
• På
Ute av kurs XTE

• 0,01 til 9,99 nm (eller tilsvarende
enheter)

Vanntemperatur Når den er satt På, utløses en alarm når sjøtemperaturen
er lik eller lavere enn verdien du har spesifisert for nedre
temperaturgrense eller lik eller større enn verdien du har
spesifisert for øvre temperaturgrense.

Vanntemperatur

• Av (Standard)
• På
Nedre temp.

• 60 grader fahrenheit (eller tilsvarende
enheter)

• –09,9 til +99,7 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheter)

Øvre temp.

• 75 grader fahrenheit (eller tilsvarende
enheter)

• -09,7 til 99,9 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheter)

Veipunkt nådd En alarm utløses når du kommer fram til et veipunkt.
Denne innstillingen lar deg spesifisere ved hvilken
avstand fra veipunktet alarmen skal utløses. Enhetene

0,01 til 9,99 nm (eller tilsvarende enheter)
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Menyelement Beskrivelse Alternativer
som benyttes for denne innstillingen er basert på
enhetene du angir for avstand i enhetens oppsettsmeny.

Slik går du til alarmmenyen
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Alarmer.

Alarmmenyen vises.
3. Velg ønsket alarmkategori.
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Kapitel 13: DSC VHF radiointegrasjon

Kapitelinnhold
• 13.1 DSC VHF radiointegrasjon På side 138
• 13.2 Aktivere DSC VHF-radiointegrasjon På side 138
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13.1 DSC VHF radiointegrasjon
Du kan koble en DSC VHF-radio til
multifunksjonsskjermen og vise informasjon
om nødmeldinger og GPS-posisjonsdata for andre
båter.
Ved å koble en DSC VHF-radio til skjermen, oppnår
du følgende tilleggsfunksjonalitet:
• Nødmeldinger – når DSC VHF-radioen mottar en
DSC-melding eller alarm fra en annen båt med
DSC VHF radio, vises båtidentifikasjon (MMSI),
GPS-posisjon og tidspunkt for nødmeldingen på
skjermen din. Når nødmeldingen vises, kan du
bruke knappene til å fjerne meldingen, plassere et
veipunkt på kartet ved posisjonen til båten i nød
eller umiddelbart starte navigeringen (GÅ TIL) til
GPS-posisjonen til båten i nød.

• Posisjonsdata – med knappen for
posisjonsforespørsel på DSC VHF-radioen
kan du sende og motta GPS-informasjon til og fra
andre båter med en DSC VHF-radio.

Se håndboken som følger med DSC VHF-radioen
for informasjon om installasjon og bruk av radioen.
Følgende bilde viser et eksempel på nødmelding
som vil kunne vises på multifunksjonsskjermen:

13.2 Aktivere DSC VHF-radiointegra-
sjon
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg alternativet DSC-varsler slik at På vises.

138 a Series / c Series / e Series



Kapitel 14: Drivstoffstyring

Kapitelinnhold
• 14.1 Oversikt over drivstoffstyring På side 140
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14.1 Oversikt over drivstoffstyring
Drivstoffstyringsfunksjonen gir et overslag over
gjenværende drivstoff og avstanden og tiden som
båten kan kjøre før tankene blir tomme. For å kunne
beregne disse verdiene må du angi motorenes totale
drivstoffkapasitet og registrere hver gang du fyller.
Med drivstoffstyring kan du også stille inn en alarm
for lavt drivstoffnivå som utløses hver gang den
beregnede drivstoffverdien faller under en bestemt
verdi.
Siden for drivstoffstyring har aktuelle estimater og
kontroller som lar deg bruke funksjonen.

D12569-1

1

2

3

6

7

5

8

10

9

4

Ele-
ment Alternativ Beskrivelse
1 Tilbake Tilbake til

systemoppsettmenyen
— kun ny e-serie (på
ny c-serie bruker du
Tilbake-knappen).

2 Estimert
gjenværende
drivstoff (%)

Grafisk representasjon av
prosentvis gjenværende
drivstoff i tanken(e).

3 Alle tanker fulle Setter gjenværende drivstoff
som full tankkapasitet.

4 Slå av/på Slå drivstoffstyringen av
eller på.

5 Lukk Tilbake til startbildet — kun
på ny e-serie (på ny c-serie
bruker du Hjem-knappen).

6 Estimert
gjenværende
drivstoff (vol)

Mengde gjenværende
drivstoff i tanken(e).

7 Nullstill (Drivstoff
brukt denne
sesongen).

Nullstill drivstoffet som er
brukt denne sesongen, til
null.

8 Nullstill (Drivstoff
brukt denne turen).

Nullstill drivstoffet som er
brukt denne turen, til null.

9 Legg til delfylling Angi mengden drivstoff som
er fylt på

10 Oppsett Spesifiser innstillinger for
drivstoffstyring.

For å kunne bruke drivstoffstyringsfunksjonen må du:
• Koble et kompatibelt motorgrensesnitt til alle
motorer du ønsker å følge med på (for å gi data
om drivstoffets strømningshastighet til nettverket).

• Oppgi drivstofftankenes totale kapasitet.

• Aktiver drivstoffstyringsfunksjonen.
• Fyll tankene helt opp.
• Velg "Alle tanker fulle".
• Registrer hver påfylling - delvis eller full.

Note:
Basert på disse registreringene, den totale
drivstoffkapasiteten og hvor mye drivstoff
motorene forbruker, vil drivstoffstyringsfunksjonen
beregne hvor mye drivstoff som finnes ombord.
Gale oppføringer vil kunne påvirke beregnet
drivstoffbruk og -kapasitet betydelig, noe som kan
føre til at båten går tom for drivstoff. Systemet
er derfor ikke en erstatning for andre typer
drivstoffberegninger.
Totalt drivstoff ombord er et estimat, og det vil
være unøyaktig hvis påfyllinger ikke registreres
eller dersom andre kilder også forbruker drivstoff
(som generatorer osv.). Estimatet for avstand og
tid til det er tomt for drivstoff vil være basert på
beregningen av gjenværende drivstoff. Verdiene
tar ikke høyde for effekter fra vær/strøm.
Drivstoffstyringsfunksjonen må ikke legges
til grunn ved nøyaktige turberegninger eller i
nødsituasjoner.

Slik aktiverer du drivstoffstyringen
Følg trinnene nedenfor for å slå drivstoffstyringen
av og på.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Drivstoffstyring.
3. Velg Slå på.

Du vil se en melding om ansvarsfraskrivelse for
drivstoffstyringsfunksjonen.

4. Velg GODTA for å godta ansvarsfraskrivelsen og
begynne å bruke drivstoffstyringsfunksjonen.
Du vil se en melding om aktivering av
drivstoffstyringsfunksjonen.

5. Velg OK.
Drivstoffstyringsfunksjonen vil starte neste gang du
trykker på ikonet Alle tanker fulle.

Slik deaktiverer du drivstoffstyringen
Fra siden for drivstoffstyring:
1. Velg Slå av.

En melding om deaktivering av drivstoffstyringen
vil vises på skjermen.

2. Velg Ja for å slå av drivstoffstyringen.

Oppsett av drivstoffstyring
Følg trinnene nedenfor for å angi nødvendige
innstillinger for drivstoffstyringsfunksjonen.
Med siden for drivstoffstyring vist:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Total drivstoffkapasitet.

Nummertastaturet vises.
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3. Angi båtens totale drivstoffkapasitet.
4. Velg OK.
5. Velg Økonomienheter.

En liste over tilgjengelige alternativer vises:
• Avstand per volum
• Volum per avstand
• Liter per 100 km

6. Velg ønskede økonomienheter.
7. Velg Drivstoffberegninger for å velge ønsket

beregningsmetode.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
• Drivstoff brukt (PGN127497)
• Drivstoffgjennomstrømming

Note: Dersom Drivstoff brukt (PGN127497)
ikke er tilgjengelig på nettverket, må du bruke
alternativet Drivstoffgjennomstrømming. Når
du har valgt Drivstoffgjennomstrømming, må
multifunksjonsskjermen forbli påslått mens
motorene går for at drivstoffberegningen skal
kunne gjøres.

8. Velg Tilbake for å gå tilbake til siden for
drivstoffstyring.

Drivstoffregistrering
Du må sørge for å registrere alle drivstoffyllinger via
drivstoffstyringsfunksjonen.
Fra siden for drivstoffstyring:
1. Når du fyller tankene helt opp, velger du Alle

tanker fulle.
Beregnet gjenværende drivstoff settes til
tankenes kapasitet når de er fulle.

2. Når du fyller tanken bare delvis opp, må du
notere drivstoffmengden som tilføres tanken og
deretter velge Legg til delvis fylling.

3. Oppgi verdien du har notert. Verdien vil legges til
eksisterende gjenværende drivstoff.

Note: Vi anbefaler at du fyller opp med
metoden "Alle tanker fulle" så ofte som mulig,
ettersom delvise fyllinger vil gi høyere kumulativ
unøyaktighet i beregningene som gis.

Oppsett av alarm for lavt drivstoff
Med drivstoffstyring kan du også stille inn en alarm
for lavt drivstoffnivå som - hvis den er aktivert -
utløses hver gang den beregnede drivstoffverdien
faller under en bestemt verdi.
Med drivstoffstyring aktivert og riktig konfigurert:
1. Velg Oppsett fra startbildet.
2. Velg Alarmer.
3. Velg Drivstoffstyring.

Alarminnstillingene for drivstoffalarmen vises.
4. Velg Lavt drivstoff slik at På merkes av.

Når du velger Lavt drivstoff , vil du slå alarmen
for lavt drivstoff på eller av.

5. Velg Drivstoffnivå.
Justeringskontrollen for drivstoffnivå vises.

6. Sett drivstoffnivå til ønsket verdi.
Alarmen for lavt drivstoff vil nå utløses hvis drivstoffet
som er igjen i tanken, faller til verdien som er angitt.

Note: Alarmen for lavt drivstoff er deaktivert som
standard.

Nullstilling av avlesninger av brukt drivstoff
Du kan nullstille verdiene for drivstoff som er brukt
denne sesongen eller på den aktuelle turen ved å
følge trinnene nedenfor.
Fra siden for drivstoffstyring:
1. Velg Nullstill drivstoff brukt denne sesongen,

eller
2. Velg Nullstill drivstoff brukt denne turen.
Når du velger Nullstill, settes verdien til null.

Note: Når du nullstiller for hele sesongen,
nullstiller du automatisk også for drivstofforbruk for
den aktuelle turen.

Avstandsringer for drivstoff
Avstandsringen for drivstoff angir et estimert
område for hvor langt du kan kjøre med beregnet
gjenværende drivstoff.

Avstandsringen for drivstoff kan vises grafisk i
kartapplikasjonen. Den angir det estimerte området
som kan nås med:
• Nåværende drivstofforbruk.
• Estimert gjenværende drivstoff ombord.
• Kurs framover i rett linje.
• Videreføring av gjeldende hastighet.
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Note:
Avstandsringen for drivstoff er det estimerte
området som kan nås ved nåværende
drivstofforbruk av gjenværende drivstoff ombord.
Den er også basert på en rekke eksterne faktorer
som enten kan øke eller redusere beregnet
område.
Dette estimatet er basert på data fra eksterne
drivstoffstyringsenheter eller fra funksjonen
Drivstoffstyring. Det tar ikke hensyn til gjeldende
forhold som tidevann, strøm, sjøforhold, vinn osv.
Avstandsringene for drivstoff må ikke legges
til grunn ved nøyaktige turberegninger eller i
nødsituasjoner.

Aktivere avstandsringen for drivstoff
Fra kartapplikasjonen, i 2D-visning:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Avstandsring for drivstoff slik at På

merkes av.
Du vil se meldingen om avstandsring for drivstoff.

5. Velg OK for å slå på avstandsringene for drivstoff.
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Kapitel 15: AIS-funksjon

Kapitelinnhold
• 15.1 AIS-oversikt På side 144
• 15.2 AIS-krav På side 145
• 15.3 AIS-innholdsmeny På side 145
• 15.4 Aktivering av AIS På side 146
• 15.5 Visning av AIS-vektorer På side 146
• 15.6 AIS-statussymboler På side 147
• 15.7 AIS-stillemodus På side 147
• 15.8 AIS-målsymboler På side 148
• 15.9 Vise detaljert informasjon for AIS-mål På side 149
• 15.10 Vise alle AIS-mål På side 149
• 15.11 Bruk av AIS for å unngå kollisjoner På side 150
• 15.12 Målalternativer På side 151
• 15.13 AIS-alarmer På side 152
• 15.14 Kameratsporing På side 152
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15.1 AIS-oversikt
AIS-funksjonen lar deg motta informasjon som
sendes av andre farkost og å legge disse farkostene
inn som mål i kart- og radarapplikasjonene.
Med en valgfri AIS-enhet koblet til systemet ditt, kan
du:
• Vise mål for alle andre farkost med AIS.
• Vise reiseinformasjon som sendes ut fra
disse målene, som posisjon, kurs, fart og
kursendringsfaktor.

• Vise grunnleggende eller detaljert informasjon
for hver målfarkost, inkludert sikkerhetskritiske
måldata.

• Sette opp en trygg sone rundt farkosten din.
• Se AIS-alarm og sikkerhetsrelaterte meldinger.
• Legge til venner og andre kontakter med AIS til en
"kompisliste".

AIS-informasjon vises som et ekstra lag i kart- og
radarapplikasjonene. Ekstra informasjon vises i
dialogboksen, som f.eks.:

097°T
11.6kt
1.237nm
00h04m33s

1 32 4 6 75

D12220-1

Element Beskrivelse
1 Farlig mål (blinker).
2 Trygg sone (angitt i avstand

og/eller tid).
3 AIS-målfarkost.
4 Kurs.
5 Svingretning.
6 COG/SOG-vektor.
7 Sikkerhetskritisk informasjon.

Farkoster med AIS i områdene rundt vises i kart-
eller radarapplikasjonen som triangulære mål. Opp
til 100 mål vises. Symbolet for målene endres etter
hvert som farkostens status endres.
Vektorer kan vises for hvert mål. Disse vektorene
angir farkostens bevegelsesretning og avstanden
det vil bevege seg i løpet av en bestemt tidsperiode
(COG/SOG-vektor). Mål som vises med vektorer
refereres til som "aktive mål" og vises i henhold til
størrelsen på farkosten. Jo større farkost, desto
større mål. Du kan enten vise alle mål eller kun
farlige mål.

Hvordan AIS fungerer
AIS bruker digitale radiosignaler for å sende
informasjon i sanntid mellom farkoster og
kystbaserte stasjoner via egne VHF-radiofrekvenser.
Denne informasjonen brukes til å identifisere
og spore farkoster i omkringliggende områder
og for rask, automatisk og nøyaktig informasjon
for å unngå kollisjoner. AIS-funksjonene utfyller
radarapplikasjonen, ettersom AIS kan operere
i radarens blindsoner og kan oppdage mindre
farkoster som har AIS.

Note: Det er ikke nødvendigvis obligatorisk for
farkoster å være utstyrt med AIS-utstyr. Du må
derfor ikke ta for gitt at skjermen din vil vise ALLE
farkoster i ditt område. Det bør utvises forsiktighet
og god dømmekraft. AIS skal brukes til å utfylle
radaren, IKKE erstatte den.

AIS-simulatormodus
Raymarine anbefaler at du bruker simulatorfunk-
sjonen til å gjøre deg kjent med AIS-funksjonene.
Når simulatorfunksjonen er aktivert (startbilde >
Oppsett > Systeminnstillinger > Simulator), viser
den 20 AIS-mål innenfor et område på 25 nm. Disse
målene vises med tilknyttet statussymbol og beveger
seg rundt på skjermen som om de var reelle mål.

Note: Innkommende sikkerhetsmeldinger vises
IKKE når simulatoren er aktivert.

144 a Series / c Series / e Series



15.2 AIS-krav
Du må ha egnet AIS-mottakerutstyr koblet til
skjermen for å kunne benytte AIS-funksjonaliteten.
For å kjøre AIS trenger du:
• En AIS-enhet kun for mottak eller en fullstendig
AIS-sender-/mottakerenhet.

• VHF-antenne.
• GPS - for å angi posisjonsdata.
• AIS-laget aktivert i kart- eller radarapplikasjonen.

Note: En mottaker gjør at du kan motta data
om andre farkoster i området, men andre
farkoster vil ikke kunne "se" deg. En fullstendig
sender-/mottakerenhet sender og mottar AIS-data,
slik at du kan motta data om andre farkoster. Den
gjør det også mulig for andre farkoster med AIS
og se og motta informasjon om farkosten din. Slik
informasjon kan omfatte posisjon, kurs, fart og
kursendringsfaktor.

Når AIS-enheten er koblet til skjermen, angis
enhetens status med et AIS-ikon i statuslinjen.
Du kan koble en AIS-enhet til skjermen ved
hjelp av NMEA0183 eller SeaTalkng, avhengig av
AIS-enheten. Hvis du kobler til med NMEA0183,
vil du måtte spesifisere innstilling på 38 400 baud
(startbilde > Oppsett > Systeminnstillinger >
NMEA-oppsett) for NMEA-inngangsporten som
kommuniserer med AIS-sender/mottaker eller
-mottaker.

15.3 AIS-innholdsmeny
AIS-funksjonen omfatter en innholdsmeny som gir
informasjon om AIS-mål og menyelementer.

Innholdsmenyen gir følgende AIS-målinformasjon:
• MMSI
• CPA
• TCPA
• COG
• SOG
På innholdsmenyen finnes også følgende
menyelementer:
• AIS-vektor— Slå målvektorer På og Av.
• AIS-data— Slå måldata på skjermen På og Av.
• Vis alle data
• Legg til kompisbåt— Legg mål til kompislisten.
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.
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15.4 Aktivering av AIS

Aktivere AIS i kartapplikasjonen
Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere
AIS-overlag i kartapplikasjonen.
For å kunne aktivere AIS-overlaget må systemet ha
en AIS-mottaker eller transceiver. AIS-overlaget er
ikke tilgjengelig i 3D-visning.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg AIS: slik at På merkes av.

Ved å velge AIS vil du veksle mellom å slå AIS
av og på.

Se Kapitel 15 AIS-funksjon for mer informasjon om
AIS.

Aktivere AIS i radarapplikasjonen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg Vis AIS-mål.
4. Velg det aktuelle alternativet fra listen.

Fra menyen Vis AIS-mål kan du aktivere alle
AIS-mål, bare farlige AIS-mål eller slå AIS-mål
av.

15.5 Visning av AIS-vektorer
Du må ha riktige data tilgjengelig før AIS-vektorer
kan vises.
Et mål defineres som aktivt når det har følgende
data vist grafisk:
• En COG/SOG-vektor som indikerer den beregnede
avstanden et mål vil bevege på seg innen en
bestemt tidsperiode.

• Indikator for kurs og svingretning.

Aktivering og deaktivering av AIS-vektorer
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg et AIS-mål.

Innholdsmenyen for AIS-målet vises.
2. Velg AIS-vektor.

Ved å velge AIS-vektor vil du veksle mellom
vektor På og Av.

Note: De samme innstillingene for målvektor og
sikker sone gjelder for både MARPA- og AIS-mål.
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15.6 AIS-statussymboler
AIS-status indikeres av et symbol på skjermen.

Symbol Beskrivelse
AIS-enheten er på og i drift.

AIS er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

AIS-enheten er slått av eller ikke
tilkoblet.

AIS-enheten er i stillemodus.

AIS-enheten er i stillemodus med
aktive alarmer.

AIS-enheten er koblet til og slått på,
men har aktive alarmer.

AIS-enheten er koblet til og slått på,
men alarmen for farlige og tapte mål
er deaktivert.

15.7 AIS-stillemodus
AIS-stillemodus gjør at du kan deaktivere
AIS-senderfunksjonen
AIS-stillemodus lar deg deaktivere senderfunksjo-
nene for AIS-utstyret ditt. Dette er nyttig når du ikke
ønsker å sende AIS-data for farkosten din til andre
AIS-mottakere, men fortsatt ønsker å motta data fra
andre farkoster.

Note: Ikke alt AIS-utstyr har støtte for stillemodus.
Se dokumentasjonen som følger med AIS-enheten
din for mer informasjon.

Aktivere og deaktivere AIS-stillemodus i
kartapplikasjonen
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg AIS-alternativer eller *Radar- og

AIS-alternativer.
3. **Velg Mål.
4. Velg AIS-oppsett.
5. Velg Stillemodus.

Ved å velge Stillemodus vil du veksle
stillemodusen mellom På og Av.

Note:
* Når radaroverlaget også er aktivert, blir
menynavnet Radar- og AIS-alternativer.
** Trinn 3 er bare nødvendig når radaroverlaget
er aktivert.

Aktivere og deaktivere AIS-stillemodus i
radarapplikasjonen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg AIS-oppsett.
4. Velg Stillemodus.

Ved å velge AIS-stillemodus vil du veksle
stillemodusen mellom På og Av.
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15.8 AIS-målsymboler
Multifunksjonsskjermen viser en rekke symboler som
representerer ulike typer AIS-mål.

Måltype Beskrivelse Symbol
Sendende mål Målet er i

bevegelse eller
på anker (Målet er
ikke aktivert, farlig
eller mistet).

Aktivert mål Mål aktivert —
dvs. AIS-vektor
vises. Vektorlinje
(valgfritt) viser
forventet
reiseavstand innen
en bestemt tid.

Valgt mål Mål valgt med
peker. Detaljerte
data kan vises.

Farlig mål Mål med
spesifisert avstand
(CPA) eller tid
(TCPA). Alarmen
for farlig mål lager
lyd hvis aktivert.
Målet er rødt og
blinker.

Usikkert mål Beregnet
CPA/TCPA-verdi
usikker.

Mistet mål Når signalet fra
farlig mål ikke er
mottatt siste 20
sekunder. Mål i
forrige beregnede
posisjon. Lyd fra
alarm hvis aktivert.
Målet blinker.

Kompismål Målet har tidligere
blitt lagt til
kompislisten.

Navigasjonsmål
(Faktisk)

Navigasjonsmål er
PÅ posisjon.

Navigasjonsmål
(Faktisk)

Navigasjonsmål er
FRA posisjon.

Navigasjonsmål
(Virtuelt)

Navigasjonsmål er
PÅ posisjon.

Navigasjonsmål
(Virtuelt)

Navigasjonsmål er
FRA posisjon.

Landbasesta-
sjonsmål

Landbasesta-
sjonsmål er ON-
LINE

Søk- og rednings-
transpondere
(SARTS)-mål

SARTS-mål

Måltype Beskrivelse Symbol
Søk- og
redningsluftfartøy
(SARS)-mål

SARS-mål

Militær- og
politimål

Vises kun
ved tilkobling
til godkjent
STEDS-EAIS
AIS-maskinvare.

148 a Series / c Series / e Series



15.9 Vise detaljert informasjon for
AIS-mål
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg et AIS-mål.

Innholdsmenyen for AIS-målet vises.
2. Velg Vis AIS-data.

AIS-data
Tabellen nedenfor viser AIS-målinformasjonen som
vil vises på multifunksjonsskjermen hvis tilgjengelig:
• Type
• Status
• Bestemmelsessted
• Sist sett
• Beregnet ankomsttid
• MMSI
• Kallesignal
• IMO-nr.
• Lengde
• Stråle
• Fangst
• Kurs
• ROT
• Posisjon
• COG
• SOG
• CPA
• TCPA

Note: Tilgjengelige data avhenger av hvilken
informasjon som sendes fra målfarkosten og typen
AIS-enhet som er koblet til systemet ditt.

15.10 Vise alle AIS-mål
• Fra kartapplikasjonen med kun AIS-overlaget
aktivert går du til: Meny > AIS-alternativer > Mål
> Vis AIS-liste.

• Fra kartapplikasjonen når radaroverlaget også
er aktivert går du til: Meny > Radar- og
AIS-alternativer > Mål > Vis mållister > Vis
AIS-liste.

• Fra radarapplikasjonen går du til Meny > Mål >
Vis mållister > Vis AIS-liste.

1. Merk av et AIS-mål fra listen.
Når et AIS-mål er merket av, vises følgende
detaljer i listen:
• MMSI
• Område
• Peiling
• Kompis
• Type
Listen kan filtreres slik at den kun viser kompiser
eller alle mål.
Følgende data vises også for det markerte målet,
hvis de er tilgjengelige:
• SOG
• COG
• ROT
• Posisjon
• Kurs

2. For å se full informasjon om AIS-mål velger
du et mål fra listen og deretter Vis fullstendig
målinformasjon.
Informasjonsboksen for AIS-mål vises, med all
tilgjengelig informasjon om det aktuelle målet.
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15.11 Bruk av AIS for å unngå
kollisjoner
Du kan bruke funksjonene for AIS-sikkerhetssone og
sikkerhetsmeldinger som hjelp til å unngå kollisjoner
med andre båter og objekter.

Sikkerhetssoner
En sikkerhetssone er en ring rundt båten din, og et
mål vurderes som farlig når det er innenfor denne
ringen. Den vises i radar- og kartapplikasjonene
som en rød ring.
En slik AIS-sikkerhetssone bruker samme kriteriene
som MARPA, og vil vurdere et mål som farlig hvis
det kommer innenfor en gitt avstand fra båten din
(nærmste ankomstpunkt eller CPA) innen en gitt tid
(tid til nærmeste ankomstpunkt eller TCPA). CPA og
TCPA beregnes ved hjelp av COG/SOG og posisjon
fra AIS-målet.
Følgende skjer når systemet ditt oppdager et farlig
AIS-mål:
• Målsymbolet blir rødt og blinker.
• Alarmdialogboksen for farealarm vises (dette kan
om ønskelig deaktiveres).

• Farlig mål-alarmen utløses (dette kan om ønskelig
deaktiveres).

Note: Når AIS-enheten er koblet til og er i
drift, vil systemet overvåke farlige mål innenfor
sikkerhetssonen og eventuelt utløse alarmer hvis
dette er aktivert. Alarmen for farlig mål fungerer
uavhengig av AIS-målvisningens status eller
avstandsringen for trygg sone.

Sikkerhetsmeldinger
Når funksjonen for AIS-sikkerhetsmeldinger er satt
til På, vises alle innkommende sikkerhetsmeldinger
fra omkringliggende båter, kyststasjoner og mobile
stasjoner i en dialogboks. Meldingen vil inkludere
avsenderens posisjon i lengdegrad/breddegrad
dersom den er kjent. Du vil kunne velge å:
• Fjerne meldinger (OK).
• Plassere et veipunkt på kartet/radaren for
å markere avsenderens posisjon (Plasser
veipunkt).

• Gå til avsenderens posisjon (Gå til veipunkt).

Note: Du vil IKKE motta sikkerhetsmeldinger
i simulatormodus (Startbilde > Oppsett >
Systeminnstillinger > Simulator).

Vise sirkel for sikker sone i kartapplikasjonen
Følg anvisningene nedenfor for å vise ringen for
sikker sone:
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Sirkel for sikker sone slik at Vismerkes av.

Ved å velge Sirkel for sikker sone vil du veksle
mellom å vise og skjule sirkelen.

Vise sirkel for sikker sone i radarapplikasjo-
nen
Følg anvisningene nedenfor for å vise ringen for
sikker sone:
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Sirkel for sikker sone slik at Vis merkes av.

Ved å velge Sirkel for sikker sone vil du veksle
mellom å vise og skjule sirkelen.

Aktivere og deaktivere AIS-sikkerhetsmel-
dinger i kartapplikasjonen
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg AIS-alternativer eller *Radar- og

AIS-alternativer.
3. **Velg Mål.
4. Velg AIS-oppsett.
5. Velg Sikkerhetsmeldinger.

Ved å velge Sikkerhetsmeldinger vil du veksle
mellom sikkerhetsmeldinger på og av.

Note:
* Når radaroverlaget også er aktivert, blir
menynavnet Radar- og AIS-alternativer.
** Trinn 3 er bare nødvendig når radaroverlaget
er aktivert.

Aktivere og deaktivere AIS-sikkerhetsmel-
dinger i radarapplikasjonen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg AIS-oppsett.
4. Velg Sikkerhetsmeldinger.

Ved å velge Sikkerhetsmeldinger vil du veksle
mellom sikkerhetsmeldinger på og av.

Visning av sikkerhetsrelatert AIS-informasjon
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg AIS-målet.

Innholdsmenyen for AIS-målet vises.
2. Velg AIS-data slik at På merkes av.

Ved å velge AIS-data vil du veksle mellom
AIS-data På og Av.

Sikkerhetsrelaterte AIS-data vil nå vises ved siden
av målet i applikasjonen.
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15.12 Målalternativer
Menyen Målalternativer i kart- og radarapplikasjonene vises nedenfor.

Parameter Beskrivelse Alternativer
Vektorlengde Lengden på vektorlinjene som vises, avhenger

av avstanden et AIS-mål beveger seg i
tidsperioden du har spesifisert for denne
innstillingen.

• 0,5 min
• 1 min
• 3 min
• 6 min
• 12 min
• 30 min
• 60 min

Målhistorikk Målenes tidligere posisjon vil bli plottet inn
som et målikon med lysere skygge enn selve
målet for den aktuelle tidsperioden.

• Av (Standard)
• 0,5 min
• 1 min
• 3 min
• 6 min
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15.13 AIS-alarmer
AIS-funksjonene genererer en rekke alarmer som
varsler deg om farlige eller tapte mål.
I tillegg til alarmen for farlige mål genererer systemet
en alarm når et farlig mål blir et tapt mål, dvs. når
signalet fra målet ikke har blitt mottatt de siste 20
sekundene.
AIS-mottakeren din genererer lokale alarmer som
vises og høres på multifunksjonsskjermen når det
oppstår en alarmsituasjon på enheten.

Lokale AIS-alarmer
Når AIS-enheten som er koblet til genererer
en alarm, vises en melding om lokal alarm på
multifunksjonsskjermen, med alarmstatusen indikert
i statuslinjen.

Logg over aktive AIS-alarmer
Loggen over aktive alarmer viser statusen for hver
lokale alarm. Denne loggen kan nås på følgende
måte:
• fra kartapplikasjonen når bare AIS-overlaget er
aktivert ved å gå til: Meny > AIS-alternativer >
AIS-oppsett > AIS-alarmlogg

• fra kartapplikasjonen når radaroverlaget også
er aktivert ved å gå til: Meny > Radar- og
AIS-alternativer > Mål > AIS-oppsett >
AIS-alarmlogg

• fra radarapplikasjonen ved å gå til: Meny > Mål >
AIS-oppsett > AIS-alarmlogg

Bekrefte AIS-alarmer
I kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg OK i dialogboksen for alarmen.

Note: En AIS-alarm forblir aktiv helt til den
bekreftes på skjermen.

15.14 Kameratsporing
Kompis-sporingsfunksjonen lar deg legge venner
og andre med AIS til multifunksjonsskjemen din.
Med en gang et av farkostene på kompislisten din
kommer inn i området for din AIS-enhet, endres
fartøysymbolet for å indikere dette.

1

2

3

4
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Element Beskrivelse
1 Kompissymbol
2 Symbol for farlig mål
3 Symbol for eget farkost
4 Standard AIS-symbol

Slik fungerer det
Når AIS-laget er aktivert i kart- eller
radarapplikasjonen, vises AIS på skjermen
din. Du kan legge alle AIS-mål til kompislisten. Hver
oppføring skal bestå av en MMSI-nummer og et
valgfritt navn. Når så kompis-sporingsfunksjonen
er aktivert på multifunksjonsskjermen og en
kompisfarkost med MMSI-nummer kommer inn i
området for AIS-mottakeren din, vil et symbol for
AIS-kompis vises. Du kan legge til opp til 100 farkost
i kompislisten.

Forhåndskrav
Følgende kreves for å kunne benytte
kameratsporingsfunksjonen:
• Det antas at skjermen din allerede er koble til en
egnet AIS-enhet.

• Kun farkoster med aktivt AIS-utstyr vil oppdages.

Aktivere og deaktivere kompissporing i
kartapplikasjonen
Fra kartapplikasjonen, med AIS-overlag aktivert:
1. Velg Meny.
2. Velg AIS-alternativer eller *Radar- og

AIS-alternativer.
3. Velg Mål.
4. Velg Vis kompiser.

Når du velger Vis kompiser, vil du veksle mellom
å slå kompissporingen av og på.

Note:
* Når radaroverlaget også er aktivert, blir
menynavnet Radar- og AIS-alternativer.
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Aktivere og deaktivere kompissporing i
radarapplikasjonen
Fra radarapplikasjonen, med AIS aktivert:
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg Vis kompiser.

Når du velger Vis kompiser, vil du veksle mellom
å slå kompissporingen av og på.

Slik legger du et farkost til kompislisten
I kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg AIS-målet.

Innholdsmenyen for AIS-målet vises.
2. Velg Legg til kompisbåt.

i. Velg Ja for å angi navn på kompisbåt
ii. Velg Nei for å lagre farkosten til kompislisten

uten å angi navn for det.
Farkosten vil nå legges til kompislisten din.

Legge til en AIS-kompis fra listen over
AIS-mål
Listen over AIS-mål kan nås fra:
• kartapplikasjonen med kun AIS-overlag aktivert:
Meny > AIS-alternativer > Mål > Vis AIS-liste.

• kartapplikasjonen med radar- og AIS-overlag
aktivert: Meny > Radar- og AIS-alternativer >
Mål > Vis mållister > Vis AIS-liste.

• fra radarapplikasjonen: Meny > Mål > Vis
mållister > Vis AIS-liste.

Fra AIS-listen:
1. Velg et AIS-mål.
2. Velg Legg til kompisbåt.

i. Velg Ja for å angi navn på kompisbåt
ii. Velg Nei for å lagre båten til kompislisten uten

å angi navn på den.
Båten vil nå legges til kompislisten din.

Redigering av detaljer for kompis
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg AIS-kompismålet.

Innholdsmenyen for AIS-kompismålet vises.
2. Velg Vis kompisdata.
3. Velg kompisen du ønsker å redigere detaljer for.

Dialogboksen med kompisalternativer vises.
4. For å endre MMSI-nummeret velger du Rediger

kompis-MMSI.
MMSI-nummeret må ha ni siffer.

5. Velg Rediger kompisnavn for å endre navnet på
kompisbåten.
Dette kan for eksempel være navnet på båten
eller navnet på vedkommende som eier båten.

6. Skriv inn de nye detaljene og velg LAGRE.
Du vil bli sendt tilbake til kompislisten.

Sletting av kompis
Fra kart- eller radarapplikasjonen:

1. Velg AIS-kompismålet.
Innholdsmenyen for AIS-kompismålet vises.

2. Velg Fjern kompisbåt.
3. Velg Ja for å bekrefte.

Kompisbåten har nå blitt fjernet fra listen.
Kompislisten kan også nås fra:
• kartapplikasjonen med kun AIS-overlag aktivert:
Meny > AIS-alternativer > AIS-alternativer > >
Mål > Vis kompisliste.

• kartapplikasjonen med radar- og AIS-overlag
aktivert: Meny > Radar- og AIS-alternativer >
Mål > Vis mållister > Vis kompisliste.

• fra radarapplikasjonen: Meny > Mål > Vis
mållister > Vis kompisliste.

Visning av tilleggsinformasjon for kompis
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg AIS-kompismålet.

Innholdsmenyen for AIS-kompismålet vises.
2. Velg Kompisdata slik at På merkes av.

Ved å velge Kompisdata vil dataene veksle
mellom å være På og Av.

MMSI og navn for kompis vil nå vises ved siden av
kompisikonet.
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Kapitel 16: Veipunkter, ruter og slepespor

Kapitelinnhold
• 16.1 Veipunktoversikt På side 156
• 16.2 Ruter På side 164
• 16.3 Slepespor På side 168
• 16.4 Import og eksport På side 170
• 16.5 Lagringskapasitet for veipunkter, ruter og spor På side 170
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16.1 Veipunktoversikt
Veipunkter er posisjonsmarkører som
brukes i forbindelse med navigasjon. På
multifunksjonsskjermen kan du opprette veipunkter,
som deretter kan velges for aktiv navigasjon.
Det finnes en rekke funksjoner for å plassere,
navigere og administrere veipunkter. Disse kan
nås fra menyer Veipunkter og fra innholdsmenyen.
Veipunkter vises på skjermen ved hjelp av
egendefinerte veipunktsymboler. Veipunkter kan
opprettes, flyttes og eksporteres til minnekort eller
importeres eller slettes fra et minnekort.

Eksempler på veipunktvisning
Veipunkter i kartapplikasjonen
I kartapplikasjonen vises både aktive og inaktive
veipunkter. Et aktivt veipunkt er det som du navigerer
til.

D11761-3

1 2

3

Del Beskrivelse
1 Inaktivt veipunkt
2 Aktivt veipunkt
3 Alternative veipunktsymboler

Standard veipunktsymbol er en rød "X". Alternative
symboler kan brukes om ønskelig.

Veipunkter i radarapplikasjonen
I radarapplikasjonen vises både aktive og inaktive
veipunkter. Et aktivt veipunkt er det som du navigerer
til.
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21

3

1. Inaktivt veipunkt
2. Aktivt veipunkt

3. Alternative veipunktsymboler
Standard veipunktsymbol er en rød "X". Alternative
symboler kan brukes om ønskelig.

Veipunkter i ekkoloddapplikasjonen
Veipunkter i ekkoloddapplikasjonen er representert
ved en vertikal linje merket WPT.

Veipunkt (MOB)-knapp/ikon
Du vil enten ha en Veipunkt (MOB)-knapp eller et
skjermikon, avhengig av skjermmodellen.
WPT-
knapp

• c-serie
• e-serie
• RMK-9-tastatur

WPT-
ikoner

• a-serie
• gS-serie

I denne håndboken viser uttrykket "VelgWPT" til det
å trykke på den fysiske WPT-knappen eller å trykke
på WPT-ikonet på skjermen.

Innholdsmeny for veipunkt
Når du setter markøren over et veipunkt i kart- eller
radarapplikasjonen, vises en innholdsmeny med
posisjonsdata og menyelementer for veipunktet.

Innholdsmenyen gir følgende posisjonsdata for
veipunktet i forhold til båten din:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• Område
• Peiling
For inaktive veipunkter er følgende menyelementer
tilgjengelige:
• Gå til veipunkt
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• Følg herfra (kun tilgjengelig når veipunktet er del
av en rute).

• Rediger veipunkt
• Slett veipunkt
• Fjern veipunkt (kun tilgjengelig når veipunktet er
del av en rute).

• Flytt veipunkt
• Mål
• Bygg rute
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

For aktive veipunkter er følgende menyelementer
tilgjengelige:
• Stopp Gå til
• Omstart XTE
• Mot veipunkt
• Mål
• Bygg rute
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

Veipunktplassering

Plassere et veipunkt
Ved å følge trinnene nedenfor kan du plassere
et veipunkt på en multifunksjonsskjerm med
berøringsfunksjonalitet.

D11763-2

Fra kart-, ekkolodd- eller radarapplikasjonen:
1. Velg og hold ønsket plassering på skjermen.

Innholdsmenyen vises.

2. Velg Plasser veipunkt.
Dialogboksen for lagret veipunkt vises.

3. Velg feltet Symbol for å endre symbolet som
skal brukes for å indikere veipunktet i kart- eller
radarapplikasjonen.

4. Velg feltet Navn å endre navnet på veipunktet.
5. Velg feltet Gruppe for å endre gruppen som

veipunktet er knyttet til.
6. Velg OK for å bekrefte veipunktdetaljene.

Note: Hvis det ikke er noen brukeraktivitet
i dialogboksen for lagret veipunkt på ca.
fem sekunder, lagres veipunktet med
standardinnstillingene og dialogboksen lukkes
automatisk.

Veipunktplassering
Fra kart-, ekkolodd- eller radarapplikasjonen:
1. Plasser markøren ved ønsket posisjon.
2. Trykk WPT-knappen.

Innholdsmenyen vises.
3. Velg Plasser veipunkt.

Dialogboksen for lagret veipunkt vises.

4. Velg feltet Symbol for å endre symbolet som
skal brukes for å indikere veipunktet i kart- eller
radarapplikasjonen.

5. Velg feltet Navn å endre navnet på veipunktet.
6. Velg feltet Gruppe for å endre gruppen som

veipunktet er knyttet til.
7. Velg OK for å bekrefte veipunktdetaljene.

Note: Hvis det ikke er noen brukeraktivitet
i dialogboksen for lagret veipunkt på ca.
fem sekunder, lagres veipunktet med
standardinnstillingene og dialogboksen lukkes
automatisk.
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Plassere et veipunkt ved båtens posisjon
I tillegg til informasjon om plassering vil et veipunkt
som plasseres ved båtens posisjon, registrere
informasjon om temperatur og dybde (hvis du har
sensorer for dette koblet til systemet).
Fra kart-, ekkolodd- eller radarapplikasjonen:
1. Velg WPT.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. VelgWPT igjen, eller velg Plasser veipunkt ved

båt fra menyen.
Dialogboksen for lagret veipunkt vises.

3. Velg feltet Symbol for å endre symbolet som
skal brukes for å indikere veipunktet i kart- eller
radarapplikasjonen.

4. Velg feltet Navn å endre navnet på veipunktet.
5. Velg feltet Gruppe for å endre gruppen som

veipunktet er knyttet til.
6. Velg OK for å bekrefte veipunktdetaljene.

Note: Hvis det ikke er noen brukeraktivitet
i dialogboksen for lagret veipunkt på ca.
fem sekunder, lagres veipunktet med
standardinnstillingene og dialogboksen lukkes
automatisk.

Plassere et veipunkt ved kjent posisjon
Du kan plassere et veipunkt ved en angitt posisjon
ved bruk av koordinater for lengde- og breddegrad:
1. Velg WPT.
2. Velg Plasser veipunkt ved lengdegr./breddegr.

Dialogboksen for veipunktdetaljer vises.

3. Velg feltet Posisjon.
4. Angi lengdegrad og breddegrad for posisjonen.
5. Velg LAGRE.
6. Du kan også redigere veipunktsymbolet, navn og

gruppe ved å velge de aktuelle feltene.

7. Velg Lukk eller Tilbake for å lukke dialogboksen.

Veipunktgrupper
Veipunkter er organisert i grupper. Som standard er
alle veipunkter plassert i "USORTERT" gruppe.
Nye veipunktgrupper kan opprettes, og hvert enkelt
veipunkt kan knyttes til en veipunktgruppe. Du kan
for eksempel opprette en veipunktgruppe som heter
"Fiske" og plassere alle veipunktene for steder der
du har fanget fisk, i den gruppen.
Veipunktgruppene kan administreres fra listen
Veipunktgrupper.

7 8 9

5

1 2 3 4

6
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1. Sorter etter: – Veipunktgruppene kan sorteres
etter navn eller dato via feltet Sorter etter:.

2. Usortert – Som standard legges nye veipunkter
til veipunktgruppen USORTERT. Når du velger
gruppen, vil du se en liste over alle veipunkter
som ikke har blitt tilordnet til en bestemt gruppe.

3. Søk – Du kan søke etter veipunkter ved hjelp av
søkeord ved å velge Søk.

4. Import/Eksport – Veipunk kan eksporteres
til eller importeres fra et microSD-kort via
Import/Eksport. Se 9.4 Lagre brukerdata og
-innstillinger for detaljer.

5. Alle veipunkter – Velg Alle veipunkter for å
se en liste over alle veipunkter som er lagret på
systemet.

6. Veipunktgrupper – Alle veipunktgrupper vises
i listen.

7. Ny gruppe – En ny veipunktgruppe kan legges
til via Ny gruppe.

8. Nytt veipunkt – Du kan legge nye veipunkter til
manuelt ved å velge Nytt veipunkt.

9. Vis/Skjul – Du kan velge hvilke veipunktgrupper
som skal vises eller skjules ved å velge den
aktuelle gruppen fra listen og deretter velge
Vis/Skjul.

Når du velger en veipunktgruppe fra listen, vises en
liste over alle veipunkter i denne gruppen. Andre
funksjoner er tilgjengelige for å hjelpe deg med å
administrere veipunkter.
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1. Sorter etter: – Sorter veipunkter etter navn,
område, symbol eller dato.

2. Søk – Søk etter veipunkter ved hjelp av stikkord.
3. Eksport – Eksporterer veipunktgruppen som

vises for øyeblikket, til et minnekort.
4. Veipunktgruppe – Dette er veipunktgruppen

som er valgt for øyeblikket.
5. Gi gruppen nytt navn – Gi den aktuelle gruppen

et nytt navn.
6. Slett veipunkter – Slett alle veipunkter i

gruppen.
7. Flytt veipunkter – Flytt alle veipunkter i gruppen.
8. Tildel Symbol – Tildel et nytt symbol til alle

veipunkter i gruppen.

Visning av gruppeliste for veipunkt
Fra alle applikasjoner:
1. Velg WPT.
2. Velg Veipunkter.

Gruppelisten for veipunkt vises.

Opprette en ny veipunktgruppe
Med veipunktgruppe-listen åpen:
1. Velg Ny gruppe.

Skjermtastaturet vises.
2. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn ønsket navn

på den nye gruppen.
3. velg LAGRE.

Endre navn for veipunktgruppe
Med veipunktgruppelisten åpen:
1. Velg gruppen du vil endre navn for.

Gruppedetaljene vises.
2. Velg Gi gruppen nytt navn.

Skjermtastaturet vises.
3. Bruk skjermtastaturet til å endre gruppenavnet

slik du ønsker.
4. Velg LAGRE.

Knytte et nytt symbol til en veipunktgruppe
Du kan knytte et nytt veipunktsymbol til alle
veipunktene i en gruppe.
Fra veipunktgruppelisten:

1. Velg gruppen du vil knytte et nytt veipunktsymbol
til.
En liste med gruppedetaljer for alle veipunktene i
den valgte gruppen vises.

2. Velg Tildel symbol.
En liste over alle tilgjengelige symboler vises.

3. Velg symbolet du vil bruke for veipunktene i den
valgte gruppen.
En bekreftelsesmelding vises.

4. Velg Ja for å bruke de nye symbolene til
veipunktene, eller velg Nei for å avbryte.

Flytte et veipunkt til en annen gruppe
Med veipunktgruppelisten åpen:
1. Velg ALLE VEIPUNKTER.

En liste over alle veipunktene i systemet vises.
2. Velg veipunktet du vil flytte.

Siden med veipunktdetaljer vises.
3. Velg feltet Gruppe.

En liste over alle gruppene vises.
4. Velg gruppen du vil flytte veipunktet til.
5. Eller: Velg Opprett ny gruppe for å flytte

veipunktet til en ny gruppe.
Veipunktet flyttes til den valgte gruppen.

Flytte alle veipunkter i en gruppe til en annen
gruppe
Du kan flytte alle veipunktene i en gruppe til en
annen gruppe.
Med veipunktgruppelisten åpen:
1. Velg gruppen som inneholder veipunktene du

ønsker å flytte.
2. Velg Flytt veipunkter.

En liste over alle gruppene vises.
3. Velg gruppen du vil flytte veipunktene til, fra

listen.
En bekreftelsesmelding vises.

4. Velg Ja for å flytte veipunktene eller Nei for å
avbryte.

Veipunktene har nå blitt flyttet til den nye gruppen.

Slette alle veipunkter i en gruppe
Du kan slette alle veipunktene i en valgt gruppe.
Med veipunktgruppelisten åpen:
1. Velg gruppen som inneholder veipunktene du

ønsker å slette.
En liste med alle veipunktene i den valgte
gruppen vises.

2. Velg Slett veipunkter.
En bekreftelsesmelding vises.

3. Velg Ja for å slette alle veipunktene i den valgte
gruppen eller Nei for å avbryte.

Alle veipunktene i den valgte gruppen blir slettet fra
systemet, og gruppen vil nå være tom.
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Sletting av veipunktgruppe
Før du kan slette en veipunktgruppe, må du flytte
eller slette alle veipunktene som er knyttet til denne
gruppen.

Med Veipunktgruppe vist:
1. Velg veipunktgruppen du vil slette.
2. Velg Slett gruppe.

Gruppen slettes fra systemet.

Veipunktinformasjon
Når du oppretter et veipunkt, lagrer systemet
informasjon om plasseringen som er merket av. Du
kan vise og redigere detaljene for alle veipunkter
som har blitt opprettet og lagret.

Følgende informasjon hentes eller lagres for hvert
veipunkt:
• Symbol (et standardsymbol tildeles, eller du kan
velge et alternativt symbol).

• Navn (et standardsymbol tildeles, eller du kan
velge et alternativt symbol).

• Posisjon (breddegrad og lengdegrad for
veipunktet).

• Peiling og avstand (peiling og avstand fra båt).
• Temperatur (krever temperatursensor; kun for
veipunkter som opprettes ved båtens gjeldende
posisjon).

• Dybde (krever dybdesensor; kun for veipunkter
som opprettes ved båtens posisjon).

• Dato og tid
• Kommentar (du kan legge dine egne
tekstkommentarer til et veipunkt.)

Fra veipunktinformasjonssiden kan du også utføre
følgende handlinger:
• Gå til (Start aktiv navigasjon til veipunktet.)

• Vis i kart (Vis veipunktposisjonen i
kartapplikasjonen.)

• Slett (Slett veipunktet fra listen over veipunkter.)

Visning av veipunktlisten
Fra alle applikasjoner:
1. Velg WPT.
2. Velg veipunktliste.

Veipunktlisten vises.

Note: Veipunktlisten kan også nås direkte fra
startskjermen ved å velge WPT eller ved å gå til
menyen Mine data og velge Veipunktliste.

Redigering av veipunktdetaljer
Med veipunktlisten åpen:
1. Velg veipunktet du vil redigere detaljene for.

Siden med veipunktinformasjon vises.
2. Velg feltet du ønsker å redigere.
3. Bruk skjermtastaturet til å gjøre endringer. Velg

så LAGRE.

Redigere et veipunkt via innholdsmenyen
Med applikasjonssiden vist:
1. Velg veipunktsymbolet på skjermen.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Rediger veipunkt.

Dialogboksen for redigering av veipunkt vises.
3. Velg feltet du ønsker å redigere.
4. Bruk skjermtastaturet til å gjøre endringer. Velg

så LAGRE.

Flytte veipunkter

Flytte et veipunkt via innholdsmenyen
Med applikasjonssiden vist:
1. Velg veipunktsymbolet på skjermen.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Flytt veipunkt.
3. Velg den nye posisjonen for veipunktet.

Flytte et veipunkt ved å angi nye koordinater
Med veipunktlisten åpen:
1. Velg Alle veipunkter.
2. Velg det aktuelle veipunktet.

Siden med veipunktinformasjon vises.
3. Velg feltet Posisjon.
4. Bruk skjermtastaturet til å gjøre endringer. Velg

så LAGRE.

Sletting av veipunkt

Slik sletter du et veipunkt via innholdsmenyen
Med applikasjonssiden vist:
1. Velg veipunktsymbolet på skjermen.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Slett veipunkt.

Meldingsboksen for sletting av veipunkt vises.
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3. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte.

Sletting av veipunkt via veipunktlisten
Med veipunktlisten åpen:
1. Velg Alle veipunkter.
2. Velg veipunktet du vil slette.

Siden med veipunktinformasjon vises.
3. Velg Slett.

Meldingsboksen for sletting av veipunkt vises.
4. Velg Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte.

Sletting av alle veipunkt
Fra startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Import/Eksport.
3. Velg Slett fra system.
4. Velg Slett veipunkt fra system.

En liste over alle veipunktgrupper vises.

5. Velg Slett alle.
Meldingsboksen for bekreftelse vises.

6. Velg Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte.

Veipunktsøk
Funksjonen for søk etter veipunkt lar deg søke etter
veipunkter i systemet ditt.
Søkefunksjonen finner du ved å velge Søk fra
veipunktlisten.
Du kan søke etter veipunkter basert på følgende
egenskaper:
• Navn eller søkeord
• Symbol
• Område

Fra søkeresultatene kan du slette alle veipunktene
i søkelisten, flytte dem til en eksisterende eller ny
veipunktgruppe eller gi alle veipunktene samme
veipunktsymbol.

Søke etter veipunkter etter navn eller søkeord
Du kan søke etter veipunkter basert på navn eller
søkeord.
Fra veipunktlisten:
1. Velg Søk.

Søkesiden vises.
2. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn

veipunktnavnet eller søkeordet.
3. Velg Søk.

Søkeresultatene vises.

4. Velg Slett vpkt for å slette listen over veipunkter
fra systemet.

5. Eventuelt kan du velge Flytt vpkt for å flytte
veipunktene til en ny eller eksisterende gruppe.

6. Velg Tildel symbol for å tildele et nytt symbol til
alle veipunktene i listen over søkeresultater.

Du kan også velge et veipunkt fra listen for å vise
detaljene for det, eller sette en "goto" eller vise
veipunktet i kartapplikasjonen.

Søke etter veipunkter etter symbol
Du kan søke etter veipunkter basert på
veipunktsymbolet.
Fra veipunktlisten:
1. Velg Søk.

Søkesiden vises.
2. Velg Symbol.

Listen med veipunktsymboler vises.
3. Velg symbolet som er tildelt veipunktet/veipunk-

tene du ønsker å søke etter.
En liste over alle veipunkter med det valgte
symbolet vises.

4. Velg Slett vpkt for å slette listen over veipunkter
fra systemet.

5. Eventuelt kan du velge Flytt vpkt for å flytte
veipunktene til en ny eller eksisterende gruppe.
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6. Velg Tildel symbol for å tildele et nytt symbol til
alle veipunktene i listen over søkeresultater.

Du kan også velge et veipunkt fra listen for å vise
detaljene for det, eller sette en "goto" eller vise
veipunktet i kartapplikasjonen.

Søke etter veipunkter etter område
Du kan søke etter veipunkter ved å velge et område
i kartapplikasjonen.
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mine data.
3. Velg Veipunkter.

Veipunktlisten vises.
4. Velg Søk.

Søkesiden vises.
5. Velg Område.

Kartapplikasjonen vises med menyen for
områdesøk åpen.

6. Velg stedet for det første hjørnepunktet i
søkeområdet.

7. Velg stedet for det motsatte hjørnet av
søkeområdet.
En boks som dekker det valgte området, tegnes
på skjermen.

Hvis boksen er trukket på feil sted, kan du tegne
et nytt område ved å velge to nye hjørnepunkter.

8. Velg Søk fra menyen.
En liste over alle veipunkter i det valgte området
vises.

9. Velg Slett vpkt for å slette listen over veipunkter
fra systemet.

10.Eventuelt kan du velge Flytt vpkt for å flytte
veipunktene til en ny eller eksisterende gruppe.

11. Velg Tildel symbol for å tildele et nytt symbol til
alle veipunktene i listen over søkeresultater.

Du kan også velge et veipunkt fra listen for å vise
detaljene for det, sette en "Gå til" eller vise veipunktet
i kartapplikasjonen.

Veipunktsymboler
Det finnes flere ulike veipunktsymboler tilgjengelig
som kan brukes til å representere ulike veipunkttyper.

Svart kryss Rødt kryss

Sort sirkel Rød sirkel

Sort firkant Rød firkant

Sort triangel Rødt triangel

Blått kryss Grønt kryss

Blå sirkel Grønn sirkel

Blå firkant Grønn firkant

Blå triangel Grønn triangel

Anker Vrak

Bøye Drivstoff

Toaletter Restaurant

Rampe Forsiktig

Grønn pil mot
venstre

Grønn pil mot høyre

Gul pil mot
venstre

Gul pil mot høyre

Rød pil mot
venstre

Rød pil mot høyre
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Markør Restriksjon

Bunnmarkør Toppmarkør

Rutestart Rutestopp

Dykker nede Dykker nede 2

Oljerigg Fylt sirkel

Lokkeutstyr til
fisk

Betongblokker

Sjøgress Østers

Grønn
stumpbøye

Grønn spissbøye

Rød stumpbøye Rød spissbøye

Gul stumpbøye Gul spissbøye

Ruse Kvisthaug

Foretrukne
markører

Post

Klippeavsats Fisk

Fisk 1 stjerne Fisk 2 stjerne

Fisk 3 stjerne Fiskestim

Hummer Småfisk

Steiner Rev

Privat rev Offentlig rev

Delfin Hai

Sverdfisk Tank

Revball Seilbåt

Sportsfisker Tråler

Svømmer Martini

Tre Tårn

Bakke eller topp Bro

Fly Bil

Hodeskalle Diamant T

Firdelt diamant Fylt triangel

Vise og skjule veipunktgrupper
Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg WPT.
2. Velg Vis veipunkter på: Kart, eller Vis

veipunkter på: Radar avhengig av hvilken
applikasjon du har åpen.
Alternativer for å vise/skjule veipunktlistene vises.

I eksempelet ovenfor vil ikke gruppen Day Trip
vises i kartapplikasjonen.
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3. Velg Sorter etter: for å veksle mellom Grupper
og Symboler.
En liste over symboler eller grupper vises.

4. Velg den gruppen eller det symbolet fra listen
som du ønsker å vise eller skjule.

Hvis Vis vises i listen, kommer gruppen eller
symbolet til å vises. Hvis Skjul vises i listen,
kommer grupper eller symbolet ikke til å bli vist i
applikasjonen.

5. Gjenta trinn 4 for hver veipunktgruppe eller hvert
symbol du vil vise eller skjule.

6. Alternativt kan du velge Vis alle eller Skjul alle
for å vise eller skjule alle veipunkter.

Listen over veipunkter og symboler kan også nås fra
menyen i applikasjonen:
• Kartapplikasjon: Meny > Mine data > Veipunkter.
• Radarapplikasjon: Meny > Presentasjon > Velg
veipunkter som skal vises.

16.2 Ruter
En rute er en rekke med veipunkter som typisk
brukes som hjelp i atkomstplanlegging og navigering.
En rute vises på skjermen som en rekke veipunkter
som er forbundet sammen med en linje.

D11750-1

Rutefunksjoner
Det finnes en rekke funksjoner for bygging,
navigering og administrering av ruter.
Rutefunksjonene lar deg:
• Bygge og lagre en rute til senere bruk (lagres i
rutelisten).

• Navigere etter (følge) ruter.
• Administrere og redigere ruter som er lagret i
systemet.

• Bygge en rute fra et eksisterende spor.
Rutefunksjonene nås fra kartapplikasjonen:
• ved å velge en eksisterende rute
• ved å bruke alternativet Bygg rute i
innholdsmenyen for kartet

• ved å bruke kartapplikasjonsmenyen: Meny >
Naviger > Følg rute eller Bygg rute

Note: Du kan også nå rutelisten fra startbildet ved
å velge Mine data og deretter Ruter.

Rutebygging
En rute kan bestå av en kombinasjon av:
• nye veipunkter
• eksisterende veipunkter
• et eksisterende spor
Ettersom veipunktene legges til, tildeles de et
indeksnummer som svarer til veipunktets posisjon
på ruten, og tegnes inn på kartet med symbolet som
er spesifisert. Du bør merke deg følgende:
• Når en rute bygges, er den ikke aktiv, og vil ikke
påvirke den pågående navigasjonen.

• Du kan ikke lagre en ny rute hvis noen av
veipunktene i den er aktive for øyeblikket.
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Bygge en rute.
Ved å følge trinnene nedenfor kan du bygge
en rute på en multifunksjonsskjerm med
berøringsfunksjonalitet.
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Fra kartapplikasjonen:
1. Velg og hold en plassering på skjermen.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Bygg rute.

Menyen for rutebygging vises.
3. Velg en plassering på skjermen som skal være

startpunkt.
4. Velg aktuelle steder du vil plassere veipunktene

i videre.
Ruten lagres og vises etter hvert som hvert
veipunkt plasseres.

5. Når du er ferdig, velger du Fullfør rutebygging.
Meldingsboksen for ferdig rute vises.

6. Velg Følg for å følge ruten med en gang, eller
7. Velg Rediger for å endre rutenavnet eller

rutefargen, eller
8. Velg Exit for å lagre ruten og gå tilbake til

kartapplikasjonen.

Note: Hvis du plasserer et veipunkt på feil plass,
velger du Slett veipunkt fra rutemenyen.

Bygge en rute.
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Naviger.
3. Velg Bygg rute.

Menyen for rutebygging vises.
4. Velg Plasser veipunkt.
5. Bruk joysticken til å velge plassering på

skjermen.
6. Trykk OK for å plassere det første veipunktet på

ruten.
7. Bruk joysticken og OK-knappen for å plassere

påfølgende veipunkter.
Ruten lagres og vises etter hvert som hvert
veipunkt plasseres.

8. Når ruten er ferdig, velger du Fullfør
rutebygging.
Meldingsboksen for ferdig rute vises.

9. Velg Følg for å følge ruten med en gang, eller
10.Velg Rediger for å endre rutenavnet eller

rutefargen, eller
11. Velg Exit for å lagre ruten og gå tilbake til

kartapplikasjonen.

Note: Hvis du plasserer et veipunkt på feil plass,
velger du Slett veipunkt.

Bygging av rute ved hjelp av liste over veipunkter
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Naviger.
3. Velg Bygg rute.

Menyen for rutebygging vises.
4. Velg Bruk veipunktliste.

Veipunktlisten vises.
5. Velg ønsket veipunkt.

Du vil sendes tilbake til menyen for rutebygging.
6. Legg påfølgende veipunkter til ruten.

Ruten lagres og vises etter hvert som hvert
veipunkt plasseres.

7. Når ruten er ferdig, velger du Fullfør
rutebygging.
Meldingsboksen for ferdig rute vises.

8. Velg Følg for å følge ruten med en gang, eller
9. Velg Rediger for å endre rutenavnet eller

rutefargen, eller
10.Velg Exit for å lagre ruten og gå tilbake til

kartapplikasjonen.

Note: Hvis du velger feil veipunkt, velger du Slett
veipunkt fra rutemenyen.

Justering av kartskala ved bygging av rute
Fra menyen for rutebygging:
1. Bruk ikonene for område inn og område ut for å

skalere inn og ut i kartet.

Justering av kartskala ved bygging av rute
Fra menyen for rutebygging:
1. Bruk knappene for område inn og område ut for

å skalere inn og ut i kartet.

Bygging av rute fra slepespor
Du kan lage en rute fra et lagret slepespor.
Når et spor gjøres om, finner systemet den nærmeste
ruten gjennom det lagrede slepesporet med bruk av
lavest mulig antall veipunkter. Hvert veipunkt som
lages vil lagres sammen med data om dybde og
temperatur (hvis aktuelt) for den aktuelle posisjonen.
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Note: Hvis det finnes brudd i slepesporet, gjøres
kun siste segment om til en rute.
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Bygge en rute fra et spor
Fra sporlisten:
• Fra startbildet: Mine data > Spor
• Fra kartapplikasjonen: Meny > Mine data > Spor
1. Velg sporet du vil gjøre om til en rute.

Boksen med alternativer vises.
2. Velg Lag rute fra spor.

Når dette er fullført, vil rutens maksimale avvik
fra banen som er lagret vises i en meldingsboks.
Den nye ruten vil legges til listen over ruter. Den
kan nå vises, redigeres eller slettes osv., på
samme måte som de andre rutene i systemet.

3. Velg OK for å bekrefte.
4. Velg Rediger for å endre navn og linjefarge for

ruten som er opprettet.

Bygging av rute fra slepespor på kartet
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg ønsket slepespor.

Innholdsmenyen for slepespor vises.
2. Velg Lag rute fra slepespor.

Når dette er fullført, vil rutens maksimale
avvik fra slepesporet som er lagret vises i en
meldingsboks. Den nye ruten vil legges til listen
over ruter. Den kan nå vises, redigeres eller
slettes osv., på samme måte som de andre
rutene i systemet.

3. Velg OK for å bekrefte.
4. Velg Rediger for å endre navn og linjefarge for

ruten som er opprettet.

Visning eller redigering av rute
Det finnes en rekke egenskaper i tilknytning til
rutene. Disse kan vises eller redigeres.
Du kan:
• Vise eller skjule en rute på kartskjermen.
• Vise detaljer for en rute
• Endre navn eller farge på en rute.
• Legge til, flytte eller fjerne veipunkter fra en rute.
• Endre bredden på rutelinjene.

Note: En aktiv rute kan redigeres, med unntak
av veipunktet som er aktivt. Hvis et veipunkt
som er i ferd med å redigeres blir aktivt, avbryter
systemet redigeringen og veipunktet forblir på dets
opprinnelige posisjon.

Vise eller skjule ruter og spor
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mine data.
3. Velg Ruter eller Spor.
4. Velg Vis/Skjul.
5. Velg ruten eller spor for å veksle mellom Vis og

Skjul.

Velge rute for visning eller redigering
1. Gjør ett av følgende for å velge ønsket rute:

• Fra kartapplikasjonen velger du en rute på
skjermen for å se innholdsmenyen for ruten.

• Fra kartapplikasjonen velger du: Meny > Mine
data > Ruter og velger ønsket rute fra listen.

• Fra startbildet velger du: Mine data > Ruter
og velger ønsket rute fra listen.

Slik legger du et veipunkt til en rute i
kartvisningen
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg etappe for ruten.

Innholdsmenyen for ruten vises.
2. Velg Sett inn veipunkt.
3. Velg den nye posisjonen for veipunktet.

Ruteetappen utvides for å inkludere det nye
veipunktet.

Fjerne et veipunkt fra en rute
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg veipunktet du vil slette.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Fjern veipunkt.

Dialogboksen for fjerning av veipunkt vises.
3. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.
Veipunkt blir fjernet fra ruten, men vil fortsatt være
tilgjengelig.

Flytte et veipunkt innenfor en rute
Fra kartapplikasjonen:
1. Plasser pekeren over veipunktet du vil flytte.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. VelgFlytt veipunkt.
3. Velg den nye posisjonen for veipunktet.

Sletting av ruter

Sletting av vist rute
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg ruten.

Innholdsmenyen for ruten vises.
2. Velg Slett rute.

Meldingsboksen for sletting av rute vises.
3. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.

Slette en rute via rutelisten
Fra kartapplikasjonsmenyen eller startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Ruter.

Rutelisten vises.
3. Velg ruten du vil slette.
4. Velg Slett rute.

Dialogboksen for sletting av rute vises.
5. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.
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Note: Du kan slette alle ruter, unntatt den du følger
for øyeblikket. Når du sletter en rute, slettes kun
veipunktene som er knyttet til denne ruten.

Sletting av alle ruter
Fra startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Import/Eksport.
3. Velg Slett data fra system.
4. Velg Slett fra system.

Meldingsboksen for sletting av ruter fra system
vises.

5. Velg Slett alle.
Dialogboksen for å bekrefte slettingen vises.

6. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte
handlingen.

Innholdsmeny for ruter
Når du plasserer markøren over en rute i
kartapplikasjonen, vil det vises en innholdsmeny
som viser ruteetappen som er merket av og
menyelementer.

På innholdsmenyen finnes følgende menyelementer:
• Følg rute
• Reverser og følg rute
• Skjul rute
• Sett inn veipunkt
• Rediger rute
• Slett rute
• Legg til ruteetappe
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

Når du følger en rute, vil menyalternativene endres
til:
• Stopp følg
• Omstart XTE
• Mot veipunkt
• Sett inn veipunkt
• Rediger rute
• Slett rute — deaktivert
• Legg til ruteetappe
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.
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16.3 Slepespor
Et slepespor er en bane på skjermen som viser
veien du har reist. Denne banen består av en
rekke slepesporpunkter som lages automatisk. Du
kan lagre slepesporet for å opprette en permanent
oppføring for hvor du har reist.

D11754-2

Med slepespor kan du:
• Se tilbake på hvor du har vært.
• Opprette en rute fra et slepespor.

Slik oppretter du et slepespor
Fra kartapplikasjonmenyen:
1. Velg Naviger.
2. Velg Start spor.

Meldingsboksen for sletting av slepespor vises.
3. Velg OK.

Ettersom du navigerer farkosten din, vil turen din
automatisk lagres som et slepespor.

Note: Hvis strømmen går mens et slepespor
lagres eller posisjonsbestemmelsen mistes, vil det
oppstå et brudd i slepesporet.

Note: Hvis maksimalt antall sporpunkter nås, vil
du få en advarsel om dette. Sporet vil fortsette
å lagres mens de tidligste sporpunktene vil
overskrives.

4. For å fullføre sporet velger du Stopp slepespor
fra menyen Naviger : Meny > Naviger > Stopp
slepespor.
Meldingen for stopping av slepespor vises.

5. Velg Lagre, Slett eller Avbryt.
• Lagre – Lagrer slepesporet og åpner boksen
for redigeringsegenskaper for spor, der du kan
navngi sporet og velge farge på sporlinjen.

• Slett – Slepesporet vil slettes.
• Avbryt – Stopp slepespor vil avsluttes.

Sporintervall
Sporintervallet angir tidsrommet eller avstanden
mellom punktene i et spor.
Du kan justere intervallet mellom sporpunkter og
velg intervalltype (dvs. avstand eller tid). Dette
kan bidra til å sikre best mulig bruk av tilgjengelig
lagringsplass.
Innstillingene kan nås fra alternativene for
sporoppsett:
• Lagre spor etter – angir intervalltypen
(Auto/Tid/Avstand).

• Sporintervall –angir intervallverdien (f.eks. 15
minutter).

I dette tilfellet vil du kunne øke kapasiteten på sporet
ditt ved å sette en høyere verdi mellom lagringen
av veipunktene i sporet. I dette tilfellet vil du åpne
opp for kapasitet for en lengre reise ved å sette en
høyere verdi for sporintervallet.

Angi sporintervall
Fra menyen Mine data i kartapplikasjonen eller fra
startskjermen:
1. Velg Spor.
2. Velg Sporoppsett.
3. Velg Lagre spor etter: og velg ønsket verdi:

• Auto – Sporintervallet settes automatisk (Auto
vil minimere sporpunkter, mens samsvaret
mellom sporet og den faktiske banen
beholdes).

• Tid – Sporpunktene plasseres med jevne
tidsmellomrom.

• Avstand – Sporpunktene plasseres ved jevne
avstandsintervaller.

4. Velg Sporintervall og velg ønsket verdi:
• Tidsenheter (tilgjengelig hvis "Lagre spor etter"
er satt til Tid).

• Avstandsenheter (tilgjengelig hvis "Lagre spor
etter" er satt til Avstand).

• Ikke tilgjengelig – ingen sporintervaller er
tilgjengelig dersom "Lagre spor etter" er satt
til Auto).

Visning og redigering av slepespor
Du kan vise og redigere egenskaper for sporene du
har lagret.
Du kan:
• Slette et slepespor.
• Opprette en rute fra et slepespor.
• Vise eller skjule et slepespor på kartet (kun
tilgjengelig fra kartapplikasjonen).

• Endre navn på et slepespor.
• Endre farge på et slepespor.

Vise eller skjule ruter og spor
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mine data.
3. Velg Ruter eller Spor.
4. Velg Vis/Skjul.
5. Velg ruten eller spor for å veksle mellom Vis og

Skjul.

Velge spor for visning eller redigering
1. Gjør ett av følgende for å velge ønsket spor:

• Fra kartapplikasjonen velger du et spor på
skjermen for å se innholdsmenyen for sporet.

• Fra kartapplikasjonen går du til menyen: Meny
> Mine data > Spor og velger ønsket spor.

• Fra startbildet velger du: Mine data > Spor og
velger ønsket spor.
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Du kan gå videre til å se eller redigere det aktuelle
sporet med de tilgjengelige alternativene.

Endre navn på et spor
Du kan endre navn på et spor du har lagret.
Med sporlisten åpen.
1. Velg sporet du vil endre.

Siden med sporalternativer vises.
2. Velg Rediger navn.

Skjermtastaturet vises.
3. Bruk skjermtastaturet til å endre navn på sporet.
4. Når du er ferdig, velger du Lagre.
Du kan også redigere spordetaljene ved å velge
Rediger spor fra innholdsmenyen.

Endre farge på et spor
Du kan endre farge på et spor du har lagret.
Med sporlisten åpen.
1. Velg sporet du vil endre.

Siden med sporalternativer vises.
2. Velg Rediger farge.

Du vil se en liste over ulike farger.
3. Velg fargen du vil bruke.
Du kan også redigere spordetaljene ved å velge
Rediger spor fra innholdsmenyen.

Sletting av slepespor

Slette et spor
Fra menyen Min data:
1. Velg Spor.

Sporlisten vises.
2. Velg sporet du vil slette.
3. Velg Slett spor.

Meldingsboksen for sletting av spor vises.
4. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.

Slette alle spor
Fra startbildet:
1. Velg Mine data.
2. Velg Import/Eksport.
3. Velg Slett data fra system.
4. Velg Slett spor fra system.

Sporlisten vises.
5. Velg Slett alle.

Dialogboksen for å bekrefte slettingen vises.
6. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.

Innholdsmeny for slepespor
Når du velger et spor i kartapplikasjonen, vil det
vises en innholdsmeny som viser slepesporlengden,
antall punkter og menyelementer.

På innholdsmenyen finnes følgende menyelementer:
• Stopp Gå til (kun tilgjengelig under aktiv
navigering).

• Slett slepespor
• Skjul slepespor
• Opprett rute fra
• Gi nytt navn
• Rediger farge
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

Når du lager et slepespor, vil menyalternativene
endres til:
• Stopp Gå til (kun tilgjengelig under aktiv
navigering).

• Stopp slepespor
• Slett rute — deaktivert
• Opprett rute fra
• Gi nytt navn
• Rediger farge
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.
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16.4 Import og eksport
Veipunkter, ruter og spor kan importeres og
eksporteres ved hjelp av et minnekort.
For detaljer om import og eksport av veipunkter,
ruter og spor kan du se 9.4 Lagre brukerdata og
-innstillinger.

16.5 Lagringskapasitet for veipunkter,
ruter og spor
Visningen kan lagre følgende antall veipunkter, ruter
og spor

Veipunk-
ter

• 3000 veipunkter
• 100 veipunktgrupper, og hver gruppe kan

inneholde opptil 3000 veipunkter
Ruter • 150 ruter, og hver rute kan inneholde opptil

200 veipunkter
Spor • 15 spor, og hvert spor kan inneholde opptil

10 000 veipunkter
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17.1 Slik fungerer ekkoloddet
Ekkoloddapplikasjonen bruker en ekkoloddmodul
og en egnet ekkoloddtransduser. Ekkoloddmodulen
tolker signaler fra transduseren og genererer et
detaljert undervannsbilde. Ulike ekkoloddteknologier
er tilgjengelige, og alle fungerer etter samme
grunnleggende prinsipper.
Ekkoloddtransduseren sender pulser med lydbølger
ned i vannet og måler tiden det tar for lydbølgen
å komme til bunnen og tilbake. Ekkoene som
kommer i retur, påvirkes av bunnstrukturen og andre
eventuelle objekter i banen, som rev, vrak, grunner
eller fisk. Ekkoloddmodulen tolker disse signalene
og bygger opp en detaljert undervannsvisning som
vises i ekkoloddapplikasjonen.
Ekkoloddapplikasjonen bruker farger og
skyggelegging for å angi styrken på retursignalene.
Du kan bruke denne informasjonen til å vurdere
bunnstrukturen, og størrelser på fisk og andre
objekter i vannet, som vrakrester eller luftbobler.

Note: Enkelte transdusere har ekstra sensorer for
måling av vanntemperatur og/eller fart.

17.2 Sonarteknologi

Tradisjonell ekkoloddteknologi
Tradisjonelle ekkolodd bruker en enkelt
bærefrekvens eller bærebølge for signalet. For å
bestemme dybden måler ekkoloddene tiden det tar
for lydekkoet å komme tilbake til transduseren.

D12600-2

CHIRP-teknologi
CHIRP-ekkolodd bruker et oppdaget CHIRP-signal
som kan skille mellom ulike mål i nærheten av
hverandre, noe som gjør det mulig for ekkoloddet å
vise ulike mål i stedet for store, sammenslåtte mål.
CHIRP gir blant annet bedre måloppløsning,
bunndeteksjon – selv gjennom agnballer og
temperaturskiller – og deteksjonsfølsomhet.

D12601-2

Raymarine-ekkoloddmoduler
Nedenfor finner du informasjon om Raymarines
ekkoloddmoduler.
Dybden som er vist nedenfor for DownVisionTM
ekkoloddmoduler, er typisk oppnåelig dybde,
avhengig av den tilkoblede transduser i optimale
vannforhold. Dybdene som et vist for tradisjonelle
og CHIRP sonarmoduler er maksdybdene som er
oppnåelige avhengig av den tilkoblede transduseren
i optimale vannforhold.
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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)

Ekkoloddmodul Teknologi / Beskrivelse
CP450C CHIRP ekstern
CP100 DownVisionTM ekstern
Dragonfly DownVisionTM intern
a68 / a78 DownVisionTM intern
CP300 Tradisjonell ekstern
a67 / a77 Tradisjonell intern
c97 / c127 Tradisjonell intern
e7D / e97 / e127 Tradisjonell intern
DSM25 / DSM30 /
DSM300

Eldre modell ekstern

CHIRP-ekkolodd: oversikt
Ekkoloddet tolker signaler fra transduseren
og genererer et detaljert undervannsbilde.
Transduseren sender pulser med lydbølger ned i
vannet og måler tiden det tar for lydbølgen å reise
til bunnen og tilbake. Ekkoene som kommer i retur,
påvirkes av bunnstrukturen og andre eventuelle
objekter i banen, som rev, vrak, grunner eller fisk.
Ekkoloddet genererer en 25° konisk stråle. Strålen
dekker vannsøylen rett under båten.

Konisk stråle

D12784-2

Ekkoloddet fungerer godt ved ulike hastigheter. På
dypere vann optimaliseres CHIRP-båndbredden
automatisk for å forbedre bunnlås og deteksjon
av bevegelige objekter (som fisk) i den bredere
vannkolonnen.
Eksempel på skjermvisning av CHIRP-ekkolodd

CHIRP DownVisionTM: oversikt
DownVisionTM genererer en bred side-til-side-stråle
og en smal baug-til-akter-stråle. DownVisionTM-
strålen dekker en vannkolonne rett under og på
sidene av båten.

DownVisionTM-stråle

D12777-2

DownVisionTM er effektiv ved lave hastigheter. På
dypere vann optimaliseres CHIRP-båndbredden
automatisk for å forbedre bunnlås og deteksjon
av bevegelige objekter (som fisk) i den bredere
vannkolonnen.
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Den brede, tynne strålen gir tydelige retursignaler.
Bruken av CHIRP-prosessering og høyere
driftsfrekvens gir et mer detaljert bilde, noe som gjør
det enklere å identifisere bunnstrukturer der det kan
finnes fisk.
Eksempel på skjermvisning av CHIRP
DownVisionTM

17.3 Ekkoloddoversikt
Ekkoloddapplikasjonen hjelper deg med å tolke hva
som er under vannet rundt båten.
Blant funksjonene i ekkoloddapplikasjonen er:
• kanalvalg (aktiv ekkoloddmodul og frekvens)
• *visningsmoduser (Zoom, A-Scope eller Bunnlås)
• automatisk eller manuell områdekontroll
• følsomhetsinnstillinger for å optimalisere og
forenkle bildet som vises

• pause og justering av hastigheten på det rullende
bildet

• bruke veipunkter til å merke av en posisjon
• fastsette dybder og avstander for mål
• ekkoloddalarmer (fisk, dybde eller vanntemperatur)

Note: * Hvilke visningsmoduser som er tilgjengelig,
avhenger av hvilken sonarkanal/-modul som vises.

Ekkoloddskjermen
Ekkoloddapplikasjonen viser et rullende bilde
av vannet under båten fra høyre til venstre over
skjermen. Hver rute i ekkoloddapplikasjonen
konfigureres for seg til å vise en annen
ekkoloddmodul/-frekvens.
Eksempel: CHIRP-visning

Eksempel: DownVisionTM-visning

Ekkoloddvisningen har følgende elementer:
• Bunn og bunnstruktur som rev, skipsvrak osv.
• Målbilder som indikerer fisk.
• En statuslinje som angir gjeldende ekkoloddmodul
og kanal i bruk.

• Bunndybde.
• * Skjermkontroller.
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Note: * Skjermkontroller er bare tilgjengelig på
multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjonali-
tet og avhenger av ekkoloddmodulen og kanalen
som vises.

Rutene i ekkoloddapplikasjonen
Alle rutene i ekkoloddapplikasjonen er uavhengige
av hverandre, og eventuelle endringer i kanalvalg
eller visningsmodus lagres automatisk i den aktuelle
ruten.
Flere ulike sider kan settes opp på startskjermen,
som så kan brukes til å vise ulike kombinasjoner av
kanaler og visningsmodus.

Innholdsmeny for ekkolodd
Ekkoloddapplikasjonen har en innholdsmeny med
informasjon og snarveier til menyelementer.

Innholdsmenyen viser data for markørens posisjon:
• Dybde
• Område
I innholdsmenyen finnes også følgende
menyelementer:
• Plasser veipunkt
• Plasser markør
• * Flytt markør
• * Slett markør

Note: * Bare tilgjengelig hvis en markør har blitt
plassert.

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

17.4 Støtte for flere ulike
ekkoloddmoduler
Multifunksjonsskjermen har støtte for flere aktive
sonarmoduler på samme nettverk.
Du kan velge hvilken sonarkanal du vil skal vises på
skjermen. Bare én kanal kan vises på en gang i én
enkelt rute i ekkoloddapplikasjonen. Flere kanaler
kan vises samtidig ved hjelp av egentilpassede delte
visninger. Alternativt kan flere tilpassede sider settes
opp etter individuelle behov.

Kanal Beskrivelse Ekkoloddmodul
Auto Velger automatisk den

beste frekvensen for
bunnsporing

CP300, CP450C Mul-
tifunksjonsskjermer
med sonarfunksjonali-
tet

50 kHz / 83
kHz

Bra i dypere farvann og
for en bred sonarvinkel

CP300, CP450C Mul-
tifunksjonsskjermer
med sonarfunksjonali-
tet

100 kHz Gode detaljer på
de fleste dybder
med moderat bred
sonarvinkel

CP450C

160 kHz Gir gode detaljer i
grunnere farvann

CP450C

200 kHz Gir best detaljer i
grunnere farvann

CP300 Multifunk-
sjonsskjermer med
sonarfunksjonalitet

Lav
CHIRP

God målseparasjon i
dypt vann

CP450C

Middels
CHIRP

God generell ytelse og
god målseparasjon

CP450C

Høy
CHIRP

Best for tydelig
målseparasjon på
grunt vann samt
bunndetaljer

CP450C

DownVi-
sionTM

Gir fotolignende bilder
av bunnstrukturen

CP100
DownVisionTM variant
multifunksjonsskjerm

Sonar
(200 kHz
CHIRP)

Finner agn- og rovfisk
med bred sonarvinkel

CP100
DownVisionTM variant
multifunksjonsskjerm
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Note:
1. Hvilke kanaler som er tilgjengelige, avhenger

av ekkoloddmodulen og den tilkoblede
transduseren.

2. DownVisionTM sonarmoduler har både
en DownVisionTM-kanal og en tradisjonell
sonarkanal.

Velge sonarkanal
Følg trinnene nedenfor for å velge kanalen du vil
vise.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Kanal.

Siden for kanalvalg vises.
3. Velg fanen for ekkoloddmodulen du vil bruke.

En liste over tilgjengelige kanaler for den valgte
ekkoloddmodulen vises.

4. Velg en kanal fra listen.
Kanalvalgsiden lukkes, og den valgte kanalen vil nå
vises i ekkoloddapplikasjonen.

Vise flere sonarkanaler
Du kan vise opptil fire sonarkanaler på samme tid
ved å opprette en egen side for delt skjerm som viser
flere ulike ekkoloddapplikasjonsbilder.

NB!: Pinghastigheten din kan bli redusert hvis du
viser forskjellige kanaler fra samme ekkoloddmodul
på samme tid.

1. Opprett en ny side med delt skjerm ved hjelp av
flere ulike ekkoloddvisninger.

Se under Endre en eksisterende side på
startskjermen for å se hvordan du oppretter en
side.

2. Åpne den nyopprettede siden.

3. Velg OK i en av ekkoloddrutene.
4. Velg kanalen du ønsker å se i den valgte ruten.

Se under Velge sonarkanal for informasjon om
valg av sonarkanal.

5. Gjenta trinnene 3 og 4 for hver rute på siden med
delt skjerm.

Dybdedatakilde
Når man har flere ulike kilder til dybdedata på
et system, og dybdedatakilde er satt til Auto, vil
systemet automatisk velge den beste kilden til
dybdedata.
Systemet vil prioritere dybdedatakildene i henhold til
tabellen nedenfor:

1 CP450C SeaTalkhs

2 CP300 SeaTalkhs

3 DSM300 SeaTalkhs

4 DSM30 SeaTalkhs

5 Multifunksjons-
skjermer med tra-
disjonell sonar

SeaTalkhs / intern

6 DownVisionTM va-
riant multifunk-
sjonsskjerm

SeaTalkhs / intern

7 CP100 SeaTalkhs

8 Instrument/multi-
funksjonsskjerm

SeaTalkng

9 Instrument SeaTalk
10 Instrument/multi-

funksjonsskjerm
NMEA 0183

Hvis flere ekkoloddmoduler av samme type finnes
på et SeaTalkhs-nettverk, blir enheten med høyest
serienummer bli valgt som den foretrukne datakilden.
For SeaTalkng- og NMEA 0183-nettverk velges
enheten med høyest CAN-adresse.
Hvis den foretrukne dybdedatakilden blir utilgjengelig,
vil systemet automatisk velge datakilden med nest
høyeste prioritet.
Se avsnittet Datakildemeny for informasjon om valg
av foretrukne datakilder.

NB!: Dybdeforskyvning må angis for alle installerte
transdusere for å sikre at konsistente og nøyaktige
data vises. Se avsnittet Dybdeforskyvning for
detaljer.
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17.5 Egendefinerte kanaler
Egendefinerte kanaler kan opprettes fra
standardkanalene for hver ekkoloddmodul unntatt
automatiske kanaler. Dette gjør at du kan tilpasse
enkelte innstillinger og lagre dem som en egen
kanal. Disse kanalene kan deretter knyttes til
bestemte ruter i ekkoloddapplikasjonen. Opptil
ti egendefinerte kanaler kan opprettes for hver
tilkoblede ekkoloddmodul.
Når følgende innstillinger endres, lagres de i den
kanalen som vises for øyeblikket:
• Følsomhetsinnstillinger
• Områdeinnstillinger
• Frekvensjustering – Bare to frekvensinnstillinger
kan lagres per transduser/ekkoloddmodul-
kombinasjon.

Note: Hvis du tilbakestiller ekkoloddet vil du
slette alle egendefinerte kanaler for den aktuelle
ekkoloddmodulen.

Opprette en egendefinert kanal
Følg trinnene nedenfor for å opprette en egendefinert
kanal.
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Kanal.

Siden for kanalvalg vises.
2. Velg fanen for ekkoloddmodulen som du ønsker

å opprette en egendefinert kanal for.
3. Velg ikonet Kanalalternativer ved siden av

kanalen som du ønsker å bruke.
4. Bruk eventuelt ikke-touch-kontrollene til å velge

kanal, og trykk deretter på OK og hold den inne
til skjermen med alternativer vises.

5. Velg Kopier kanal.
Skjermtastaturet vises.

6. Skriv inn navnet du vil tildele den nye kanalen.
7. Velg LAGRE.

Den nye kanalen er nå tilgjengelig i kanallisten
for den aktuelle ekkoloddmodulen.

8. Velg den nye kanalen for å vise den i
ekkoloddbildet.
Endringer i følsomhet, område eller frekvens blir
automatisk lagret for kanalen som vises.

Du kan nå tilordne den nye kanalen til en rute i
ekkoloddapplikasjonen.

Gi navn til egne kanaler
Med siden for kanalvalg vist:

1. Velg fanen for ekkoloddmodulen som inneholder
den kanalen du vil gi et nytt navn.

2. Velg ikonet Kanalalternativer ved siden av den
egendefinerte kanalen.
Siden med alternativer for egendefinerte kanaler
vises.

3. Velg Gi nytt navn.
Skjermtastaturet vises.

4. Skriv inn det nye navnet på kanalen.
5. Velg LAGRE.

Slette egendefinerte kanaler
Med siden for kanalvalg vist:
1. Velg fanen for ekkoloddmodulen som inneholder

den kanalen du vil slette.
2. Velg ikonet Kanalalternativer ved siden av den

egendefinerte kanalen.
3. Velg Slett.

En bekreftelsesmelding vises.
4. Velg Ja.
Den egendefinerte kanalen har nå blitt fjernet fra
systemet.
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17.6 Sonarbildet

Slik tolker du havbunnen ved hjelp av
ekkoloddet
Det er viktig å forstå hvordan man tolker havbunnen
som vises i ekkoloddvisningen.
Havbunnen returnerer vanligvis et sterkt ekko.
De følgende bildene viser hvordan ulike forhold på
havbunnen representeres i ekkoloddvisningen:

D
68

55
-3

 

1

2

3

Element Beskrivelse
1 Hard bunn (sand) gir en tynn linje.
2 Myk bunn (gjørme eller dekket med sjøgress)

gir en bred linje.
3 Steinete eller ujevn bunn eller et vrak gir et

ujevnt bilde med topper og daler.

De mørke lagene indikerer et sterkt ekko; de lyse
områdene indikerer svakere ekko. Dette kan bety at
det øvre laget er mykt, og at det derfor lar lydbølgene
passere mot det mer faste laget under.
Det er også mulig at lydbølgene tar to hele turer: Det
treffer havbunnen, returneres fra båten og sender på
nytt fra havbunnen. Dette kan skje hvis vannet er
grunt eller bunnen er hard.

Faktorer som påvirker ekkoloddvisningen
Visningens kvalitet og nøyaktighet kan påvirkes
av en rekke ulike faktorer, som blant annet
hastighet, dybde, objektstørrelse, bakgrunnsstøy og
transduserfrekvens.

Båtens hastighet
Målenes form endres i takt med farten du holder.
Lavere hastigheter gir flatere, mer horisontale
merker. Høyere hastigheter gjør at målet blir tykkere
og noe buet, frem til merket ser ut som en dobbel
vertikal linje ved høy fart.

Måldybde
Jo nærmere målet er overflaten, desto lengre vil
merket på skjermen være.

Vanndybde
Ettersom havdybden øker, reduseres signalstyrken,
noe som vil føre til at bunnen vil få en lysere farge
på skjermen.

Objektets størrelse
Jo større målet er, desto større vil det vises i
ekkoloddvisningen. Størrelsen på et fiskemål
avhenger også av størrelsen på fiskens
svømmeblære, snarere enn av fiskens totale
størrelse. Størrelsen på svømmeblæren varierer
mellom ulike fiskeslag.

Birefleks / Bakgrunnsstøy
Ekkoloddvisningen kan forringes av ekko som
mottas fra flytende eller sunkede rester, luftbobler,
eller til og med båtens bevegelse. Dette kalles
"bakgrunnsstøy" eller "birefleks" og kan kontrolleres
via følsomhetsinnstillingene. Systemet kan
automatisk styre enkelte innstillinger i henhold
til dybde og værforhold. Du kan også justere
innstillingene manuelt hvis du ønsker dette.

Transduserfrekvens
Det samme målet vil se annerledes ut når du
bruker forskjellige transduserfrekvenser. Jo lavere
frekvensen er, desto bredere er merket.

Gjenopprette mistet bunn
Hvis du mister havbunnen, kan du følge trinnene
nedenfor for å hente bunndybden på nytt.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Sørg for at båten din er i klart, rolig farvann.
2. Hvis området er satt til Manuell, justerer du

området til den kjente dybden for plasseringen
som vist i kartet.

3. Eventuelt, hvis området er satt til Auto, endrer
du til manuell og justerer området til den kjente
dybden for plasseringen som vist i kartet.

4. Når ekkoloddmodulen har hentet bunnen på nytt,
kan du endre områdemodus tilbake til Auto.
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17.7 Område
Områdefunksjonen lar deg spesifisere dybdeområdet
som skal vises i ekkoloddvisningen. I Autoskala
justerer ekkoloddapplikasjonen området automatisk
slik at vannsøylen og bunnen alltid vises. I manuell
modus kan du justere området som vises på
skjermen etter behov.
Tabellen nedenfor viser eksempler på
områdefunksjonen brukt med forskjellige
sonartyper.

Tradisjonelle kanaler
og CHIRP-kanaler DownVisionTM kanal

Auto-
skala

Manuelt
område

Endre dybdeområdet
Du kan velge mellom enten:
• Automatisk justering, der skjermen automatisk
viser det grunneste området som er mulig.

• Manuell justering av dybdeområdet, opp
til den maksimale dybden som er tillatt i
ekkoloddapplikasjonen.

Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Område.
2. Velg Skala for å veksle mellom Auto og Man.
3. Med manuell modus valgt kan du nå justere

dybdeområdet som vises på skjermen.

Note: Når menyen Område er åpen, kan du
ikke bruke rotasjonskontrollen til å snevre
inn eller utvide visningen. For å kunne bruke
rotasjonskontrollen til dette må du først lukke
Område-menyen.

Snevre inn eller utvide område
Hvordan du snevrer inn eller utvider området i
ekkoloddapplikasjonen, avhenger av hvilken type
multifunksjonsskjerm du har.
I tabellen nedenfor vises områdekontrollene som er
tilgjengelige for hver instrumentmodell.

Kontrollknapper
Multifunksjons-
skjermer

Rotasjonskon-
troll

• c-serie
• e-serie
• RMK-9-tastatur

Knapper for
mindre og større
område

• c-serie
• e-serie (unntatt

e7 og e7D)
• RMK-9-tastatur

Dra skjermen Opp
eller Ned

• a-serie
• e-serie
• gS-serie

Områdeforskyvning
Funksjonen for områdeforskyvning gjør det mulig å
vise et bestemt område av vannsøylen på skjermen.
I eksempelet nedenfor vises ikke de øverste 20
fotene av vannsøylen.

Bruke områdeforskyvning
Standardinnstillingen er at skjermen justeres slik
at sjøbunnen holder seg i nederste halvdel av
skjermen. Alternativt kan du forskyve bildet innenfor
det aktuelle området.
Fra applikasjonsmenyen, med Område satt til
Manuell:
1. Velg Område.
2. Velg Områdeforskyvning.

Menyen for områdeforskyvning vises.
3. Sett innstillingen til ønsket verdi.

Du vil se området endres på skjermen etter hvert
som du justerer innstillingen.

4. Velg Tilbake eller trykk på OK for å bekrefte
innstillingen og lukke menyen.
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17.8 Rullende ekkoloddvisning
Ekkoloddbildet ruller fra høyre til venstre. Du kan
stanse rullingen eller justere rullehastigheten slik at
det blir lettere å plassere veipunkter eller VRM-er
på skjermen.

Rullehastighet
Du kan justere hastigheten som ekkoloddbildet ruller
med. Større hastighet gir et mer detaljert bilde,
som kan være nyttig når du søker etter fisk. Hvis
du velger en lavere hastighet, vil informasjonen bli
lenger på skjermen.

Rullepause
Du kan sette visningen på pause, for å se et
‘snapshot’ av ekkoloddbildet. Når bildet er satt på
pause, stopper rullingen, men dybdeindikasjonen
fortsetter imidlertid å oppdateres.

Justere rullehastighet
Standard rullehastighet er 100 %. Rullehastigheten
kan justeres via trinnene nedenfor.
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Rullehastighet.

Justeringskontrollen for rullehastighet vises.
3. Sett rullehastigheten til ønsket innstilling.

Justeringstrinnene er som følger:
• Trinn på 10 % for verdier mellom 10 % og 100
%

• Trinn på 100 % for verdier mellom 100 % og
500 %

4. Velg Tilbake eller OK for å bekrefte den nye
verdien og gå ut av justeringsmenyen.

Stanse skjermen midlertidig
Ekkoloddapplikasjonen kan stanses midlertidig.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Rulling slik at Pause merkes av.

Velg Rulling igjen for å gjenoppta rullingen.

17.9 Visningsmoduser for ekkolodd

Velge visningsmodus for ekkolodd
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Velg modus:.
4. Velg ønsket visningsmodus:

• Ingen
• Zoom
• * A-Scope
• * Bunnlås

Note: * Ikke tilgjengelig på DownVisionTM kanalen
på DownVisionTM ekkoloddmoduler.

Zoom-modus for ekkolodd
Zoom-visningsmodusen forstørrer et område av
ekkoloddvisningen, slik at du kan se et mer detaljert
bilde.
Zoom-alternativet lar deg:
• Erstatte ekkoloddvisningen som er standard med
det zoomede bildet, eller vise det zoomede bildet
ved siden av standardvisningen.

• Sette zoomingsfaktoren til et forhåndssatt nivå
eller justere den manuelt.

• Flytte den zoomede delen av bildet til et annet
punkt på skjermen.

Når området øker, øker også området som vises i
zoom-vinduet.

Delt zoom
Med zoomvisningsmodusen kan du dele skjermen
og vise det zoomede bildet ved siden av
ekkoloddvisningen som er standard (DELT ZOOM).
Den zoomede delen indikeres ved en zoom-boks i
standardbildet.

Valg av delt skjerm i zoom-modus
Fra ekkoloddapplikasjonen, med zoom-modus valgt:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Zoom slik at Delt merkes av.

Ved å velge Zoom vil du veksle mellom Delt og
Full.
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Justere ekkoloddets zoomingsfaktor
Når visningsmodus er satt til Zoom, kan du velge en
zoomfaktor eller justere den manuelt.
Fra ekkoloddapplikasjonen, med visningsmodus satt
til Zoom:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Zoomingsfaktor.
4. Velg en forhåndsinnstilt zoomingsfaktor (x2, x3,

x4) eller velg Manuell
Etter at du har gjort valget ditt, vil du sendes
tilbake til visningsmodusmenyen.

5. Hvis Manuell er valgt, velger du Manuell zoom.
Justeringsmenyen for manuell zoomingsfaktor
vises.

6. Sett innstillingen til ønsket verdi.
7. Velg Tilbake eller trykk på OK for å bekrefte

innstillingen.

Justering av posisjonen for ekkoloddets
zoomingsområde
Når zoomingsfunksjonen er valgt, velger systemet
automatisk zoomingsposisjonen slik at bunndetaljene
alltid vises i nedre halvdel av skjermen. Om ønskelig
kan du stille om delen av bildet som skal zoomes,
slik at et alternativt område vises.
Fra ekkoloddapplikasjonen, med zoom-modus valgt:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Zoom-posisjon slik at Man merkes av.

Når du velger zoom-posisjon, veksler du mellom
Man og Auto.

4. Velg Man. zoom-pos:.
Justeringskontrollen for numerisk zoom-verdi
vises.

5. Sett innstillingen til ønsket verdi.
6. Velg Tilbake eller OK for å lukke menyen.

Ekkoloddets A-Scope-modus
A-Scope-modusen lar deg se et sanntidsbilde
(snarere enn et historisk bilde) av havbunnen og
fisken rett under båten din.
Den standard ekkoloddvisningen viser et historisk
opptak av ekkoloddsignaler. Hvis det er ønskelig,
kan du ved å bruke A-Scope-funksjonen vise et
sanntidsbilde av havbunnsstrukturen og fisken rett
under transduseren. Bunnbredden som dekkes av
A-Scope, indikeres nederst i vinduet. A-Scope gir en
mer nøyaktig indikasjon av målstyrken, som også
blir lettere å tolke.
Det finnes tre A-Scope-moduser:

Modus 1 Modus 2 Modus 3

A-scope-bildet er
sentrert i vinduet.

Venstresiden i
bildet for modus
1 utvides, for å gi
en mer detaljert
visning.

A-scope-bildet
vinkler seg
utover ettersom
signalbredden
reduseres med
dybden.

Tallene som vises på bunnen i A-Scope-modus,
indikerer den omtrentlige diameteren (i valgte
dybdeenheter) på den koniske strålen som dekker
bunnen.

Valg av A-Scope-modus
Fra ekkoloddapplikasjonen, med A-Scope-modus
valgt:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Velg modus:.
4. Velg A-Scope.
5. Velg A-Scope: for å vise listen over

A-Scope-moduser.
6. Velg ønsket modus.

Bunnlås
Bunnlåsvisningen legger til et filter som flater ut
bildet av havbunnen, slik at objekter på eller like over
bunnen blir tydeligere. Denne funksjonen er spesielt
nyttig for fiske av bunnfisk.
Ved å justere området for bunnlåsbildet kan du
se flere detaljer om sjøbunnen. Du kan også
omplassere bildet på skjermen til hvor som helst
mellom bunnen av vinduet (0 %) og midt i vinduet
(50 %) ved å bruke bunnforskyvningskontrollen.
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Justering av område/posisjon for bunnlås
Fra ekkoloddapplikasjonen, med bunnlåsvisnings-
modus valgt:
1. Velg Meny.
2. Velg Visningsmodus.
3. Velg Bunnlås for å skifte mellom full skjerm og

delt skjerm
4. Velg Bunnlåsskala.

Når du velger Bunnlåsskala, vises
justeringsmenyen for bunnlåsskala.

5. Sett innstillingen til ønsket verdi.
6. Velg Tilbake eller trykk på OK for å bekrefte

innstillingen.
7. Velg Endre bunnlås for å flytte bildet på

skjermen.
Når du velger Endre bunnlås, vises
justeringsmenyen for bunnlåsendring.

8. Sett innstillingen til ønsket verdi.
9. Velg Tilbake eller trykk på OK for å bekrefte

innstillingen.

17.10 Menyalternativer for
presentasjon
Menyen Presentasjon gir deg tilgang til ekstra
skjermfunksjonalitet.
Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige alternativene
under Presentasjon.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
*Måldybde-ID Kontrollerer

om dybden
på oppdagede
mål skal vises.
Nivået for målene
som vises, er
direkte knyttet til
følsomhetsnivået
for fiskealarmen.

• På
• Av

Dybdelinjer Kontrollerer
om horisontale
dybdeindikerende
linjer skal vises.

• På
• Av

*Hvit linje Når dette
alternativet er
satt På, vil det
vises en hvit linje
langs havbunnens
kontur. Dette
hjelper deg til å
vurdere objekter
nær bunnen.

• På
• Av

*Bunnfyll Når dette
alternativet er satt
På, vil havbunnen
vises med en sterk
farge.

• På
• Av

Fargepalett Det finnes ulike
fargepaletter for
ulike situasjoner
og personlige
preferanser.

Tradisjonelle
/ CHIRP
sonarkanaler

• Klassisk blå
• Klassisk svart
• Klassisk hvit
• Sollys
• Gråskala
• Omvendt

gråskala
• Kobber
• Nattsyn
DownVisionTM
kanaler

• Kobber
• Motsatt Kobber
• Skifergrå
• Motsatt

Skifergrå
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Menyelement Beskrivelse Alternativer
Rullehastighet Angi

rullehastigheten
for ekkoloddet.

• 10 % – 500 %

Effektkontroller Styrer hvorvidt føl-
somhetsinnstillin-
gene på skjermen
vises.

• Vis (Standard)
• Skjul

Oppsett av
databokser

Lar deg sette opp
og vise/skjule
opptil to
databokser i
skjermens nedre
venstre hjørne:

• Databoks 1
• Velg data
• Databoks 2
• Velg data

Databoks 1

• På
• Av
Velg data
Lar deg velge
datatype etter
kategori.
Databoks 2

• På
• Av
Velg data
Lar deg velge
datatype etter
kategori.

Note:
• * Ikke tilgjengelig på DownVisionTM kanaler.

17.11 Dybde og avstand
Ekkodloddapplikasjonen har en rekke funksjoner
som hjelper deg med å bestemme dybder og
avstander. Disse funksjonene er beskrevet nedenfor:

D12222-5

1 2 43 5 76

Beskrivelse
1 Dybdeavlesning – dybde til sjøbunn.
2 Dybdemål-ID – dybder vises i forhold til gjenkjente

mål. Hvor følsomme disse ID-ene er, er direkte knyttet
til fiskealarmens følsomhet; jo større fiskealarmens
følsomhet er, desto høyere er antallet merkede mål.

3 Dybdelinjer – horisontalt stiplede linjer trukket med
jevne intervaller som indikerer dybden fra overflaten.

4 Horisontal VRM-markør – indikerer målets dybde.
5 Vertikal VRM-markør – indikerer avstanden bak båten

din.
6 Markørdybde – dybden til markørposisjonen.

Markøravstand – dette er avstanden fra båten til
markøren.

7 Dybdemarkører – disse tallene indikerer dybden.

Måle dybde og avstand med VRM
Du kan bruke en variabel rekkeviddemarkør (Variable
Range Marker, VRM) til å bestemme dybden og
avstanden til et objekt. Disse markørene består av
en horisontal (dybde) og en vertikal (avstand) linje,
og hver av dem er merket med det aktuelle målet.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny
2. Velg Rull slik at Pause merkes av (Dette vil

kanskje gjøre det lettere å plassere markøren).
Ved å velge Rull vil du veksle mellom Pause og
Gjenoppta.

3. Velg hvor du ønsker å plassere markøren.
4. Åpne innholdsmenyen for ekkolodd.
5. Velg Plasser markør.

Når markøren er plassert, kan du flytte den ved
å velge Flytt markør fra innholdsmenyen for
ekkoloddet.

Note: VRM er kun tilgjengelig i bunnlåsmodus i
modusen Delt skjerm.
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17.12 Veipunkter i ekkoloddapplika-
sjonen
Ved å plassere et veipunkt i ekkoloddvisningen kan
du merke av en posisjon, slik at du kan gå tilbake
til den senere.
Når et veipunkt er plassert, blir detaljene for punktet
lagt til veipunktlisten, og en vertikal linje som viser
veipunktsymbolet, vises på skjermen. Du kan så
navigere mot veipunktene i kartapplikasjonen.

Plassering av et veipunkt i
ekkoloddapplikasjonen
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg og hold ønsket plassering på skjermen.

Innholdsmenyen for ekkolodd vises.
2. Velg Plasser veipunkt.

Plassere et veipunkt ved hjelp av
WPT-knappen eller et ikon
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg WPT.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Med veipunktmenyen åpen:

• Trykk WPT-knappen på nytt for å plassere et
veipunkt ved posisjonen til båten, eller

• Velg ønsket alternativ: Plasser veipunkt ved
fartøyets posisjon, Plasser veipunkt ved markør
eller Plasser veipunkt ved breddegr./lengdegr.

Plassere et veipunkt via innholdsmenyen
Du kan plassere et veipunkt i ekkoloddapplikasjonen
via innholdsmenyen.
Fra innholdsmenyen for ekkolodd:
1. Velg Plasser veipunkt.

Veipunktet plasseres på markørens plassering,
og dialogboksen for nytt veipunkt vises.

2. Velg OK for å godkjenne standard
veipunktdetaljer.

3. Eller: Velg et felt for å redigere enkelte
veipunktdetaljer.

17.13 Følsomhetsinnstillinger
Menyen Følsomhetsinnstillinger gir deg tilgang
til funksjoner som viser mer informasjon på
skjermen. I de fleste situasjoner er standardverdiene
tilstrekkelige.
Tabellen nedenfor viser følsomhetsinnstillingene
som er tilgjengelige for hver ekkoloddmodultype.

Down-
Vi-
sionTM

CHIRP
ekstern

Tradi-
sjonell
ekstern

Tradi-
sjonell
intern

Eldre
modell
ekstern

Effekt Ja Ja Ja Ja Ja
Auto-
styrke-
modu-
ser

Nei Nei Nei Ja Ja

Farge-
styrke Nei Ja Ja Ja Ja

Kon-
trast Ja Nei Nei Nei Nei

TVG Nei Ja Ja Ja Ja
Auto
TVG-
modu-
ser

Nei Ja Ja Nei Nei

Noise
Filter
(Støy-
filter)

Ja Nei Nei Nei Nei

Farge-
grense Ja Ja Ja Ja Ja

Styrke-
modus Nei Ja Ja Ja Ja

Note: * Auto TVG-moduser deaktiveres når TVG
er satt til manuell.

Styrke
Styrkeinnstillingene påvirker måten sonarmodulen
behandler bakgrunnsstøy på. Ved å justere
styrkeinnstillingene kan du forbedre sonarbildet,
men vi anbefaler imidlertid – for optimal ytelse under
de fleste forhold – at du bruker de automatiske
innstillingene.
Styrkekontrollen bestemmer styrken som et ekko
skal vises på skjermen for.

20 % manuell
styrke

Autostyrke 80 % manuell
styrke

Auto
I Auto-modus justerer sonarmodulen
styrkeinnstillingen automatisk etter de gjeldende
forholdene.
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Når du bruker en eldre ekkoloddmodul eller en
tradisjonell intern ekkoloddmodul, finnes det tre
tilgjengelige autostyrkemoduser:
• Cruising (Lav)
• Dorging (Med)
• Fiske (Høy)
.

Manuell
Om nødvendig kan du sette effektkontrollene
manuelt, mellom en verdi på 0 % og 100 %.
Denne verdien bør settes høyt nok til å se fisk og
bunndetaljer, men uten for mye bakgrunnsstøy. Høy
styrke brukes generelt på dypt og/eller klart vann,
mens lav styrke brukes på grunt og/eller mørkt vann.
De nye verdiene forblir innstilt selv om du slår av
skjermen.

Styrkekontroller på skjermen
Multifunksjonsskjermer med kun berøringsfunksjo-
nalitet og HybridTouch-skjermer har styrkekontroller
på skjermen.
Når du velger effektkontrollen på skjermen, vil du
se alternativene for effekt:

Når du bruker en eldre ekkoloddmodul eller en
tradisjonell intern ekkoloddmodul, finnes det tre
tilgjengelige autostyrkemoduser:

Når du er koblet til ekstern CHIRP, ekstern
tradisjonell eller DownVisionTM ekkoloddmodul er
ikke styrkemoduser nødvendig.

I manuell modus vises glidebryteren.

Aktivere og deaktivere effektkontroller på
skjermen
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere effektkontroller på skjermen.
På multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonali-
tet, med den aktuelle applikasjonen vist:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Effektkontroller.

Når du velger Effektkontroller, vil du veksle
mellom å vise og skjule kontrollene på skjermen.

Note: Når styrkekontrollene på skjermen er satt
til Skjult, kan styrkeinnstillingene nås direkte fra
applikasjonsmenyen: Meny > Styrke.

Manuell styrkejustering via skjermkontrollene
1. Velg Effekt-kontrollen til venstre i

ekkoloddapplikasjonen.
2. Velg Auto-boksen til å veksle mellom Auto og

Manuell effekt.
3. Når Auto er valgt, holder du glidebryteren inne

og skyver den til venstre for å redusere verdien
eller Høyre for å øke verdien.

Sette autostyrkemodus via skjermkontrollene
1. Velg Effekt-kontrollen til venstre i

ekkoloddapplikasjonen.
2. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk

innstilling.
3. Velg ønsket autostyrkemodus.

Justering av ekkoloddstyrke via menyen
Du kan gå til innstilling av ekkoloddstyrke via
ekkoloddmenyen.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg Gain.

Menyen for justering av gain vises
4. Juster gainkontrollen til ønsket innstilling, eller
5. Velg Auto.

Auto-boksen vil merkes av og slik indikere at
automatisk gain er aktivert.

Angi autostyrkemodus via menyen
Når du bruker en eldre ekkoloddmodul eller en
tradisjonell intern ekkoloddmodul, finnes det tre
autostyrkemoduser tilgjengelig. Du kan angi
autostyrkemodus ved å følge trinnene nedenfor.
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Følsomhetsinnstillinger.
2. Velg Autostyrkemodus.
3. Velg ønsket autostyrkemodus.

Fargestyrke
Tradisjonelle, CHIRP og eldre sonarkanaler bruker
forskjellige farger til å bestemme styrken på et ekko.
Du kan justere fargestyrken manuelt mellom 0 % og
100 % eller sette den til automatisk.

20 % manuell
fargestyrke

Automatisk
fargestyrke

80 % manuell
fargestyrke

Fargestyrken fastsetter nedre grense for den
sterkeste signalfargen. Alle ekko med signalstyrke
over denne verdien, vises i den sterkeste fargen.
Signalene med svakere verdi fordeles likt mellom de
resterende fargene.
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• Ved å sette en lav verdi genererer du et bredt bånd
for den svakeste fargen, men et lite signalbånd for
de andre fargene.

• Ved å sette en høy verdi genererer du et bredt
bånd for den sterkeste fargen, men et lite
signalbånd for de andre fargene.

Justere fargestyrken
Følg trinnene nedenfor for å justere fargestyrken på
tradisjonelle skjermer og CHIRP-sonarkanaler.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg Fargestyrke.

Glidebryteren for farge vises.
4. Sett glidebryteren til ønsket verdi.
5. Velg Tilbake for å bekrefte innstillingen og lukke

glidebryteren, eller
6. Velg Auto for å aktivere automatisk fargestyrke.

Kontrast
DownVisionTM bruker monokrom skyggelegging for
å bestemme styrken på et ekko. Du kan justere
kontrasten manuelt mellom 0 % og 100 % eller sette
den til automatisk.

20 % manuell
kontrast

Autokontrast 80 % manuell
kontrast

Kontraster fastsetter nedre grense for den sterkeste
ekkoskyggen. Alle ekkoer med signalstyrke over
denne verdien, vises i den sterkeste fargenyansen.
Signalene med svakere verdi fordeles likt mellom de
resterende fargenyansene.
• Ved å sette en lav verdi genererer du et bredt
bånd for den mørkeste fargenyansen, men et lite
signalbånd for de andre fargenyansene.

• Ved å sette en høy verdi genererer du et bredt
bånd for den lyseste fargenyansen, men et lite
signalbånd for de andre fargenyansene.

Justere kontrasten
Følg trinnene nedenfor for å justere kontrasten.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg Kontrast.

Glidebryteren for kontrast vises.
4. Sett glidebryteren til ønsket verdi.
5. Velg Tilbake for å bekrefte innstillingen og lukke

glidebryteren, eller
6. Velg Auto for å aktivere automatisk kontrast.

Tidsvariabel styrke (Time Varied Gain, TVG)
Innstillingen for tidsvariabel styrke bestemmer
mengden demping som anvendes gjennom
vannsøylen. Dette gir en balanse mellom signaler

fra grunt vann (der ekkoene er sterke) og signaler
fra dypt vann (der ekkoene er svake), slik at mål
av samme størrelse produserer ekko av samme
størrelse, uansett dybde. TVG-innstillingen kan
stilles inn manuelt fra 0 % til 100 % eller settes
automatisk.

D13057-1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• En høyere TVG-innstilling vil gi svakere mål /
mindre bireflekser på skjermen.

• En lavere TVG-innstilling vil gi sterkere mål / flere
bireflekser på skjermen.

Note: TVG-verdier mellom 0 % og 30 %
representerer "top out"-moduskontroll, mens
verdier mellom 31 % og 100 % representerer
TVG-kontroll.

31 % TVG 100 % TVG Auto TVG

Note: TVG har ingen effekt i simulatormodus, men
det har imidlertid "top out"-modus (0 % til 30 %).

"Top out"-modus
"Top out"-modus er et digitalt filter som kombineres
med TVG-kontrollen. "Top out"-modusfilteret
reduserer støy og bireflekser fra den øverste delen
av sonarstrålen.
"Top out"-modus er aktiv når TVG-verdiene er
mellom 0 % og 30 %. TVG-verdier mellom 31 % og
100 % representerer faktisk TVG-kontroll.

0 % TVG 30 % TVG

Sette TVG til Automatisk
TVG-innstillingen kan settes til automatisk ved å
følge trinnene nedenfor.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg TVG.

Glidebryteren for TVG vises.
4. Velg Auto for å merke av denne boksen.
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Auto TVG modus
Når TVG er satt til automatisk, er tre auto
TVG moduser tilgjengelig, avhengig av hvilken
ekkoloddmodul du bruker.
De tre Auto TVG modusene er som følger:
• Lav
• Medium
• Høy
Auto TVG modusene er bare tilgjengelig på
eldre ekkoloddmoduler og tradisjonell interne
ekkoloddmoduler.

Velge automatisk TVG-modus
Følg trinnene nedenfor for å velge en auto
TVG-modus.
Fra ekkoloddapplikasjonen, med TVG satt til Auto:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg Auto TVG.
4. Velg ønsket innstilling: Lav, Medium eller Høy.

Justere TVG manuelt
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Følsomhetsinnstillinger.
2. Velg TVG.

Glidebryteren for TVG vises.
3. Sett glidebryteren til ønsket verdi.

Verdier mellom 31 % og 100 % representerer
TVG-kontroll.

4. Velg Tilbake eller OK for å lukke glibebryteren.

TVG skjermkontroller
Multifunksjonsskjermer med kun berøringsfunksjo-
nalitet og HybridTouch-skjermer har TVG kontroller
på skjermen.

TVG-innstillingene vil vises når du velger
TVG-kontrollen på skjermen.
Når du er koblet til eksterne CHIRP ekkoloddmoduler
(unntatt DownVisionTM) og eksterne tradisjonelle
ekkoloddmoduler (unntatt eldre modeller), kan du
velge tre automatiske TVG-moduser.

I manuell modus vises glidebryteren.

Aktivere og deaktivere effektkontroller på
skjermen
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere effektkontroller på skjermen.
På multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonali-
tet, med den aktuelle applikasjonen vist:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Effektkontroller.

Når du velger Effektkontroller, vil du veksle
mellom å vise og skjule kontrollene på skjermen.

Note: Når styrkekontrollene på skjermen er satt
til Skjult, kan styrkeinnstillingene nås direkte fra
applikasjonsmenyen: Meny > Styrke.

Justere TVG manuelt via skjermkontrollene
Multifunksjonsskjermer med kun berøringsfunksjo-
nalitet og HybridTouch-skjermer har TVG kontroller
på skjermen.
1. Velg TVG-kontrollen til venstre i ekkoloddapplika-

sjonen.
2. Velg Auto-boksen til å veksle mellom Auto og

Manuell TVG.
3. Sett innstillingen til ønsket verdi.

Sette auto-TVG med kontrollene på skjermen
Multifunksjonsskjermer med kun berøringsfunksjo-
nalitet og HybridTouch-skjermer har TVG kontroller
på skjermen.
1. Velg TVG-kontrollen til venstre i ekkoloddapplika-

sjonen.
2. Merk av boksen Auto for å velge

auto-TVG-modus.
3. Når du er koblet til eksterne CHIRP

ekkoloddmoduler (unntatt DownVisionTM) og
eksterne tradisjonelle ekkoloddmoduler (unntatt
historiske modeller), kan du velge en automatisk
TVG-modus.

Støyfilter
Støyfilteret er tilgjengelig på DownVisionTM
ekkoloddmoduler. Støyfilteret reduserer støy på
skjermen ved å variere signalstyrken i ulike deler av
vannsøylen.
Støyfilteret kan settes til automatisk eller justeres
manuelt:
• Automatisk – I automodus er innstillingen for
støyfilteret satt til 20 %.

• Manuelt – Du kan stille inn støyfilteret manuelt,
mellom 1 og 100 %.
– Lave verdier reduserer dybden som filteret
aktiveres ved.

– Høye verdier øker dybden som filteret aktiveres
ved.

De nye verdiene forblir innstilt selv om du slår av
skjermen.

Ekkoloddapplikasjon 187



Justere støyfilteret
Følg fremgangsmåten nedenfor for å justere
støyfilteret:
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Følsomhetsinnstillinger.
3. Velg Støyfilter.

Glidebryteren for støyfilter vises.
4. Juster støyfilteret til ønsket verdi.
5. Eventuelt merker du av for Auto for å gå til

automatisk modus.

Note: Støyfilteret kan også justeres ved å velge
støyfilterkontrollen på skjermen.

Fargegrense
Fargegrensen bestemmer nedre signalstyrke for
når mål ikke skal vises. Tradisjonelle sonarer og
CHIRP-sonarer bruker forskjellige farger til å fastslå
signalstyrker, mens DownVisionTM bruker monokrom
skygge.
Fargegrenseinnstillingen gjelder for hele
systemet. Når fargegrenseverdien endres, får alle
ekkoloddapplikasjonsrutene på alle skjermene i
nettverket samme fargegrenseverdi.

Fargegrense

Tradisjonelle
kanaler / CHIRP-
kanaler DownVisionTM kanal

100
% (Standard)

50 %

En lav innstilling vil gjøre slik at bare de sterkeste
fargene eller de lyseste skyggene vises.

Justere fargegrensen
Fargegrensens standardverdi er 100 %. Du
kan justere denne innstillingen slik at færre
farger/nyanser vises.
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Følsomhetsinnstillinger.
2. Velg Fargegrense.
3. Sett fargegrensen til ønsket innstilling.
4. Velg OK for å bekrefte den nye verdien og gå ut

av justeringsmenyen.

Styrkemodus
Styrkemodusen bestemmer transduserens
styrkenivå. Styrkemodus kan settes til automatisk
eller justeres manuelt mellom 0 % og 100 %.
Styrkemodus er bare tilgjengelig på CHIRP,
tradisjonelle og eldre sonarmoduler.
• Auto – Dette er standardinnstillingen. Når auto er
valgt, bestemmer sonarmodulen automatisk beste

styrkeinnstilling basert på aktuell dybde, fart og
signalstyrke fra bunnen.

• Manuell – Du kan justere styrkenivået i trinn på 1
%. Lavere styrkenivåer brukes vanligvis for dybder
under 2,4 m, og høyere styrkenivåer velges typisk
for dybder over 3,7 m.

Justere transduserstyrken
Fra ekkoloddmenyen:
1. Velg Følsomhetsinnstillinger.
2. Velg Styrkemodus.

Glidebryteren for styrkemodus vises.
3. Sett glidebryteren til ønsket verdi, eller
4. Velg Auto for å aktivere modus for automatisk

styrke.
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17.14 Ekkoloddalarmer
Følgende ekkoloddalarmer kan stilles inn når du har
en dybdedatakilde tilgjengelig.
• Fisk – alarmen utløses når et mål møter det
spesifiserte følsomhetsnivået og er innenfor
dybdegrensene (hvis spesifisert).

• Ekkolodd dybde – alarmen utløses når den
registrerte dybden er større enn dybdegrensen.

• Ekkolodd grunt – alarmen utløses når den
registrerte dybden er mindre enn grensen for grunt
vann.

Oppsett av fiskealarmer
Fra Alarm-menyen startbilde > Oppsett > Alarmer:
1. Velg Fisk.

Fiskealarmmenyen vises.
2. Velg Fisk slik at På merkes av.
3. Velg Fiskefølsomhet.

Justeringskontrollen for fiskefølsomhet vises.
4. Sett fiskefølsomheten til ønsket verdi.

Jo større følsomheten for fiskealarmen er, desto
flere dybdemål vises.

5. Velg Dybdegrenser fisk slik at På merkes av.
Innstillingene for minste og største fiskedybde
vil aktiveres i menyen.

6. Velg Minste fiskedybde.
Justeringskontrollen for minste fiskedybde vises.

7. Sett verdien til ønsket innstilling.
8. Velg OK for å bekrefte den nye verdien og gå ut

av justeringsmenyen.
9. Velg Maks. fiskedybde.

Justeringskontrollen for maks. fiskedybde vises.
10.Sett verdien til ønsket innstilling.
11. Velg OK for å bekrefte den nye verdien og gå ut

av justeringsmenyen.

Oppsett av alarm for ekkolodddybde
Fra Alarm-menyen startbilde > Oppsett > Alarmer:
1. Velg Ekkolodd dybde.
2. Velg Dypt slik at På merkes av.

Ved å velge Dypt vil du veksle mellom På og Av.
3. Velg Dybdegrense.

Justeringskontrollen for maks. dybde vises.
4. Sett innstillingen til ønsket verdi.
5. Velg OK for å bekrefte den nye verdien og gå ut

av justeringsmenyen.

Note: Dybdegrensen kan ikke settes lavere enn
grunngrensen.

Oppsett av alarm for ekkolodd grunt
Fra Alarm-menyen startbilde > Oppsett > Alarmer:
1. Velg Ekkolodd grunt.
2. Velg Grunt slik at På merkes av.

Ved å velge Grunt vil du veksle mellom På og Av.
3. Velg Grunngrense.

Justeringskontrollen for minste dybde vises.

4. Sett innstillingen til ønsket verdi.
5. Velg OK for å bekrefte den nye verdien og gå ut

av justeringsmenyen.

Note: Grunngrensen kan ikke settes høyere enn
dybdegrensen.

Ekkoloddapplikasjon 189



17.15 Frekvensjustering
Frekvensen avhenger av sonarmodulen og
transduseren som er i bruk. Når du bruker
en ikke-CHIRP ekkoloddmodul eller en CHIRP
ekkoloddmodul som opererer i ikke-CHIRP modus,
kan transduserens frekvens finjusteres manuelt.
Fordelene ved å kunne justere frekvensen er blant
annet:
• Optimalisering med tanke på bestemte fisketyper
og vannforhold.

• Mindre interferens fra andre ekkolodd i nærheten
(ved samme frekvens).

• Bruk av bred eller smal stråle på en bestemt
transduser.

Frekvensjustering på tradisjonelle og eldre
modeller
Følgende frekvenstyper er tilgjengelige på
tradisjonelle og eldre ekkoloddmoduler:
• Auto – Ved drift i automatisk modus er ingen
finjustering nødvendig, ettersom systemet vil
stille inn frekvensen automatisk i forhold til
transduserens driftsforhold.

• Lavere frekvenser – (f.eks. 50 kHz) – gir en bred
sonarstråle og trenger godt gjennom vannet. En
lavere frekvens gir et bilde med lavere oppløsning,
som kanskje ikke vil være like godt egnet til å
oppdage småfisk. Bruk lave frekvenser hvis du
trenger bred dekning under båten eller er på dypt
vann.

• Middels frekvenser – (f.eks. 90 kHz) –
Produserer gode detaljer på de fleste dyp, med
moderat bred sonarstråle.

• Høyere frekvenser – (f.eks. 200 kHz) –
Produserer en smal stråle og gir et bilde med høy
oppløsning. De er til størst nytte på grunt vann
(opp til 300 meter) og ved høye hastigheter.

Grafen nedenfor viser finjustering av
sonarfrekvensen på en tradisjonell eller eldre
modell (fra -50 % til +50 %).
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1. Justeringsområde
2. Transduseregenskaper
3. Driftsfrekvens
CHIRP frekvensjustering
Listen nedenfor gir detaljer om frekvenstypene
som er tilgjengelige når du bruker en CHIRP
ekkoloddmodul.
• Auto – Ved drift i automatisk modus er ingen
finjustering nødvendig, ettersom systemet vil

stille inn frekvensen automatisk i forhold til
transduserens driftsforhold.

• Lavere frekvenser – ikke-CHIRP modus (f.eks.
50 kHz) – Produserer en bred sonarstråle og
trenger godt gjennom vannet. En lavere frekvens
gir et bilde med lavere oppløsning, som kanskje
ikke vil være like godt egnet til å oppdage småfisk.
Bruk lave frekvenser hvis du trenger bred dekning
under båten eller er på dypt vann.

• Middels frekvenser – ikke-CHIRP modus (f.eks.
90 kHz) – Produserer gode detaljer på de fleste
dyp, med moderat bred sonarstråle.

• Høyere frekvenser – ikke-CHIRP modus (f.eks.
160 kHz) – Produserer en smal stråle og gir et
bilde med høy oppløsning. De er til størst nytte
på grunt vann (opptil 300 meter) og ved høye
hastigheter.

• Lav CHIRP – CHIRP-modus (f.eks. 42 til 65 kHz)
– Ingen finjustering er nødvendig, ettersom CHIRP
ekkoloddmodulen registrerer transduserens
tilgjengelige frekvensområde i hvert ping.

• Med CHIRP – CHIRP-modus (f.eks. 85 til 135 kHz)
– Ingen finjustering er nødvendig, ettersom CHIRP
ekkoloddmodulen registrerer transduserens
tilgjengelige frekvensområde i hvert ping.

• Høy CHIRP – CHIRP-modus (f.eks. 130 til
210 kHz) – Ingen finjustering er nødvendig,
ettersom CHIRP ekkoloddmodulen registrerer
transduserens tilgjengelige frekvensområde i hvert
ping.

Når en CHIRP-sonarmodul er satt i
ikke-CHIRP-modus, kan frekvensen finjusteres i
forhold til transduserens sendefrekvens.
Grafen nedenfor viser finjustering av
sonarfrekvensen på et CHIRP-brebånd (fra
-50 % til +50 %).
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Finjustere ekkoloddfrekvensen
Ved tilkobling til en tradisjonell eller eldre
ekkoloddmodul eller ved bruk av en CHIRP
ekkoloddmodul i ikke-CHIRP modus kan
sendefrekvensen finjusteres.
Fra ekkoloddapplikasjonen:
1. Sørg for at kanalfrekvensen du ønsker å

finjustere, vises i den aktive ekkoloddruten.
2. Velg Meny.
3. Velg Oppsett.
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4. Velg Oppsett ekkolodd.
5. Velg Still inn frekvens.

Frekvensjusteringskontrollen vises.
6. Juster frekvensen til du får et optimalt resultat.
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17.16 Menyalternativer for ekkoloddoppsett
Denne delen beskriver de tilgjengelige alternativene i ekkoloddoppsettsmenyen: (Meny > Oppsett >
Ekkoloddoppsett).
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Ping-rate Hyper Ping er en innstilling som bare er tilgjengelig

på tradisjonelle interne sonarmoduler og eldre
sonarmodulmodeller, og er beregnet på bruk
på grunt vann (dybdeområde satt til seks meter
(20 fot) eller mindre. På dybder over seks
meter (20 fot) går ping-raten tilbake til normal til
dybdeforholdene er oppfylt.
Når denne er satt til Hyper, vil et nøyaktig,
uforstyrret bilde av bunnen vises ved hastigheter
på opptil 40 knop.

• Normal (Standard)
• Hyper

Ping-rate-grense Hastighetsgrense. Nyttig for å justere
ping-rate-grensen etter lokale forhold. Ping-raten
vil for eksempel kunne være for rask på hard
grunn på dypt vann.

Note: Ping-rate-grensen deaktiveres hvis
ping-raten er satt til Hyper.

• DownVisionTM og SideVisionTM
sonarer: 5 til 80 pings per sekund.

• Eldre og tradisjonelle interne sonarer:
5 til 50 ping per sekund.

• CHIRP og tradisjonelle eksterne
sonarer: 5 til 30 ping per sekund.

Aktiver ping Sonarpingen kan deaktiveres. Dette er nyttig
ved testing av annet utstyr eller hvis noen dykker
under båten. Denne innstillingen endres til
Aktivert når DSM-enheten er slått av.

• På
• Av

Still inn frekvens Aktiverer manuell justering av ikke-CHIRP
kanalfrekvenser.

• -50 % til +50 %

Interferensavbrudd Tar bort støy fra andre båter med ekkolodd.

Note: Interferensavbrudd deaktiveres hvis
ping-raten settes til Hyper.

• Auto
• Lav
• Medium
• Høy
• Av

2. ekko IA Justerer ping-raten i små trinn i henhold til
det andre ekkonivået. Dette resulterer i bedre
følsomhet for bildet.

Note: 2. ekko IA deaktiveres hvis ping-raten
settes til Hyper.

• Av
• Lav
• Høy

Tilbakestill ekkolodd Tilbakestill alle innstillinger på ekkoloddmodulen til
fabrikkstandard. Når du tilbakestiller ekkoloddet,
er det vanlig at du mister forbindelse med
ekkoloddmodulen i en kort periode.
Transduservalg påvirkes ikke av operasjonen
Tilbakestill ekkolodd.

• Ja
• Nei

Nullstill tur Nullstiller ekkoloddmodulens trippteller • Ja
• Nei
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17.17 Menyalternativer for transduseroppsett
Menyen Transduseroppsett skal brukes når du setter opp multifunksjonsskjermen for første gang eller
når du installerer en dybdetransduser.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Transduser Velg transdusertype blant de som vises.

Enkelte transdusere vil kunne oppdages
automatisk av systemet.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige,
avhenger av ekkoloddmodulen som er
koblet til.

Hastighetstransduser Velg hastighetstransduser blant de som
vises. Dette alternativet er kun tilgjengelig
hvis du ikke bruker en kombinert transduser
for Dybde/Hastighet eller transduser for
Dybde/Hastighet/Temperatur.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige,
avhenger av ekkoloddmodulen som er
koblet til.

Dybdeforskyvning Forskyvningen representerer dybden til
transduseren i forhold til:

• Vannlinjen = 0,0 fot og oppover.
• Kjøl = 0,1 fot og under.

• –9,8 til +9,8 fot – eller tilsvarende
enheter.

Hastighetsforskyvning Forskyvning for hastighetsloggen. • 0 til 100 %
Temperaturforskyvning Forskyvning for transduserens temperaturverdi. • –9,9 til +9,9 °C – eller tilsvarende

enheter.
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17.18 Tilbakestilling av sonar
Tilbakestillingsfunksjonen stiller enheten tilbake til
standardverdiene fra fabrikk.

Note: Når du utfører en fabrikktilbakestilling,
vil du slette dybdeforskyvningen og
kalibreringsinnstillingene for hastighet og
temperatur.

1. På Raymarine-skjermen går du til siden for
ekkoloddapplikasjonen.

2. Velg Meny fra sidemenyen.
3. Velg Oppsett.
4. Velg Oppsett ekkolodd.
5. Velg Tilbakestill ekkolodd.
6. Velg Ja for å bekrefte.
Enheten vil nå stilles tilbake til standardinnstillingene
fra fabrikk.
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18.1 Oversikt over kartapplikasjonen
Kartapplikasjonen har funksjoner for ruteplanlegging
og navigering. Kartapplikasjonen er forhåndslastet
med et standard verdenskart. Kompatible
elektroniske kart kan brukes til å utvide
informasjonen og detaljene om dine omgivelser og
ulike kartobjekter. Avhengig av kartografitypen du
bruker, kan kartapplikasjonen settes til enten 2D-
eller 3D-visning.

Typiske funksjoner i kartapplikasjonen er blant annet:
• Overvåke båtens posisjon og kurs.
• Tolke omgivelsene.
• Måle avstand og peiling.
• Navigere ved bruk av veipunkter.
• Planlegge og navigere ved bruk av ruter.
• Følge med på og lagre egen kurs.
• Se informasjon om kartobjekter.
• Følge med på faste og bevegelige objekter ved
bruk av radaroverlag.

• Følge med på AIS-utstyrte båter i nærheten ved
hjelp av AIS-overlag.

• Følge med på amerikansk og kanadisk
værinformasjon ved bruk av NOWRad-overlaget.

• Vise flyfoto ved bruk av flyfoto-overlag.

Note: For å få full 3D-visning må du ha kartkort
med 3D-kartografi for det aktuelle geografiske
området.

Kartapplikasjonen kan tilpasses etter eget ønske.
Du kan:
• Endre måten kartet tegnes på i forhold til
eget farkost og retningen du beveger deg i
(kartorientering og bevegelsesmodus).

• Styre og redigere kartdata du har angitt.
• Styre detaljnivået for skjermvisningen.

Kartdatum
Innstillingen for kartdatum angår nøyaktigheten av
posisjonsinformasjonen for farkosten som skal vises
i kartapplikasjonen.
For at GPS-mottakeren og multifunksjonsskjermen
skal korrespondere nøyaktig med papirkartene dine,
må de benytte samme datum.
Standarddatum for multifunksjonsskjermen er
WGS1984. Hvis dette ikke er datumet som
er benyttet i papirkartene dine, kan du endre
datumet for multifunksjonsskjermen via siden for

systempreferanser. Siden for systempreferanser kan
nås fra startbildet: Oppsett > Systeminnstillinger >
Systempreferanser > Systemdatum.
Når du endrer datum for multifunksjonsskjermen,
vil kartets gradnett flyttes til det nye datumet.
Breddegrad/lengdegrad for de kartografiske
egenskapene vil også endres tilsvarende.
Multifunksjonsskjermen vil forsøke å justere
eventuell GPS-mottaker til det nye datumet på
følgende måte:
• Hvis multifunksjonsskjermen har innebygd
GPS-mottaker, vil den tilpasses automatisk hver
gang du endrer datumet.

• Hvis du har en Raymarine GPS-mottaker som
bruker SeaTalk eller SeaTalkng, vil den tilpasses
automatisk hver gang du endrer datumet på
multifunksjonsskjermen.

• Hvis du har en Raymarine GPS-mottaker som
bruker NMEA0183 eller en GPS-mottaker fra
annen leverandør, må du justere den separat.

Det vil kunne være mulig å bruke multifunksjons-
skjermen til å justere en NMEA0183 GPS-mottaker.
Fra startbildet går du til Oppsett > Systeminn-
stillinger > GPS-oppsett > Se satellittstatus.
Hvis datumversjonen vises, kan det være mulig
å endre den. Fra startbildet går du til Oppsett >
Systeminnstillinger > Datakilder > GPS-datum.

Note: Raymarine anbefaler at du sjekker den
angitte fartøyposisjonen i kartapplikasjonen opp
mot din faktiske avstand til et kjent objekt på kartet.
En typisk GPS har en nøyaktighet på mellom 5
og 15 m.

Innholdsmeny for kart
I innholdsmenyen for kartet finner du pekernes
posisjonsdata og snarveier til menyalternativer.

Måten du velger kartobjekt ved hjelp av berøring
på, avhenger av innstillingen for innholdsmenyen i
kartets meny foroppsett , som kan settes til Berøring
eller Hold.
Innholdsmenyen gir følgende posisjonsdata for
markørposisjonen i forhold til båten din:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• Område
• Peiling
Følgende menyelementer er tilgjengelige:
• Gå til markør / Stopp Gå til / Stopp Følg
• Plasser veipunkt
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• Foto
• Tidevannsref.stasjon (kun tilgjengelig hvis en
tidevannsref.stasjon er valgt).

• Strømref.stasjon (kun tilgjengelig hvis en
strømref.stasjon er valgt).

• Losbok (kun tilgjengelig ved enkelte havner).
• Animer (kun tilgjengelig hvis en tidevanns- eller
strømstasjon er valgt).

• Kartobjekter
• Finn nærmeste
• Mål
• Bygg rute
• Lås mål (kun tilgjengelig når radarvisning er
aktivert).

• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

Valg av innstillinger for innholdsmeny
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunk-
sjonalitet kan du velge hvordan du får tilgang til
innholdsmenyer for kartobjekter.
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Innholdsmeny for kart for å veksle mellom

Berøring og Hold.
• Hold – krever at du tar på et kartobjekt og
holder det inne for å gå til innholdsmenyen.

• Berøring – krever at du kun tar på et kartobjekt
for å gå til innholdsmenyen.

18.2 Elektroniske kart: en oversikt
Multifunksjonsskjermen din inneholder vanlige
verdenskart. Elektroniske kart gir ytterligere
kartografisk informasjon.
Nivået av kartdetaljer som vises, varierer for
ulike karttyper, geografiske steder og kartskalaer.
Kartskalaen som er i bruk, indikeres av
skalaindikatoren på skjermen; verdien som vises, er
avstanden som linjen representerer over skjermen.
Du kan når som helst ta ut og sette inn kartbrikker.
Kartskjermen tegnes automatisk opp på nytt når
systemet registrerer at en kompatibel kartbrikke er
satt inn eller fjernet.
Ved hjelp av en dobbel visning er det mulig å vise
forskjellige kartografityper samtidig.

Forsiktig: Ta godt vare på kart- og
minnekort
For å unngå uopprettelig skade på og/eller
datatap for kart- og minnekort:

• IKKE lagre data eller filer til et kort som
inneholder kartografi, siden kartene kan
bli overskrevet.

• Sørg for at kart- og minnekort settes inn
riktig vei. IKKE bruk makt for å sette et
kort på plass.

• IKKE bruk metallverktøy som
skrutrekker eller tang til å sette inn eller
ta ut kart- eller minnekort.

LightHouse
CHARTS

LightHouse-kart
Med introduksjonen av LightHouse II programvaren
har Raymarines multifunksjonsskjermer nå støtte for
bruk av Raymarines nye LightHouse-kart.
LightHouse-kartene er utledet fra vektor- og
rasterbaserte kart. Via LightHouse-kartmotoren kan
Raymarine tilby nye karttyper og nye regioner i hele
verden.
Se Raymarines hjemmeside for en oppdaterte liste
over støttede LightHouse-kart.

Rasterkart
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Rasterkart er en eksakt kopi/skanning av et
eksisterende papirkart. All informasjon er integrert
direkte i kartet. Når du zoomer inn og ut i rasterkart,
vil alt blir større eller mindre på skjermen, tekst
inkludert. Når du endrer kartapplikasjonens
orientering, vil alt på kartet rotere, også teksten.
Siden rasterkart er et skannet bilde, er filstørrelsen
normalt større i forhold til motsvarende vektorvariant.

Vektorkart

Vektorkart er datagenererte og består av en rekke
punkter og linjer. Kartobjekter og overlag på
vektorkart kan slås av og på, og kartobjekter kan
velges for å vise ytterligere informasjon. Når du
zoomer ut og inn av vektorkartene, vil du gjøre slik
at geografiske trekk vises som større eller mindre
på skjermen. Tekst og kartobjekter vil imidlertid
ha samme størrelse uavhengig av zoomingen.
Når du endrer orienteringen i kartapplikasjonen,
vil de geografiske funksjonene roteres, men tekst
og kartobjekter vil forbli i riktig retning i forhold
til skjermen. Siden vektorkart er generert, ikke
et skannet bilde, er filstørrelsen normalt mindre i
forhold til motsvarende rastervariant.

Laste ned LightHouseTM-kart
LightHouseTM-kart kan lastes ned fra Raymarines
hjemmeside.

NB!: Du må lese og godta lisensavtalen for
sluttbrukere av LightHouseTM-kart før du laster ned
og bruker LightHouseTM-kartene.

1. Gå til siden med LightHouse-kart på Raymarines
nettsider: http://www.raymarine.com/lighthouse-
charts/.

2. Velg enten raster- eller vektorkartene.
Siden med ulike kartregioner vises.

3. Velg din region.
Nedlastingssiden for den aktuelle kartregionen
vises.

4. Klikk på "View the terms of use" (Se
bruksvilkårene).

5. Les gjennom lisensavtalen for sluttbrukere og
sørg for at du har forstått innholdet i den.

Du må bare gå videre til neste trinn hvis du godtar
vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere.

6. Skriv inn personlige detaljer i de aktuelle feltene.
7. Merk av i boksen "I have read and agree to

the LightHouse Charts terms of use" (Jeg
har lest og aksepterer bruksvilkårene for
LightHouse-kartene).

8. Klikk på Download Chart (Last ned kart).
Nedlastingen starter automatisk. Det finnes en
lenke du kan klikke på hvis nedlastingen ikke
starter.
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Note:
• På grunn av filstørrelsen kan nedlastingen ta litt
tid.

• Nedlastingstiden vil variere avhengig av
tilkoblingshastigheten.

• Fordi filene er store, anbefales det at du bruker
et nedlastingsprogram som kan redusere
nedlastingstiden og sikre at nedlastingen
gjenopptas der den ble avbrutt ved et eventuelt
avbrudd.

9. Vent til nedlastingen er ferdig.
Den nedlastede filen kan nå pakkes ut /
lagres på minnekortet som skal brukes med
multifunksjonsskjermen.

Pakke ut filer til minnekort
Den nedlastede filen med LightHouse-kart kan nå
pakkes ut / lagres på minnekortet for å kunne brukes
med multifunksjonsskjermen.

Note: Instruksjonene nedenfor er kun ment som
veiledende. Avhengig av PC-ens operativsystem
og arkiveringsprogramvaren (zip) du bruker,
kan fremgangsmåten avvike noe fra det som
er vist nedenfor. Hvis du er usikker, ber vi deg
se i hjelpefilene for operativsystemet og/eller
arkiveringsprogramvaren.

For å pakke ut kart med filstørrelse over 4 GB må du
kanskje installere tredjeparts arkiveringsprogramvare
(zip) som 7zip: http://www.7-zip.org/.
Sørg for at du har et minnekort med tilstrekkelig
plass for kartene du vil laste ned. Filstørrelsen vises
på nedlastingssiden for hver kartregion.
For best mulig ytelse anbefaler vi at du bruker
minnekort av klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed).
1. Finn den nedlastede filen.

Filen vil bli lagret i mappen du valgte, eller i din
vanlige nedlastingsmappe.

2. Høyreklikk på filen, og velg Pakk ut her.

3. Når alle filene er pakket ut, velger du kartfilene.

4. Høyreklikk og velg Send til > Flyttbar disk

Kartfilene vil nå bli kopiert til minnekortet.
5. Kontroller at filene har blitt plassert på minnekortet

ved å vise innholdet i filbehandleren.

6. Fjern minnekortet fra PC-ens kortleser på en
trygg måte.

7. Sett minnekortet inn i kortleseren på
multifunksjonsskjermen.

8. Start kartapplikasjonen på multifunksjonsskjer-
men.

9. Velg det nye kartet fra menyen Kartvalg: Meny
> Presentasjon > Kartvalg

Kartskjermen vil bli tegnet på nytt for å vise den nylig
valgte karttypen.

Navionics-kart
Multifunksjonsskjermen er kompatibel med Navionics
kartografi:
Følgende Navionics kartografityper er tilgjengelige
for din multifunksjonsskjerm:
• Ready to Navigate
• Silver
• Gold
• Gold+
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• Platinum
• Platinum+
• Fish'N Chip
• Hotmaps
For informasjon om hvilke kartkorttyper som finnes
tilgjengelig, kan du gå til www.navionics.com eller
www.navionics.it.

Note: Se Raymarines hjemmeside
(www.raymarine.com) for en oppdaterte
liste over støttede kart.

Appen Navionics Mobile Marine
Med appen Navionics Mobile Marine kan
du synkronisere data trådløst mellom
multifunksjonsskjermen og en mobil enhet.
Synkroniseringen laster ned Navionics Freshest Data
fra den mobile enheten til multifunksjonsskjermen og
laster opp sonarlogger fra multifunksjonsskjermen
til din mobile enhet. Veipunkter og ruter kan også
synkroniseres mellom den mobile enheten og
multifunksjonsskjermen.

D12166-3

67

1 2 4 53

1 Navionics-servere
2 Last ned Navionics Freshest Data til mobil enhet

(Internett-tilkobling kreves)
3 Mobilenhet som kjører appen Navionics Mobile

Marine
4 Last ned Navionics Freshest Data til

multifunksjonsskjermen (krever Wi-Fi-tilkobling til
skjermen)

5 Multifunksjonsskjerm
6 * Last opp sonarlogger og brukerendringer til mobil

enhet (krever Wi-Fi-tilkobling til skjerm)
7 ** Last opp sonarlogger og brukerendringer

anonymt til Navionics-serverne (krever
Internett-tilkobling)

Note:
* For å delta i Navionics Sonar Charts
må sonarlogging være aktivert på
multifunksjonsskjermen Sonarlogger kan
aktiveres fra kartapplikasjonsmenyen: Meny >
Dybde og kontur > Sonarlogger.
** Sonarloggene skal lastes opp til Navionics`
servere anonymt.

For å bruke denne funksjonen må du først:

1. Laste ned og installere applikasjonen
Navionics Mobile Marine fra den relevante
applikasjonsbutikken.

2. Abonnere på Navionics Freshest Data.
3. Laste ned oppdaterte data til din mobile enhet.
4. Aktivere Wi-Fi under Systeminnstillinger på

skjermen.
5. Aktivere Wi-Fi på din mobile enhet.
6. Velge Wi-Fi-tilkoblingen for multifunksjonsskjer-

men fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk
på den kompatible enheten.

Navionics Freshest Data
Navionics tilbyr et 12 måneders abonnement
på tjenesten Freshest Data, som inneholder
oppdateringer av sjøkart, sonarkart og overlaget
med brukerendringer.
Sjøkart – Navionics 2D-kart.
Sonarkart – Høy definisjons batymetrioverlag til kart
generert ved kombinasjon av flere ulike datakilder,
herunder sonarlogger fra Navionics` brukere.
Brukerendringer – Endringer som er gjort av
Navionics` brukere.
For å få Freshest Data setter du Navionics-
kartbrikken inn i PC-en og går til Navionics` nettside
www.navionics.com. Klikk Downloads & Updates
(Nedlastinger og oppdateringer).
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18.3 Navigeringsalternativer
Kartapplikasjonen har funksjoner til hjelp i
navigeringen mot et bestemt sted.
Alternativene for navigering finner du i
navigeringsmenyen: Meny > Naviger.
• Pilotkontroller – Går til dialogboksen for
pilotstyring når Autopilotkontroll er aktivert.

• Gå til markør – Setter markørposisjonen som
aktivt mål.

• Gå til veipunkt – Gir alternativer for navigering til
et veipunkt som er lagret i systemet.

• Stopp Gå til – Stopper Gå til markør/veipunkt.
• Stopp Følg – Stopper ruten som følges.
• Omstart XTE – Starter ruteavviket på nytt.
• Mot veipunkt – Når du følger en rute, hopper du
til neste veipunkt i ruten.

• Følg rute – Gir alternativer for navigering til en
rute som er lagret i systemet.

• Start spor / Stopp spor – Igangsetter et spor på
skjermen for å plotte inn kursen din ettersom du
kjører, eller stopper et spor som for tiden opprettes.

• Bygg rute – Gir alternativer for bygging av rute.
Se Kapitel 16 veipunkter, ruter og spor for detaljer
om hvordan du oppretter veipunkter, ruter og spor.

Navigering

Navigering til et veipunkt på skjermen

D11753-2

Fra kart- eller radarapplikasjonen:
1. Velg veipunktet.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Gå til veipunkt.

Note: Når du har et aktivt veipunkt valgt, kan du
velge alternativet Stopp Gå til fra innholdsmenyen
for veipunkt når som helst for å avbryte handlingen.

Navigere til et veipunkt via veipunktgruppelisten
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg WPT.

Innholdsmenyen for veipunkt vises.
2. Velg Veipunkter.

Listen med veipunktgrupper vises.
3. Bla gjennom gruppelisten for det aktuelle

veipunktet.
4. Velg veipunktet.

Dialogboksen med veipunktalternativer vises.

5. Velg Gå til.

Navigering til en posisjon på kartet
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg ønsket plassering på skjermen.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Gå til markør.

Navigering til markørposisjonen på kartet via
menyen

D11764-2

Fra kartapplikasjonen:
1. Plasser markøren ved ønsket ankomststed i

kartet.
2. Velg Meny.
3. Velg Naviger.
4. Velg Gå til markør.

Avbryte navigering mot veipunkt
1. Velg en hvilken som helst posisjon hvor som helst

på skjermen.
Innholdsmenyen for veipunkt vises.

2. Velg Stopp Gå til.
3. Alternativt, fra kartapplikasjonen: Meny >

Naviger > Stopp Gå til.

Note: Når navigeringen ikke lenger er aktiv, går
veipunktsymbolet tilbake til sin normale status,
og den strekede linjen mellom farkosten din og
veipunktet fjernes.

Ankomst til veipunkt
Når farkosten din nærmer seg et veipunkt, varsler
alarmen for nådd veipunkt om dette.
1. Velg OK meldingen som vises om nådd veipunkt.
Når alarmen er bekreftet, velges neste veipunkt, og
visningen oppdateres slik at neste etappe på ruten
indikeres

Note: Du kan stille inn avstanden (radius) for når
alarmen for nådd veipunkt vil utløses via menyen
Alarmer fra startbildet: Oppsett > Alarmer >
Veipunkt nådd.
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Ruteavvik (XTE)
Ruteavviket (XTE) er avviket fra opprinnelig rute eller
veipunkt, uttrykt som avstand.

D11765-2

XTE

Hvis du kommer ut av kurs, kan du gå rett til målet
ditt ved å tilbakestille XTE.

Sette Ruteavvik (XTE) på nytt
Når du følger en rute i kartapplikasjonen:
1. Velg ruten.

Innholdsmenyen for ruten vises.
2. Velg Omstart XTE.
Sette XTE-resultater på nytt i en ny kurs fra båtens
aktuelle posisjon til det aktuelle målveipunktet. Dette
påvirker ikke den lagrede ruten på noen måte.

D12295-1

Du kan også sette XTE på nytt fra
navigeringsmenyen: Meny > Naviger >
Omtart XTE.

Navigere etter rute
Du kan følge alle ruter som er lagret på skjermen.
Når du følger en rute, kjører du til hvert veipunkt etter
tur. Du kan også bruke alternativene for rutefølging
sammen med en kompatibel autopilot, for automatisk
navigering langs en valgt rute.

D11751-2

Du kan velge alternativet for rutefølging på flere ulike
måter:

• Ved bruk av lagret rute fra rutelisten.
• Fra et valgt veipunkt eller en etappe på en
rute.

Du kan også følge rutene baklengs.

Følge en lagret rute
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Naviger.
3. Velg Følg rute.

Rutelisten vises.
4. Velg ruten du vil følge.
5. Velg Følg rute.
6. Eller: Velg Reverser og følg rute for å følge

ruten motsatt vei.

Avbryte navigering etter rute
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg ruten.

Innholdsmenyen for ruten vises.
2. Velg Stopp Følg.

Gå til neste veipunkt i en rute
Du kan når som helst hoppe over veipunktet som til
enhver tid er aktuelt og gå videre til neste veipunkt
på ruten.
Når du følger en rute i kartapplikasjonen:
1. Velg ruten.

Innholdsmenyen for ruten vises.
2. Velg Mot veipunkt.

Note: Hvis gjeldende bestemmelsessted er det
siste veipunktet, går kartet til det første veipunktet
på ruten.
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18.4 Områdejustering og panorering
av kart

Snevre eller utvide område
I tabellen nedenfor vises områdekontrollene som er
tilgjengelige for hver instrumentmodell.

Rotasjonskon-
troll

• c-serie
• e-serie
• RMK-9-tastatur

Knapper for
mindre og større
område

• c-serie
• e-serie (unntatt

e7 og e7D)
• RMK-9-tastatur

Skjermikoner for
mindre og større
område

• a-serie
• e-serie
• gS-serie

Note: Områ-
dekontroller på
multifunksjons-
skjermer i e-se-
rien og gS-se-
rien kan aktive-
res og deaktive-
res fra startbil-
det: Tilpass >
Visningsprefe-
ranser > Områ-
dekontroller.

�

�

�

�
����

Multi-Touch
handling – Knip
for å zoome

• a-serie
• gS-serie

Panorering i kartet
Ved å følge trinnene nedenfor kan du panorere
kartområdet på en multifunksjonsskjerm med
berøringsfunksjonalitet.
Fra kartapplikasjonen:
1. Dra fingeren over skjermen fra høyre til venstre

for å panorere til høyre.
2. Dra fingeren over skjermen fra venstre til høyre

for å panorere til venstre.
3. Dra fingeren over skjermen fra topp til bunn for å

panorere oppover.
4. Dra fingeren over skjermen fra bunn til topp for å

panorere nedover.

Panorere kartet
Ved å følge trinnene nedenfor kan du panorere
kartområdet på en multifunksjonsskjerm uten
berøringsfunksjonalitet.
Fra kartapplikasjonen:
1. Flytt joysticken i retningen du ønsker å panorere

i.

18.5 Kartvalg
Du kan velge kartografitypen du vil bruke
i kartapplikasjonen. Kartvalget gjelder den
aktive kartvisningen. Du må ha de nødvendige
kartografikortene satt inn i multifunksjonsskjermen
for å vise forskjellige kartografityper.

Velge kartografitype
Du kan velge kartografitypen du vil skal vises i
kartapplikasjonen.
Kontroller at du har satt inn i kartbrikken som
inneholder kartografitypen du vil vise.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Kartvalg.

Du vil se en liste over tilgjengelig kartografi.
3. Velg kartografitypen du vil vise.

Kartvinduet tegnes på nytt for å vise den valgte
kartografitypen.
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18.6 Båtens posisjon i kartvisningen
Din nåværende posisjon er representert ved
båtsymbolet på skjermen.
Båtsymbolene vises bare når kurs- eller COG-data
er tilgjengelig.
Båtsymbolet varierer avhengig av de valgte
innstillingene og av hvorvidt kursdata finnes.

Motorbåt Motorbåtsymbolet
brukes når båttypen
Motorbåt ble valgt under
oppstartsveiviseren.

Seilbåt Seilbåtsymbolet
brukes når båttypen
Seilbåt ble valgt under
oppstartsveiviseren.

Liten båt Symbolet for liten båt
brukes når innstillingen
Båtstørrelse er satt til
Liten.

Sort prikk En sort prikk vises når
kurs- og COG-data ikke er
tilgjengelig.

Båtens posisjonsdata kan også vises i datalinjen.

Stedfeste båten din
Ved å følge trinnene nedenfor kan du flytte båtikonet
til sentrum av skjermen.

1. Velg ikonet Finn båt som finnes på venstre
side av skjermen.

Stedfeste båten din
Ved å følge trinnene nedenfor kan du flytte båtikonet
til sentrum av skjermen.
1. Velg Meny.
2. Velg Finn skip.

18.7 Kartorientering
Et karts orientering gjelder forholdet mellom kartet
og retningen du reiser i.
Den brukes i forbindelse med bevegelsesmodus for
å styre hvordan farkosten din og kartet står i forhold
til hverandre og hvordan de vises på skjermen.
Modusen du velger, blir gjeldende for det aktive
kartet, og hentes igjen ved oppstart.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

Nord opp

D12300-1

N

I Nord opp-modus settes kartorienteringen slik
at nordover er oppover. Fartøysymbolet flytter
seg etter hvert som kursen endres. Dette er
kartapplikasjonens standardmodus.

Baug opp

D12298-1

Baug opp-modus viser kartet med farkostens
aktuelle kurs oppover. Fartøysymbolet forblir fast
etter hvert som kursen endres og kartbildet roteres
tilsvarende.

Note: For å unngå stadige rotasjoner fram og
tilbake ettersom farkosten beveger seg fra side
til side, vil ikke kartet oppdateres med mindre
kursen endres med minst 10 grader fra siste viste
orientering.

Note: Det er ikke mulig å velge Baug opp når
bevegelsesmodusen er satt til Sann.

Kurs opp

D12299-1
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I Kurs opp-modus er kartbildet stabilt og vises med
din aktuelle kurs oppover. Båtsymbolet flytter på seg
etter hvert som kursen endres. Hvis du velger en ny
kurs, vil bildet tilbakestilles slik at den nye kursen
vises oppover. Referansen som brukes for Kurs
opp, avhenger av informasjonen som til enhver tid
er tilgjengelig. Systemet prioriterer slik informasjon i
følgende rekkefølge:
1. Peiling fra opprinnelsessted til ankomststed, dvs.

tenkt kurs.
2. Låst kurs fra en autopilot.
3. Peiling til veipunkt.
4. Øyeblikkskurs.
Hvis opplysninger om kurs blir utilgjengelige i denne
modusen, vises en varselsmelding og kartet vil bruke
0° kurs i relativ bevegelse.

Angi kartorientering
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Kartorientering.
4. Velg Baug opp, Nord Opp eller Kurs opp, etter

hva som passer best.
Når du har valgt, oppdateres skjermen for å
reflektere den nye retningen.

18.8 Kartbevegelsesmodus
Bevegelsesmodusen bestemmer forholdet mellom
kartet og båten.
Med bevegelsesmodusen aktiv oppdateres kartet
hele tiden slik at båten holdes på skjermen. De tre
bevegelsesmodusene er:
• Relativ bevegelse (Standard)
• Sann bevegelse
• Autoskala

Note: I 3D-kartvisningen er kun Relativ bevegelse
tilgjengelig.

Den gjeldende bevegelsesmodusen gjelder for den
aktive kartapplikasjonsvisningen.
Når du panorerer kartet, er ikke bevegelsesmodusen
aktiv lenger. Dette er indikert på statuslinjen
med parenteser rundt bevegelsesmodusen, for
eksempel (Relativ bevegelse). Dette lar deg se
et annet område av kartet mens du navigerer.
For å tilbakestille bevegelsesmodusen og hente
båten tilbake til skjermen velger du ikonet Finn
båt eller velger Finn båt fra menyen. Hvis du
endrer skalaen eller panorerer kartet i Autoskala,
vil også dette deaktivere bevegelsesmodusen.
Standardinnstillingen er relativ bevegelse med
båtikonet plassert i midten av skjermen. Modusen
du velger, tas opp igjen ved ny oppstart.

Båtposisjoner (bare relativ bevegelse)
Posisjon Eksempel

Sentrum

Delvis for-
skyvning

Full for-
skyvning

Når bevegelsesmodusen er satt til Relativ bevegelse,
er båtens posisjon på skjermen fast, og kartbildet
beveger seg i forhold til båten. Du kan bruke
menyalternativene Meny > Presentasjon > Visning
og bevegelse > Båtposisjon: for å fastslå om
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båten er plassert fast i sentrum av vinduet eller
med forskyvning. Hvis du endrer posisjon til Delvis
forskyvning eller Full forskyvning, vil sikten foran
båten økes.

Sann bevegelse

D12304-1

Når bevegelsesmodus er satt til Sann bevegelse,
er kartet fast, mens båten beveger seg i faktisk
forhold til faste landmasser på skjermen. Ettersom
båtens posisjon nærmer seg kanten på skjermen,
oppdateres kartbildet automatisk slik at området
foran båten vises.

Note: Det er ikke mulig å velge Sann bevegelse
når orienteringen er satt til Baug opp.

Autoskala

D12305-1

Autoskala velger og beholder den største
mulige kartskalaen som viser både båten og
målveipunktet. Autoskala er ikke tilgjengelig hvis
radar/kart-synkronisering er på.

Angi bevegelsesmodus
Følg trinnene nedenfor for å endre
bevegelsesmodus.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Bevegelsesmodus:.
4. Velg Sann bevegelse, Relativ bevegelse eller

Autoskala etter hva som passer.
Når du har valgt, oppdateres skjermen for å
reflektere den nye modusen.

Endre båtikonets posisjon
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Båtposisjon.
4. Velg Senter, Delvis forskyvning eller Full

forskyvning etter ønske.

18.9 Kartvisninger
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker,
kan kartapplikasjonen settes til enten 2D- eller
3D-visning.

Velge 2D- og 3D-kartvisninger
Du kan bytte mellom 2D- og 3D-visning
i kartapplikasjonen hvis dette støttes av
kartografitypen du bruker.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Kartvisning for å velge 2D eller 3D.

2D-kartvisning
2D-kartvisningen kan vise en del informasjon som
hjelper deg i navigeringen.

D12306-3
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Ele-
ment Beskrivelse
1 Skala – horisontal kartskalaindikator (vises i

utvalgte systemenheter).
2 Veipunkt – inaktivt.
3 Orientering – angir orienteringsmodus for kartet

(Nord opp, baug opp eller kurs opp).
4 Båtsymbol – viser gjeldende posisjon.
5 Navigeringslinje fra avreisested – under

navigeringen vises en tykk linje fra startpunktet
til veipunktet det navigeres mot. Startpunktet
kan være båtens opprinnelige posisjon, punkt
for nullstilling av ruteavvik XTE) eller punktet der
gjeldende ruteetappe ble igangsatt.

6 Bevegelsesmodus – indikerer gjeldende
bevegelsesmodus (relativ, sann eller autoskala).

7 Karttype – indikerer karttypen som er i bruk – Fisk
eller Navigering.

8 Finn båt-ikon – brukes til å finne og sentrere båten
din i kartet.

9 Linje fra båtens posisjon – under navigering
vises en prikkete linje fra båtens gjeldende posisjon
til veipunktet det navigeres mot.

10 Markør – brukes til å velge kartobjekter og bevege
seg rundt i kartet.
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Ele-
ment Beskrivelse
11 Veipunkt – Veipunktet det navigeres mot.
12 Databokser – brukes til å vise data som dybde i

kartvisningen.
13 AIS-mål – et fartøy som sender AIS-informasjon

(valgfritt).
14 Utvide område – brukes til å gjøre området større

(kun på berøringsskjermer).
15 Snevre inn område – brukes til å gjøre området

mindre (kun på berøringsskjermer).
16 Kartografiske objekter – detaljnivået for

kartobjekter bestemmes av kartografitypen.

3D-kartvisning
3D-kartvisningen kan vise en del informasjon som
hjelper deg i navigeringen.

000°T

1 5 6 9

10
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12

32 84 7

1413
D12307-2

Element Beskrivelse
1 Skala – horisontal kartskalaindikator (vises i

utvalgte systemenheter).
2 Dybdeskala – omtrentlig dybde under båten

(valgfri).
3 Veipunkt – valgfritt.
4 Senter for visning – det hvite korset angir

sentrum for kartvisningen på sjønivå (valgfritt).
5 Orientering – angir orienteringsmodus for

kartet.
6 Kartografiske objekter – bruk

oppsettsmenyen for kartografi for å
velge hvilke objekter som skal vises.

7 Rotering – viser i faktiske grader hvor langt
skjermvisningen har blitt rotert fra farkostens
baug og farkostens hellingsvinkel.

8 Pil mot nord – 3D-indikering av faktisk Nord
i forhold til kartvisningen. I tillegg heller
nordpilen for å indikere stigningsvinkel.

9 Karttype – indikerer karttypen som er i bruk –
Fisk eller Navigering.

10 Finn båt-ikon – brukes til å finne og sentrere
båten din i kartet.

11 Båtsymbol – viser båtens aktuelle posisjon.

Element Beskrivelse
12 Dataoverlag – brukes til å vise data, som

f.eks. dybde, i kartvisningen.
13 Utvide område – bruk ikonet for å gjøre

området større (kun på berøringsskjermer).
14 Snevre inn område – bruk ikonet for å gjøre

området mindre (kun på berøringsskjermer).

Modifisering av 3D-kartvisningen
Fra kartapplikasjonen:
1. Med kartet i 3D-modus går du til menyen for

justering av visningsvinkel: Meny > Tilpass
visningsvinkel.

2. Velg Juster: slik at "Hiv og roter" er merket av.
3. For å tilpasse hellingen:

i. På skjermer uten berøringsfunksjonalitet eller
HybridTouch-skjermer – Flytt joysticken opp
eller ned for å justere hellingen.

ii. HybridTouch og skjermer med kun berøring –
Dra fingeren opp eller ned over skjermen for å
justere hellingen.

D11755-1

4. For å justere roteringen:
i. På skjermer uten berøringsfunksjonalitet eller

HybridTouch-skjermer – Flytt joysticken til
venstre eller høyre for å justere roteringen.

ii. HybridTouch og skjermer med kun berøring
– Dra fingeren til høyre eller venstre over
skjermen for å justere roteringen.

D
11756-1

Alternativer for 3D-visning
Følgende alternativer er tilgjengelige for
kartapplikasjonen i 3D-visning:
• Senter for visning – Slår et trådkors av og på i
sentrum av skjermen på sjønivå.

• Forstørrelse – Ved å bruke forstørrelsesfunksjo-
nen strekker man objektene vertikalt på kartet og
gjør det med det lettere å se objektenes form og
posisjon.

• Transduserkjegle – Slår på og av en kjegle som
indikerer dekningsområdet for ekkoloddsignalet.
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• Dybdeskala – Slår av og på dybdeskala for din
aktuelle farkostposisjon.

Aktivere senter for visning
I 3D-visning: Gjør følgende for å aktivere trådkorset
for senter for visning på havnivå:
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Alternativer for 3D-visning.
4. Velg Senter for visning slik at På merkes av.

Ved å velge senter for visning slår du trådkorset
av og på.

Justere 3D-forstørrelse
I 3D-kartvisningen:
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Alternativer for 3D-visning.
4. Velg Forstørrelse:.

Justeringskontrollen for numerisk
forstørrelsesverdi vises.

5. Sett den numeriske justeringskontrollen til ønsket
innstilling mellom 1.0 og 20.0

6. Velg OK eller Tilbake for å bekrefte den nye
verdien og gå ut av justeringsmenyen.

Aktivere transduserstråle
Følg trinnene nedenfor for å aktivere
transduserstrålen som indikerer dekningsområdet
for ekkoloddtransduseren i 3D-visningen.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Alternativer for 3D-visning.
4. Velg Transduserstråle slik at På merkes av.

Ved å velge Transduserstråle vil du slå denne
funksjonen av og på.

Aktivering av dybdeskala
Gjør følgende for å aktivere en dybdeindikator ved
båtens posisjon i 3D-visning:
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Visning og bevegelse.
3. Velg Alternativer for 3D-visning.
4. Velg Dybdeskala slik at På merkes av.

Ved å velge dybdeskala vil du slå
dybdeindikatoren av og på.

18.10 Kartvisning
I menyen Kartvisning bestemmer du detaljnivået
som skal vises på skjermen.
Menyen Kartvisning er bare tilgjengelig når du bruker
vektorbasert kartografi.
Kartvisningsalternativene er vist nedenfor.

Enkel

Detaljert

Ekstra detaljert

Detaljnivået på skjermen påvirkes også av
innstillingene under Kartdetaljer. Se Kartdetaljer
for mer informasjon.

Endre kartdetaljnivået
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Kartdetaljer.

Følgende alternativer er tilgjengelige:
• Enkel
• Detaljert
• Ekstra detaljert

3. Velg ønsket alternativ.

208 a Series / c Series / e Series



18.11 Overlag
Kartet har en rekke overlag som gir ulike typer visning
og informasjon. Overlagene krever elektroniske
kart med støtte for den aktuelle funksjonen
og vil også kunne kreve ekstra maskinvare og
tjenesteabonnementer.
Du kan legge ulike data over et 2D-kartvindu for å få
mer informasjon. De tilgjengelige overlagene er:
• *AIS – Vis og spor AIS-mål. Dette overlaget er
ikke tilgjengelig i 3D-visning.

• *Radar – Overlag med radarinformasjon i kartet.
Dette overlaget er ikke tilgjengelig i 3D-visning.

• **Satellitt – Overlag med luft-/satellittfoto.
• **Luftfotolag: – Bestemmer luftfotolagets
dekning.

• *NOWrad – NOWrad-væroverlag. Dette overlaget
er ikke tilgjengelig i 3D-visning.

• Databokser – Velg om databokser skal vises på
skjermen og hvilke data som vises.

• Kartgradnett – Fastsetter hvorvidt gradnettlinjer
for bredde- og lengdegrader skal vises på kartet.

• **2D-skygge – Fastsetter hvorvidt terrengskygge
skal vises i 2D-visningen.

• **Brukerendringer – Fastsetter om community
layer skal være aktivert eller deaktivert.

• **Karttekst – Fastsetter om karttekst skal vises
(stedsnavn osv.).

• Kartgrenser – Fastsetter hvorvidt en linje som
angir kartgrensen, skal vises.

• Områderinger – Vis områderinger i
kartapplikasjonen. Dette overlaget er ikke
tilgjengelig i 3D-visning.

• Ring for sikker sone – Se ringen for sikker sone.
Dette overlaget er ikke tilgjengelig i 3D-visning.

• Ring for drivstoffområde – Vis ring for
drivstoffområde. Dette overlaget er ikke
tilgjengelig i 3D-visning.

• Båtstørrelse – Bestemmer størrelsen på båtikonet
på skjermen.

• Veipunktnavn – Bestemmer om veipunktnavnet
skal vises ved siden av veipunkter.

• Rutebredde – Bestem bredden på rutelinjene på
skjermen.

• Sporbredde – Bestem bredden på sporlinjene
på skjermen.

Note:
* Ytterligere maskinvare kreves.
** Hvis det støttes av kartografitypen du bruker.

Aktivere AIS i kartapplikasjonen
Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere
AIS-overlag i kartapplikasjonen.
For å kunne aktivere AIS-overlaget må systemet ha
en AIS-mottaker eller transceiver. AIS-overlaget er
ikke tilgjengelig i 3D-visning.
Fra kartapplikasjonsmenyen:

1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg AIS: slik at På merkes av.

Ved å velge AIS vil du veksle mellom å slå AIS
av og på.

Se Kapitel 15 AIS-funksjon for mer informasjon om
AIS.

Radaroverlag
Du kan legge radar- og MARPA-funksjoner over
visningen i kartapplikasjonen for å muliggjøre
målsporing eller som hjelp til å skille mellom faste
objekter og annen sjøtrafikk.
Du kan forbedre kartets funksjon ved å kombinere
det med følgende radarfunksjoner:
• MARPA.
• Radaroverlag (for å skille mellom faste og
bevegelige objekter).

Note: For å bruke radaroverlagfunksjonen må
du benytte en ekstern kilde for magnetisk retning
(f.eks. induksjonskompass). Du kan ikke bruke
COG-data for radaroverlag.

Vise MARPA-mål i kartet
MARPA-funksjonen brukes for målsporing og
risikoanalyse. Når MARPA-mål spores, vises de i
kartapplikasjonen uansett om radaroverlag er aktivert
eller deaktivert. Tilhørende MARPA-funksjoner kan
nås via kartmenyen.

Bruke radaroverlag til å skille mellom faste og
bevegelige objekter
Du kan legge bildedata fra radaren over kartbildet,
slik at du lettere kan skille mellom faste objekter og
annen sjøtrafikk. For å få de beste resultatene bør du
slå på radar/kart-synkroniseringen, slik at du sørger
for at radarområdet og kartskalaen er synkroniserte.

Aktivere radaroverlag
Med radaren slått på og aktiv, med kartapplikasjonen
i 2D-visning:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Radar.

Glidebryteren for radaroverlagopasitet vises med
den gjeldende opasitetsprosenten vist.

5. Sett glidebryteren til ønsket verdi, eller
6. Velg Av for å deaktivere radaroverlaget.
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Slik går du til radarstyringen på kartet
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Radaralternativer eller Radar- og

AIS-alternativer.

Note: Alle endringer som gjøres i radaroppsettet
fra kartappliksjonen, vil tas i bruk for
radarapplikasjonen.

Synkronisering av kartskala og radarområde
Du kan synkronisere radarområdet med kartskalaen
i alle radarvinduene.
Med synkronisering slått på:
• Radarområdet i alle radarvinduene endres slik at
de stemmer overens med kartskalaen.

• "Synk." vil vises øverst i kartets venstre hjørne.
• Hvis du endrer radarområdet i ett radarvindu, vil
skalaen for alle synkroniserte kartvisninger endres
tilsvarende.

• Hvis du endrer skalaen for et synkronisert
kartvindu, vil området for alle radarvinduer endres
tilsvarende.

Synkronisering av kart og radarområde
I 2D-kartvisningen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Visning og bevegelse.
4. Velg Kartsynk..
5. Velg Radar.

Note: Radarområdesynkronisering er ikke
tilgjengelig når kartbevegelsesmodus er satt til
Autoskala.

Luftfotolag
Det elektroniske kartet ditt vil kanskje inneholde
luftfoto.

Luftfotoene dekker farbar sjø opp til nesten 5 km
innenfor kystlinjen. Oppløsningen avhenger av
området som dekkes av kartkortet.

Aktivering av luftfotovisning
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Luftfoto.

Glidebryteren for luftfotovisningsopasitet vises
med den gjeldende opasitetsprosenten vist.

5. Sett glidebryteren til ønsket verdi, eller
6. Velg Av for å deaktivere luftfotovisningen.

Angi område for luftfotolag
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Luftfotolag:.

En liste over overlagalternativer vises.
4. Velg enten På land, På land og på grunt vann

eller På land og til sjøs.
Kartbildet tegnes på nytt og viser det nye valgte
overlaget.

NOWRad-værvisning
Hvis du har en egnet værmottaker koblet til
skjermen, kan du vise NOWRad-værinformasjon i
kartvisningen.
Dette gir deg tilgang til NOWRad-værinformasjon
og -rapporter i kartapplikasjonen. Du kan justere
visningens intensitet, slik at både kartet og
værinformasjonen vises på best mulig måte.

Note: NOWRad-informasjonen kan kun brukes i
Nord-Amerika og kystfarvannet rundt.

Aktivering NOWRad weather overlay on the chart
I 2D-kartvisningen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg NOWRad.

Glidebryteren for NOWRad-opasitet vises med
den gjeldende opasitetsprosenten vist.

5. Sett glidebryteren til ønsket verdi, eller
6. Velg Av for å deaktivere NOWRad-overlayet.

Visning av værrapporter fra kartapplikasjonen
I 2D-kartvisningen:
1. Velg Meny.
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2. Velg Værrapporter.
3. Velg Rapporter ved for å veksle mellom

værrapporter fra båten eller fra markøren.
4. Velg enten Tropiske rapporter, Maritime

varsler, Værvarsel for maritim sone eller
Overvåkningsadvarsler.

Databokser
Databokser kan vises i applikasjonsvinduet.
Databoksene kan slås av og på, og dataene som
vises, kan tilpasses.

Tilpasse databokser i kartapplikasjonen
Hvis du vil slå databokser av og på og velge data
som skal vises, kan du følge trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Databokser.
4. Velg Databoks 1 > På.
5. Velg Databoks 2 > På.
6. Velg alternativet Velg data for den aktuelle

databoksen.
7. Velg kategorien som gjenspeiler datatypen du

ønsker å vise i boksen, for eksempel Dybdedata.
8. Velg dataelementet.

Dataene du har valgt, vises på skjermen i den
tilsvarende databoksen.

Kartgradnett
Du kan legge et gradnett over kartvisningen.
Kartgradnettet representerer breddegrads- og
lengdegradslinjene.

Kartgradnettet er deaktivert som standard.

Slå kartgradnettet av og på
Du kan slå kartgradnettet av og på ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Kartgradnett: slik at På er valgt, for å

aktivere gradnettet.
4. Eller: Velg Kartgradnett: slik at Av er valgt, for å

deaktivere gradnettet.

2D-skygge
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, kan
du slå skyggeleggingen av land- og sjøkonturene
av og på.

D13002-1
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2

1. 2D-skygge på.
2. 2D-skygge av.
Som standard er 2D-skygge slått på.

Slå 2D-skygger av og på
Du kan slå 2D-skygger av og på ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg 2D-skygge: slik at På er valgt, for å slå

skyggen på.
4. Eller: Velg 2D-skygge: slik at Av er valgt, for å

slå skyggen av.
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Community layer
Hvis kartografitypen du bruker støtter det, kan du
vise brukergenerert innhold i kartapplikasjonen.

D13008-1
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1. Community-funksjon på.
2. Community-funksjon av.
For å sjekke om din Navionics-kartografi støtter
nedlasting av brukerendringer kan du se Navionics`
nettssider for informasjon og instruksjoner om
nedlasting av oppdateringer til din kartbrikke.

Slå brukerendringer av og på
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, kan du
slå overlaget med brukergenerert innhold av og på
ved å følge trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Brukerendringer: slik at På er valgt for å

vise overlaget med brukerendringer.
4. Eller: Velg Brukerendringer: slik at Av er valgt

for å deaktivere overlaget med brukerendringer.

Karttekst
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, kan
karttekst som stedsnavn, varsler osv. slås av og på.

D13006-1
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1. Karttekst på.
2. Karttekst av.
Standardinnstillingen for karttekst er på.

Slå kartteksten av og på
Du kan slå kartteksten av og på ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Karttekst: slik at På er valgt, for å aktivere

kartteksten.
4. Eller: Velg Karttekst: slik at Av er valgt, for å

deaktivere kartteksten.

Kartgrenser
Kartgrenselinjer kan vises på skjermen. Disse linjene
indikerer grensen for kartografien som er i bruk for
øyeblikket.

D13005-1
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1. Kartgrenser på.
2. Kartgrenser av.
Som standard er kartgrenselinjene slått på.

Slå kartgrenselinjer av og på
Slå kartgrenselinjer av og på ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Kartgrenser: slik at På er valgt for å vise

grenselinjer.
4. Eller: Velg Kartgrenser: slik at Av er valgt, for å

deaktivere grenselinjer.

Områderinger
Områderinger gir deg en inkremental fremstilling av
avstanden fra båten, slik at det blir lettere å raskt
bedømme avstander.
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Ringene er alltid sentrert om båten, og skalaen
varierer i henhold til din gjeldende kartskala. Hver
ring er merket med avstanden fra båten din.
Som standard er områderingene slått av.
Områderinger vises ikke i 3D-visning.

Slå avstandsringer av og på
Slå avstandsringer av og på ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra kartapplikasjonen, i 2D-visning:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Områderinger: slik at På er valgt for å vise

områderinger.
5. Eller: Velg Områderinger: slik at Av er valgt, for

å deaktivere områderinger.

Ring for sikker sone
Kartapplikasjonen kan vise og konfigurere en sikker
sone-ring for MARPA/AIS.

Ringen for sikker sone deler konfigurasjon
med radarapplikasjonens ring for sikker sone,
men den kan imidlertid vises uavhengig av
radarapplikasjonens ring.
Hvis et MARPA- eller AIS-mål kommer til å nå ringen
for sikker sone innen tidspunktet som er satt under
Tid til sikker sone, vil alarmen utløses.

Vise sirkel for sikker sone i kartapplikasjonen
Følg anvisningene nedenfor for å vise ringen for
sikker sone:
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Sirkel for sikker sone slik at Vis merkes av.

Ved å velge Sirkel for sikker sone vil du veksle
mellom å vise og skjule sirkelen.

Definere ringen for sikker sone
Fra oppsettsmenyen for ringen for sikker sone kan
du justere radius på ringen for sikker sone, tiden
til sikker sone og velge om AIS-mål skal utløse
sikkerhetssonealarmen.
Oppsettsmenyen finner du på følgende måte:
• Fra radarapplikasjonen: Meny > Soner > Oppsett
av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med kun AIS-overlag
aktivert: Meny > AIS-alternativer > Sikker sone
> Oppsett av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med kun radaroverlag
aktivert: Meny > Radaralternativer > Sikker
sone > Oppsett av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med AIS- og radaroverlag
aktivert: Meny > Radar- og AIS-alternativer >
Sikker sone > Oppsett av sikker sone.

Fra oppsettsmenyen for sikker sone:
1. Velg Radius for sikker sone.

i. Velg ønsket radius for den sikre sonen.
2. Velg Tid til sikker sone.

i. Velg ønsket tidsperiode.
3. Velg AIS-alarm slik at På merkes av.

Ved å velge AIS-alarm vil du veksle mellom å slå
alarmen for farlige mål Av og På.

Avstandsringer for drivstoff
Avstandsringen for drivstoff angir et estimert
område for hvor langt du kan kjøre med beregnet
gjenværende drivstoff.

Avstandsringen for drivstoff kan vises grafisk i
kartapplikasjonen. Den angir det estimerte området
som kan nås med:
• Nåværende drivstofforbruk.
• Estimert gjenværende drivstoff ombord.
• Kurs framover i rett linje.
• Videreføring av gjeldende hastighet.

Note:
Avstandsringen for drivstoff er det estimerte
området som kan nås ved nåværende
drivstofforbruk av gjenværende drivstoff ombord.
Den er også basert på en rekke eksterne faktorer
som enten kan øke eller redusere beregnet
område.
Dette estimatet er basert på data fra eksterne
drivstoffstyringsenheter eller fra funksjonen
Drivstoffstyring. Det tar ikke hensyn til gjeldende
forhold som tidevann, strøm, sjøforhold, vinn osv.
Avstandsringene for drivstoff må ikke legges
til grunn ved nøyaktige turberegninger eller i
nødsituasjoner.

Kartapplikasjon 213



Aktivere avstandsringen for drivstoff
Fra kartapplikasjonen, i 2D-visning:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Avstandsring for drivstoff slik at På

merkes av.
Du vil se meldingen om avstandsring for drivstoff.

5. Velg OK for å slå på avstandsringene for drivstoff.

Deaktivere avstandsring for drivstoff
Fra kartapplikasjonen - i 2D-visning:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Overlag.
4. Velg Avstandsring for drivstoff slik at Av

merkes av.

Endre størrelsen på båtsymbolet
Du kan endre båtsymbolets størrelse ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Båtstørrelse: slik at Stor er valgt for å vise

store båtsymboler.
4. Eller: Velg Båtstørrelse: slik at Liten er valgt for

å vise små båtsymboler.

Vise veipunktnavn
Veipunktnavnene kan vises ved siden av sine
respektive veipunktsymboler.

Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Veipunktnavn: slik at Vis er valgt, for å vise

veipunktnavnene.
4. Eller: Velg Veipunktnavn: slik at Skjul er valgt,

for å skjule veipunktnavnene.

Rute- og sporbredder
Bredden på rute- og sporlinjene kan endres.

Inn-
stil-
ling Rute Rute

Tynn

Nor-
mal

Tykk

Endre bredde på rute- og sporlinjer
Bredden på linjen som indikerer ruter og spor kan
endres ved å følge trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg enten Rutebredde eller Sporbredde etter

ønske.
4. Velg ønsket bredde fra listen.
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18.12 Kartvektorer
Kartvektorene viser indikatorer for kurs, COG,
vindretning og strømretning. Kartvektorer er bare
tilgjengelig i 2D-visning.
En rekke ulik vektorgrafikk kan vises i kartet for
2D-visningen. Følgende vektorer kan aktiveres eller
deaktiveres enkeltvis:

D13007-1

2 3

1

4

Ele-
ment Beskrivelser
1 Vindpil – vindretningen vises som en gul linje med

tydelige pilspisser som peker mot båten. Pilens
bredde indikerer vindstyrken.

2 Tidevannspil – tidevannsstrømmen vises som en
blå linje med en tydelig pilspiss som peker fra båten
mot retningen på tidevannsstrømmen. Pilens bredde
indikerer tidevannstyrken.

3 HDG (heading) vektor – en rød linje viser båtens
retning. Hvis vektorlengden er satt til en annen verdi
en uendelig, vil en pilspiss benyttes.

4. COG (Course Over Ground) vektor – en grønn linje
indikerer båtens faktiske kurs. Hvis vektorlengden
er satt til en annen verdi en uendelig, vil en dobbel
pilspiss benyttes.

Note: Hvis Speed Over Ground (SOG) eller
retningsdata ikke er tilgjengelig, kan ikke vektorene
vises.

Vektorlengde
Lengden på HDG- og COG-vektorlinjene kan settes
til å bestemmes av avstanden båten din vil kjøre
innen en spesifisert tid ved nåværende hastighet,
eller settes til uendelig.

Aktivere og deaktivere kartvektorer
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere de tilgjengelige kartvektorene.
I 2D-kartvisningen:
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Vektorer.
3. Velg relevant menyelement for å slå Kursvektor,

COG-vektor, Tidevannspil eller Vindpil Av eller
På etter ønske.

Angi vektorlengde- og -bredde
Du kan spesifisere lengden og bredden på kurs- og
COG-vektorene ved å følge trinnene nedenfor.
I 2D-kartvisningen.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Vektorer.
3. Velg Vektorlengde.

En liste over tider vises.
4. Velg en tidsinnstilling eller velg Uendelig.
5. Velg Vektorbredde.

En liste over bredder vises.
6. Velg enten Tynn, Normal eller Bred.
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18.13 Kartografiobjekter

Kartdetaljer
Innstillingen for kartdetaljer fastsetter antall detaljer
som skal vises i kartapplikasjonen.

Lav

Høy

Ved å velge alternativet Lav for Kartdetaljer skjuler
du følgende objekter og overlag:
• Community-endringer
• Karttekst
• Kartgrenser
• Fyrsektorer
• Rutesystemer
• Forsiktighetsområder
• Marine egenskaper
• Landegenskaper
• Veier
• Andre skipsvrak
• Fargede havbunnsområder
• Dybdekonturer

Endre kartdetaljnivået
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Objekter.
3. Velg Kartdetaljer for å veksle mellom Høy eller

Lav etter eget ønske.
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Kartografiobjekter
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, kan individuelle kartografiobjekter slås av og på. Tabellen
nedenfor viser en oversikt over disse objektene.
Objekter-menyen er tilgjengelig fra: Meny > Presentasjon > Objekter.

Note: Objekter-menyen er bare tilgjengelig når kartografitypen som er i bruk, støtter disse funksjonene.

Objekt (menyelement) Beskrivelse Alternativer
Vis steiner Fastsetter dybden for når steiner skal vises i

kartet.
• 0–6 ft / 0–2 m / 0–1 fa
• 0–18 ft / 0–5 m / 0–3 fa
• 0–30 ft / 0–10 m/ 0–5 fa
• 0–50 ft / 0–15 m / 0–8 fa
• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa
• Alle (Standard)

Nav. merker Fastsetter hvorvidt navigasjonsmerker skal
vises i kartet:

• Av – navigasjonsmerker vises IKKE.
• På – navigasjonsmerker vises.

• Av
• På (Standard)

Nav. merkesymboler Fastsetter hvilket sett av navigasjonsmerker
som skal brukes – internasjonale eller
amerikanske. Disse symbolene stemmer
overens med papirkart.

• Internasjonal (Standard)
• USA

Fyrsektorer Fastsetter om sektoren for lyskast fra fyrtårn
skal vises eller ikke.

• Av – lyssektor for fyr vises IKKE.
• På – lyssektor for fyr vises.

• Av
• På (Standard)

Rutesystemer Fastsetter om rutedata skal vises eller ikke.

• Av – rutedata vises IKKE.
• På – rutedata vises.

• Av
• På (Standard)

Forsiktighetsområder Fastsetter om forsiktighetsdata skal vises eller
ikke.

• Av – forsiktighetsdata vises IKKE.
• På – forsiktighetsdata vises.

• AV
• PÅ (Standard)

Marine egenskaper Når dette menyelementet settes til På, vil
følgende værbaserte kartografiske funksjoner
vises:

• Kabler.
• Beskrivelse av havbunnpunkter.
• Tidevannsstasjoner.
• Strømstasjoner.
• Havneinformasjon.

• Av
• På (Standard)

Landegenskaper Når dette menyelementet er satt til På, vises
landbaserte kartografiske egenskaper.

• Av
• På (Standard)

Firma og tjenester Når dette menyelementet er satt til På, vil
symboler som angir hvor det finnes firma og
tjenester, vises.

• Av
• På (Standard)

Panoramafoto Fastsetter hvorvidt panoramafoto skal være
tilgjengelig for landemerker som havner og
marinaer.

• Av
• På (Standard)
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Objekt (menyelement) Beskrivelse Alternativer
Veier Fastsetter hvorvidt sentrale kystveier skal vises

på kartet:

• Av – kystveier vises IKKE.
• På – kystveier vises.

• Av
• På (Standard)

Andre skipsvrak Fastsetter hvorvidt utvidet informasjon om nye
vrak skal vises.

• Av
• På (Standard)

Fargede havbunnsområder Definerer havbunnen bedre. Dette gjelder kun
for begrensede områder der ekstradetaljer er
tilgjengelige.

• Av (Standard)
• På

18.14 Objektinformasjon
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, kan du
vise detaljert informasjon om spesifikke kartografiske
objekter.

Avhengig av kartografitypen du bruker, kan du se
deler av eller all følgende tilleggsinformasjon:
• Detaljer for hvert kartografiske objekt som er
markert på kartet, inkludert kildedata for strukturer,
linjer, åpne havområder osv.

• Detaljer om havner, havnetjenester og øvrige
tjenester.

• Losbokinformasjon (tilsvarende den du vil finne i
en sjøkarthåndbok). Losbokinformasjon finnes for
enkelte havner.

• Panoramabilder av havner og marinaer. Hvis det
finnes bilder, er dette indikert ved et kamerasymbol
i kartvisningen.

Du kan også søke etter nærmeste avstand til et
bestemt kartobjekt ved hjelp av alternativet Finn
nærmeste. Du kan søke etter følgende objekter:
• Havn (søk etter navn) – bare Navionics-kart.
• Veipunkter
• Havner – bare Navionics-kart.
• Tidevannstasjon – bare Navionics-kart.
• Strømstasjon – bare Navionics-kart.
• Hindringer
• Vrak
• Havnetjenester
• Forretninger – bare Navionics-kart.
• Småbåtanlegg – bare LightHouse-kart.
• Havneanlegg – bare LightHouse-kart.

Denne informasjonen kan nås via alternativene
Kartobjekter eller Finn nærmeste fra
innholdsmenyen for kartet:
• Velg et kartobjekt på skjermen og velg
Kartobjekter fra innholdsmenyen for kartet for å
se informasjon om det valgte objektet.

• Velg Finn nærmeste fra innholdsmenyen for
kartet for å søke etter objekter i nærheten.

Vise kartobjektinformasjon
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg et objekt.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Kartobjekter.

Kartobjektdialogen vises.
3. Ved å velge tilgjengelige alternativer vil du vise

detaljert informasjon om elementet.
4. Ved å velge posisjonen i informasjonsboksen

for objektet vil du lukke informasjonsboksen og
plassere markøren over objektet.

Søke etter nærmeste kartobjekt eller tjeneste
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg en posisjon på skjermen.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Finn nærmeste.

En liste over kartobjekttyper vises.
3. Velg kartobjektet eller tjenesten i listen.

En liste over tilgjengelige forekomster av det
bestemte objektet eller den bestemte tjenesten
vises.

4. Velg elementet du vil finne.
Markøren vil plasseres over det valgte objektet
eller en liste over forekomster vil vises.

Søke etter havn etter navn
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg en posisjon på skjermen.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Finn nærmeste.

En liste over kartobjekttyper vises.
3. Velg Havn (søk etter navn) fra listen.

Skjermtastaturet vises.
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4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn ønsket
havnenavn.

5. Velg LAGRE.
Søkeresultatene vises.

6. Velg posisjonen mot en oppføring i listen for å
flytte markøren over den posisjonen.

Visning av losbok-informasjon
Fra kartapplikasjonen, når det vises et havnesymbol
for havn med losbok:
1. Velg havnesymbolet.

Innholdsmenyen for kartet vil vises.
2. Velg Losbok.
3. Velg det aktuelle kapittelet.

Visning av panoramafoto
Fra kartapplikasjonen, når et kamerasymbol som
indikerer at det finnes bilder, vises:
1. Velg kamerasymbolet.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Foto.

Fotoet vises på skjermen.

Note: Ikke alle kartografityper kan vise
panoramabilder.

Nåværende informasjon

Animert strøminformasjon
Det kan være mulig å få animert informasjon om
strøm og strømstasjoner på de elektroniske kartene.

D11748-3

Animert strøminformasjon er tilgjengelig i
kartapplikasjonen når et ruterformet symbol med en
"C" vises:

Dette symbolet indikerer plasseringen til en
strømstasjon og at strøminformasjon er tilgjengelig for
plasseringen.

Når du velger et symbol for en strømstasjon, vil
innholdsmenyen for kartet vises, som gir deg
valgmuligheten Animer.
Når du velger Animer vises animasjonsmenyen,
og de ruterformede symbolene erstattes med
dynamiske strømpiler som indikerer retningen og
styrken på strømmen:

Strømanimasjon.

• Pilene indikerer retningen for strømmen i
øyeblikket.

• Pilenes lengde indikerer strømningsmengde.
• Pilenes farge indikerer strømningshastighet:
– Rød: økende strømningshastighet.
– Blå: avtakende strømningshastighet.

Animasjonen kan vises kontinuerlig eller inkrementalt
for et spesifisert tidsintervall. Du kan også stille inn
dato for animasjonen og starte eller restarte den
når som helst innenfor et 24-timers intervall. Hvis
systemet ikke har gyldig dato og tid, vil tiden settes
til midt på dagen på systemets standarddato.

Note: Ikke alle elektroniske kart støtter
funksjonen for animert strøm. Se Navionics`
nettside www.navionics.com for å kontrollere
at funksjonene er tilgjengelige på ditt ønskede
kartografinivå.

Visning av animert strøminformasjon
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg det ruterformede tidsvannsikonet.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Animer.

Animasjonsmenyen vises og strømikonene
erstattes med dynamiske strømpiler

Styring av animasjoner
Fra kartapplikasjonen, med menyen for animasjoner
åpen:
1. For å starte eller stoppe animasjonen velger du

Animer: for å veksle mellom Spill av og Pause.
2. For å vise animasjonen trinnvis velger du

Bakover eller Framover.
3. For å fastsette intervallet mellom

animasjonstrinnene setter du animasjonen
som spilles av på pause og velger Sett
tidsintervall.

4. For å sette animasjonsdatoen velger du Sett
dato og skriver inn ønsket dato ved hjelp av
skjermtastaturet.

5. For å sette animasjonsdatoen til dagens dato
velger du I dag.

6. For å sette animasjonsdatoen til 24 timer før
gjeldende dato velger du Forrige dato.

7. For å sette animasjonsdatoen til 24 timer etter
gjeldende dato velger du Neste dag.
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Strømgrafer
Strømgrafene gir en grafisk fremstilling av
strømaktiviteten.

D12309-1
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1. Tilbake — Gå tilbake til forrige meny eller
visning.

2. Soloppgang— Indikerer når det er soloppgang.
3. Solnedgang— Indikerer når det er solnedgang.
4. Avbryt — Lukker visningen.
5. Skumring — Den grålige delen av grafen

indikerer når mørket faller på.
6. Strømretning — Indikerer retningen på

strømmen (i forhold til nord).
7. Flo/Fjære — Viser en liste som viser fallende,

stille og stigende sjø.
8. Datostyring — Bruk ikonene til å gå til neste

eller forrige dag.
9. Tid — Grafens horisontale akse indikerer tid,

i henhold til tidsformatet som er spesifisert i
enhetens oppsettsmeny.

10. Strømhastighet — Grafens vertikale
akse indikerer hastighet, i henhold til
hastighetsinnstillingene som er spesifisert i
enhetens oppsettsmeny.

Note: Dataene som vises i strømgrafene er kun til
informasjon, og må IKKE anvendes som erstatning
for oppmerksom navigering. Kun statens offisielle
sjøkart og merknader til sjøfarende inneholder all
oppdatert informasjon som du trenger for trygg
navigering. Hold alltid øye med forholdene.

Vise strømdetaljer
Fra kartapplikasjonen:

1. Velg det C ruterformede strømsymbolet.
Innholdsmenyen for kartet vises.

2. Velg Strømstasjon.
Grafen for den valgte stasjonen vises.

Tidevannsinformasjon

Animert tidevannsinformasjon
Det kan være mulig å få animert informasjon om
tidevann og tidevannstasjoner på de elektroniske
kartene.
Animert tidevannsinformasjon er tilgjengelig i
kartapplikasjonen når et ruterformet symbol med en
"T" vises:

Dette symbolet identifiserer tidevannsstasjoner og at
tidevannsinformasjon er tilgjengelig for plasseringen.

Når du velger et symbol for en tidevannsstasjon,
vil innholdsmenyen for kartet vises, som gir deg
valgmuligheten Animer.
Når du velger Animer, vises animasjonsmenyen,
og de ruterformede symbolene erstattes med en
dymanisk tidevannsindikator, som viser predikert
tidevannshøyde for aktuelt tidspunkt og dato:

Tidevannsanimasjon.

• Tidevannshøyden indikeres av en målestokk.
Målestokken består av åtte nivåer, som fastsettes
i henhold til laveste og høyeste verdier for den
aktuelle dagen.

• Fargen på pilen på tidevannsmålestokkene
indikerer endringer i tidevannshøyden:
– Rød: økende tidevannshøyde.
– Blå: avtakende tidevannshøyde.

Animasjonen kan vises kontinuerlig eller inkrementalt
for et spesifisert tidsintervall. Du kan også stille inn
dato for animasjonen og starte eller restarte den
når som helst innenfor et 24-timers intervall. Hvis
systemet ikke har gyldig dato og tid, vil tiden settes
til midt på dagen på systemets standarddato.

Note: Ikke alle elektroniske kart støtter funksjonen
for animert tidevann. Se Navionics` nettside
www.navionics.com for å kontrollere at funksjonene
er tilgjengelige på ditt ønskede kartografinivå.

Vise animert tidevannsinformasjon
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg det ruterformede tidevannsikonet.

Innholdsmenyen for kartet vises.
2. Velg Animer.

Animasjonsmenyen vises og tidevannsikonet
erstattes med en dynamisk tidevannslinje.

Styring av animasjoner
Fra kartapplikasjonen, med menyen for animasjoner
åpen:
1. For å starte eller stoppe animasjonen velger du

Animer: for å veksle mellom Spill av og Pause.
2. For å vise animasjonen trinnvis velger du

Bakover eller Framover.
3. For å fastsette intervallet mellom

animasjonstrinnene setter du animasjonen
som spilles av på pause og velger Sett
tidsintervall.
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4. For å sette animasjonsdatoen velger du Sett
dato og skriver inn ønsket dato ved hjelp av
skjermtastaturet.

5. For å sette animasjonsdatoen til dagens dato
velger du I dag.

6. For å sette animasjonsdatoen til 24 timer før
gjeldende dato velger du Forrige dato.

7. For å sette animasjonsdatoen til 24 timer etter
gjeldende dato velger du Neste dag.

Tidvannsgrafer
Tidevannsgrafene gir en grafisk fremstilling av
tidevannsaktiviteten.

D12294-2
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1. Tilbake— Gå til forrige meny eller visning.
2. Soloppgang— Indikerer når solen står opp.
3. Solnedgang— Indikerer når solen går ned.
4. Avbryt — Lukker visningen.
5. Skumring — Den grålige delen av grafen

indikerer når mørket faller på.
6. Lavt / Høyt tidevann — Indikerer tidspunktet

for flo eller fjære.
7. Datostyring — Bruk ikonene til å gå til neste

eller forrige dag.
8. Tid — Grafens horisontale akse indikerer tid,

i henhold til tidsformatet som er spesifisert i
systeminnstillingene.

9. Dybde — Grafens vertikale akse indikerer
vanndybden. Enhetene for dybdemålingen
er basert på de som er spesifisert i menyen
Startbilde > Tilpass > Enhetsoppsett >
Dybdeenheter.

Note: Dataene som vises i tidevannsgrafene
er kun til informasjon, og må IKKE anvendes
som erstatning for oppmerksom navigering.
Kun statens offisielle sjøkart og merknader til
sjøfarende inneholder all oppdatert informasjon
som du trenger for trygg navigering. Hold alltid
øye med forholdene.

Vise tidevannsdetaljer
Fra kartapplikasjonen:

1. Velg det T ruterformede tidevannssymbolet.
Innholdsmenyen for kartet vises.

2. Velg Tidevannstasjon.
Grafen for den valgte stasjonen vises.
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18.15 Alternativer for dybde og kontur
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker, er følgende dybde- og konturinnstillinger tilgjengelige.

Note: De tilgjengelige menyelementene avhenger av kartografitypen du bruker. Dybdealternativene
avhenger av hvilke måleenheter som er i bruk på systemet ditt.

Menyelement Kartografitype Beskrivelse Alternativer
Vis loddskudd LightHouse

vektorkart og
Navionics

Bestemmer dybden som
dybdeinformasjon skal vises for.

• Ingen
• 0–30 ft / 0–10 m / 0–5 fa
• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa
• 0–180 ft / 0–50 m / 0–30 fa
• 0–500 ft / 0–150 m / 0–83 fa
• Alle (Standard)

Vis konturer Navionics Bestemmer om konturene skal
vises.

• Av
• 0–6 ft / 0–2 m / 0–1 fa
• 0–18 ft / 0–5 m / 0–3 fa
• 0–30 ft / 0–10 m / 0–5 fa
• 0–50 ft / 0–15 m / 0–8 fa
• 0–60 ft / 0–20 m / 0–10 fa
• Alle (Standard)

Grunn kontur LightHouse-
kart

Bestemmer dybden som grunn
kontur skal vises for.
Grunn kontur kan ikke settes til
en verdi større enn sikkerhets-
eller dybdekontur.

• Av
• 6 ft / 2 m / 1 fa
• 12 ft / 3 m / 2 fa (Standard)
• 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

Sikkerhetskontur LightHouse-
kart

Bestemmer dybden som
sikkerhetskonturen skal vises for.
Sikkerhetskonturen kan ikke
settes til en lavere verdi enn
grunn kontur eller til en høyere
verdi enn dybdekontur.

• Av
• 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 (Standard)
• 50 ft / 15 m / 8 fa
• 60 ft / 20 m / 10 fa

Dybdekontur LightHouse
vektorkart og
Navionics

Bestemmer dybden som
dybdekonturen skal vises for.
Dybdekonturen kan ikke settes til
en verdi mindre enn grunn kontur
eller sikkerhetskonturen.

• Av
• 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 (Standard)
• 60 ft / 20 m / 10 fa
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Menyelement Kartografitype Beskrivelse Alternativer
Dypvannsfarge Navionics Bestemmer fargen på dypt vann. • Hvit (Standard)

• Blå
Ekkoloddlogger Navionics Tillater logging av dybde og

posisjonsdata til en Navionics
kartbrikke. Disse dataene vil bli
sendt til Navionics for å forbedre
konturdetaljene i ekkoloddkartene
på multifunksjonsskjermen.
Se Navionics` nettside
www.navionics.com for
instruksjoner om hvordan du
laster opp sonarlogger.

• På
• Av

Dybdeinformasjon og konturer
Hvis det støttes av kartografitypen du bruker,
kan dybdeinformasjon og konturer brukes i
kartapplikasjonen slik at du får informasjon om
vanndybden.
Ved bruk av vektorbasert kartografi kan du justere
dybden der konturer og loddskudd skal vises på
skjermen.

D13009-1

1 2

3

1. Grunn kontur
2. Sikkerhetskontur
3. Dybdekontur
Menyen Dybde og kontur kan nås via: Meny >
Presentasjon > Dybde og kontur.

Kartapplikasjon 223

http://www.navionics.com


18.16 Alternativer for Mine data
Menyen Mine data gir tilgang til brukerdataene dine.
Alternativene finner du under menyen Mine data:
Meny > Mine data.
• Veipunkter – Vis veipunktgruppelisten.
• Ruter – Vis listen over ruter.
• Spor – Vis listen over spor.
Se under Kapitel 16 Veipunkter, ruter og spor for
flere detaljer.

18.17 Synkronisering mellom kart
Du kan synkronisere informasjon om kurs, område
og posisjon på tvers av ulike kartvisninger og
skjermer i nettverk.
Med kartsynkronisering aktivert:
• Det vil være indikert ved "KART-synk." på
kartapplikasjonens tittellinje.

• Alle endringer som gjøres for kurs, område eller
posisjon i én kartvisning, vil vises i alle de andre
kartvisningene.

Note: Når 2D- og 3D-kartvisningene er
synkronisert, er bevegelsesmodusen alltid Relativ
bevegelse.

Synkronisering av ulike kartvisninger
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Kartsynk..
4. Velg kart fra listen.

Et merke vil plasseres ved siden av det valgte
alternativet.

5. Gjenta trinnene over for hver kartvisning, og
eventuelt på hver skjerm i nettverket du ønsker å
synkronisere kartvisningen for.

Note: Du kan ikke synkronisere med et annet kart
hvis radarsynkronisering er slått på.
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18.18 Måling av avstander og peilinger
Du kan bruke målefunksjonen til å måle avstander i
kartapplikasjonen.
Du kan bestemme avstand og peiling:
• fra båten til pekerens posisjon;
• mellom to punkter på kartet.

Måling fra båtens til markørens posisjon
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg plasseringen på skjermen som du ønsker å

måle avstand eller peiling til fra båten din.
Innholdsmenyen for kartet vil vises.

2. Velg Mål.
Følgende vil skje:
• Menyen for måling vil vises.
• En linje vil trekkes fra markørposisjonen til
midten av skjermen.

• Markørposisjonen vil flyttes til midten av
skjermen.

• Peilingen og avstanden vil vises ved siden av
den nye markørplasseringen.

3. Fra målingsmenyen velger du Mål fra slik at Båt
merkes av.
Den rette linjen trekkes på nytt fra
markørposisjonen til båten.

4. Du kan nå justere linjeposisjonen ved å flytte
markøren til ønsket plassering.

5. Hvis du vil at linjen skal vises etter at du har
lukket målingsmenyen, velger du Linjal: slik at
På merkes av.
Når du velger Linjal, vil linjalen bli satt på eller av.

6. Velg Tilbake eller OK for å lukke målingsmenyen
med den gjeldende målingen på skjermen.

Måling fra punkt til punkt
Fra kartapplikasjonen:
1. Velg plasseringen på skjermen som du ønsker å

måle avstand eller peiling til fra båten din.
Innholdsmenyen for kartet vil vises.

2. Velg Mål.
Følgende vil skje:
• Menyen for måling vil vises.
• En linje vil trekkes fra markørposisjonen til
midten av skjermen.

• Markørposisjonen vil flyttes til midten av
skjermen.

• Peilingen og avstanden vil vises ved siden av
den nye markørplasseringen.

3. Velg Mål fra slik at Markør velges.
Ved å velge Mål fra vil du veksle mellom Båt og
Markør.

4. Du kan nå fastsette sluttpunktet ved å flytte
markøren til ønsket plassering.

5. Du kan også bytte retning på linjen, slik at
peilingen går fra sluttpunktet til startpunktet.

6. Hvis du vil at linjen skal vises etter at du har
lukket målingsmenyen, velger du Linjal slik at
På merkes av.
Ved å velge Vis linje vil du veksle mellom å sette
linjen Av og På.

7. Velg Tilbake eller OK for å gå ut av målemenyen
uten å fjerne den eksisterende målingen fra
skjermen.

Flytte på linjalen
Du kan flytte på en linje ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Velg den aktuelle linjalen.

Innholdsmenyen for linjal vises.
2. Velg Mål.
Du kan nå flytte på linjalen slik du ønsker.
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Kapitel 19: Dataapplikasjon

Kapitelinnhold
• 19.1 Oversikt over dataapplikasjonen På side 228

• 19.2 Valg av datasider med berøring På side 230

• 19.3 Valg av datasider På side 231
• 19.4 Tilpasning av dataapplikasjonen På side 231
• 19.5 Motoridentifikasjon På side 233
• 19.6 Oppsett av båtdetaljer På side 235
• 19.7 Fastsette maks. RPM for motor På side 235
• 19.8 Fargetema På side 236
• 19.9 Oppsett av enheter På side 237
• 19.10 Liste over dataelementer På side 238
• 19.11 Nullstille minimums- og maksimumsavlesninger På side 245
• 19.12 Tilbakestille alle datasider På side 245
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19.1 Oversikt over dataapplikasjonen
Med dataapplikasjonen kan du vise data som
multifunksjonsskjermen genererer eller data som er
tilgjengelig på systemet.
Data kan hentes fra enheter som er koblet til med
SeaTalkhs-, SeaTalkng- eller NMEA-protokoller.

Forhåndskonfigurerte datasider
Standard datasidekonfigurasjon avhenger
av båttypen du har valgt under den første
oppsettsveiviseren.
Hver dataside består av en rekke "celler" med ulik
informasjon.
Standard datasidekonfigurasjon er vist nedenfor:

Motorbåt Seilbåt
Side-
nummer

Side Sidenum-
mer

Side

1/6 Motor 1/5 Motor
2/6 Navigering 2/5 Navigering
3/6 Omgivelser 3/5 Seiling
4/6 Fisking 4/5 Omgivelser
5/6 Drivstoff 5/5 Rullende vei
6/6 Rullende vei

Note: Datasidevalget er en lokal innstilling, som
derfor kun påvirker den ene visningen du har
oppe. Innstillingen påvirker ikke andre skjermer i
nettverket.

Motorside
Motorsiden er tilgjengelig for alle båttyper.
Tallskivene og datatypene som vises, avhenger av
det antall motorer du har oppgitt i innstillingene.

NB!: De aktuelle motordataene må være
tilgjengelige på nettverket ditt for at motorsiden
skal kunne vise motordata.

Eksempel: motorside for båt med to motorer.

D13058-1
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1. Kombinert oljetrykk og kjølevæske for motor på
babord side

2. Totalt drivstoff
3. Total motorøkonomi
4. Kombinert oljetrykk og kjølevæske for motor på

styrbord side
5. Turtallskive babord motor
6. Turtallskive styrbord motor
7. Trimflaps
8. SOG
9. Babord dynamo
10. Rorlinje
11. Styrbord dynamo
12. Dybde

Navigeringsside
Navigeringssiden er tilgjengelig for alle båttyper.
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1. Kurs
2. Rullende vei
3. Målveipunkt
4. Veipunkt ETA (beregnet ankomsttid)
5. Kurs til neste veipunkt
6. Avstand til neste veipunkt
7. COG
8. SOG
9. VMG til veipunkt
10. Rorlinje
11. Dybde
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Seilingsside
Når konfigurert båttype er seilbåt, er det seilingssiden
tilgjengelig i dataapplikasjonen.
Seilingssiden inneholder kompass og vindskiver
som viser ulike data som er spesielt beregnet for
seilfartøy.
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1. Kompasskive
2. Vindskive
3. Veipunktikon – vises bare under aktiv

navigasjon.
4. Kurs (røde) og COG (grønne) piler
5. Sann vindretning (gul pil)
6. Relativ vindretning (gul pil)
7. Tidevannsretning (blå pil)

Værdatasiden
Siden med værdata er tilgjengelig for alle båttyper.
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1. Vindskive
2. AWAS og AWS
3. Lufttemperatur
4. Vanntemperatur
5. Retning
6. AWS
7. Drift
8. TWS
9. Sann vindretning
10. Relativ vindretning

Fiskesiden
Fiskesiden er tilgjengelig når registrert båttype er
"motorbåt".
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1. Vanntemperatur
2. Fiskebrønn
3. Time (Tid)
4. Avstand og peiling til neste veipunkt
5. Veipunkt TTG
6. SOG
7. Dybde

Drivstoffside
Drivstoffsiden er tilgjengelig når registrert båttype
er "motorbåt".

D13061-1
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1. Estimert drivstoff
2. Totalt drivstoff
3. Drivstoffmåler
4. Drivstoff (tur)
5. Total motorøkonomi

Rullende vei
Siden med rullende vei er tilgjengelig for alle båttyper.
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1. Rullende vei
2. Målveipunkt
3. Båtikon
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4. Kurskorrigeringsindikator
5. Kurskorrigeringsdetaljer

19.2 Valg av datasider med berøring
Via berøringsskjermen kan du bla gjennom alle
tilgjengelige sider.

D12878-1

Fra dataapplikasjonen:
1. Ta på skjermen.
2. La fingeren din gli oppover og slipp skjermen for

å gå til neste dataside.
3. La fingeren din gli nedover og slipp skjermen for

å gå til forrige dataside.
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19.3 Valg av datasider
Følg trinnene nedenfor for å velge datasider via en
multifunksjonsskjerm uten berøringsfunksjonalitet.
Fra dataapplikasjonen:
1. Flytt joysticken ned for å gå til neste side, eller
2. Flytt joysticken opp for å gå til forrige side.

19.4 Tilpasning av dataapplikasjonen
Du kan tilpasse dataapplikasjonen til å vise de
system- og instrumentdataene du ønsker.
I tillegg til å vise de standardmessige,
forhåndskonfigurerte datasidene i applikasjonen,
kan du også:
• Endre rekkefølgen datasidene vises i.
• Spesialtilpasse datasideinnhold.
• Gi datasidene nye navn.
• Legge til nye tilpassede datasider.
• Slette eksisterende datasider.
• Angi båtdetaljer som antall motorer, drivstofftanker
og batterier.

• Sett maks. RPM for motor.
• Velg fargetema.
• Endre måleenheter.
• Nullstille minimums- og maksimumsavlesninger.
• Tilbakestille alle sider til standard.

Endring av datasiderekkefølge
Du kan endre rekkefølgen som datasider vises i.
Fra dataapplikasjonen:
1. Bla til datasiden du vil flytte.
2. Velg Meny.
3. Velg Rediger side.

Menyen for sideredigering vises.
4. Velg Flytt side opp eller Flytt side ned.

Hver gang du velger Flytt side opp eller Flytt side
ned, vil datasiden flyttes én plass opp eller ned i
dataapplikasjonen.

Tilpasse datasideinnhold ved hjelp av
berøring
På berøringsskjermer kan du kan tilpasse et
dataelement ved å trykke på det og holde det inne
på skjermen.
Fra dataapplikasjonen:
1. Vis datasiden som inneholder dataelementet du

vil endre.
2. Trykk og hold fingeren på dataelementet.

Etter ca. tre sekunder merkes dataelementet av,
og menyen Velg datakategori vises.

3. Bla i menyen for å finne dataelementet du vil
bruke.

4. Velg dataelementet.
Det valgte dataelementet vises nå i stedet for det
opprinnelige dataelementet.

Tilpasse innhold på datasider
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Rediger side.
3. Velg boksene du vil endre.
4. Velg Velg datakategori.
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5. Velg en datakategori.
Ved å velge en datakategori vil en liste over
dataelementer for den kategorien vises.

6. Velg dataelementet du vil vise.
Når det er valgt, vil et merke plasseres ved
siden av dataelementet i menyen, og cellen på
skjermen vil vise det nye dataelementet.

7. Gjenta stegene 3 til 6 for alle dataelementene du
vil endre.

Endre navn på dataside
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Rediger side.
3. Velg Endre sidenavn.

Skjermtastaturet vises.
4. Skriv inn nytt navn for datasiden.
5. Velg LAGRE.

Legge til en ny dataside
Du kan legge dine egne tilpassede datasider til
dataapplikasjonen. Totalt antall datasider inkludert
forhåndskonfigurerte sider er 10.
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Opprett ny side.

En liste over tilgjengelige sidelayouter vises.
3. Velg ønsket sidelayout.

Den nye siden vises på skjermen.

4. Velg den tomme cellen på den nye sidelayouten
du ønsker å legge et dataelement til.

5. Velg Velg datakategori.
6. Velg en datakategori.

Ved å velge en datakategori vil en liste over
dataelementer for den kategorien vises.

7. Velg dataelementet du vil vise.
Når det er valgt, vil et merke plasseres ved
siden av dataelementet i menyen, og cellen på
skjermen vil vise elementet som er valgt.

8. Gjenta stegene 3 til 6 for alle dataelementene du
vil endre.

9. Velg Endre sidenavn.
Skjermtastaturet vises.

10.Skriv inn nytt navn for datasiden.
11. Velg LAGRE.

Sletting av dataside
Du kan slette tilpassede eller forhåndskonfigurerte
datasider fra dataapplikasjonen. Minste tillatte antall
datasider er 1.
Fra dataapplikasjonen:
1. Bla til datasiden du vil slette.
2. Velg Meny.
3. Velg Slett side.

Meldingsboksen for bekreftelse vises.
4. Velg Ja for å slette datasiden eller Nei for å

avbryte.

Note: Du kan ikke opprette en ny motorside
med samme layout som de forhåndskonfigurerte
motordatasidene.
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19.5 Motoridentifikasjon
Motordata kan vises på multifunksjonsskjermen din
ved hjelp av dataapplikasjonen, som inneholder
enkelte forhåndsinnstilte motorsider for visning av de
mest vanlige motordataene.

NB!: Du må gjøre følgende før du kan vise
motordata på multifunksjonsskjermen:
• Sørg for at multifunksjonsskjermen din kjører
LightHouse programvareversjon 8 eller senere.

• Les den viktige informasjonen om
motorgrensesnittet og motoridentifisering.

• Gjør nødvendige datatilkoblinger i henhold
til instruksjonene som er gitt i 87202 ECI
monteringsanvisninger.

• Sørg for at alle databusser har strøm (inkludert
motordata CAN-busser, gatewayer og også
SeaTalkng-bussen).

• Start motoren. Pass på at du følger eventuelle
sekvensregler, som spesifisert i informasjonen
om motorgrensesnittet.

• Start motoridentifikasjonsveiviseren for å
fullføre nødvendige grensesnitthandlinger, og
sørg for at motorene vises i riktig rekkefølge i
dataapplikasjonen.
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Motorgrensesnitt og oppsett
Før du kan vise motordata på multifunksjonsskjermen, må oppsett og grensesnittinnstillinger utføres.

Note: Motoroppsett og grensesnittkonfigurasjon er IKKE nødvendig for båter med bare én motor.

De fleste motordatakonfigurasjoner kan utføres ved hjelp av motoridentifikasjonsveiviseren som finnes
på Raymarines multifunksjonsskjermer med LightHouse programvareversjon 8 eller nyere. For enkelte
installasjoner med flere motorer kan det være nødvendig først å konfigurere motorene riktig hos
motoragent/-forhandler (tildeles en unik ID/adresse).
Tabellen under viser de forskjellige motortypene som støttes, og oppsettskravene for hver av dem:

Motorens CAN-
bussprotokoll Antall motorer

Motorens
CAN-busskon-
figurasjon

Antall ECI-
enheter som
kreves

Oppsett via vei-
viseren på mul-
tifunksjonsskjer-
men kreves

Grensesnittkon-
figurasjon ved
forhandler kreves

NMEA 2000 1 Enkel CAN-buss 1

NMEA 2000 2+ Enkel, delt
CAN-buss

1

NMEA 2000 2+ Separat CAN-buss
for hver motor

1 for hver
CAN-buss

J1939 1 Enkel CAN-buss 1

J1939 2+ Enkel, delt
CAN-buss

1

J1939 2+ Separat CAN-buss
for hver motor

1 for hver
CAN-buss

Bruke motoridentifikasjonsveiviseren
Hvis motordataene dine vises i feil rekkefølge på
motordatasidene, kan du rette opp dette ved å kjøre
motoridentifikasjonsveiviseren.
Fra startbildet:
1. Velg Oppsett > Systeminnstillinger > Eksterne

enheter > Motoroppsett.
2. Om nødvendig må du endre antall motorer på

båten ved å velge Antall motorer og skrive inn
riktig antall motorer.

Du kan velge opptil fem motorer.
3. Velg Identifiser motorer.

NB!: Det er viktig at bare en av motorene kjører
om gangen for å sikre at systemet kan isolere den
riktige motordatameldingen.

4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
motoridentifikasjonsveiviseren.

Hvilke motorer som vil bli inkludert i
identifiseringsveiviseren, bestemmes av antall
motorer fastsatt under trinn 2 ovenfor.
i. Slå av ALLE motorene, og velg Neste.

Veiviseren vil kjøre gjennom alle motorene
(maks fem, som definert i trinn 2 ovenfor) i
sekvens fra babord til styrbord.

ii. Slå på babord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som babord motor.

iii. Slå på senter-babord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter-babord motor.

iv. Slå på senter motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter motor.

v. Slå på senter-styrbord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som senter-styrbord
motor.

vi. Slå på styrbord motor, og velg OK.
Veiviseren vil nå lytte etter data og sette
motoren den finner, som styrbord motor.

5. Velg OK i dialogboksen for motoridentifikasjon.
Motorene vil nå vises på riktig sted på
motordatasiden.
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19.6 Oppsett av båtdetaljer
Du kan endre båtinnstillinger fra dataapplikasjons-
menyen.
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Båtdetaljer.
3. Velg Antall motorer, Antall drivstofftanker eller

Antall batterier.
4. Velg enten 1, 2, 3, 4 eller 5.

Hvis antall motorer har blitt endret, vil
motordatasiden nullstilles slik at den viser riktig
antall motorer.

19.7 Fastsette maks. RPM for motor
Du kan sette maks. RPM-område å vise i
RPM-dataelementet.
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Maks. RPM-område.

En liste over tilgjengelige RPM-innstillinger vises.
3. Velg ønsket RPM-område.

Det vil plasseres et merke ved siden av det valgte
RPM-området i menyen, og RPM-området på
motordatasiden vil endres i henhold til den nye
innstillingen.

Eksempler
Auto* 10 000 RPM

Note: *Maks. RPM for auto-modus settes av
motoren.
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19.8 Fargetema
Du kan veksle mellom lyst og mørkt som fargetema
for dataapplikasjonen.

Mørkt
tema (Stan-
dard)

Lyst tema

Endre fargetemaet
Følg trinnene nedenfor for å endre fargetemaet.
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Fargetema.

Ved å velge fargetema vil du endre farge mellom
Lys og Mørk.
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19.9 Oppsett av enheter
Du kan angi preferanser for måleenhetene som skal brukes i alle applikasjonene.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Avstandsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle

applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til avstand.

• Nautiske mil
• NM og m (store enheter = nautiske mil,

mindre enheter = meter)
• Engelske mil
• Kilometer

Hastighetsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til hastighet.

• Knop
• MPH (Miles Per Hour (engelske mil))
• KMT (Kilometer i timen)

Dybdeenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til dybde.

• Fot
• Meter
• Favn

Temperaturenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til temperatur.

• Fahrenheit
• Celsius

Trykkenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til trykk.

• Bar
• PSI
• Kilopascal

Volumenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til volum.

• Amerikanske gallon
• Engelske gallon
• Liter

Økonomienheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til drivstofforbruk.

• Avstand per volum
• Volum per avstand
• Liter per 100 km

Vindhastighetsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til vindhastighet.

• Knop
• Meter per sekund

Endre måleenheter
Du kan endre måleenhetene for multifunksjonsskjer-
men.
Fra dataapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Enhetsoppsett.
3. Velg målet du vil endre.
4. Velg den nye måleenheten.
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19.10 Liste over dataelementer
Nedenfor vises datakategoriene som er tilgjengelig for visning i dataapplikasjonen, databoksene, datalinjen
og den utvidede datalinjen. Skivegrafikk er ikke tilgjengelig i databokser eller datalinjer.
Følgende tabell viser tilgjengelige dataelementer etter kategori.

Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Batteriampere

Batteritempera-
tur

Batteri** Batteristatus

Batterispenning

Svinghastighet

Krengingsvinkel

Båt Datatyper
generert av
farkosten din.
For eksempel
tanknivåer.

Trimror (kun da-
taapplikasjon)

Dybde

Maks dybde

Dybde Dybdedata.

Min. dybde

Logg og tur

Logg

Tur

Turlogg og Tur

Turlogg

Tur 1

Tur 2

Tur 3

Avstand Datatyper
knyttet til
avstanden
du har reist.
For eksempel
turavstand.

Tur 4
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
RPM

RPM og
hastighet

Kjølevæske-
temperatur

Kjølevæske-
trykk

Oljetemperatur

Oljetrykk

Oljetrykk og
kjølevæsketem-
peratur
Giroljetempera-
tur

Giroljetrykk

Gir

Matetrykk

Drivstofftrykk

Drivstoffgjen-
nomstrømming

Drivstoffgjen-
nomstrømming
(nå)
Drivstoffgjen-
nomstrømming
(gj.snitt)
Motortimer

Motortrim

Dynamo

Motor** Datatyper
generert av
motorer. For
eksempel
oljetrykk.

Motorbelastning
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Drivstoffnivå
(%)
Totalt drivstoff
(vol)
Tot. drivstoff-
gjennomstrøm-
ming
Økonomi

Estimert
gjenværende
drivstoff
Estimert
gjenværende
avstand på
drivstoff
Gjenværende
tid på drivstoff
Drivstoff brukt
(tur)

Drivstoff** Datatyper knyt-
tet til drivstoff-
systemet. For
eksempel driv-
stoffnivåer.

Drivstoff brukt
(sesong)
Trykk

Lufttemperatur

Min.
lufttemperatur
Maks
lufttemperatur
Drift

Retning

Retning og drift

Relativ
vindfaktor
Faktisk
vindfaktor
Fuktighet

Duggpunkt

Solnedgang/so-
loppgang
Vanntemperatur

Omgivelser Omgivelses-
data, som for
eksempel luft-
temperatur.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Min.
vanntemperatur
Maks
vanntemperatur
Farkostposisjon

COG & SOG

COG

SOG

Maks SOG

GPS GPS-relaterte
data. For
eksempel
posisjon.

Gj.snitt SOG

Kurs

Kurs og hastig-
het (kun data-
applikasjon)
Låst kurs

Låst-kurs-feil

LK-feil og LK
(kun dataappli-
kasjon)
Stagvendings-
retning

Kurs Kursrelaterte
data. For
eksempel låst
kurs.

Kompass (kun
dataapplika-
sjon)
Markørposisjon
(kun tilgjengelig
i datalinjen og
dataoverlaget).
Markørinfo (kun
tilgjengelig i
datalinjen og
dataoverlaget).
Ruteavvik

Rullende vei
(kun dataappli-
kasjon)

Veipunktinfor-
masjon
Navn på aktivt
veipunkt

Navigering Datatyper
knyttet til
navigering.
For eksempel
peiling mot
veipunkt.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Målposisjon

Peiling til
veipunkt

BTW og DTW
(kun dataappli-
kasjon)
Beholden kurs

CMG og DMG

CMG og VMG
(kun dataappli-
kasjon)
Avstand til
veipunkt
Beholden
avstand
Veipunkt ETA

Veipunkt TTG

Rute ETA

Rute TTG

Pilot Pilotrelaterte
data. For
eksempel ror.

Rorvinkel

Hastighet

Maks hastighet

Gj.snittshastig-
het
Hastighet og
SOG
VMG til vindside

Hastighet Data knyttet
til hastighet.
For eksempel
VMG (Velocity
Made Good) til
veipunkt.

VMG til veipunkt

Ferskvann (%)

Gråvann (%)

Septikk (%)

Tanker** Data relatert til
vanntanker

Fiskebrønn (%)
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Lokal tidTid Tidsrelaterte

data. For
eksempel lokal
tid. Lokal dato

AWA

Maks AWA

Min. AWA

AWS

Maks AWS

Min. AWS

TWA

Maks TWA

Min. TWA

TWS

Maks TWS

Min. TWS

TWD

Kompassvind

Bakkevind

Beaufort

AWA og TWA

AWA og AWS

AWA (VL) og
AWS

AWA og VMG

Vind Vindrelaterte
data. For
eksempel
VMG (Velocity
Made Good) til
vindside.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
TWA og TWS

TWA (VL) og
TWS

TWA og VMG

GWD og
Beaufort

GWD og GWS

Ingen

Note: *Tallskiver og grafiske fremstillinger er bare tilgjengelig fra dataapplikasjonen. Datalinjen og
datacelleoverlag kan bare vise digitale elementer.

Note: **Menyene for batteri, motor, drivstoff og tanker vil vise ett sett med dataelementer per konfigurerte
enhet (hvis systemet f.eks. er konfigurert med tre motorer, vil tre sett med motordata vises).
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19.11 Nullstille minimums- og
maksimumsavlesninger
Minimums- og maksimumsavlesninger som finnes
på skjermen, kan nullstilles fra dataapplikasjonen.
Fra dataapplikasjonen, med dataene du vil nullstille
vist på skjermen:
1. Velg Meny.
2. Velg Nullstill data.
3. Velg dataelementet du vil nullstille.

Avlesningen nullstilles.

Note: Nullstilling vil kun være tilgjengelig for
dataelementer som vises på skjermen i øyeblikket.

19.12 Tilbakestille alle datasider
Du kan tilbakestille datasidene i dataapplikasjonen
til fabrikkstandard.
1. Velg Meny.
2. Velg Tilbakestill alle sider.

Meldingen for tilbakestillingsbekreftelse vises.
3. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte

handlingen.

Note: Ved å tilbakestille alle sidene vil dine
forhåndskonfigurerte sider stilles tilbake til
standardinnstillinger og alle egendefinerte sider
som har blitt laget, vil fjernes. Innstillingene for
antall motorer og maks. RPM vil ikke endres
gjennom tilbakestillingen.
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Kapitel 20: Applikasjon for termisk kamera — panorering og helling

Kapitelinnhold
• 20.1 Oversikt over applikasjonen for termisk kamera På side 248
• 20.2 Termisk kamerabilde På side 248
• 20.3 Kontrolloversikt På side 249
• 20.4 Kamerastyring På side 250
• 20.5 Bildejustering På side 252
• 20.6 Panorering og helling av kamera — nytt kameragrensesnitt På side 255
• 20.7 High power- og high torque-moduser På side 258
• 20.8 Panorering og helling av kamera — gammelt kameragrensesnitt På side 259
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20.1 Oversikt over applikasjonen for
termisk kamera
Applikasjonen for termisk kamera lar deg styre et
tilkoblet termisk kamera og vise bildet fra kameraet
på multifunksjonsskjermen.
Kameraer med termisk bilde (også kjent som
infrarødt kamera) lar deg se klart under forhold med
lite eller ikke noe lys. Et termisk kamera kan for
eksempel hjelpe deg i navigeringen om natten eller
identifisere hindringer i områder med dårlig sikt eller
til og med totalt mørke.
Applikasjonen for termisk kamera lar deg:
• Styre kameraet:
– Panorere.
– Helle.
– Zoome (område).
– Sette kameraet tilbake til "hjem"-posisjon
(standard).

– Sette kameraet til "hjem"-posisjon.
– Sette kamerabildet på pause.
– Veksle mellom synlig lys og termisk kameralinse.
– Veksle mellom ulike overvåkingsmodus.

• Tilpasse kamerabildet:
– Fargepalett.
– Forhåndsinnstilte visninger.
– Lysstyrke.
– Kontrast.
– Farge.
– Videopolaritet (motsatt videofarge).

Visning av applikasjonen for termisk kamera
Fra startskjermen:
1. Velg et sideikon som inneholder applikasjonen

for termisk kamera.
Applikasjonen for termisk kamera vises.

Note: Hvis startbildet IKKE har et sideikon med
applikasjonen for termisk kamera, er du nødt til å
opprette et nytt sideikon som inneholder denne.

20.2 Termisk kamerabilde
Termokameraet gir et videobilde som vises på
skjermen din.

Videoinformasjonen gir:
• Termisk bilde.
• Statusikoner/systeminformasjon.
Du bør bruke litt tid på å bli kjent med bildet fra
termokameraet. På den måten vil du få mest mulig
ut av systemet ditt:
• Vurder hvert objekt du ser med tanke på hvordan
det ser ut "termisk" i forhold til hvordan det ser ut
i virkeligheten. Se for eksempel etter endringer
som følger av varmeeffekter fra solen. Dette er
spesielt aktuelt rett etter solnedgang.

• Prøv deg fram med visningsmodusene hvit-varm
og svart-varm (motsatt visning).

• Prøv deg fram med å se etter varme objekter
(som mennesker) i forhold til kaldere objekter i
omgivelsene.

• Eksperimenter med kameraet for videobilder
på dagtid. Kameraet kan gi bedre visning på
dagtid under bestemte forhold der tradisjonelle
videokameraer ikke strekker til, som i skygger eller
med bakgrunnslys.

Statusikoner for termisk kamera
Bildet fra det termiske kameraet inkluderer ikoner
som viser kameraets aktuelle status.
Ikon Beskrivelse

Retningsindikator for kameraet.

Hjemposisjon for kamera.

Kamera satt på pause.

Scene-forhåndsinnstilling for kjøring
om natten.

Scene-forhåndsinnstilling for kjøring
om dagen.
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Ikon Beskrivelse
Scene-forhåndsinnstilling for
dokksetting om natten.

Scene-forhåndsinnstilling for søk etter
personer eller objekter i vannet.

Speilvendt modus — bildet er vendt
horisontalt.

Zoom-innstilling: 2x zoom.

Zoom-innstilling: 4x zoom.

Én aktiv kontroll på nettverket.

Flere aktive kontroller på nettverket.

PC / bærbar PC funnet på nettverket.

Punktmodus aktivert.

Punktmodus deaktivert.

Stabilisering av.

Stabilisering på.

FFC (Flat Field Correction)
Kameraet vil med jevne mellomrom utføre
en Flat Field Correction (FFC). Dette vil
finjustere det termiske bildet etter den gjeldende
omgivelsestemperaturen.
FFC-operasjonen indikeres ved et kort stopp og
et grønt rektangel øverst i venstre hjørne av det
termiske videobilde.

20.3 Kontrolloversikt
Applikasjonen for termisk kamera er tilgjengelig på
kompatible Raymarine-skjermer og -systemer. Den
inneholder kontroller for det termiske kameraet.

Rotasjonskontroll Zoom bilde inn/ut.
Joystick • Panorer og vipp kameraet

Note: På berøringsskjermer
kan du også bruke
berøringsskjermen til å panorere
og helle kameraet.

• Naviger i menyer
OK Bekreft menyvalg
CANCEL / Back Avbryt valg
RANGE IN / OUT Zoom bilde inn/ut.
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20.4 Kamerastyring

Oppstart og standby
Når svitsjen som fører strøm til kameraet er slått
på, vil kameraet kjøre en oppstartssekvens som
varer i ca. 1 minutt, hvorpå kameraet vil bli satt i
standby-modus.
For at kameraet skal kunne virke, må du ta det ut av
standby-modusen ved hjelp av kamerakontrollene.

Standby-modus for termisk kamera
Standby-modus kan brukes for å avbryte
kamerafunksjonen når den ikke behøves for en
lengre tidsperiode.
Når det er i standby-modus, vil kameraet:
• IKKE gjengi videobilde i sanntid.
• Flyttes til parkert posisjon (linsen rettet ned inn
mot kamerabasen) for å beskytte kameralinsen.

• Aktivere motorene for panorering/helling, for å
holde seg på plass under tøffe forhold på sjøen.

Note: Parkeringsposisjonen kan konfigureres via
kameraets oppsettsmeny.

Aktivering og deaktivering av standby for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Bruk menyelementet Standby for å sette

kameraet inn og ut av standby-modus.

Note: Du kan også bruke kamerakontrollene i
applikasjonen for termisk kamera til å "vekke"
kameraet opp fra standby-modus.

Panorering, vipping og zooming
Kamerakontrollene gjør det mulig å panorere og
vippe kameraet, samt å zoome inn på (forstørre) det
termiske bildet.

D11973-1

• Panorer 360º.

• Vipp (løft) til ±90º i forhold til horisonten.
• Zoom inn på (forstørr) det termiske bildet.

Note: Stabiliserte versjoner av termiske kameraer
i T-serien har funksjon for løpende zooming. Med
ikke-stabiliserte versjoner kan du endre mellom
forstørrelse på x2 og x4.

Panorering, helling og det termiske bildet
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjona-
litet kan du panorere og helle bildet fra det termiske
kameraet ved hjelp av berøringsskjermen.

Beveg fingeren din opp og ned på skjermen for
å vippe kameraet opp eller ned.

Beveg fingeren din til høyre og venstre på
skjermen for å bevege kameraet til høyre eller
venstre (panorering).

Hjemposisjon for termisk kamera
Hjemposisjonen er en forhåndsinnstilt posisjon for
kameraet.
Hjemposisjonen definerer vanligvis et nyttig
referansepunkt, for eksempel rett fremover og i
plan med horisonten. Du kan sette hjemposisjonen
hvordan du vil, slik at du når som helst kan gå til
denne posisjonen.

Hjemikonet vises på skjermen en kort stund når
kameraet går tilbake til hjemposisjonen. Ikonet
blinker når en ny hjemposisjon settes.

Tilbakestille termisk kamera til hjemposisjon
Når et termisk kamera med panorering og helling er
koblet til, kan du sette hjemposisjon for kameraet.
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Kamera hjem.

Kameraet går til hjemposisjonen som er
spesifisert, og ikonet "Hjem" vises en kort stund
på skjermen.

Angi hjemposisjon for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Bruk joysticken eller berøringsskjermen til å flytte

kameraet til ønsket posisjon.
2. Velg Meny.
3. Velg Oppsett kamera.
4. Velg Sett hjemposisjon.

"Hjem"-ikonet blinker på skjermen for å indikere
at det er satt en ny hjemposisjon.

Pausing av bilde for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
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1. Velg Meny.
2. Velg Pausebilde.

Overvåkingsmodus for termisk kamera
I overvåkingsmodus panorerer kameraet kontinuerlig
mellom høyre og venstre.
Kameraet fortsetter panoreringen til
overvåkingsmodusen er deaktivert, eller til
kamerakontrollene brukes til å bevege på kameraet.
Når dette skjer, vil ikke kameraet gå tilbake til
overvåkingsmodus automatisk, men må reaktiveres
hvis dette er ønskelig.

Aktivering og deaktivering av overvåkningsmo-
dus for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Overvåkning til å velge

alternativet På eller Av etter ønske.

Overvåkningsinnstillinger
Du kan justere skannebredden og -hastigheten.
Skannebredde
Skannebredden bestemmer avstanden som
kameraet vil panorere til høyre og venstre når det
er i overvåkningsmodus.

Skannerhastighet
Skannehastigheten bestemmer hastigheten som
kameraet vil panorere til høyre og venstre med når
det er i overvåkningsmodus.

Sette skannebredde
Du kan justere skannebredden i overvåkningsmodus
ved å følge trinnene nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Overvåkningsinnstillinger.
4. Velg Skannebredde.

Alternativene for skannebredde vil vises:
• Smal — Kameraet vil skanne omtrent 20º til
venstre og høyre for midten (totalt 40º).

• Medium— Kameraet vil skanne omtrent 40º til
høyre og venstre for midten (totalt 80º).

• Bred — Kameraet vil skanne omtrent 80º til
høyre og venstre for midten (totalt 160º).

5. Velg ønsket alternativ.

Innstilling av skannehastighet
Du kan justere skannehastigheten i
overvåkningsmodus ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Overvåkningsinnstillinger.
4. Velg Skannehastighet.

Alternativene for skannehastighet vil vises:

• Sakte
• Medium
• Raskt

5. Velg ønsket alternativ.

Termokamerastabilisering
Raymarines termiske kamera T470SC / T473SC har
en funksjon for mekanisk stabilisering.
Funksjonen forbedrer bildestabiliteten ved å
kompensere for båtens bevegelse, og holder
kameraet rettet mot et ønsket punkt. Det er to
aspekter ved mekanisk stabilisering; horisontal
(asimut) og vertikal (høyde). Som standard er
mekanisk stabilisering satt på, noe som gir høyeste
ytelse til sjøs, særlig når båten er i fart og i grov
sjø eller i bølger. Du kan deaktivere eller aktivere
stabiliseringen når som helst. Når du aktiverer full
stabilisering (horisontal og vertikal), vil ikonet for
stabilisering På (ingen bølge) lyse. Det vises ikke
hele tiden, ettersom dette er standard driftsmodus.
Hvis du deaktiverer stabilisering, vil ikonet for
stabilisering Av (bølge) forbli på skjermen, slik at
du er klar over at båtens bevegelser kan påvirke
kameraytelsen. Dette er ikke standard driftsmodus.
Stabilisering slås av automatisk når kameraet
settes i standby-posisjon, men systemet gjenopptar
innstillingen når kameraet slås på. Du kan slå av den
horisontale stabiliseringen (panorering), mens du
beholder den vertikale stabiliseringen ved å aktivere
punktmodus.

Aktivere/Deaktivere stabilisering
Stabilisering er aktivert som standard. Du kan
aktivere eller deaktivere stabilisering når som helst
ved å følge trinnene nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Stabiliseringsmodus.

Når du velger stabiliseringsmodus, slår du
stabilisering På og Av.

Termokameraets punktmodus
Punktmodus er kun tilgjengelig for termiske kameraer
med mekanisk stabilisering.
Å aktivere punktmodus har bare noe å si
når stabilisering er aktivert. Når du aktiverer
punktmodus, slår du av den horisontale
stabiliseringen (panorering), mens du beholder den
vertikale stabiliseringen (helling). Dette kan være
nyttig hvis du vil bruke termokameraet som hjelp i
navigeringen og la kameraet være rettet i samme
posisjon i forhold til båten ettersom båten snur. Du
kan for eksempel ha aktivert stabilisering og satt
kameraet til å peke rett forut i forhold til baugen på
båten. Hvis båten så svinger i skarp vinkel, vil ikke
kamerasensoren følge båtens retning. Ved å aktivere
punktmodus holder du kameraet synkronisert med
båtens retning samtidig som det holdes i en stabil
høydeposisjon. Når punktmodus er aktivert, vises
et låseikon. Kameraets horisontale posisjon er nå

Applikasjon for termisk kamera — panorering og helling 251



låst til basen. Når du deaktiverer punktmodus, vises
ikonet for åpning en kort stund. Kameraet vil alltid
starte opp med punktmodus deaktivert.

Aktivere/Deaktivere punktmodus
Punktmodus er deaktivert som standard. Med
Stabilisering aktivert kan du også aktivere
punktmodus når som helst ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Punktmodus.

Når du velger punktmodus, vil du veksle mellom
å slå punktmodus på og av.

20.5 Bildejustering

Justering av bilde for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Juster kontrast.
3. Velg alternativene Kontrast, Lysjustering eller

Farge ettersom du ønsker.
Den aktuelle talljusteringskontrollen vises.

4. Juster verdien etter ønske.
5. Velg Tilbake eller OK for å bekrefte den nye

verdien.

Scene-forhåndsinnstillinger for termisk
kamera
Scene-forhåndsinnstillinger gjør at du raskt kan
velge den beste bildeinnstillingen for forholdene du
ferdes i.
Under normal drift justerer det termiske
kameraet seg automatisk, for å kunne gi et bilde
med høy kontrast som er tilpasset de fleste
forhold. Scene-forhåndsinnstillingene gir fire
ekstrainnstillinger som kan gi bedre bildevisning
under visse forhold. De fire modusene er:

Nattkjøring— sceneinnstilling for kjøring om
natten.

Dagkjøring— sceneinnstilling for kjøring om
dagen.

Natt-dokksetting — sceneinnstilling for å
legge til om natten.

Søk— sceneinnstilling for søk etter personer
eller objekter i vannet.

Selv om navnene på innstillingene indikerer
hvilken type bruk de er ment for, kan det hende at
varierende værforhold gjør at en annen innstilling er
å foretrekke. Nattkjøringsmodusen kan for eksempel
også være nyttig ved manøvrering i havneområder.
Det kan være nyttig å prøve seg frem med de ulike
forhåndsinnstillingene for å se hvilke som passer
best for ulike forhold.

Endre bildeinnstilling for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Scene for å bytte mellom

de tilgjengelige bildeinnstillingene etter ønske.

Fargemoduser for termisk kamera
En rekke fargemoduser er tilgjengelige for at du
kan skille mellom objekter på skjermen under ulike
forhold.
Når du endrer fargemoduse, veksler det termiske
kamerabildet mellom en gråskalamodus og en
eller flere fargemoduser. Fem fargemoduser er
tilgjengelig.
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Fabrikkinnstillingen for fargemodus er hvit, som kan
forbedre sikten om natten. Om ønskelig kan denne
modusen endres ved hjelp av kameraets meny
Video-oppsett.

Note: Hvis alternativet Deaktiver farge for termisk
video er valgt i menyen Video-oppsett, vil kun to
fargemoduser være tilgjengelige – gråskala og rød.

Endring av fargemodus for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Farge for å endre mellom

de tilgjengelige fargepalettene etter ønske.

Motsatt videobilde for termisk kamera
Du kan gjøre om videobildets polaritet for å endre
hvordan objektene vises på skjermen.
Alternativet for motsatt videobilde (videopolaritet)
endrer det termiske bildet fra hvit-varm (eller
rød-varm hvis innstillingen for fargemodus er aktiv)
til svart-varm. Forskjellen mellom hvit-varm og
svart-varm vises nedenfor:

Hvit-varm termisk bilde.

Svart-varm termisk bilde.

Du vil kanskje finne det nyttig å prøve deg frem for å
finne innstillingen som passer best til dine behov.

Aktivering av motsatt videobilde for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Velg Motsatt visning.

Drift med termisk og synlig lys
Termiske kameraer med "Dual payload" er utstyrt
med to kameraer — ett kamera for termisk
behandling (infrarød) og ett for synlig lys.

Termisk kameral
— gir nattevisning
basert på objektenes
temperaturforskjeller.
Termisk behandling gir
et tydelig bilde selv i
totalt mørke.

Kamera for synlig lys
— gir bilder i svart-hvitt
(eller gråskala) på
dagen og under forhold
med lite lys. Er til
hjelp i navigering
under forhold med
lite lys, for eksempel
ved ferd i kanaler
og nær havneanløp i
skumringslys.

Note: T470SC
og T473SC har
fargekamera og linse
med kontinuerlig
zoom.

Veksle mellom termisk kamera og kamera i
dagslys
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Bildetype til å veksle

mellom IR og Dagslys, etter hva som passer.

Speilvendt visning for termisk kamera
Modusen for speilvendt visning snur videobildet
horisontalt, slik at man får et "speilbilde".
Dette er for eksempel nyttig når kameraet er vendt
baklengs og du ser bildet på en monitor som er
vendt fremover.

Aktivering av speilvendt visning for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Velg Speilvendt visning.

Slew to Cue
Slew to cue er en funksjon som beholder en valgt
posisjon eller et valgt objekt i visningen for termisk
kamera. Du finner alternativer for Slew to Cue i kart-
og radarapplikasjonene som menyelementer for mål.

Note: Retningsdata må være tilgjengelig i
systemet for at Slew to Cue-funksjonen skal
fungere på riktig måte.
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Se avsnittene om radar eller kart for detaljer om
hvordan du velger et mål å fast fokusere på.
Termisk kamera kan også svinge automatisk til:
• MOB-mål
• Farlig AIS-mål
• Farlig MARPA-mål
I applikasjonen for termisk kamera finner du
alternativer for aktivering eller deaktivering av
automatisk svinging.

Angi kamerahøyde over havnivå
For at det termiske kameraet skal kunne justeres
riktig, må du angi kameraets høyde over vannet.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Svingeinnstillinger.

Siden for svingeinnstillinger vises.
4. Velg Kamerahøyde over havnivå.

Pop-up-menyen for kamerahøyde over havnivå
vises.

5. Sett verdien til ønsket innstilling.

Horisontal justering av termisk kamera
Hvis du merker at objekter som kameraet fokuserer
på, konsekvent står for langt til høyre eller venstre
på skjermen, kan du justere kameraet ved å følge
trinnene nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Juster kamera.

Pop-up-meldingen for justering av kamera til båt
vises.

4. Sett verdien til ønsket innstilling.
Med denne verdien forskyver du kameraet mot
styrbord eller babord.

Høydejustering for termiske kameraer
Hvis du merker at objekter som kameraet fokuserer
på, konsekvent står for lavt eller høyt på skjermen,
kan du justere kameraet ved å følge trinnene
nedenfor.
Fra applikasjonen for termisk kamera:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Høydejustering.

Pop-up-meldingen for justering av kamera til båt
vises.

4. Sett verdien til ønsket innstilling.
Med denne verdien forskyver du kameraet mot
styrbord eller babord.

Aktivering/deaktivering av automatisk
kamerafokus
Fra applikasjonen for termisk kamera:

1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett kamera.
3. Velg Svingeinnstillinger.

Siden for svingeinnstillinger vil vises med
følgende alternativer for automatisk kamerafokus:
• Autosving til MOB
• Autosving til farlig AIS-mål
• Autosving til farlig MARPA-mål

4. Velg ønsket alternativ.
Når du velger et alternativ fra listen, vil du slå
automatisk sving På eller Av for det aktuelle
elementet.
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20.6 Panorering og helling av kamera — nytt kameragrensesnitt
Nedenfor ser vi menyalternativene for panorering og helling i applikasjonen for termisk kamera i henhold til
det nye kameragrensesnittet.
Aktiver kamera Tar termisk kamera ut av standby-modus (kun tilgjengelig når kameraet er i standby).
Pausebilde • På

• Av (Standard)
Kamera P-plass Velg for å bringe kameraet tilbake til kameraets parkeringsposisjon.
Bildealternativer Velg for å vise undermenyen Bildealternativer.

• Farge

– Rød
– Gråskala
– Glowbow
– Regnbue
– Blanding

• Scene

– Nattkjøring
– Havn om natten
– Dagkjøring
– Mann over bord

• Termisk / Synlig
• Speilvendt bilde
• Reversert bilde
• Overvåkning

Juster kontrast Velg for å vise undermenyen Juster kontrast.

• Kontrast
• Lysstyrke
• Farge

Standby Velg å sette kameraet i standby-modus (kun tilgjengelig når kameraet er aktivert).
Kameraoppsett Velg for å vise menyen Kameraoppsett.

• Sett P-plass
• Svingeinnstillinger
• Juster kamera
• Høydejustering:
• Overvåkningsinnstillinger
• Standardfarge
• Ikonnivå
• Stabiliseringsmodus
• Punktmodus
• Ball ned-modus
• High Power Standby
• High Power Torque
• JCU-ikon
• PC-ikon
• Gjenopprett fabrikkinnstillinger
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• Kalibrer plattform

Kameraoppsettsmeny
Sett P-plass Setter kameraets nåværende posisjon

som P-plass.
Svingeinnstillinger Inneholder innstillinger for automatisk

fokus og kamerajustering.
• Autosving til MOB
• Autosving til farlig AIS-mål
• Autosving til farlig MARPA-mål
• Kamerahøyde over havnivå

Juster kamera Aktiverer endringer i kameraets
horisontale justering.

Høydejustering Aktiverer endringer i kameraets vertikale
justering.

Overvåkningsinnstillinger Med dette alternativet kan du stille inn
hastighet og bredde for skanningen i
overvåkningsmodus.

• Skannerhastighet

– Sakte
– Medium
– Raskt

• Skannebredde

– Trang
– Medium
– Bredt

Standardfarge Aktiverer valg av standard fargepalett. • Rød
• Gråskala
• Glowbow
• Regnbue
• Blanding

Ikonnivå Aktiverer valg av ikonnivåer som vises
på skjermen.

• Ingen
• Minimal
• Alle

Stabiliseringsmodus Aktiverer og deaktiverer
stabiliseringsmodus.

Note: Kun tilgjengelig på stabiliserte
varianter av kameraene i T-serien.

• På (Standard)
• Av

Punktmodus Aktiverer og deaktiverer punktmodus. • På
• Av (Standard)

Ball ned-modus Dette menyalternativet skal være aktivert
når kameraet er montert opp ned med
"ball ned"-konfigurasjon.

• På
• Av (Standard)

High Power Standby Dette alternativet kontrollerer
strømmengden som brukes for å
holde kameraet på plass når det er i
standby-modus. Når innstillingen er
aktivert, vil kameraet forbruke mer strøm,
men det vil holde seg på plass i grov sjø.

• På (Standard)
• Av
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High Power Torque Dette alternativet kontrollerer
strømmengden som brukes for å
holde kameraet på plass når det er i
bruk. Når innstillingen er aktivert, vil
kameraet forbruke mer strøm, men det vil
holde seg på plass i grov sjø. Modusen
High Power Torque kan være nyttig for
motorbåter som har større fart og er mer
utsatt for harde støt, og som også tåler
høyere strømforbruk.

• På (Standard)
• Av

JCU-ikon Viser eller skjuler ikonet for tilkoblet
joystick.

• På (Standard)
• Av

PC-ikon Viser eller skjuler ikonet for tilkoblet PC. • På (Standard)
• Av

Gjenopprett fabrikkinnstillinger Lar deg tilbakestille kameraet til
fabrikkinnstillinger.

Kalibrer plattform Alternativet for plattformkalibrering
re-initialiserer panorerings- og
hellingsmekanismen for termisk
kamera.

Note: Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige for termisk kamera, avhenger av
multifunksjonsskjermens og det termiske kameraets programvareversjon. Hvis alternativene avviker fra
listen over, ber vi deg se i håndboken som fulgte med det termiske kameraet og/eller installasjons- og
brukerhåndboken som fulgte med multifunksjonsskjermen.
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20.7 High power- og high
torque-moduser
Kamera-
status

Kamerainnstil-
ling

Dual
payload

Single
payload

Standby • High Power-
modus PÅ

• High Torque-
modus PÅ

22 W 17,4 W

Standby • High Power-
modus AV

• High Torque-
modus PÅ

8 W 7,4 W

Standby • High Power-
modus PÅ

• High Torque-
modus AV

13 W 13 W

Aktivt • High Power-
modus AV

• High Torque-
modus AV

8 W 7,4 W

Aktivt • High Power-
modus AV eller
PÅ

• High Torque-
modus PÅ

30 W 19,4 W

Aktivt • High Power-
modus AV eller
PÅ

• High Torque-
modus AV

20 W 16,5 W
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20.8 Panorering og helling av kamera — gammelt kameragrensesnitt
Nedenfor ser vi menyalternativene for panorering og helling i applikasjonen for termisk kamera i henhold til
det gamle kameragrensesnittet.

Aktiver kamera Tar termisk kamera ut av standby-modus (kun tilgjengelig når kameraet er i standby).
Pausebilde • På

• Av (Standard)
Kamera P-plass Velg for å bringe kameraet tilbake til kameraets parkeringsposisjon.
Bildealternativer Velg for å vise undermenyen Bildealternativer.

• Farge

– Rød
– Gråskala
– Glowbow
– Regnbue
– Blanding

• Scene

– Nattkjøring
– Havn om natten
– Dagkjøring
– Mann over bord

• Termisk / Synlig
• Speilvendt bilde
• Reversert bilde
• Overvåkning

Juster kontrast Velg for å vise undermenyen Juster kontrast.

• Kontrast
• Lysstyrke
• Farge

Standby Velg å sette kameraet i standby-modus (kun tilgjengelig når kameraet er aktivert).
Kameraoppsett Velg for å vise menyen Kameraoppsett.

• Sett P-plass
• Kamerameny — (skjermmeny)
• Juster kamera

Kameraoppsettsmeny
Sett P-plass Setter kameraets nåværende posisjon som P-plass.
Kamerameny Gir tilgang til alternativene i skjermmenyen.
Juster kamera Aktiverer endringer i kameraets horisontale justering.

Note: Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige for termisk kamera, avhenger av
multifunksjonsskjermens og det termiske kameraets programvareversjon. Hvis alternativene avviker fra
listen over, ber vi deg se i håndboken som fulgte med det termiske kameraet og/eller installasjons- og
brukerhåndboken som fulgte med multifunksjonsskjermen.

Note: Det kan være mulig å oppdatere kameraet til det nye grensesnittet. Kontakt Raymarine-forhandleren
din for mer informasjon.

Applikasjon for termisk kamera — panorering og helling 259



Skjermmenyalternativer

Oppsettsmenyer
Oppsettmenyene har en rekke verktøy og innstillinger
du kan bruke til å konfigurere kameraet.
Menyene kan nås fra alle kontrollene i systemet.
Menyene legges oppå videobildet.

Note: Skjermmenyene vises kun i bildet for termisk
kamera. De er ikke tilgjengelige når du viser bilde
basert på synlig lys (på dual payload-modeller).

Tilgjengelige menyer
Enable Point
Mode / Disable
Point Mode

Velger du Aktiver punktmodus, vil
punktmodus slås på, og hvis du velger
Deaktiver punktmodus, vil punktmodusen
slås av. Dette gjelder kun for modeller
med mekanisk stabilisering.

Video Setup Denne menyen bruker du for å stille inn
konfigureringsalternativer.

Set Symbology Innstillinger for statusikoner.
User
Programmable
Button

Konfigurer USER-knappen på
joystick-kontrollen.

System Setup Innstillinger for optimalisering av
funksjonsmåten for det aktuelle systemet.

About / Help Nyttig informasjon og mulighet for
tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Exit Lukker skjermmenyen.

Oppsettsmeny for video
Menyelement /
Beskrivelse Innstillinger / Virkemåte
Set Thermal Color
Default

Lagrer gjeldende fargeinnstilling som
standard.

Set Reverse
Video eller Sett
videopolaritet

Veksler det infrarøde bildet mellom
Svart-varm (eller Rød-varm ved visning
av fargebilde) og Svart-varm.

Enable / Disable
Color Thermal
Video

Aktiver eller deaktiver de termiske
fargepalettene:

• Aktivert – Tilgjengelige paletter er
gråskala, rød, sepia, regnbue og
blanding.

• Deaktivert – Kun gråskala og røde
paletter er tilgjengelige.

Display Test
Pattern

Bruk testmønsteret når du stiller inn
farger og kontrast for skjerm eller
monitor. Du kan bla gjennom de fire
testmønstrene som er tilgjengelige.

Exit

Meny for symbolvalg
Menyelement /
Beskrivelse Innstillinger / Virkemåte
Enable / Disable
PC Icon

• Aktivert – PC-ikonet vises når en PC
er oppdaget i nettverket.

• Deaktivert – PC-ikonet vises ikke.
Enable / Disable
JCU Icon

• Aktivert – Joystick-ikonet vises når
en joystick-kontroll er oppdaget i
nettverket.

• Deaktivert – Joystick-ikonet vises
ikke.

Display All Icons Ved å velge dette menyelementet
aktiverer du alle tilgjengelige ikoner.

Vis minimalt med
ikoner

Ved å velge dette menyelementet
reduserer du bruken av ikoner:

• Ikonene for posisjon, zoom,
speilvending, pause, stabilisering
aktivert og punktmodus aktivert
påvirkes ikke.

• Ikonene Hjem og Scene vises kun i
kort tid.

• Andre ikoner vises ikke.
Hide All Icons Velger du dette alternativet, vil alle vil

alle ikoner skjules, bortsett fra:

• Posisjonsindikator
• Speilvendt visning aktivert
• Stabilisering deaktivert
• Punktmodus aktivert

Exit Tilbake til hovedmenyen.
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Meny for overvåkningsmodus
Menyelement /
Beskrivelse Innstillinger / Virkemåte
Scan Width Denne innstillingen bestemmer

avstanden som kameraet vil panorere
til høyre og venstre når det er i
overvåkningsmodus. Velg mellom:

• Narrow — Kameraet vil skanne
omtrent 20º til høyre og venstre for
midten (totalt 40º).

• Medium — Kameraet vil skanne
omtrent 40º til høyre og venstre for
midten (totalt 80º), eller

• Wide — Kameraet vil skanne
omtrent 80º til høyre og venstre for
midten (totalt 160º).

Scan Speed Denne innstillingen bestemmer
hastigheten som kameraet vil panorere
til høyre og venstre med når det er i
overvåkningsmodus. Velg mellom:

• Slow
• Medium
• Fast

Exit

Systemoppsettsmeny
Menyelement /
Beskrivelse Innstillinger / Virkemåte
Enable / Disable
Ball-Down
Installation

Dette menyalternativet skal være
aktivert når kameraet er montert opp
ned med "ball ned"-konfigurering.

Enable / Disable
Twist-to-Pan mode

Dette menyalternativet endrer
joystick-kontrollens panorerings- og
zoomfunksjoner på følgende måte:
Aktivert — Panorer kameraet
ved å rotere Puck-svitsjen med
eller mot klokken, zoom inn og
ut ved å trykke inn og trekke ut
svitsjen (Dette er joystick-kontrollens
standardoperasjon).
Deaktivert — Panorer kameraet ved
å flytte Puck-svitsjen til høyre eller
venstre, zoom inn og ut ved å rotere
Puck-svitsjen med eller mot klokken.

Enable / Disable
High Power
Standby

Dette alternativet kontrollerer
strømmengden som brukes for å
holde kameraet på plass når det er i
standby-modus. Innstillingen Aktivert
vil forbruke mer strøm, men vil sørge
for at kameraet holder seg på plass i
grov sjø.

Note: Hvis kameraet beveger
på seg når det er i standby-modus
(på grunn av støt eller vibrering),
vil posisjonsindikatoren eller
hjeminnstillingen kunne trenge å
justeres på nytt.

Menyelement /
Beskrivelse Innstillinger / Virkemåte
Enable / Disable
High Motor Torque

Dette alternativet kontrollerer
strømmengden som brukes for å holde
kameraet på plass når det er i bruk.
Innstillingen Aktivert vil forbruke mer
strøm, men vil sørge for at kameraet
holder seg på plass i grov sjø.
Modusen High Motor Torque kan være
nyttig for motorbåter som har større fart
og er mer utsatt for harde støt, og som
også tåler høyere strømforbruk.

Note: Hvis kameraet beveger
på seg på grunn av støt eller
vibrering, vil posisjonsindikatoren
eller hjeminnstillingen kunne trenge
å justeres på nytt.

Enable / Disable
Rearview Mode

Når dette alternativet er aktivert, vil
kamerabildet være speilvendt og dette
speilbildet vil vises på skjermen.

Enable / Disable
Stabilization

Når dette alternativet er aktivert, er
horisontal og vertikal stabilisering slått
på. Gjelder kun for T470SC.

Set Stow Position Med dette alternativet setter
du gjeldende posisjon som
standby-posisjon. Kameraet går
til denne posisjonen når det slås av
eller settes i standby-modus.

Name Camera Bruk dette alternativet for å navngi
kameraet.

Surveillance mode Med dette alternativet kan du stille inn
bredde og hastighet for skanningen i
overvåkningsmodus.

Exit Gå tilbake til hovedmenyen.

Bruk med High power / High torque
Kamera-
status

Kamerainnstil-
ling

Dual
payload

Single
payload

Standby • High Power-
modus PÅ

• High Torque-
modus PÅ

22 W 17,4 W

Standby • High Power-
modus AV

• High Torque-
modus PÅ

8 W 7,4 W

Standby • High Power-
modus PÅ

• High Torque-
modus AV

13 W 13 W

Aktivt • High Power-
modus AV

• High Torque-
modus AV

8 W 7,4 W
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Kamera-
status

Kamerainnstil-
ling

Dual
payload

Single
payload

Aktivt • High Power-
modus AV eller
PÅ

• High Torque-
modus PÅ

30 W 19,4 W

Aktivt • High Power-
modus AV eller
PÅ

• High Torque-
modus AV

20 W 16,5 W

Meny for programmerbar tast
Bruk denne menyen til å programmere USER-tasten
på joystick-kontrollen.

Menyelement /
Beskrivelse USER tastefunksjon
Søkeinnstilling USER-tasten vil sette kameraets scene

til søkemodus.
Veksle mellom
termisk/synlig lys
(Kun dual
payload-modeller)

USER-tasten vil veksle mellom
kamerabilder basert på varme og lys.

Hide / Show All
Icons

USER-tasten vil veksle mellom å vise
eller skjule ikoner.

Reverse Video USER-tasten vil veksle mellom
Hvit-varm og Svart-varm (omvendt) for
videobildet.

Rearview Mode USER-tasten vil veksle mellom
Speilvendt modus av eller på.

Surveillance Mode USER-tasten vil veksle mellom
Overvåkningsmodus av eller på.

Point Mode USER-tasten vil veksle mellom
Punktmodus av eller på.

Avslutt Tilbake til hovedmenyen.
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21.1 Oversikt over applikasjonen for
termisk kamera
Applikasjonen for termisk kamera lar deg styre et
tilkoblet termisk kamera og vise bildet fra kameraet
på multifunksjonsskjermen.
Kameraer med termisk bilde (også kjent som
infrarødt kamera) lar deg se klart under forhold med
lite eller ikke noe lys. Et termisk kamera kan for
eksempel hjelpe deg i navigeringen om natten eller
identifisere hindringer i områder med dårlig sikt eller
til og med totalt mørke.
Applikasjonen for termisk kamera lar deg:
• Kamerastyring:
– Zoome (område).
– Sette kamerabildet på pause.

• Tilpasse kamerabildet:
– Fargepalett.
– Forhåndsinnstilte visninger.
– Lysstyrke.
– Kontrast.
– Farge.
– Videopolaritet (motsatt videofarge).

Visning av applikasjonen for termisk kamera
Fra startskjermen:
1. Velg et sideikon som inneholder applikasjonen

for termisk kamera.
Applikasjonen for termisk kamera vises.

Note: Hvis startbildet IKKE har et sideikon med
applikasjonen for termisk kamera, er du nødt til å
opprette et nytt sideikon som inneholder denne.

21.2 Termisk kamerabilde
Termokameraet gir et videobilde som vises på
skjermen din.

Videoinformasjonen gir:
• Termisk bilde.
• Statusikoner/systeminformasjon.
Du bør bruke litt tid på å bli kjent med bildet fra
termokameraet. På den måten vil du få mest mulig
ut av systemet ditt:
• Vurder hvert objekt du ser med tanke på hvordan
det ser ut "termisk" i forhold til hvordan det ser ut
i virkeligheten. Se for eksempel etter endringer
som følger av varmeeffekter fra solen. Dette er
spesielt aktuelt rett etter solnedgang.

• Prøv deg fram med visningsmodusene hvit-varm
og svart-varm (motsatt visning).

• Prøv deg fram med å se etter varme objekter
(som mennesker) i forhold til kaldere objekter i
omgivelsene.

• Eksperimenter med kameraet for videobilder
på dagtid. Kameraet kan gi bedre visning på
dagtid under bestemte forhold der tradisjonelle
videokameraer ikke strekker til, som i skygger eller
med bakgrunnslys.

Statusikoner for termisk kamera
Bildet fra det termiske kameraet inkluderer ikoner
som viser kameraets aktuelle status.
Ikon Beskrivelse

Kamera satt på pause.

Scene-forhåndsinnstilling for kjøring
om natten.

Scene-forhåndsinnstilling for kjøring
om dagen.

Scene-forhåndsinnstilling for
dokksetting om natten.

Scene-forhåndsinnstilling for søk etter
personer eller objekter i vannet.
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Ikon Beskrivelse
Speilvendt modus — bildet er vendt
horisontalt.

Zoom-innstilling: 2x zoom.

Zoom-innstilling: 4x zoom.

Én aktiv kontroll på nettverket.

Flere aktive kontroller på nettverket.

PC / bærbar PC funnet på nettverket.

FFC (Flat Field Correction)
Kameraet vil med jevne mellomrom utføre
en Flat Field Correction (FFC). Dette vil
finjustere det termiske bildet etter den gjeldende
omgivelsestemperaturen.
FFC-operasjonen indikeres ved et kort stopp og
et grønt rektangel øverst i venstre hjørne av det
termiske videobilde.

21.3 Kontrolloversikt
Applikasjonen for termisk kamera er tilgjengelig på
kompatible Raymarine-skjermer og -systemer. Den
inneholder kontroller for det termiske kameraet.

Rotasjonskontroll Zoom bilde inn/ut.
OK Bekreft menyvalg.
Joystick Naviger i menyer.
CANCEL / Back Avbryt valg.
RANGE IN / OUT Zoom bilde inn/ut.
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21.4 Kamerastyring

Oppstart og standby
Når svitsjen som fører strøm til kameraet er slått
på, vil kameraet kjøre en oppstartssekvens som
varer i ca. 1 minutt, hvorpå kameraet vil bli satt i
standby-modus.
For at kameraet skal kunne virke, må du ta det ut av
standby-modusen ved hjelp av kamerakontrollene.

Standby-modus for termisk kamera
Standby-modus kan brukes for å avbryte
kamerafunksjonen når den ikke behøves for en
lengre tidsperiode.
Når kameraet er i standby-modus, sender det ikke et
sanntids videobilde.

Aktivering og deaktivering av standby for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Bruk menyelementet Standby for å sette

kameraet inn og ut av standby-modus.

Note: Du kan også bruke kamerakontrollene i
applikasjonen for termisk kamera til å "vekke"
kameraet opp fra standby-modus.

Pausing av bilde for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Pausebilde.

21.5 Bildejustering

Justering av bilde for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Juster kontrast.
3. Velg alternativene Kontrast, Lysjustering eller

Farge ettersom du ønsker.
Den aktuelle talljusteringskontrollen vises.

4. Juster verdien etter ønske.
5. Velg Tilbake eller OK for å bekrefte den nye

verdien.

Scene-forhåndsinnstillinger for termisk
kamera
Scene-forhåndsinnstillinger gjør at du raskt kan
velge den beste bildeinnstillingen for forholdene du
ferdes i.
Under normal drift justerer det termiske
kameraet seg automatisk, for å kunne gi et bilde
med høy kontrast som er tilpasset de fleste
forhold. Scene-forhåndsinnstillingene gir fire
ekstrainnstillinger som kan gi bedre bildevisning
under visse forhold. De fire modusene er:

Nattkjøring— sceneinnstilling for kjøring om
natten.

Dagkjøring— sceneinnstilling for kjøring om
dagen.

Natt-dokksetting — sceneinnstilling for å
legge til om natten.

Søk— sceneinnstilling for søk etter personer
eller objekter i vannet.

Selv om navnene på innstillingene indikerer
hvilken type bruk de er ment for, kan det hende at
varierende værforhold gjør at en annen innstilling er
å foretrekke. Nattkjøringsmodusen kan for eksempel
også være nyttig ved manøvrering i havneområder.
Det kan være nyttig å prøve seg frem med de ulike
forhåndsinnstillingene for å se hvilke som passer
best for ulike forhold.

Endre bildeinnstilling for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Scene for å bytte mellom

de tilgjengelige bildeinnstillingene etter ønske.

Fargemoduser for termisk kamera
En rekke fargemoduser er tilgjengelige for at du
kan skille mellom objekter på skjermen under ulike
forhold.
Når du endrer fargemoduse, veksler det termiske
kamerabildet mellom en gråskalamodus og en
eller flere fargemoduser. Fem fargemoduser er
tilgjengelig.
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Fabrikkinnstillingen for fargemodus er hvit, som kan
forbedre sikten om natten. Om ønskelig kan denne
modusen endres ved hjelp av kameraets meny
Video-oppsett.

Note: Hvis alternativet Deaktiver farge for termisk
video er valgt i menyen Video-oppsett, vil kun to
fargemoduser være tilgjengelige – gråskala og rød.

Endring av fargemodus for termisk kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Bruk menyelementet Farge for å endre mellom

de tilgjengelige fargepalettene etter ønske.

Motsatt videobilde for termisk kamera
Du kan gjøre om videobildets polaritet for å endre
hvordan objektene vises på skjermen.
Alternativet for motsatt videobilde (videopolaritet)
endrer det termiske bildet fra hvit-varm (eller
rød-varm hvis innstillingen for fargemodus er aktiv)
til svart-varm. Forskjellen mellom hvit-varm og
svart-varm vises nedenfor:

Hvit-varm termisk bilde.

Svart-varm termisk bilde.

Du vil kanskje finne det nyttig å prøve deg frem for å
finne innstillingen som passer best til dine behov.

Aktivering av motsatt videobilde for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:
1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Velg Motsatt visning.

Speilvendt visning for termisk kamera
Modusen for speilvendt visning snur videobildet
horisontalt, slik at man får et "speilbilde".
Dette er for eksempel nyttig når kameraet er vendt
baklengs og du ser bildet på en monitor som er
vendt fremover.

Aktivering av speilvendt visning for termisk
kamera
Med applikasjonen for termisk kamera åpnet:

1. Velg Meny.
2. Velg Bildealternativer.
3. Velg Speilvendt visning.
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21.6 Meny for fastmontert kamera
Nedenfor ser du menyalternativene for et fastmontert termisk kamera.

Aktiver kamera Tar termisk kamera ut av standby-modus (kun tilgjengelig når
kameraet er i standby).

Pausebilde • På
• Av (Standard)

Bildealternativer Velg for å vise undermenyen Bildealternativer.

• Farge

– Rød
– Gråskala
– Glowbow
– Regnbue
– Blanding

• Scene

– Nattkjøring
– Havn om natten
– Dagkjøring
– Mann over bord

• Speilvendt bilde
• Reversert bilde

Juster kontrast Velg for å vise undermenyen Juster kontrast.

• Kontrast
• Lysstyrke
• Farge

Standby Velg å sette kameraet i standby-modus (kun tilgjengelig når
kameraet er aktivert).

Kameraoppsett Velg for å vise menyen Kameraoppsett.

• Standardfarge
• Ikonnivå
• Ball ned-modus
• High Power Standby
• JCU-ikon
• PC-ikon
• Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Kameraoppsettsmeny
Standardfarge Aktiverer valg av standard fargepalett. • Rød

• Gråskala
• Glowbow
• Regnbue
• Blanding

Ikonnivå Aktiverer valg av ikonnivåer som vises
på skjermen.

• Ingen
• Minimal
• Alle
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Ball ned-modus Dette menyalternativet skal være aktivert
når kameraet er montert opp ned med
"ball ned"-konfigurasjon.

• På
• Av (Standard)

High Power Standby Dette alternativet kontrollerer
strømmengden som brukes for å
holde kameraet på plass når det er i
standby-modus. Når innstillingen er
aktivert, vil kameraet forbruke mer strøm,
men det vil holde seg på plass i grov sjø.

• På (Standard)
• Av

JCU-ikon Viser eller skjuler ikonet for tilkoblet
joystick.

• På (Standard)
• Av

PC-ikon Viser eller skjuler ikonet for tilkoblet PC. • På (Standard)
• Av

Gjenopprett fabrikkinnstillinger Lar deg tilbakestille kameraet til
fabrikkinnstillinger.

Note: Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige for termisk kamera, avhenger av
multifunksjonsskjermens og det termiske kameraets programvareversjon. Hvis alternativene avviker fra
listen over, ber vi deg se i håndboken som fulgte med det termiske kameraet og/eller installasjons- og
brukerhåndboken som fulgte med multifunksjonsskjermen.

Applikasjon for termisk kamera— fastmonterte kameraer 269



270 a Series / c Series / e Series



Kapitel 22: Kameraapplikasjonen

Kapitelinnhold
• 22.1 Oversikt over kameraapplikasjonen På side 272
• 22.2 Kamerasyklus På side 273
• 22.3 Navngi kamera/videostrøm På side 274
• 22.4 Justere videobildet På side 274
• 22.5 Valg av formatforhold På side 275
• 22.6 Velge plassering for lagring av opptak På side 275
• 22.7 Opptak og avspilling På side 276
• 22.8 Ta bilder På side 277

Kameraapplikasjonen 271



22.1 Oversikt over kameraapplikasjo-
nen
Du kan vise et kamera eller en videostrøm som
er koblet direkte til multifunksjonsskjermen via
videoinngangene eller IP-kamerastrømmer som er
tilgjengelige på nettverket.
I kameraapplikasjonen kan du:
• Vise kamerastrømmer i sanntid.
• Automatisk bla gjennom tilgjengelige
kamerastrømmer.

• Justere lysstyrke, kontrast, farge og
høyde/bredde-forhold for videobildet hvis
kameraet ditt har støtte for dette.

• Ta opp en IP-kamerastrøm i sanntid.
• Spille av IP-kameraopptak.
• Vise en kamerastrøm mens du tar opp en andre
IP-kamerastrøm.

• Åpne en annen applikasjon mens du tar opp en
IP-kamerastrøm.

• Ta bilder av en IP-kamerastrøm.
• Se bilder.

Note: Funksjoner for videoopptak og bilder er bare
tilgjengelige for IP-kamerastrømmer.

D12881-1

7 8

6

1 2 3 4 5

1 Kamerastrømnummer – angir gjeldende strøm og
antall tilgjengelige strømmer.

2 Opptakstatus – indikerer at kameraapplikasjonen
tar opp og tiden som har gått.

3 Kameranavn – navn på kameraet som vises i
øyeblikket.

4 Opptak – viser at kameraapplikasjonen tar opp og
hvilken strøm som tas opp.

5 Meny – åpner kameraapplikasjonens hovedmeny.
6 Syklus – indikerer om kamerasyklus er slått på

eller av.
7 *Ta opp video – midlertidig skjermikon for å

starte/stoppe et opptak.
8 *Ta bilde – midlertidig skjermikon for å ta et bilde.

Note: * Kun tilgjengelig på berøringsskjermer.

Note: Multifunksjonsskjermen må slås på før
strømmen aktiveres for IP-kameraene i nettverket.
Dette må gjøres for at multifunksjonsskjermen skal
kunne tildele en gyldig IP-adresse til kameraet.

Note: Hvis IP-kameraet ditt ikke oppdages av
multifunksjonsskjermen, kan du prøve å slå
IP-kameraet av og på mens skjermen forblir
påslått.

Note: Se avsnittet Kapitel 4 Kabler og tilkoblinger
for informasjon om tilkobling av kamera/videokilde
og kompatible videoformater.

Endring av kamera/videostrøm
På en skjerm i ny a-serie eller ny e-serie - dersom det
finnes mer enn én strøm tilgjengelig - kan du endre
hvilken strøm som vises på skjermen via berøring.

D12598-1

Fra kameraapplikasjonen.
1. Dra fingeren oppover for å gå til neste videostrøm.
2. Dra fingeren nedover for å gå til forrige

videostrøm.

Endring av kamera/videostrøm
På en skjerm i ny c-serie eller ny e-serie - dersom
det finnes mer enn én strøm tilgjengelig - kan du
endre hvilken strøm som vises på skjermen ved å
bruke joysticken.
Fra kameraapplikasjonen
1. Flytt joysticken ned for å vise neste videostrøm.
2. Flytt joysticken opp for å vise forrige videostrøm.

Endring av kamera/videostrøm via menyen
Når det finnes mer enn én strøm tilgjengelig, kan
du på alle skjermmodeller endre hvilken strøm som
vises ved hjelp av menyen.
Fra kameraapplikasjonen med en kamera- eller
videostrøm åpen:
1. Velg Meny.
2. Velg Kamera.
3. Velg kamerastrømmen du vil vise på skjermen.
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22.2 Kamerasyklus
Når flere ulike kameraer/videostrømmer finnes
tilgjengelig, kan kameraapplikasjonen stilles inn
slik at den automatisk veksler syklisk mellom de
tilgjengelige strømmene med etter en bestemt tid.
Når kamerasyklus er aktivert, vil kameraapplika-
sjonen veksle i syklus gjennom de tilgjengelige
videoinngangene på skjermen og IP-kamerastrøm-
mer på nettverket. Det vil veksles mellom strømmene
i den rekkefølgen de vises i menyen for kameravalg:
Meny > Kamera. Direktevideoinnganger vil vises
først, deretter IP-kamerastrømmer på nettverket.
Når den siste strømmen på listen har blitt vist,
vil kameraapplikasjonen gå tilbake til den første
strømmen på listen.
Det vil veksles mellom tilgjengelige videoinnganger
selv om det ikke er koblet noen videokilde til
inngangen(e). Når det ikke finnes noen videostrøm
for en videoinngang, vil denne strømmen vises som
en blå skjerm. Du kan velge om en videoinngang
skal vises under kamerasyklusen.
Du kan stilles inn tiden som hver strøm skal vises i
før det gås videre til neste.

Aktivering av kamerasyklus
Følg trinnene nedenfor for å slå på
kamerasyklusfunksjonen.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Kamerasyklus.
3. Velg Kamerasyklus slik at På merkes av.

Når du velger Kamerasyklus, vil du slå funksjonen
av og på.

Når menyen er lukket, vil kameraapplikasjonen bla
gjennom alle tilgjengelige strømmer med et definert
tidsintervall.

Innstilling av tidsintervall for kamerasyklus
Tiden hver videostrøm vises i kan stilles inn ved å
følge trinnene nedenfor.
Fra kameraapplikasjonen med kamerasyklus
aktivert:
1. Velg Meny.
2. Velg Kamerasyklus.
3. Velg Syklusintervall.

Justeringskontrollen for syklusintervall vises.
4. Sett innstillingen til ønsket verdi.
Ved kamerasyklus vises hver strøm i dette
tidsintervallet, før neste strøm vises.

Vise eller skjule videostrømmer i
kamerasyklusen
Som standard vises alle videoinngangene ved
veksling mellom kameraer i syklus, selv om
ingen strømmer er koblet til inngangene. Du
kan velge hvorvidt en videoinngang skal vises i
kamerasyklusen ved å følge trinnene nedenfor.
Fra kameraapplikasjonen:

1. Velg Meny.
2. Velg Kamerasyklus.
3. Velg Include <Camera Name> option for the

video input you want to Show or Hide.
Når du velger alternativet Inkluder
<Kamernavn>, vil du veksle mellom å
vise eller ikke vise den aktuelle videoinngangen i
kamerasyklusen.

Note: I trinnene over representerer
<Kameranavn> standardnavnet for strømmen
som oppgis av enheten som er koblet til eller
navnet som man kan tildele strømmen.

Deaktivering av kamerasyklus
Du kan deaktivere kamerasyklus ved en av
metodene som er beskrevet nedenfor.
Fra kameraapplikasjonen med kamerasyklus
aktivert:
1. Velg Meny > Kamerasyklus > Kamerasyklus

slik at Av er merket av.
2. Eventuelt endrer du kamera-/videostrømmen

manuelt som beskrevet tidligere i dette avsnittet.
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22.3 Navngi kamera/videostrøm
For å skille mellom kamerastrømmene kan du gi
dem ulike navn.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg strømmen du vil navngi slik at den vises på

skjermen.
2. Velg Meny.
3. Velg Tilpass.
4. Velg Rediger navn.

Skjermtastaturet vises.
5. Angi navnet du vil at strømmen skal kalles.
6. Velg LAGRE for å lagre det nye navnet.
Navnet på videostrømmen vises i kameraets
statuslinje.

22.4 Justere videobildet
Du kan justere bildeinnstillingene dersom kameraet,
videoenheten eller IP-kameraet som er koblet til, har
støtte for dette.
Med en videostrøm vist i kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Tilpass.
3. Velg Kontrast, Lysstyrke eller Farge, ettersom

ønske.
Justeringskontrollen for numerisk verdi vises.

4. Sett nivået til ønsket innstilling.
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22.5 Valg av formatforhold
Du kan endre formatforholdet melom 4:3 og 16:9
manuelt dersom kameraet/videoinngangsenheten
du har koblet til eller et IP-kamera i nettverket støtter
dette.
Fra kameraapplikasjonen med en videostrøm åpen:
1. Velg Meny.
2. Velg Tilpass.
3. Velg Formatforhold slik at 4:3 eller 16:9 er valgt,

etter hva som passer.

22.6 Velge plassering for lagring av
opptak
Når du vil ta opp, spille av eller lagre et skjermbilde
fra IP-kamerastrømmer, må du velge lagringssted.
Hvis du lagrer bildene på et minnekort, må du sørge
for at et minnekort med tilstrekkelig plass er satt inn i
riktig kortspor.

Note: Ikke lagre filer til minnekort med
kartografikort.

Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Oppsett.
3. Velg Lagre filer til:.
4. Velg plasseringen fra listen:

• SD1
• SD2
• Internt (Standard)

SD1 og SD2 vil bare kunne velges hvis et
minnekort er satt inn i det aktuelle sporet.

Note: Hvis multifunksjonsskjermen bare har ett
kortspor, vises bare SD1 og Internt.
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22.7 Opptak og avspilling
Kameraapplikasjonen kan brukes til å ta opp
IP-kamerastrømmer direkte fra et tilkoblet
IP-kamera. Opptaket kan deretter spilles av når som
helst.
Kameraapplikasjonen tar opp IP-kamerastrømmer
inn i .mp4-format, som kan lagres på et minnekort
eller til skjermens interne lagringsplass.
Kameraapplikasjonens tittellinje viser navnet på
strømmen som tas opp, og et tidsur med opptakets
varighet vises på skjermen.

Ta opp en IP-kamerastrøm
Følg trinnene nedenfor for å ta opp en
IP-kamerastrøm.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Videoer.
3. Velg Opptak.

Opptaket starter.

Mens kameraapplikasjonen tar opp, kan du
bruke multifunksjonsskjermen på vanlig måte, for
eksempel vise en annen kamerastrøm, gå tilbake
til startskjermen eller åpne et annet program. Den
valgte strømmen vil fortsette å bli tatt opp til den
stoppes eller til minnet på den valgte plasseringen
er fullt.

Note: På en berøringsskjerm kan du også starte
et opptak ved hjelp av skjermikonene. Se under
Skjermikoner.

Stopp opptak
Du kan stoppe et opptak når som helst.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Videoer.
3. Velg Stopp.

Filen lagres og en melding om at videoen er
lagret vises.

4. Velg OK for å bekrefte, Spill av for å spille av
filen eller Slett for å slette filen.
Bekreftelsesmeldingen vil forsvinne etter fem
sekunder.

Spille av en videofil
Du kan spille av videoklipp i kameraapplikasjonen.
Fra kameraapplikasjonen:

1. Velg Meny.
2. Velg Videoer.
3. Velg Vis.

Mine filer-leseren åpnes.
4. Velg videofilen du vil se.

Videofiler som er lagret i det interne minnet, er
lagret i Internt > Brukerdata > Videofiler.
Videofiler som er lagret på minnekort, blir lagret i
SD-kort # > Raymarine > Videofiler.

5. Velg videofil.
Dialogboksen med alternativer vises.

6. Velg Spill av video.
Videofilen spilles av.

Du kan også spille av videoklipp fra Mine
data-menyen fra startbildet: Startbildet > Mine data
> Bilder og videoer.

Flytte og kopiere videofiler
Du kan kopiere og flytte filer mellom skjermens
interne lagringsplass og minnekortet ved hjelp av
trinnene nedenfor.
Kontroller at du har satt et minnekort inn i kortleseren.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Videoer.
3. Velg Vis.

Mine filer-leseren åpnes.
4. Finn den aktuelle videofilen.

Videofiler som er lagret i det interne minnet, er
lagret i Internt > Brukerdata > Videofiler.
Videofiler som er lagret på minnekort, blir lagret i
SD-kort # > Raymarine > Videofiler.

5. Velg videofilen.
Dialogboksen med alternativer vises.

6. Velg Flytt eller Kopier.
7. Bekreft plasseringen du vil flytte eller kopiere

filen til.
En framdriftsindikator vises. Eksempel:

Når operasjonen er fullført, vil du få en
bekreftelsesmelding.

8. Velg OK.
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22.8 Ta bilder
Når en kamerastrøm fra et IP-kamera vises, kan du
ta et stillbilde.
Du kan ta bilder på følgende måter:

Ta bilde – Bildet tas med en
gang.

Selvutløser – Du kan velge at
bildet skal tas etter 5, 10 eller
30 sekunder etter aktivering.

Fjernkontroll – Du kan bruke
en trådløs fjernkontroll (f.eks
RCU-3) til å ta bildet.

Ta bilder
Følg trinnene nedenfor for å ta et bilde av det som til
enhver tid vises i kameraaplikasjonen.
Hvis du lagrer bildene på et minnekort, må du sørge
for at et minnekort med tilstrekkelig plass er satt inn i
riktig kortspor.
Fra kameraapplikasjonen med en IP-kamerastrøm
åpen:
1. Velg Meny.
2. Velg Bilder.
3. Velg Ta bilde.

Bildet lagres, og en bekreftelsesmelding vises
sammen med en forhåndsvisning av bildet.

4. Velg OK for å bekrefte.
5. Velg Vis for å se bildet i fullskjerm.
6. Velg Slett for å slette bildet.

Note: På en berøringsskjerm kan du også ta
et bilde ved hjelp av skjermikonene. Se under
Skjermikoner.

Ta bilde med selvutløser
Følg trinnene nedenfor for å ta bilde etter en angitt
tid.
Hvis du lagrer bildene på et minnekort, må du sørge
for at et minnekort med tilstrekkelig plass er satt inn i
riktig kortspor.
Fra kameraapplikasjonen:

1. Velg Meny.
2. Velg Bilder.
3. Velg Selvutløser.
4. Velg Forsinkelse.

En liste over tidsintervaller vises:
• 5 s
• 10 s
• 30 s

5. Velg et tidsintervall fra listen.
6. Velg Start selvutløser.

Bildet vil bli tatt når tiden du har spesifisert, er
gått. En dialogboks vises med en forhåndsvisning
av bildet som er tatt.

7. Velg OK for å bekrefte.
8. Velg Vis for å se bildet i fullskjerm.
9. Velg Slett for å slette bildet.

Ta bilder med fjernkontroll
Følg trinnene nedenfor for å ta bilde ved hjelp av
Raymarines trådløse fjernkontroll som utløser.
Hvis du lagrer bildene på et minnekort, må du sørge
for at et minnekort med tilstrekkelig plass er satt inn i
riktig kortspor.
1. Kontroller at den trådløse Raymarine-fjernkon-

trollen er paret med multifunksjonsskjermen og
fungerer.

2. Fra kameraapplikasjonen velger du Meny.
3. Velg Bilder.
4. Velg Fjernkontroll.

Fjernkontrolldialogen vises.
5. Trykk en hvilken som helst tast på den tilkoblede

fjernkontrollen for å ta et bilde.
Bildet lagres, og en bekreftelsesmelding vises
sammen med en forhåndsvisning av bildet.

6. Velg OK for å bekrefte.
7. Velg Vis for å se bildet i fullskjerm.
8. Velg Slett for å slette bildet.

Se bilder
Du kan se bildene du har tatt ved å følge trinnene
nedenfor:
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Bilder.
3. Velg Vis.

Mine filer-leseren åpnes.
4. Finn bildet du vil se.

Bilder som er lagret i det interne minnet, er lagret
i Internt > Brukerdata > Bildefiler.
Bilder som er lagret på minnekort, blir lagret i
SD-kort # > Raymarine > Bildefiler.

5. Velg bildefil.
Dialogboksen med alternativer vises.

6. Velg Vis bilde.
Bildet vises på skjermen.
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Du kan også se bilder via Mine data-menyen fra
startbildet: Startbildet > Mine data > Bilder og
videoer.

Flytte og kopiere bilder
Du kan kopiere og flytte filer mellom skjermens
interne lagringsplass og minnekortet ved hjelp av
trinnene nedenfor.
Kontroller at du har satt et minnekort inn i kortleseren.
Fra kameraapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Bilder.
3. Velg Vis.

Mine filer-leseren åpnes.
4. Finn det aktuelle bildet.

Bilder som er lagret i det interne minnet, er lagret
i Internt > Brukerdata > Bildefiler.
Bilder som er lagret på minnekort, blir lagret i
SD-kort # > Raymarine > Bildefiler.

5. Velg bildefil.
Dialogboksen med alternativer vises.

6. Velg Flytt eller Kopier.
7. Bekreft plasseringen du vil flytte eller kopiere

filen til.
En framdriftsindikator vises. Eksempel:

Når operasjonen er fullført, vil du få en
bekreftelsesmelding.

8. Velg OK.

Skjermikoner
På multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjona-
litet kan du trykke hvor som helst på skjermen for å
få fra skjermikonene.
Skjermikonene kan brukes til å starte/stoppe opptak
eller ta et bilde.

Opptak

Stopp opptak

Ta bilde

Skjermikonene vil forsvinne etter fem sekunder.

Bruke skjermikonene
1. Velg opptaksikonet for å starte opptaket.
2. Velg stopp opptak-ikonet for å stoppe opptaket.
3. Velg ta bilde-ikonet for å ta et stillbilde.
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Kapitel 23: Fusion link-applikasjonen

Kapitelinnhold
• 23.1 Fusion link: en oversikt På side 280
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• 23.7 Tonejustering På side 285
• 23.8 Slik velger du systemet som skal styres På side 285
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23.1 Fusion link: en oversikt
Du kan styre et underholdningssystem i Fusion
700-serien med multifunksjonsskjermen.

D12746-1

1
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4

3

6

2

1 Fusion: menyalternativer og lister med spor.
2 Ikoner for tilfeldig (shuffle) og gjenta (repeat).
3 Spor / mediaspesifikk informasjon og

kontrollknapper.
4 Volumstyring for sone.
5 Sonevelger.
6 Mediakilde.
7 Mediakontroller (se nedenfor).

Note: Albumgrafikk er kun tilgjengelig ved bruk
av iPod.

Mediakontroller

D12747-1

4 5 6

1 2 3

1 Volum ned.
2 Demp / Opphev demping.
3 Volum opp.
4 • Ett enkelt trykk — Tilbake til starten av det

aktuelle sporet. Trykker du flere ganger,
vil du hoppe bakover blant sporene som er
tilgjengelige.

• Trykk og hold inne — Hopper bakover i det
aktuelle sporet i intervaller på ti sekunder.

5 Spill av/Pause for det aktuelle sporet.
6 • Ett enkelt trykk — Framover til neste spor.

Trykker du flere ganger, vil du hoppe bakover
blant sporene som er tilgjengelige.

• Trykk og hold inne — Hopper framover i det
aktuelle sporet i intervaller på ti sekunder.

Fusion link-applikasjonen kan du bruke til:

• Bla gjennom tilgjengelige mediakilder.
• Justere volumet.
• Dempe lyden helt / oppheve dempingen.
• Stille på bass, midttone og diskant.
• Hoppe forover og bakover blant sporene.
• Hoppe forover og bakover i sporet som spilles av.
• Spille av/Pause for det aktuelle sporet.
• Velge sonen du vil styre. (Se håndboken for
Fusion-systemet for mer informasjon om hvordan
du setter opp ulike soner.)

• Aktivere funksjoner for tilfeldig (shuffle) og gjenta
(repeat).

Slik går du til Fusion link-applikasjonen
Når flere enn ett Fusion-underholdningssystemer er
koblet til systemet ditt, kan du velge hvilket system
som skal styres via Fusion link-applikasjonen.
1. Velg ikonet for siden FUSION link fra

startskjermen.
Du vil se en liste over tilgjengelige
Fusion-systemer.

2. Velg systemet du vil styre.
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23.2 Mediakilder
Hvilken layout og hvilke styringsknapper som er
tilgjengelig, avhenger av mediakilden som er valgt.

iPod

D12748-1
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1 Albumgrafikk.
2 Navn på spor.
3 Artist.
4 Fremdrift for spor.
5 Nummer for spor.
6 Albumtittel.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
iPod-er:
• Bla gjennom musikk.
• Spill på nytt.
• Tilfeldig (shuffle).
• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

USB

D12749-1
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5

1 Navn på spor.
2 Artist.
3 Albumtittel.
4 Nummer for spor.
5 Fremdrift for spor.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
USB-enheter:
• Bla gjennom musikk.
• Spill på nytt.
• Tilfeldig (shuffle).
• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

DVD

D12750-1
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1 Tid som er gått.
2 Tittel.
3 Kapittel.
4 Fjernstyring.
5 Fjernstyringsknapper for DVD er blant annet:

• Retningsbestemt tastatur.
• Enter.
• Meny.
• Detaljer.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
DVD-enheter:
• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

AM / FM radio

D12751-1
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1 Frekvens.
2 Frekvenstype.
3 Kanalnavn.
4 Navn på forhåndsinnstilling.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
radioen:
• Forhåndsinnstilling.
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• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

VHF

D12753-1
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1 Støyfilterstyring.
2 Kanal.
3 Manuell/Auto status.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
VHF-radioer:
• Forhåndsinnstilling.
• Skann.
• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

AUX

D12754-1

1

1 Inngangseffekt.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige for
AUX-enheter:
• Tonekontroller.
• Velg Fusion-system.

Satellittradio

D12752-1
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3
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1 Navn på spor.
2 Artist.
3 Kanalinformasjon.

Note: Fusion-hovedenheten må brukes til å
styre en satellittmottaker som er koblet til et
Fusion-mediasystem. Informasjon om spor og
kanaldetaljer vises i Fusion-applikasjonen.

Slik velger du mediakilde
Du kan velge hvilken mediakilde du ønsker å styre.

Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg Kilde:.

Du vil se en liste over mediakilder.
2. Velg relevant mediakilde.
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23.3 Bla gjennom musikk
Du kan bla gjennom musikk som finnes på tilkoblet
iPod eller USB-enhet.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg ikonet Meny.
2. Velg Bla gjennom musikk.

Navnet på mediaenheten vises.
3. Velg mediaenheten.

Innholdet på enheten vises.
4. Velg mappene du vil bla i.
5. Velg ikonet Tilbake for å gå bakover i

mappestrukturen.
6. Velg sporet du vil høre på.

Hovedbildet vil vises, og sporet vil spilles av.

23.4 Slik aktiverer du funksjoner for
tilfeldig (shuffle) og gjenta (repeat)
Du kan stille inn Fusion link-applikasjonen slik at en
bestemt mappe spilles av på nytt eller at sporene
spilles av i tilfeldig rekkefølge.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg ikonet Meny.
2. Velg Gjenta for å aktivere eller deaktivere

repeat-funksjonen.
3. Velg Tilfeldig for å aktivere eller deaktivere

shuffle-funksjonen.
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23.5 Slik justere du volum for de
enkelte sonene
Du kan justere volum for hver enkelt sone, eller du
kan justere alle sonene samtidig.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg Vol:.

Sonevolumkontrollen vises.

2. Velg den aktuelle sonen.
3. Sett nivået til ønsket innstilling.
4. Velg Tilbake for å gå tilbake til startbildet.

Note: Når du justere nivået under Alle soner, vil du
justere volum for alle sonene samtidig.

23.6 Slik velger du sone som skal
kontrolleres
Du kan velge hvilken sone hovedbildet skal
kontrollere.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg Sone:.

Linjen for sonevalg vises.

2. Velg sonen du vil kontrollere.
3. Volumkontrollene i hovedbildet vil nå styre

volumnivået for den valgte sonen.
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23.7 Tonejustering
Du kan stille på bass, midttone og diskant.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg ikonet Meny.
2. Velg Tonekontroller.
3. Velg enten bass, midttone eller diskant.
4. Sett nivået til ønsket innstilling.
5. Velg Tilbake for å gå tilbake til menyalternativene.
6. Velg Tilbake i menyalternativene for å gå tilbake

til startbildet.

23.8 Slik velger du systemet som skal
styres
Når flere enn ett Fusion-underholdningssystemer
er koblet til, kan du velge hvilket system som skal
styres via Fusion link-applikasjonen.
Fra Fusion link-applikasjonen:
1. Velg ikonet Meny.
2. Velg Velg Fusion-system.

Du vil se en liste over tilgjengelige systemer.
3. Velg systemet du vil styre.
Fusion link-applikasjonen vil nå styre systemet du
har valgt.
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23.9 Menyalternativer
Menyalternativ Mediakilder Beskrivelse
Bla gjennom
musikk

• iPod.
• USB.

Aktiverer kataloger
med musikk
som er lagret på
enheten.

Gjenta (repeat) • iPod.
• USB.

• Av
• Mappe —

Gjentar alle
sangene i
den aktuelle
mappen.

Tilfeldig (shuffle) • iPod.
• USB.

Aktiverer/deakti-
verer avspilling av
tilfeldig spor.

Tonekontroller • Alle enheter. Aktiverer justering
av følgende
tonekontroller:

• Bass.
• Midttone.
• Diskant.

Velg Fusion-
system

• Alle enheter. Lar deg velge
Fusion-systemet
du ønsker å styre.

Forhåndsinnstil-
ling

• AM / FM radio.
• VHF-radio.

Lar deg velge og
lagre kanaler som
forhåndsinnstillin-
ger.

Skann • VHF-radio. Lar deg bla
gjennom lagrede
kanaler.
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24.1 Oversikt over værapplikasjonen
Værapplikasjonen viser grafikk over historisk, faktisk
og varslet vær i kartet.
Værapplikasjonen kan kun brukes i Nord-Amerika
og kystfarvannet rundt.
Grafikken i værapplikasjonen og de tilknyttede
værdataene lar deg vurdere værforholdene i
nærheten av båten din eller ved et bestemt sted.
I værapplikasjonen oppdateres værmeldinger og
advarsler for både gjeldende og ventede forhold
jevnlig.

Note: For typene av advarsler, overvåking og råd
kan du se NOAAs nettside på www.nws.noaa.gov

Ansvarsfraskrivelse — kun rådgivende
Værinformasjonen kan fra tid til annen være nede
for vedlikehold, og den kan inneholde feil eller
unøyaktigheter, slik at den ikke bør benyttes som
eneste informasjonskilde. Du oppfordres på det
sterkeste til å undersøke andre værkilder før du tar
beslutninger som har med sikkerhet å gjøre. Du
bekrefter og samtykker i at det er kun du som har
ansvar for bruk av informasjonen og alle beslutninger
som tas i tilknytning til den. Ved å bruke denne
tjenesten frasier du deg retten til å rette noen form
for krav mot Sirius Satellite Radio Inc., WSI, Navcast
Incorporated eller Raymarine med hensyn til denne
tjenesten.
Hvis du ikke har abonnementsavtalen, kan du lese
en kopi av den på www.sirius.com/marineweather

24.2 Oppsett av værapplikasjonen
Flere ting må gjøres før du kan ta i bruk
værapplikasjonen for første gang.
• Multifunksjonsskjermen må være koblet til en
Raymarine Sirius værmottaker.

• Finn værmottakerens elektroniske serienummer.
Denne informasjonen kan finnes fra menyen
Oppsett på startbildet ved å velge enheten fra
siden for valg av enhet: Oppsett > Vedlikehold >
Diagnostikk > Velg enhet >

• Med det elektroniske serienummeret for hånden
kan du kontakte SiriusXM (www.siriusxm.com)
for å abonnere på Sirius Marine Weather
(www.siriusxm.com/marineweather). Når du har
værapplikasjonen åpen, kan det elektroniske
serienummeret nås fra følgende meny: Meny >
Sirius ESN.

• Du må ferdes innenfor amerikansk kystfarvann.
• Multifunksjonsskjermen må hente en
GPS-posisjonsbestemmelse for båtens
posisjon.

• Du må spesifisere værgrafikken som du vil vise i
værapplikasjonen.

288 a Series / c Series / e Series

http://www.nws.noaa.gov/
http://www.sirius.com/marineweather/


24.3 Oversikt over værapplikasjons-
visningen
I værapplikasjonen vises en rekke ulik grafikk for
værforhold og værmeldinger.
I bildet nedenfor vises hovedfunksjonene i
værapplikasjonsvisningen:

D8564-4

5

7

10

6

9

8

1 2 3 4

11 11

Element Beskrivelse
1 Område
2 Canadisk radar
3 Animasjon og tid/dato
4 Signalstyrke
5 Finn skip-ikon
6 Overflateobservasjonsstasjoner
7 Bølgehøyder
8 NOWRad
9 Marine soner
10 Databokser
11 Skjermikoner for større eller mindre område

(kun på berøringsskjermer)

Værsymboler
Værapplikasjonen bruker en rekke ulik grafikk og
ulike symboler til å fremstille ulike værforhold og
værvarsler.

Symbol Beskrivelse
Piler for stormkast (mørk
blå) som indikerer en storms
retning og hastighet.

Bølgehøyde

• Høyeste bølger (røde)
• Middels høye bølger

(grønne)
• Laveste bølger (blå)

Symbol Beskrivelse
Canadisk radar (mørk grønn,
gul, oransje og rød)

Lyn — et lynsymbol vises for
hvert nedslag:

• Lyst (registrert siste 10–15
minutter.)

• Medium (registrert siste
5–10 minutter.)

• Mørk (registrert siste 0–5
minutter.)

Nyere nedslag legges over
eldre symboler.
Vind — Vindsymboler viser
gjeldende vindretning og
-styrke, og kan vises som
enten en pil eller en hake.
Vindpiler angir hastighet
— jo større pilen er, desto
høyere er vindens hastighet.
Vindhaker gir en mer nøyaktig
angivelse av vindhastigheten,
slik det fremgår i avsnittet om
symboler for vindhastigheter.
Havoverflatetemperatur
(grønn, gul og oransje)

• Blå — kaldest
• grønn
• gul
• oransje og rød — varmest
Overflateobservasjonssta-
sjoner (rosa) — Ved disse
stasjonene kan man se aktu-
elle eller historiske værdata.
Ikke alle data er tilgjengelige
for alle stasjoner.

Byer — Bysymbolene lar deg
gå til detaljerte værvarsler for
byene. Opp til tre værvarsler
vises for hver by.

NOWRad

• Regn (grønn, gul og rød).
• Snø (blå)
• Blanding (rosa)
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Symboler for stormovervåking
Værapplikasjonen bruker en rekke symboler til å
fremstille ulike typer stormovervåking. Funksjonen
for stormovervåking lar deg følge med på større
stormer i området.
Eksempler på større stormer er tropiske forstyrrelser,
lavtrykk, stormer og sykloner, orkaner, tyfoner og
supertyfoner.
Værkartet viser banen som stormen har tatt,
nåværende og beregnet fremtidig posisjon,
vindradier (kun gjeldende posisjon), retning og
hastighet.
Stormovervåkingen er merket av i værkartet i form
av symboler, som vist nedenfor.

Historisk
(grå)

Nåværende
(rød)

Prognose
(oransje) Beskrivelse

Orkan
(Kategori
1–5)
Tropisk storm

Tropisk
forstyrrelse,
tropisk
lavtrykk

Når et symbol velges, kan tilleggsinformasjon nås
fra innholdsmenyen:
• Stormens navn og type.
• Dato og tid.
• Posisjon, retning og hastighet.
• Trykk og maksimale vind- og vindkasthastigheter.

Overflatetrykksymboler
Værapplikasjonen bruker en rekke symboler til å
fremstille ulike typer overflatetrykkforhold.

Symbol Beskrivelse
Høyt / lavt trykk (blå og rød)

Varmfront (rød)

Kaldfront (blå)

Okkludert front (lilla)

Stasjonær front (rød-blå)

Tråg (brun)

Bygelinje (rød)

Symbol Beskrivelse
Tørr linje (rød)

Isobarer (grå)

Symboler for overflateobservasjonsstasjoner
Værapplikasjonen bruker en rekke symboler til å
fremstille ulike typer overflateobservasjonsstasjoner.

Symbol Beskrivelse
Bøyestasjon

C-MAN (Coastal-marine
automated network)

WSI (Weather services
international)

NWS (National weather
service)

Vindhastighetssymboler
Værapplikasjonen bruker en rekke symboler til å
fremstille ulike vindhastigheter.

Symbol
Hastig-
het Symbol

Hastig-
het Symbol

Hastig-
het

3–7
knop

8–12
knop

13–17
knop

18–22
knop

23–27
knop

28–32
knop

33–37
knop

38–42
knop

43–47
knop

48–52
knop

53–57
knop

58–62
knop

63–67
knop

68–72
knop

73–77
knop

78–82
knop

83–87
knop

88–92
knop

93–97
knop

98–102
knop

osv.
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Bølgeinformasjonssymboler
Værapplikasjonen bruker en rekke ulik grafikk
og ulike symboler til å fremstille ulike typer
bølgeinformasjon.
Symbol Beskrivelse

Bølgehøyde — Bølger vises i
16 fargenyanser fra:

• Røde — De høyeste
bølgene

• Grønne — Bølger av
middels høyde

• Blå — De laveste bølgene
Bølgeperiode —
bølgeperioder vises med
nyanser av blå; jo mørkere
nyanse, desto mindre er
avstanden mellom bølgene.
Detaljer om bølgeperioder
kan nås med alternativet Vis
data på inneholdsmenyen.
Bølgeretning — bølgenes
retning indikeres med blå
piler.

Nedbørsfargekoder for NOWRad
NOWRad viser type og nivå av nedbør:

Fargekode Nedbørstype
Reflektivitets-
styrke

Lysegrønn Regn (15 til 19 dBz)
Medium grønn Regn (20 til 29 dBz)
Mørkegrønn Regn (30 til 39 dBz)
Gul Regn (40 til 44 dBz)
Oransje Regn (45 til 49 dBz)
Lyserød Regn (50 til 54 dBz)
Mørkerød Regn (55+ dBz)
Lyseblå Snø (5 til 19 dBz)

Mørkeblå Snø (20+ dBz)
Lys rosa Blandet (5 til 19 dBz)
Mørk rosa Blandet (20+ dBz)

Nedbørsfargekoder for canadisk radar
Canadisk radar viser nedbørsmengdene i Canada.
Til forskjell fra NOWRad viser ikke canadisk radar
nedbørstypen.
Fargekode Intensitet i mm per time
Gjennomsiktig (ingenting
vises ved svært lave
nedbørsmengder)

0.00 til 0.20 mm/t

Lysegrønn 0.21 til 1.00 mm/t
Medium grønn 1.01 til 4.00 mm/t

Fargekode Intensitet i mm per time
Mørkegrønn 4.01 til 12.00 mm/t
Gul 12.01 til 24.00 mm/t
Oransje 24.01 til 50.00 mm/t
Lyserød 50.01 til 100 mm/t
Mørkerød 100.01+ mm/t

Korrelasjon mellom reflektivitetsstyrke og
nedbør
Du kan bruke tabellen nedenfor til å korrelere
reflektivitetsstyrken i dBz og forventet nedbør i
millimetere per timer eller fot per time.

Reflektivitets-
styrke Nedbør (mm/t) Nedbør (fot/t)
5 0.0749 0.0029
10 0.1538 0.0059
15 0.3158 0.0123
20 0.6484 0.0253
25 1.332 0.0519
30 2.734 0.1066
35 5.615 0.219
40 11.53 0.4497
45 23.68 0.9235
50 48.62 1.8963
55 99.85 3.8949
60 205.05 7.9975
65 401.07 15.6424
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

Valg av værgrafikk
Fra værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Vis grafikk.

Listen over grafikk vises.
3. For hver grafikk velger du Vis eller Skjul.
4. Ved å velge en grafikk vil du veksle mellom Vis

og Skjul.

Note: Grafikkalternativene for vindvektor er Pil
eller Mothake.
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24.4 Navigering i værkartet
Du kan bevege deg rundt i værkartet og plassere
veipunkter.
Når du åpner værapplikasjonen, vises et kart over
verden. Hvis systemet har posisjonsbestemmelse for
båten din, vil kartet sentreres om denne posisjonen.
Som i kartapplikasjonen kan du bruke markøren til
å bevege deg rundt i kartet og se forskjellige steder,
samt funksjonen Områdekontroll for å zoome inn
og ut. BrukWPT-knappen til å plassere veipunkter.

Note: Veipunkter vises ikke i værapplikasjonen.
For å se veipunkter må du ha en aktiv kart- eller
radarapplikasjon oppe for visning.

Stedfeste båten din
Ved å følge trinnene nedenfor kan du flytte båtikonet
til sentrum av skjermen.

1. Velg ikonet Finn båt som finnes på venstre
side av skjermen.

24.5 Innholdsmeny for vær
Værapplikasjonen har en innholdsmeny som gir
posisjonsdata og mulighet for å vise værrapporter fra
markørposisjonen.

Innholdsmenyen gir følgende posisjonsdata for
markørposisjonen i forhold til båten din:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• Område
• Peiling
Avhengig av elementet eller posisjonen som er
valgt på skjermen, gir innholdsmenyen følgende
alternativer:
• Vis rapport— Tilgjengelig kun når en by er valgt.
• Vis data— Ikke tilgjengelig når en by er valgt.
• Vis full rapport — Tilgjengelig kun når en
observasjonsstasjon er valgt.

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.
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24.6 Værinformasjon
Du kan vise værinformasjon for:
• et bestemt sted
• en overflateobservasjonsstasjon (når den vises)
• byer (når de vises)

Vise værdata for et bestemt sted
Du kan vise værdetaljer for et bestemt sted på
verdenskartet, uavhengig av grafikken som vises i
værapplikasjonen for øyeblikket.
Fra værapplikasjonen:
1. Velg stedet du vil se værdetaljer for.

Innholdsmenyen vises.
2. Velg Vis data.

En side med værinformasjon vil vises.

Værinformasjonsside
Når du velger Vis data fra innholdsmenyen for vær,
vil følgende informasjon vises:
• Sonebeskrivelse
• Sone-ID
• Nedbørsintensitet
• Nedbørstype
• Havoverflatetemperatur
• Vindhastighet
• Vindtype
• Bølgehøyde
• Bølgeperiode
• Bølgeretning

Vise værstasjonsrapporter
Du kan se rapporter fra overflateobservasjonsstasjo-
ner ved å følge trinnene nedenfor:
Fra værapplikasjonen, med overflateobservasjons-
stasjoner vist:
1. Velg en stasjon.

Innholdsmenyen for vær vises.
2. Velg Vis full rapport.

Stasjonsrapporten vises.

Stasjonsrapporter
Rapporter fra overflateobservasjonsrapporter
inneholder følgende informasjon (når tilgjengelig)
• Stasjons-ID, navn, type, peiling, tid og dato
• Lufttemperatur
• Sikt
• Sjøtrykk
• Vindhastighet og form
• Sjøtemperatur
• Bølgeinformasjon

Se værmelding for enkeltbyer
Du kan se værmelding for en bestemt by ved å følge
trinnene nedenfor:
Fra værapplikasjonen, med byer vist:

1. Velg en by.
Innholdsmenyen for vær vises.

2. Velg Vis rapport.
Værmeldingen for byen vises. Det vil vises opp til
tre værmeldinger.
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24.7 Værrapporter
Du kan se en rekke ulike værrapporter, slik at du får
et helhetlig bilde over værsituasjonen.
Multifunksjonsskjermen viser værrapporter for:
• Tropiske rapporter.
• Maritime advarsler.
• Værvarsel for maritim sone.
• Overvåkingsadvarsler.

Tropiske rapporter
Tropiske rapporter gir informasjon om tropiske
værforhold. Denne informasjonen vil muligens ikke
være tilgjengelig for alle områder.

Maritime advarsler
Du kan vise en rapport for gjeldende maritime
advarsler for amerikanske kystfarvann eller
nærliggende områder, eller for sonen rundt markøren
eller båten.

Værvarsel for maritim sone
Disse værvarslene dekker:
• Varsler for amerikanske kystfarvann,
offshore-varsler og varsler om høy sjø,
eller

• Varsler for store innsjøer og varsler for
kystområder, eller

• Værvarsel for canadiske kystområder.

Overvåkingsadvarsler
Når et varsel om tornado eller tordenvær mottas
innenfor området som er spesifisert, genererer
systemet et overvåkingsvarsel. Dette varslet
gir informasjon om hvilken type advarsel det er
snakk om, og hvilken periode det gjelder for. Den
fullstendige rapportteksten vises også.

Visning av værrapporter
Fra værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Vis rapport.
3. Velg enten Tropiske rapporter, Maritime

varsler, Værvarsel for maritim sone eller
Overvåkningsadvarsler.

Den aktuelle rapporten, advarselen eller
informasjonen vises.

Endre værmeldingens plassering på
værkartet
Fra værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Vis rapport.
3. Velg Rapporter ved.

Ved å velge Rapporter ved vil du veksle mellom
rapporter fra båtens plassering og markørens
plassering.

Note: Du kan ikke endre plassering for Tropiske
rapporter eller Overvåkningsadvarsler.

Overvåkingsvarselboks
Overvåkingsvarselboksen er et rødt polygon som
viser stedet med uregelmessig værforhold.
Overvåkingsvarselboksen skal vises dersom
værapplikasjonen vises, overvåkingsvarsler er På
og overvåkingsvarselområdet er innenfor det angitte
område fra båten din eller satt til Alle.

1

D12297-1

Element Beskrivelse
1 Overvåkingsvarselboks

Vise overvåkingsvarsler
Du kan når som helst vise et overvåkingsvarsel ved
å følge trinnene nedenfor:
Fra værapplikasjonenmed en overvåkingsvarselboks
vist.
1. Velg overvåkingsvarselboksen.

Innholdsmenyen vises.
2. Velg Vis data.

Overvåkingsvarselmeldingen vises.

Angi område for værvarslinger
Du kan spesifisere området fra båten som du ønsker
å motta overvåkingsvarsler for.
Fra værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Overvåkingsvarsler.
3. Velg ønsket område, Alle eller Av hvis du ikke

ønsker å motta slike varsler.
• Velger du et område, vil du få varsler for
området som er angitt.

• Velger du Alle, vil du motta varsler uavhengig
av avstand fra båten.

• Velger du Av, vil dette deaktivere varslene.

Note: Når innstillingen for overvåkingsvarslene er
satt til Av, vil du fortsatt motta rapporter, men du vil
ikke varsles om disse.
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24.8 Animert værgrafikk
Du kan se animert værgrafikk for å få en indikasjon
på endringer i værmønstrene.
Alternativet for animert vær gjør at du kan se animert
informasjon for det aktuelle tidspunktet om:
• NOWRad — værradar
• Vind
• Bølger
• Trykk — overflatetrykk

Væranimasjon
Fra værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Animer vær.
3. Velg Animer.

En liste med animasjoner vises.
4. Velg animasjonstype fra listen.
5. Velg Spill av slik at På merkes av.

Ved å velge Spill av vil man skifte mellom På og
Av.

Note: Du kan ikke vise informasjon (ved å flytte
markøren over et symbol) når animasjonen
kjører. Område- og rotasjonskontrollene forblir
imidlertid aktive, forutsatt at ikke PAUSE er valgt.
Skalering/panorering vil gjøre at animasjonen
starter på nytt.

Note: Animasjonen vil bli satt til Av hvis
animasjonsmenyen lukkes.

24.9 Menyalternativer for
værapplikasjonen
Følgende alternativer er tilgjengelige fra
værapplikasjonsmenyen:

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Finn båt Når du velger

Finn båt, vil
dette tilbakestille
visningen til å vise
båten i sentrum av
skjermen.

Vis grafikk I menyen Vis
grafikk kan du
velge hvilken
grafikk du vil
Vise eller Skjule i
værapplikasjonen.

Vis grafikk

• Canadisk radar
• Byer
• Lyn
• Marine soner
• NOWRad
• Havoverflate-

temperatur
• Stormkast
• Stormspor
• Overflatetrykk
• Overflateobser-

vasjonsstasjo-
ner

• Vind
• Vindvektor —

Pil eller hake
• Overvåking
• Bølgehøyde
• Bølgeperiode
• Bølgeretning

Animer vær Menyen Animer
vær inneholder
følgende
undermenyer:

• Animer
• Spill av
• Pause
• Tilpass skala

Animer:

• NOWRad
• Vind
• Bølge
• Trykk
Spill av:

• På
• Av
Pause:

• På
• Av
Tilpass skala
Med Tilpass skala
kan du bruke om-
rådekontrollen til
å zoome inn og ut.
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Menyelement Beskrivelse Alternativer
Vis rapport Med menyen

Vis rapport kan
du se de ulike
værrapportene
som mottas. Du
kan også velge
plassering for
rapporten.

Rapporter ved

• Båt
• Markør
Vis rapport

• Tropiske
rapporter

• Maritime
advarsler

• Værvarsel for
maritim sone

• Overvåkingsad-
varsler

Overvåkings-
varsel

I menyen Overvå-
kingsvarsler kan
du slå varsler Av
eller velge område.

Varslingsområde

• Av
• 50 nm
• 150 nm
• 300 nm
• 500 nm
• Alle

Note: Måle-
enhet avhenger
av oppsettsval-
gene som er
gjort for enhe-
tene.

Oppsett av
datavisning

Lar deg sette opp
og vise/skjule opp
til to databokser i
skjermens nedre
venstre hjørne:

• Databoks 1
• Velg

datakategori
• Databoks 2
• Velg

datakategori

Databoks 1

• På
• Av
Velg datakategori
Lar deg velge
datatype etter
kategori.
Databoks 2

• På
• Av
Velg datakategori
Lar deg velge
datatype etter
kategori.

Sirius-bruker-ID Dette alternativet
vil vise din
registrerte
Sirius-bruker-ID.
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24.10 Ordliste for væruttrykk
Begrep Definisjon
Kaldfront Grensen mellom to ulike luftmasser, der kald luft trenger bort varm luft, noe som gir kaldere vær.
Syklon En stort område med lavt atmosfærisk trykk, karakterisert ved spirallignende vinder. Kalles også "lavtrykk".

Også navnet for storm i Det indiske hav og vestlige Stillehav.
Lavtrykk Lavtrykksområde. Også kalt syklon.
Tørrlinje Område der duggpunkttemperaturene forandres kraftig. Finnes ofte i områder der kraftig tordenvær utvikles.
Værvarsel Noe som forteller oss en prognose for hvordan været vil bli.
Front Grensen mellom to luftmasser med ulike temperaturer (dvs. en kaldluftsmasse og en varmluftsmasse).
Høytrykk 1 Også kjent som en 'antisyklon', område med høyt atmosfærisk trykk og et vindsystem som roterer utover.

Dette betyr vanligvis tørt vær. Motsatt av lavtrykk.
Høytrykk 2 Luftmasse som trykkes hardt ned mot bakken, fordi den blir nedkjølt og derfor er tykkere.
Orkan En kraftig, spirallignende storm som dannes over Atlanterhavet, med vinder på over 120 km/t. Slike stormer

varer vanligvis over flere dager. Også kjent som tyfon eller tropisk syklon. For stormer finnes det fem nivåer:

• Kategori 1— Vinder 119–153 km/t. Stormflo vanligvis 4-5 fot over det normale. Praktisk talt ingen skade
på bygninger. Skader primært på campingvogner, busker og trær. Skader på enkelte dårlig monterte skilt.
Noe oversvømmelser på kystveier og enkelte mindre skader på brygger.

• Kategory 2— Vinder 154-177 km/t. Stormflo vanligvis 6-8 fot over det normale. Enkelte skader på tak,
dører og vinduer. Betydelig skade på busker og trær, enkelte trær faller overende. Betydelig skade på
campingvogner, dårlig monterte skilter og brygger. Kystveier og lavereliggende veier oversvømmes 2-4
timer før stormsenteret kommer. Små båter på ubeskyttede ankringsplasser sliter seg fra fortøyningen.

• Kategori 3 — Vinder 178-209 km/t. Stormflo vanligvis 9-12 fot over det normale. Enkelte strukturelle
skader på små boliger og redskapshus. Liten skade på enkle ytterveggkonstruksjoner. Skade på busker
og trær, blader blåser av trærne og store trær blåses overende. Campingvogner og dårlig monterte skilt
ødelegges. Lavereliggende veier oversvømmes av stigende vann 3-5 timer før stormsenteret kommer.
Oversvømmelser langs kysten ødelegger mindre strukturer, mens større strukturer skades av sammenstøt
med flytende vrakrester. Terreng som ligger jevnt lavere enn 5 fot over havnivå, kan bli oversvømt 13 km
eller mer inn i landet. Det kan bli nødvendig å evakuere lavereliggende boligområder flere kvartaler fra
kystlinjen.

• Kategori 4 — Vinder 210-249 km/t. Stormflo vanligvis 13-18 fot over det normale. Mer omfattende
ødeleggelser på enkle ytterveggkonstruksjoner, med enkelte totale ødeleggelser av tak på mindre hus.
Busker, trær og alle skilt blåses ned. Total ødeleggelse av campingvogner. Omfattende skader på
dører og vinduer. Lavereliggende veier kan oversvømmes av stigende vann 3-5 timer før stormsenteret
kommer. Store skader på nedre etasjer på strukturer nærme kysten. Terreng som ligger lavere enn 10
fot over havnivå kan oversvømmes, slik at det blir nødvendig med evakuering av boligområder så langt
inne i landet som 10 km.

• Kategori 5 — Vinder sterkere enn 249 km/t. Stormflo vanligvis mer enn 18 fot over det normale.
Totale ødeleggelser av tak på mange bolig- og industribygg. Enkelte totale ødeleggelser på bygg, små
redskapshus blåses overende eller vekk. Alle busker, trær og skilter blåses ned. Total ødeleggelse av
campingvogner. Alvorlige og omfattende skader på vinduer og dører. Lavereliggende veier oversvømmes
av stigende vann 3-5 timer før stormsenteret kommer. Store skader på lavere etasjer i alle bygg som ligger
mindre enn 15 fot over havnivå og innenfor 450 meter fra kystlinjen. Masseevakuering av lavereliggende
boligområder innenfor 8-16 km av kystlinjen kan være nødvendig.

Isobar En linje på et værkart som forbinder områder med samme lufttrykk.
Lyn Utladning av statisk elektrisitet i atmosfæren, vanligvis mellom bakken og en stormsky.
Lavtrykk 1 Lavtrykksområde som kan bety vått vær.
Lavtrykk 2 Luftmasse som kun trykkes lett ned mot bakken, ettersom den er varm og derfor tynnere.
Millibar En enhet som brukes til å måle atmosfærisk trykk.
Okkludert front Et område der varm luft trykkes oppover, ettersom en kaldfront overtar for en varmfront og trykker seg

under den.
Nedbør Fuktighet som slippes ut fra atmosfæren, som regn, yr, hagl, sludd eller snø, samt dugg og tåke.
Trykksenter Område med høyt eller lavt trykk.
Bygelinje En ikke-frontal linje med tordenvær.
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Begrep Definisjon
Supertyfon En tyfon som når maksimale overflatevinder som varer i ett minutt på minst 65 m/s. Dette tilsvarer en sterk

orkan i kategori 4 eller orkan i kategori 5 i atlanterhavsområdet, eller en sterk kategori 5 tropisk syklon
i det australske havområdet.

Tornado En traktformet virvelvind som strekker seg til bakken fra stormskyer.
Tropisk syklon Lavtrykksystem som generelt dannes i tropene. Syklonen følges av tordenvær og, på den nordlige halvkule,

av en sirkulasjon av vinder mot klokken nær bakken.
Tropisk lavtrykk Et organisert system av skyer og tordenvær, med en definert overflatesirkulasjon og maksimale vedvarende

vinder på 61 km/t eller mindre.
Tropisk storm Et organisert system av kraftig tordenvær, med en definert overflatesirkulasjon og maksimale vedvarende

vinder på 63-117 km/t.
Tropene Et område på jordens overflate som ligger mellom 30º nord og 30º sør for ekvator.
Tråg Et langstrakt område med relativt lavt atmosfærisk trykk, som vanligvis strekker seg fra sentrum av et

lavtrykksområde.
Tyfon Navnet på en tropisk storm med opprinnelse i Stillehavet, vanligvis i Kinahavene. De er i bunn og grunn de

samme som orkanene i Atlanterhavet og syklonene i Bengalbukten.
Bølgesyklon En storm eller lavtrykksentrum som beveger seg langs en front.
Bølgeperiode Perioden er tidsrommet mellom etterfølgende bølger, og jo lenger perioden er, desto raskere reiser bølgene.
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Kapitel 25: Sirius-lydapplikasjon (kun for Nord-Amerika)

Kapitelinnhold
• 25.1 Sirius-lyd: en oversikt På side 300
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25.1 Sirius-lyd: en oversikt
Med Sirius-lydapplikasjonen kan du styre en tilkoblet,
kompatibel Raymarine Sirius-radiomottaker for
vær/satellitt.

Note: Du vil trenge et Sirius-abonnement for å
kunne bruke radiomottakeren.

For at volumkontrollene skal aktiveres, må
radiomottakeren også være koblet til et
underholdningssystem i båten. Volumet styrer
du ved hjelp av en kombinasjon av knappene på
multifunksjonsskjermen og knappene på båtens
underholdningssystem.

D12756-1

9 8 7

5

6 

21 3

4

1 Signalstyrke (mellom 0 og 3 stolper).
2 Navn på spor og artist.
3 Meny — Menyen bruker du til å bla gjennom

tilgjengelige radiokanaler.
4 Detaljer om kanal.
5 Sirius-mottaker-ID.
6 Favorittkanaler.
7 Volum opp.
8 Demp / Opphev demping.
9 Volum ned.

Du kan bruke Sirius-lydapplikasjonen til å:
• Bla gjennom tilgjengelige radiokanaler.
• Bytte kanal.
• Sette en kanal som favoritt.
• Sette volum opp eller ned.
• Dempe lyden helt.

Note: Sirius-satellittradio er kun tilgjengelig i
Nord-Amerika.

Slik åpner du Sirius-lydapplikasjonen
1. Velg ikonet Sirius Audio fra startskjermen.

Slik endrer du kanal
Du kan vise en liste over tilgjengelige
satellittradiokanaler og velge stasjonen du vil
høre på.
Fra Sirius-lydapplikasjonen:

1. Velg Meny.
2. Velg Velg kanal.

Kanalvelgeren vises.

3. Velg den aktuelle kanalen fra listen.

Slik legger du til favoritter
Du kan stille inn opp til seks favorittprogrammer i
Sirius-lydapplikasjonen. Følg trinnene nedenfor for å
lagre en aktuell kanal som favoritt.
1. Bytt til kanalen du vil legge til som favoritt.
2. Når kanalen vises på skjermen, trykker du et

kanalnummer 1 til 6) og holder det inne i to
sekunder.

Radiokanalen er nå angitt som favoritt.

Slik bruker du volumkontrollene
Sirius-lydapplikasjonen kan brukes til å styre volumet
på en Sirius-lydmottaker.
Fra Sirius-lydapplikasjonen:
1. Velg ikonet for Volum opp eller Volum ned for å

justere volum, eller
2. Velg ikonet for Demp for å dempe og oppheve

dempingen av lyden.
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Kapitel 26: Radarapplikasjon

Kapitelinnhold
• 26.1 Radaroversikt På side 302
• 26.2 Statusikoner for radarskanner På side 303
• 26.3 Oversikt over radarvisningen På side 304
• 26.4 Radarområde og bildekvalitet På side 306
• 26.5 Målfølging På side 308
• 26.6 Avstander, område og peiling På side 312
• 26.7 Radarmodus og orientering På side 314
• 26.8 Menyalternativer for radarpresentasjon På side 317

• 26.9 Radarinnstilling: Gainkontroller på skjermen På side 320
• 26.10 HD og SuperHD radarjusteringer På side 321
• 26.11 Justere ikke-HD digitale radomer På side 323
• 26.12 Radaroperasjon i dobbel skala På side 325
• 26.13 Skannehastighet for digitalradar På side 326
• 26.14 Radaroppsettsmeny På side 327
• 26.15 Tilbakestilling av radar På side 329
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26.1 Radaroversikt
Radar brukes til å skaffe informasjon som kan hjelpe
deg med å spore mål og måle avstander og peilinger.
Radio Detection And Ranging (RADAR) brukes på
sjøen for å oppdage objekter i nærheten (kjent som
"mål") på god avstand, og objektenes fart, dersom
de er i bevegelse.
Radaren fungerer ved å sende radiopulser, for så å
oppdage refleksjonene fra disse pulsene (ekkoer) fra
objekter i området og vise refleksjonene som mål
på skjermen.
Frem til du er helt fortrolig med å tolke radarvisningen,
bør du benytte enhver mulighet til å sammenligne
mønstrene på radarskjermen med de faktiske
målene, som andre båter, bøyer og kyststrukturer.
Du bør øve deg på navigasjon i havner og langs
kysten om dagen og når sikten er god.

HD og SuperHD radar
Multifunksjonsskjermen din kan brukes med
radarskannere.
HD og SuperHD radarskannere har en rekke fordeler
som gjør det lettere å vurdere objekter i nærheten
av båten din.
HD og SuperHD radarskannere gir:
• Forbedret måloppdaging.
• Fargebilde.
• Dobbel skala.
• SuperHD-alternativ. Dette øker effektivt senderens
kraft med en faktor på minst 2, og reduserer
signalbredden tilsvarende.

Note: Du må ha koblet til en SuperHD-
radarskanner for å kunne bruke SuperHD-
alternativet.

Ulike radarskannere
Multifunksjonsskjermen støtter kun bruk av én radar
på nettverket.
Når radarapplikasjonen er åpen, og dersom flere
ulike radarskannere oppdages, skal det vises en
varselsmelding. Ekstra skannere må fjernes fra
nettverket før radarapplikasjonen kan tas i bruk.

Radarfunksjoner
Avhengig av hvilken type Raymarine-radar du har,
finnes det ulike funksjoner tilgjengelig. Tabellen
nedenfor viser hvilke funksjoner og innstillinger som
støttes av de ulike radartypene:

Funksjon

Non-HD
Digital
Radome

HD
Radome

HD Open
Array

SuperHD
Open
Array

Farge-
styrke

Auto /
Manuell
(0-100 %)

Auto /
Manuell
(0-100 %)

Auto /
Manuell
(0-100 %)

FTC Av/På
(0-100 %)

Funksjon

Non-HD
Digital
Radome

HD
Radome

HD Open
Array

SuperHD
Open
Array

Sjø Havn /
Kyst /
Offshore
/ Manuell
(0-100 %)

Auto /
Manuell
(0-100 %)

Auto /
Manuell
(0-100 %)

Auto /
Manuell
(0-100 %)

Automo-
dus: Bøye
Automo-
dus: Havn
Auto-
modus:
Offshore
Automo-
dus: Kyst
Automo-
dus: Fugl
Power-
boost
Antenne-
boost
Interfe-
rensav-
brudd

Av /
Normal /
Høy

Av / På Av / På Av / På

Målutvi-
delse

Av / Lav /
Høy

Av / På Av / På Av / På

MARPA-
mål

10 25 25 25

Dobbel
skala
Begrens-
ninger for
dobbel
skala

I/A

Skanner-
hastighet

24 RPM 24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

24 RPM /
Auto

Parke-
ringspo-
sisjon

0-360
grader

0-360
grader

Antenne-
størrelse

120 cm /
180 cm

120 cm /
180 cm

Visnings-
timing

0-153,6 m 0-767 m
(avhengig
av
område)

0-767 m
(avhengig
av
område)

0-767 m
(avhengig
av
område)

STC-for-
håndsinn-
stilling

0-100 %

Styrke-
forhånds-
innstilling

0-100

Innstilling-
sjustering
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Note: Funksjoner som ikke står på listen,
støttes av alle typer Raymarine Digital-, HD- og
SuperHD-radarer.

26.2 Statusikoner for radarskanner
Radarskannerens power-modus er indikert på
datalinjen.

Symbol

Rada-
rens
power-
modus Beskrivelse
Sender
(TX)

Roterende ikon - indikerer at
skanneren er på og sender. Når
SKANNER er satt til PÅ, velger
du denne modusen for å aktivere
skanneren. Dette er standard
driftsmodus.

Standby
(STBY)

Statisk ikon - indikerer at skanneren
er på, men at den ikke sender, og at
antennen ikke roterer. Skanneren
sender ikke og radardataene
fjernes fra skjermen. Dette er en
strømsparende modus for kortere
perioder når radaren ikke trengs.
Når du går tilbake til sendemodus,
trenger ikke magnetronet å
varmes opp på nytt. Dette er
standardmodus.

Av Skanneren er slått av når radaren
ikke trengs, men skjermen er i
bruk for andre applikasjoner, som
for eksempel kartapplikasjonen.
Når dette velges, teller systemet
nedover. I løpet av denne tiden
kan du ikke slå skanneren på igjen.

Tidsav-
grenset
sending

Skanneren veksler
mellom på/sender og
standby-modus. Skanneren
går til strømsparermodus når det
ikke er nødvendig å bruke radaren
kontinuerlig.

Slå radarskanneren av og på
I radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Power for å slå radaren av og på.

Radaren vil alltid starte opp i standby-modus.
3. Velg Radar for å veklse mellom modusene Send

og Standby.

Bruk av power-knappen til å endre
driftsmodus
Driftsmodusene for radar kan også settes ved
hjelp av menyen for multifunksjonsskjermens
power-knapp.
1. Trykk og slipp POWER-knappen.

Hurtigmenyen vises:
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2. Velg Slå på radar for å slå radaren på, eller Slå
av radar for å slå radaren av.

3. Velg Radar: Tx for å starte radarsendingen eller
Radar: Stdby for å stoppe den.

26.3 Oversikt over radarvisningen
Når radarskanneren er koblet til og radaren er
i sendemodus, vil radarbildet gi en kartlignende
fremstilling av området som radaren skanner.

D12207-2

10 13 1411

1 3 5 6 7 982 4

1512

Element Beskrivelse
1 Område
2 Skjermkontroller (kun på multifunksjonsskjer-

mer med berøringsfunksjonalitet).
3 Gain-modus
4 Båtens kursmarkør
5 Orientering
6 Vaktsone
7 Bevegelsesmodus
8 Områdestatus
9 Intervall for avstandsringer
10 Datacelle-overlay
11 Veipunkt
12 Ring for sikker sone
13 Utvide området (kun på multifunksjonsskjer-

mer med berøringsfunksjonalitet).
14 Snevre inn området (kun på

multifunksjonsskjermer med
berøringsfunksjonalitet).

15 Båtens posisjon

Note: Områdekontroller på skjermen kan
aktiveres og deaktiveres fra startbildet: Tilpass >
Visningspreferanser > Områdekontroller

Tilleggsfunksjoner i radarapplikasjonen omfatter:
• Fargepaletter.
• AIS-lag.
• MARPA-mål.
• VRM/EBL-markører
Båtens posisjon er typisk i midten av skjermen,
og peilingen rett forut er indikert ved en vertikal
kurslinje, kjent som båtens kursmarkør (Ship’s
Heading Marker (SHM)).
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Note: Hvis markøren plasseres over SHM, vil
SHM fjernes midlertidig, slik at det blir lettere å
plassere markører, hente mål osv.

Mål på skjermen kan være store, små, lyse eller
svake, avhengig av objektets størrelse, orientering
og overflate. Hvis du bruker en ikke-HD digital
radom-skanner, vises de sterkeste returene fra
målene i gult og svakere returer i to blåtoner. Hvis
du bruker en HD- eller SuperHD- radarskanner,
vises sterke returer fra målene som ulike farger fra et
spekter av 256 farger, slik at visningen blir tydeligere.
Vær obs på at størrelsen på målet på skjermen
avhenger av mange faktorer, og det trenger ikke
nødvendigvis stemme overens med den faktiske
fysiske størrelsen. Objekter i nærheten kan fremstå
som med samme størrelse som større objekter
lengre borte.

Note: Fargene over viser til standardfargepaletten.

Med erfaring kan man anslå størrelsen på ulike
objekter fra den relative størrelsen og ekkoenes
lysstyrke.
Husk at størrelsen på målene på skjermen påvirkes
av:
• Objektets faktiske størrelse.
• Materialet objektet er laget av. Metalliske overflater
reflekterer signaler bedre enn ikke-metalliske
overflater.

• Vertikale objekter, som klipper, reflekterer signaler
bedre enn skrånende objekter, som sandbanker.

• Høye kystlinjer og berglendte kystregioner kan
observeres på lengre radaravstander. Det første
landet i sikte kan derfor være et fjell flere kilometer
inn i landet fra kystlinjen. Selv om kystlinjen er
mye nærmere, kan det hende den ikke vil vises på
radaren før båten er nærmere kysten.

• Enkelte mål, som bøyer og små farkoster, kan
være vanskelige å vurdere, ettersom de ikke har
en konstant reflekterende overflate, da de flyter
opp og ned mellom bølgene. Disse ekkoene
vil derfor kunne bli svakere og sterkere om
hverandre, og noen ganger forsvinne helt.

• Bøyer og små farkoster ligner hverandre, men
farkoster kan ofte skille seg ut gjennom måten de
beveger seg på.

Note: En GPS-mottaker og en rask kurssensor
kreves for MARPA-funksjonen, og for å aktivere
radar/kart-overlay.

Innholdsmeny for radar
Radarapplikasjonen omfatter en innholdsmeny med
posisjonsdata og menyelementer.

Innholdsmenyen gir følgende posisjonsdata for
markørposisjonen i forhold til båten din:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• Område
• Peiling
På innholdsmenyen finnes også følgende
menyelementer:
• Hent mål
• Plasser VRM/EBL
• Plasser veipunkt ved markør
• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.
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26.4 Radarområde og bildekvalitet

Maksimal radarrekkevidde
Radarens effektive rekkevidde er begrenset av
faktorer som skannerens høyde og høyden på målet.
Maksimal radarrekkevidde er i bunn og grunn
siktelinjen, så den begrenses av høyden på
skanneren og høyden på målet som vist nedenfor:

a 1 a 2

h H

D1643-4

Rmax

Rmax = 2.23 (     h   +    H   )

1
3

2

Element Beskrivelse
1 Båt utstyrt med radar.
2 Overflatens krumming.
3 Mål (klippe).
a1 Antennens radarhorisont.
a2 Målets radarhorisont.
Rmax Maksimal radarrekkevidde i

nautiske mil.
Rmax = a1 + a2

h Radarantennens høyde i
meter.

H Målets høyde i meter.

Tabellen viser typisk maksimal radarrekkevidde
for ulike høyder på radarantenne og mål. Husk at
selv om radarhorisonten er større enn den optiske
horisonten, kan radaren kun oppdage mål dersom et
stort nok mål er over radarhorisonten.

Antennehøyde
(meter)

Målhøyde
(meter)

Maksimal
rekkevidde
(nautiske mil)

3 3 7,7
3 10 10,9
5 3 8,8
5 10 12

Radarbildets kvalitet
Flere ulike faktorer kan påvirke kvaliteten på
radarbildet, som ekkoer, birefleks fra sjø og annen
støy.
Ikke alle radarekkoer er resultat av ekte mål. Falske
eller manglende ekkoer kan forårsakes av:
• Sidelober.
• Indirekte ekkoer.
• Flere ulike ekkoer.
• Blindsoner.
• Birefleks fra sjø, regn eller snø.
• Interferens.
Gjennom observasjon, øvelse og erfaring kan du
vanligvis oppdage slike forhold svært raskt og bruke
radarstyringen for å minimere dem.

Sidelober
Sidelobe-mønstre produseres av små mengder
energi fra de overførte pulsene som stråler ut utenfor
hovedstrålen. Effektene av sidelobene merkes best
ved mål på korte avstander (vanligvis under 3 nm),
og særlig ved større objekter. Sidelobe-ekkoer
former enten buer tilsvarende områderinger på
radarskjermen, eller en rekke ekkoer som former en
ødelagt bue.

D1638-5

1

2 2

3

4
5

6

6

Ele-
ment Beskrivelse
1 Hovedlobe
2 Sidelober
3 Antenne
4 Bue
5 Faktisk ekko
6 Sideekko

Indirekte ekkoer
Det finnes flere ulike typer indirekte ekkoer eller
ekkobilder. Disse ser noen ganger ut som virkelige
ekko, men de er generelt diskontinuerlige og svakt
definert.

D1641-5

1

3

2

4

5

6

Ele-
ment Beskrivelse
1 Falskt ekko
2 Faktisk ekko
3 Passerende båt
4 Mast eller pipe
5 Faktisk ekko
6 Falskt ekko

Flere ulike ekkoer
Flere ulike ekkoer er ikke veldig vanlig, men det kan
oppstå dersom det finnes et stort mål med en bred
vertikal overflate på relativt kort avstand. Det sendte
signalet vil reflekteres fram og tilbake mellom målet
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og båten, noe som fører til flere ulike ekkoer som
vises utenfor området av det faktiske ekkoet, men
langs samme peiling.

D1642-4

1

2

Ele-
ment Beskrivelse
1 Faktisk ekko
2 Flere ulike ekkoer

Blindsoner
Hindringer som piper og master i nærheten av
radarantennen kan hindre radarstrålen og gi
radarskygger eller "blindsoner". Hvis hindringen
er relativt liten, vil strålens intensitet svekkes, men
den vil ikke nødvendigvis bli helt borte. For større
hindringer kan det imidlertid forekomme at signalet
forsvinner helt i skyggeområdet. Det kan også være
flere ulike ekkoer som går bakenfor hindringen.
Effekter fra blindsoner kan vanligvis minimeres ved å
velge installasjonssted for radaren med omhu.

Reflekser fra regn og snø
Radaren kan ta inn ekko fra regn eller snø. Returer
fra stormområder og regnskyller består av talløse
små ekkoer som hele tiden endrer størrelse,
intensitet og posisjon. Disse returene fremtrer
enkelte ganger som store uklare områder, avhengig
av hvor intenst regn- eller snøværet er. Bildene i
tabellen nedenfor viser hvordan regnkontrollen kan
fjerne slik støy:

Regn-
støy av

Regn-
støy på

Sjøreflekser
Radarreturer fra bølger rundt båten kan rote til
senteret i radarvisningen og gjøre det vanskelig å
oppdage faktiske mål. Slike "sjøreflekser" vises
vanligvis som flere ulike ekkoer på skjermen ved
korte områdeskalaer, og ekkoene verken gjentar
seg eller er fast på en posisjon. Med sterke vinder
og ekstreme forhold kan ekko fra sjøreflekser
danne tett bakgrunnsstøy i form av en nesten hel
plate. Sjøreflekser kan reduseres ved hjelp av
sjørefleksinnstillingene. Bildene i tabellen nedenfor
viser hvordan dette kan gjøres:

Sjøre-
flekser
av

Sjøre-
flekser
ved au-
tomo-
dus

Interferens
Når to eller flere båter med radar er i nærheten av
hverandre, kan det oppstå gjensidig radarinterferens.
Dette vises vanligvis som en spiral med små
prikker fra skjermens sentrum. Denne typen
interferens merkes best ved store områdeskalaer.
Slik interferens kan reduseres ved hjelp av egne
innstillinger for dette. Bildene i tabellen nedenfor
viser hvordan dette kan gjøres:
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Interfe-
rensav-
brudd
av

Interfe-
rensav-
brudd
på

26.5 Målfølging
Med funksjonene Vaktsone , VRM/EBL og MARPA
kan du spore mål og unngå kollisjoner.
Med en radar koblet til multifunksjonsskjermen kan
du:
• Vurdere et måls avstand og peiling (VRM/EBL).
• Sette opp en alarm som skal utløses når et mål er
innenfor en spesifisert sone (Vaktsone).

• Vise detaljert informasjon om sporede mål
(MARPA).

• Vise et måls avstand og peiling.

Sette opp en radarvaktsone
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Soner.
3. Velg Vaktsone slik at På merkes av.

Ved å velge Vaktsone vil du slå sonen På og Av.
4. Velg Vaktsoneoppsett.
5. Velg Form for å veksle mellom Sektor og Sirkel.
6. Velg Ytre.

Justeringskontrollen for ytre numerisk verdi vises.
7. Justere vaktsonens ytre grense til ønsket

avstand.
8. Velg OK for å gå ut av justeringsmenyen.
9. Velg Indre.

Justeringskontrollen for indre numerisk verdi
vises.

10.Justere vaktsonens indre grense til ønsket
avstand.

11. Velg OK for å gå ut av justeringsmenyen.
12.Velg Bredde.

Justeringskontrollen for numerisk breddeverdi
vises.

13.Juster vaktsonens bredde i grader.
14.Velg OK for å gå ut av justeringsmenyen.
15.Velg Peiling.

Justeringskontrollen for numerisk peileverdi
vises.

16.Juster peiling for vaktsonen i grader babord eller
grader styrbord.

17.Velg OK for å gå ut av justeringsmenyen.

Note: Bredde og peiling for vaktsonen kan kun
tilpasses når Form er satt til Sektor.

Innholdsmeny for vaktsone
AIS-funksjonen omfatter en innholdsmeny med flere
ekstra menyelementer.

På innholdsmenyen finnes følgende menyelementer:
• Lås mål.
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• Tilpass sone
• Sone av

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

Justering av vaktsonefølsomhet
Du kan justere terskelen for når alarmen skal utløses
når et mål kommer inn i vaktsonen.
Fra radarapplikasjonsmenyen:
1. Velg Soner.
2. Velg Følsomhet.

Justeringskontrollen for følsomhet vises.
3. Sett følsomheten til ønsket verdi.
4. Velg OK eller Tilbake for å bekrefte den nye

verdien og gå ut av justeringsmenyen.
Vaktsonefølsomheten kan også nås via menyen
Alarmer: Startbilde > Oppsett > Alarmer >
Vaktsone > Følsomhet.

MARPA-oversikt
MARPA brukes til sporing av mål og risikoanalyse i
radarapplikasjonen.
Med en nøyaktig kurssensor koblet til skjermen
din, kan du bruke MARPA-funksjonene (Mini
Automatic Radar Plotting Aid) til målsporing
og risikoanalyse. MARPA gjør det lettere å
unngå kollisjoner ved å beregne informasjon for
sporede mål og gi fortløpende, nøyaktige og raske
situasjonsvurderinger. Antall mål du kan spore til
enhver tid, avhenger av hvilken type radarskanner
du bruker.
MARPA sporer hentede mål og beregner målets
hastighet og kurs.
Hvert sporede mål kan vises med en graf som
indikerer nærmeste ankomstpunkt (Closest Point of
Approach, CPA) og tid til nærmeste ankomstpunkt
(Time to Closest Point of Approach, TCPA). De
beregnede måldataene kan også vises på skjermen.
Hvert mål blir vurdert løpende, og en alarm vil
utløses dersom et mål blir farlig eller mistes.
Skjermen din må ha nøyaktige kurs- og
hastighetsdata for at MARPA-funksjonen skal
fungere som den skal. Jo bedre kvaliteten på
kurs- og hastighetsdataene er, desto bedre vil
MARPA fungere. For optimale kursdata kreves
det en Raymarine SMART kurssensor eller en
gyrostabilisert autopilot.
I Faktisk bevegelse-modus kreves det informasjon
om Beholdt hastighet (SOG) og Beholdt kurs (COG)
for at faktisk kurs og hastighet for målet kan vises.

I Relativ bevegelse-modus kreves informasjon om
kurs og hastighet.

1 32 4

D12219-1

Element Beskrivelse
1 Trygt mål
2 Mistet mål
3 Farlig mål
4 Målet hentes

Sikkerhetsmerknader
MARPA kan gjøre det lettere å unngå kollisjoner når
det brukes på en fornuftig måte. Det er ditt ansvar
å utvise normal varsomhet og god dømmekraft i
navigeringen.
Under visse forhold kan det være vanskeligere å
hente mål. De samme forholdene kan samtidig gjøre
det lettere å spore målet. Noen av disse forholdene
er:
• Ekkoet fra målet er svakt. Målet er svært nærme
land, bøyer eller andre store objekter.

• Målet eller båten din forandrer raskt kurs.
• Det er krapp sjø og målet begraves i store
bølgereflekser eller i dype daler.

• Det er krapp sjø som fører til ustabilitet; båtens
kursdata er ustabile.

• Uriktige kursdata.
Symptomer på slike forhold kan være:
• hentingen av mål er vanskelig og
MARPA-vektorene er ustabile;

• symbolet beveger seg bort fra målet, fester seg på
et annet mål eller endres til et symbol for mistet
mål.

Under slike forhold kan det hende at du må initiere
målhentingen og sporingen på nytt, og i enkelte
tilfeller vil det være umulig å opprettholde disse
funksjonene. Kursdata av høyere kvalitet vil kunne
forbedre ytelsen under disse forholdene.

Hvordan en MARPA-risiko vurderes
Hvert mål overvåkes for å vurdere om det vil være
innenfor en bestemt avstand fra båten din på et
bestemt tidspunkt. Hvis så er tilfellet, vil målet
vurderes som farlig, og du vil høre en alarm samtidig
som en advarsel vil vises på skjermen. Målsymbolet
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endres til symbol for farlig mål og blinker for å
indikere at det er snakk om et farlig mål. Når du
bekrefter alarmen, vil advarselen fjernes.
Hvis et mål er mistet - enten fordi MARPA-
programvaren har mistet kontakten med det, eller
fordi det har beveget seg utenfor rekkevidde - vil
du høre en alarm og se en advarsel på skjermen.
Symbolet på skjermen vil endres til symbol for mistet
mål. Når du bekrefter advarselen, vil alarmen slås
av, og meldingen på skjermen og symbolet for mistet
mål vil fjernes.

Effektiv rekkevidde for MARPA-mål
MARPA-målhenting er kun tilgjengelig for
radar-rekkevidder på opp til 12 nm, selv om
sporingen fortsetter for alle rekkevidder.
Hvis du endrer til en mindre rekkevidde, kan det
hende at målene vil være utenfor radarskanneren
sin rekkevidde og dermed mistes. I slike tilfeller vil
en advarsel på skjermen indikere at målet er utenfor
skjermbildet.

MAPRA-innholdsmeny
MARPA-funksjonen omfatter en innholdsmeny med
posisjonsdata og menyelementer.

Innholdsmenyen gir følgende informasjon om målet:
• CPA
• TCPA
• COG
• SOG
På innholdsmenyen finnes også følgende
menyelementer:
• Avbryt mål
• CPA-grafikk
• MARPA-data
• Sving termisk kamera (kun tilgjengelig når
termisk kamera er koblet til og i drift).

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

Konfigurere målalternativer
Fra radarapplikasjonen:

1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg Målalternativer.
4. Velg Vektorlengde.
5. Velg ønsket tidsperiode.

Avstanden båten din forflytter seg i løpet av
tidsperioden du angir her, bestemmer lengden på
vektorlinjene.

6. Velg Målhistorikk.
7. Velg ønsket tidsperiode.

Målets tidligere posisjon vil plottes i
radarvisningen som et målikon med lysere farge
enn det faktiske målet.

Note: MARPA- og AIS-funksjonene deler
innstillinger for Sikker sone og Vektorlengde.

Definere ringen for sikker sone
Fra oppsettsmenyen for ringen for sikker sone kan
du justere radius på ringen for sikker sone, tiden
til sikker sone og velge om AIS-mål skal utløse
sikkerhetssonealarmen.
Oppsettsmenyen finner du på følgende måte:
• Fra radarapplikasjonen: Meny > Soner > Oppsett
av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med kun AIS-overlag
aktivert: Meny > AIS-alternativer > Sikker sone
> Oppsett av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med kun radaroverlag
aktivert: Meny > Radaralternativer > Sikker
sone > Oppsett av sikker sone.

• Fra kartapplikasjonen med AIS- og radaroverlag
aktivert: Meny > Radar- og AIS-alternativer >
Sikker sone > Oppsett av sikker sone.

Fra oppsettsmenyen for sikker sone:
1. Velg Radius for sikker sone.

i. Velg ønsket radius for den sikre sonen.
2. Velg Tid til sikker sone.

i. Velg ønsket tidsperiode.
3. Velg AIS-alarm slik at På merkes av.

Ved å velge AIS-alarm vil du veksle mellom å slå
alarmen for farlige mål Av og På.

Bruk av MARPA

Hente et MARPA-mål for sporing
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg målet som skal hentes.

Innholdsmenyen for MARPA vises.
2. Velg Hent mål.
Symbolet for henting av mål vises. Hvis målet finnes
for flere ulike skanninger, låser radaren seg til målet
og symbolet endres til statusen "trygt mål".

Kansellering av MARPA-mål via MARPA-
innholdsmenyen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg det aktuelle målet.

Innholdsmenyen for MARPA vises.
2. Velg Avbryt mål eller Avbryt alle mål.
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Kansellering av MARPA-mål via menyen
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg Vis mållister.
4. Velg Vis AIS-liste.
5. Velg det aktuelle MARPA-målet fra listen.
6. Velg Avbryt mål eller Avbryt alle mål.

Oversikt over farkostvektorer (CPA-grafikk)
CPA-grafikk viser vektorer for båten din og et valgt
mål.
En vektor er en linje på skjermen som viser båtens
og det valgte målets forventede kurser dersom
både båten og målet forblir ved samme kurs.
Disse vektorene varierer i lengde avhengig av
båthastigheten og vektorlengden som er satt i
MARPA-oppsettsmenyen.

0.556nm
00h30m09s

143°T
28.0kt

1 2

D9008-2

Element Beskrivelse
1 Målvektor
2 CPA-grafikk

Sann bevegelse
Når skjermen er satt i Sann bevegelse-modus, vises
vektorene for båten og målet med utgangspunkt i
punktet der de vil treffes. CPA vises som en linje
som er plassert på båtens vektor på CPA-punktet.
Linjens lengde og retning angir avstanden og
peilingen for målet ved CPA. Teksten angir CPA
og TCPA. Teksten ved siden av målsymbolet angir
målets faktiske kurs og hastighet.

Relativ bevegelse
Når skjermen er satt til Relativ bevegelse-modus,
vises ingen vektorer for båten. CPA-linjen går ut
fra din egen båt, og målvektoren vises som relativ,
ikke sann. Teksten ved siden av målet angir målets
kurs og hastighet.

Visning av MARPA-måldata
1. Velg målet.

Innholdsmenyen for MARPA vises med følgende
data:
• Nærmeste ankomstpunkt (CPA).
• Tid til nærmeste ankomstpunkt (TCPA).
• COG (hvis tilgjengelig).
• SOG (hvis tilgjengelig).

2. For å vise CPA-grafikk velger du CPA-grafikk fra
innholdsmenyen:
i. Velg Auto for å vise CPA-grafikken når målet

er valgt.
ii. Velg På for å vise CPA-grafikken mens målet

spores.
iii. Velg Av for å skjule CPA-grafikken.

3. For å vise informasjon om kurs og peiling ved
siden av målet velger du MARPA-data slik at Vis
merkes av.
i. Ved å velge MARPA-data vil du veksle mellom

Vis og Skjul.

Vise fullstendig MARPA-målinformasjon
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Mål.
3. Velg Vis mållister.
4. Velg Vis AIS-liste.
5. Velg det aktuelle målet.
6. Velg Vis fullstendige måldata.
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26.6 Avstander, område og peiling
Når du bruker radarapplikasjonen, kan du måle
avstander, områder og peilinger på flere ulike måter.
Alternativene for dette beskrives i tabellen nedenfor:

Funksjoner

Avstander
mellom
punkter

Avstanden
fra båten
din Peilinger

Områderin-
ger

Ja
(omtrentlig
avstand)

Ja
(omtrentlig
område)

Nei

Markør Nei Ja Ja
Variable rek-
kevidde-
markører /
Elektroniske
peilelinjer
(VRM/EBL)

Nei Ja Ja

Flytende
VRM/EBL

Ja Nei Ja

Målinger ved hjelp av områderinger
Bruk områderingene for å måle den omtrentlige
avstanden mellom punkter. Områderinger er
konsentriske sirkler som vises på skjermen rundt
båten din for forhåndsinnstilte avstander. Antall
ringer og avstanden mellom dem endres ettersom
du skalerer inn og ut.

Eksempler:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Område – 1/4 nm
Områderinger
– 760 fot fra
hverandre

Område – 3/4 nm
Områderinger
– 1/4 nm fra
hverandre

Område – 1 1/2
nm
Områderinger
– 1/4 nm fra
hverandre

Målinger ved hjelp av markøren
For å måle peiling og avstand fra båten din til et
bestemt mål flytter du markøren til den aktuelle
posisjonen på kartet og trykker OK. Innholdsmenyen
for radar vil vises, med følgende informasjon:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• Område
• Peiling

D12217-2

1 2

Element Beskrivelse
1. Markør
2. Peiling og avstand fra fra

båten til markørposisjonen

Du kan også vise markørposisjonen i datalinjen. Fra
startbildet velger du Tilpass > Datalinjeoppsett >
Rediger datalinje og velger databoksen der du vil
at markørposisjonen skal vises. Velg Navigering
> Markørposisjon.

Målinger ved hjelp av VRM/EBL
Variable områdemarkører (VRM)
En variabel områdemarkør (VRM) er en sirkel som er
sentrert rundt båtens posisjon og fastsatt i henhold
til kursmodusen. Når denne sirkelen er justert til å
være på linje med målet, måles og vises avstanden
fra båten i radar-innholdsmenyen når du velger VRM
med markøren.
Elektroniske peilelinjer (EBL)
En elektronisk peilelinje (EBL) er en linje som er
trukket fra båten din til kanten av vinduet. Når
denne linjen er vendt slik at den er på linje med et
mål, måles og vises peilingen i forhold til båten din
i radar-innholdsmenyen når du velger VRM med
markøren.
VRM/EBL kombineres, slik at både avstanden og
peilingen til det bestemte målet måles.

D8403-2

1 32

0.624nm
56°S

4

VRM/EBL

Element Beskrivelse
1 VRM
2 Mål
3 EBL
4 Avstand og peiling

Målinger ved hjelp av flytende VRM/EBL
Du kan bruke flytefunksjonen for VRM/EBL til å
måle området og peilingen mellom to punkter på
radarskjermen. Med denne funksjonen kan du flytte
VRM/EBL-sentrum bort fra båtens posisjon og til et
mål. Du kan så endre VRM-radius for å bestemme
avstanden mellom to punkter, og endre vinkelen på
EBL i forhold til dens nye opprinnelsessted for å
bestemme peilingen.
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2 3

VRM/EBL

0.471nm
55°P

1

D12218-1

Element Beskrivelse
1 Område og peiling
2 Mål 1
3 Mål 2

Innholdsmeny for VRM/EBL
VRM/EBL-funksjonen omfatter en innholdsmeny
med posisjonsdata og menyelementer.

Innholdsmenyen gir posisjonsdata for
markørposisjonen i forhold til båten din:
• Område
• Peiling
I innholdsmenyen finnes også følgende
menyelementer:
• Flytesentrum
• Tilpass
• VRM/EBL Av

Gå til innholdsmenyen
Du kan gå til innholdsmenyen ved å følge trinnene
nedenfor.
1. Skjermer uten berøringsfunksjonalitet og

HybridTouch-skjermer:
i. Velg en plassering, et objekt eller mål på

skjermen, og trykk OK.
2. HybridTouch-skjermer og skjermer med kun

berøringsfunksjonalitet:
i. Velg et objekt eller mål på skjermen.
ii. Velg og hold en plassering på skjermen.

Opprette en VRM/EBL på radarskjermen
Følg trinnene nedenfor for å opprette en VRM/EBL via
multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonalitet:
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg og hold på skjermen.

Innholdsmenyen for radar vises.
2. Velg Plasser VRM/EBL.

3. Velg ønsket plassering / mål.
VRM/EBL er nå satt til den valgte plasseringen.

Opprette en VRM/EBL på radarskjermen
Fra radarapplikasjonen:
1. Valg av mål eller plassering på skjermen.
2. Trykk OK.

Innholdsmenyen for radar vises.
3. Velg Plasser VRM/EBL.
4. Bruk joysticken til å justere VRM/EBL til ønsket

peiling og område.
5. Trykk OK-knappen for å lagre innstillingen.

Opprette en flytende VRM/EBL på
radarskjermen
Følg trinnene nedenfor for å opprette en VRM/EBL via
multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonalitet:
Fra radarapplikasjonen med en VRM/EBL allerede
opprettet:
1. Trykk og hold inne på VRM/EBL.

Innholdsmenyen for VRM/EBL vises.
2. Velg Flytesentrum.
3. Velg ønsket plassering for midtposisjonen.

VRM/EBL plasseres på det nye stedet.

Opprette en flytende VRM/EBL på
radarskjermen
Fra radarapplikasjonen med en VRM/EBL allerede
opprettet:
1. Plasser markøren over VRM/EBL.
2. Trykk OK.

Innholdsmenyen for radar vises.
3. Bruk rotasjonskontrollen til å velge

Flytesentrum.
4. Trykk OK.
5. Bruk joysticken til å flytte midten av sirkelen til

ønsket posisjon.
6. Trykk OK for å bekrefte den nye posisjonen.

Deaktivere flytende VRM/EBL i
radarvisningen
Følg trinnene nedenfor for å re-sentrere
en VRM/EBL via multifunksjonsskjerm med
berøringsfunksjonalitet:
Fra radarapplikasjonen:
1. Plasser markøren over VRM/EBL.

Innholdsmenyen for radar vises.
2. Velg Senter.

Deaktivere flytende VRM/EBL i
radarvisningen
Fra radarapplikasjonen:
1. Plasser markøren over VRM/EBL.
2. Trykk OK.

Innholdsmenyen for VRM/EBL vises.
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3. Velg Senter.

Bruk av radar-områderinger
Radar-områderinger lar deg måle avstanden mellom
to punkter i radarvisningen.
Bruk områderingene for å måle den omtrentlige
avstanden mellom punkter. Områderinger er
konsentriske sirkler som vises på skjermen rundt
båten din for forhåndsinnstilte avstander. Antall
ringer og avstanden mellom dem endres ettersom
du skalerer inn og ut.

Eksempler:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Område — 1/4 nm
Områderinger
— 760 fot fra
hverandre

Område — 3/4 nm
Områderinger
— 1/4 nm fra
hverandre

Område — 1 1/2
nm
Områderinger
— 1/4 nm fra
hverandre

Aktivering og deaktivering av ringer for
radarområde
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg MENY.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Avstandsringer.

Ved å velge Avstandsringer vil du veklse mellom
avstandsringer På og Av.

26.7 Radarmodus og orientering

Radarorienteringsmoduser
Radaren kan operere i flere ulike orienteringsmodu-
ser for å passe til ulike typer navigering.
Radarorienteringen viser til forholdet mellom radaren
og retningen du reiser i. Du kan velge mellom tre
orienteringsmoduser:
• Baug opp
• Nord opp
• Kurs opp
Disse orienteringsmodusene brukes i forbindelse
med bevegelsesmodus for å bestemme hvordan
båten og radaren står i forhold til hverandre og
hvordan de vises på skjermen. Endringene du gjør
for radarens orientering, bevares når du slår av
multifunksjonsskjermen.

Baug opp
Dette er radarapplikasjonens standardmodus.

N

N

1 2

D12208-1

Element Beskrivelse
1 Båtens kursmarkør (indikerer

at båtens gjeldende posisjon
er oppover).

2 Ettersom båtens kurs endres:

• Kursmarkøren er låst
oppover

• Radarbildet roterer
deretter

Nord opp
N N

1 2

D12209-1
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Element Beskrivelse
1 Faktisk nord øverst.
2 Ettersom båtens kurs endres:

• Radarbildet er låst (nord
opp)

• Kursmarkøren roterer
deretter

Note: Hvis kursdata blir utilgjengelig når denne
modusen er aktiv, vil en varselmelding vises, Nord
opp vil indikeres i parentes på statuslinjen og
radaren tar i bruk 0° kurs i relativ bevegelse. Når
kursdataene igjen blir tilgjengelige, gjenopptas
Nord opp-modusen.

Note: Det er ikke mulig å velge Baug opp-modusen
når bevegelsesmodus er satt til Faktisk.

Kurs opp
N N

1 2

D12210-1

Element Beskrivelse
1 Gjeldende kurs oppover.
2 Ettersom båtens kurs endres:

• Radarbildet er låst
• Kursmarkøren roterer

deretter

Hvis du velger en ny kurs, vil bildet tilbakestilles slik
at den nye kursen vises oppover.
Referansen som brukes for Kurs opp, avhenger
av informasjonen som til enhver tid er tilgjengelig.
Systemet prioriterer slik informasjon i følgende
rekkefølge:
1. Peiling fra opprinnelsessted til ankomststed, dvs.

tenkt kurs.
2. Låst kurs fra en autopilot.
3. Peiling til veipunkt.
4. Aktuell kurs (når Kurs opp er valgt).

Note: Hvis kursdata blir utilgjengelig når denne
modusen er aktiv, vil en varselmelding vises, Kurs
opp vil indikeres i parentes på statuslinjen og
radaren tar i bruk 0° kurs i relativ bevegelse. Når
kursdataene igjen blir tilgjengelige, gjenopptas
Kurs opp-modusen.

Velge orienteringsmodus for radar
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.

3. Velg Orientering og radarmodus.
4. Velg Orientering.
5. Velg ønsket orientering.

Oversikt over bevegelsesmoduser for radar
Bevegelsesmodusen bestemmer forholdet mellom
radaren og båten. Det finnes to moduser:
• Relativ bevegelse.
• Faktisk bevegelse.
Den aktuelle valgte bevegelsesmodusen vises
i statuslinjen. Standardinnstillingen er Relativ
bevegelse uten forskyvning.

Relativ bevegelse med valgfri fartøyforskyvning
Når bevegelsesmodusen er satt til Relativ, er båtens
posisjon på skjermen fast, og målene beveger seg i
forhold til båten. Du kan spesifisere om båten skal
være fast posisjonert i midten av visningen, delvis
forskjøvet eller fullstendig forskjøvet for å øke sikten
framover, som vist nedenfor:

Eksempler:

D12211-1 D12212-1 D12213-1

Sentrert Delvis forskyvning Full forskyvning

Standardmodusen er Relativ bevegelse, uten
forskyvning.

Faktisk bevegelse
Når bevegelsesmodusen er satt til Faktisk, har faste
radarmål en konstant posisjon, og båter som beveger
seg (inkludert din egen), reiser i et sant forhold til
hverandre og til faste landmasser på skjermen.
Radarbildet oppdateres automatisk ettersom båtens
posisjon nærmer seg kanten av skjermen, slik at
terrenget foran kan ses.

Note: Hvis informasjon om kurs og posisjon blir
utilgjengelig mens faktisk bevegelse er valgt, vil en
varselmelding vises, og modusen vil vende tilbake
til relativ bevegelse og markeres med faktisk
bevegelse i parentes.

Note: Det er ikke mulig å velge Faktisk bevegelse
når orienteringen er satt til Baug opp.

Velge bevegelsesmodus for radar
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Orientering og radarmodus.
4. Velg Bevegelsesmodus.

Ved å velge Bevegelsesmodus vil du veksle
mellom Sann og Relativ.

Endre radarforskyvning
Radarforskyvning er kun tilgjengelig i relativ
bevegelse-modus.
Fra radarapplikasjonen:
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1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Orientering og radarmodus.
4. Velg Båtforskyvning.
5. Velg ønsket verdi.
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26.8 Menyalternativer for radarpresentasjon
Funksjon Beskrivelse Alternativer
Dobbel skala Dette menyelementet lar deg slå Dobbel skala-modus På og Av. • På

• Av
Dobbel skala-kanal Dette menyelementet lar deg velge lang eller kort kanal for

dobbel skala.
• 1
• 2

Orientering og
bevegelsesmodus

Dette menyelementet har en undermeny som lar deg tilpasse
orientering og bevegelsesmodus:

• Orientering
• Bevegelsesmodus
• Båtforskyvning

Orientering

• Baug opp
• Nord opp
• Kurs opp
Bevegelsesmodus

• Faktisk
• Relativ
Båtforskyvning

• Sentrum (Standard)
• Delvis forskyvning
• Full forskyvning

Velg veipunkter som skal
vises

Dette menyelementet tar deg til boksen Vis veipunkter, der
du kan velge hvilke veipunkt-ikoner som skal vises/skjules i
radarapplikasjonen.

Vis veipunkt

• Vis
• Skjul

Veipunktnavn Dette menyelementet lar deg vise eller skjule veipunktnavn i
radarapplikasjonen.

• Vis
• Skjul

Forsterk ekko Dette menyelementet har en undermeny som lar deg tilpasse
følgende alternativer:

• Interferensavbrudd
• IA-nivå – kun tilgjengelig på ikke-HD digitale radomer.
• Utvidelse
• Utvidelsesnivå – kun tilgjengelig på ikke-HD digitale

radomer.
• Spor
• Sporperiode

Interferensavbrudd

• På
• Av
IA-nivå – kun tilgjengelig på
ikke-HD digitale radomer.

• Normal
• Høy
Utvidelse

• På
• Av
Utvidelsesnivå – kun
tilgjengelig på ikke-HD digitale
radomer.

• Lav
• Høy
Spor

• På
• Av
Sporperiode

• 10 sek.
• 30 sek.
• 1 min.
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Funksjon Beskrivelse Alternativer

• 5 min.
• 10 min.

Fargepalett Dette menyelementet lar deg velge en Fargepalett for
radarapplikasjonen.

• Fet
• Profesjonell 1
• Profesjonell 2
• Klassisk
• Nattsyn

Områderinger Dette menyelementet lar deg slå områderingene På og Av. • På
• Av

Ring for sikker sone Dette menyelementet lar deg vise eller skjule ringen for sikker
sone i radarapplikasjonen.

• Vis
• Skjul

Effektkontroller Dette elementet lar deg vise eller skjule effektkontrollene
på skjermen på multifunksjonsskjermer med
berøringsfunksjonalitet.

• Vis
• Skjul

Databokser Dette menyelementet har en undermeny som lar deg slå av
og på og velge informasjon som skal vises i databoksene
nederst til venstre i radarvisningen (databoksene vil vises i alle
radarvinduer).

• Databoks 1
• Velg datakategori
• Databoks 2
• Velg datacelle

Databoks 1 og 2

• På
• Av
Velg datacelle

• Liste over tilgjengelige data
etter kategori

Forsterking av ekkofunksjonene

Aktivering av støyavvisning for radar
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Forsterk ekko.
4. Velg Interferensavbrudd slik at På merkes av.

Ved å velge interferensavbrudd vil du veksle
mellom å slå denne funksjonen På og Av.

5. For ikke-HD digitale radomer kan du også velge
nivå for støyavvisning:
i. Velg IA-nivå.

Ved å velge IA-nivå vil du veksle mellom
Normal og Høy.

Aktivering av radarutvidelse
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Forsterk ekko.
4. Velg Utvidelse slik at På merkes av.

Ved å velge utvidelse vil du slå denne funksjonen
På og Av.

5. For ikke-HD digitale radomer kan du også velge
nivå for støyavvisning
i. Velg Utvidelsesnivå.

Ved å velge utvidelsesnivå vil du veksle dette
mellom Lav og Høy.

Radarspor
Med radarspor kan du se målhistorikk for
navigeringen. Sporene vil vises forskjellig avhengig
av hvorvidt radaren er satt til faktisk eller relativ
bevegelsesmodus.

Relativ bevegelse
I modus med relativ bevegelse vises radarspor på
mål som beveger seg i forhold til sjøen (stabilisert
sjø). Dette gjelder også mål som sitter fast i bakken,
som påler.
Sporene vises ikke dersom et mål beveger seg med
samme fart og i samme retning som båten din.

Relativ bevegelse: eksempel
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1 Målet beveger seg raskere og i samme retning som
båten (sporet vises vendt mot båtens retning).

2 Båtens kursmarkør.
3 Målet beveger seg i motsatt retning som båten

(sporet vises vendt motsatt av båtens retning).
4 Målet beveger seg med omtrent samme fart og i

samme retning som båten (minimalt til ikke noe
spor).

5 Fast mål (sporet vises vendt motsatt av båtens
retning).

Faktisk bevegelse
I modus med faktisk bevegelse vises radarspor på
mål som beveger seg i forhold til bakken.
Sporene vises ikke på mål som er fast i bakken.

Faktisk bevegelse: eksempel
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1 Båtens kursmarkør.
2 Målet beveger seg med en fart på mellom 0 og 1 kt

(minimalt til ikke noe spor).
3 Målet beveger seg i motsatt retning som båten

(sporet vises vendt motsatt av båtens retning).
4 Målet beveger i samme retning som båten (sporet

vises vendt mot båtens retning).

Note: På grunn av små feilfaktorer som
rotasjonsforsinkelse vil du kunne se en "sporring"
rundt faste mål. Dette er normalt.

Aktivering av radarspor
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Forsterk ekko.
4. Velg Spor slik at På merkes av.

Ved å velge Spor vil du slå denne funksjonen
På og Av.

5. Velg Sporperiode.
En liste over sporperioder vil vises:
• 10 sek
• 30 sek

• 1 min
• 5 min
• 10 min

6. Velg ønsket tidsperiode.
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26.9 Radarinnstilling:
Gainkontroller på skjermen
Multifunksjonsskjermer med berøringsskjerm
muliggjør styring av gain, regn og bølgerefleks via
skjermen.

Gain-kontroll

Regn-kontroll

Sjø-kontroll

Note: Kontrollene på skjermer uten
berøringsfunksjonalitet kan nås via
menyalternativene Meny > Regn og Meny
> Juster gain.

Aktivere og deaktivere effektkontroller
på skjermen
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere effektkontroller på skjermen.
På multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonali-
tet, med den aktuelle applikasjonen vist:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Effektkontroller.

Når du velger Effektkontroller, vil du veksle
mellom å vise og skjule kontrollene på skjermen.

Note: Når styrkekontrollene på skjermen er satt
til Skjult, kan styrkeinnstillingene nås direkte fra
applikasjonsmenyen: Meny > Styrke.

Bruk av gain-kontrollene på skjermen
Følg trinnene nedenfor for å justere innstillinger ved
hjelp av skjermkontrollene.
På multifunksjonsskjerm med berøringsfunksjonali-
tet, med radarapplikasjonen vist:
1. Velg ett av skjermikonene Gain, Regn eller Sjø.

Glidebryteren vises.
2. Merk av boksene Auto (Gain og Sjø) eller Av

(Regn) slik at boksen krysses av for å bytte til

automatisk kontroll eller deaktivere kontrollen,
eller

3. Merk av boksene Auto (Gain og Sjø) eller Av
(Regn) slik at merkingen fjernes for å bytte til
manuell kontroll.

4. Sett glidebryteren til ønsket verdi.
5. Glidebryteren vil lukkes automatisk. Eventuelt

kan du velge skjermikonet på nytt for å lukke den.

320 a Series / c Series / e Series



26.10 HD og SuperHD radarjusteringer
Du kan bruke forhåndsinnstillingene og andre funksjoner til å forbedre radarbildets kvalitet.
Følgende innstillinger er tilgjengelige fra
radarmenyen og gjelder for HD-radomer, HD- og
SuperHD open array-skannere:
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Forhåndsinnstilt
modus

Forhåndsinnstillingene for
radarstyrke lar deg raskt velge
forhåndskonfigurerte innstillinger,
slik at du får best mulig bilde i ulike
situasjoner. Raymarine anbefaler på
det sterkeste å benytte forhåndssatt
styrke for å oppnå optimale resultater.

• Bøye – en egen modus som forbedrer oppdagelsen av små
objekter som fortøyningsbøyer. Den er nyttig på avstander
opp til 0,75 nm.

• Havn – dette er standardmodus. Denne innstillingen
tar høyde for landreflekser, slik at ikke mindre mål, som
navigeringsbøyer, mistes.

• Kyst – tar høyde for noe høyere nivåer av bølgereflekser
enn det man vanligvis vil møte på til havs, og justerer
radarvisningen deretter.

• Offshore – tar automatisk høyde for høyere bølgerefleksnivåer.
• Fuglemodus – en egen modus som lar deg finne fugleflokker.

For eksempel nyttig når du skal lete etter egnede fiskeplasser.

Note: For fuglemodusen kreves en SuperHD open array
med programvareversjon 3.23 eller høyere eller en HD
radom.

Regn Radaren tar inn ekko fra regn eller
snø. Disse ekkoene vises på skjermen
som talløse små ekkoer, som stadig
endrer størrelse, styrke og posisjon.
Ved å slå regnrefleksfunksjonen På
undertrykker du det meste av effekten
fra regnreflekser fra rundt båten, slik
at det blir lettere å se andre objekter.
Du kan justere styrken på denne
innstillingen mellom 0 og 100 %.

• På – aktiverer funksjonen Regn og lar deg justere innstillingen
mellom 0 og 100 %.

• Av – deaktiverer funksjonen. Dette er standard.

Juster forhånds-
innstilling

Hver av forhåndsinnstillingene for
effekt kan justeres manuelt ved
hjelp av effekt-, fargestyrke- og
bølgerefleksfunksjonene.

• Effekt – lar deg bruke en forhåndsinnstilling i automatisk
modus eller justere effekten manuelt mellom 0 og 100 %.

• Fargestyrke – justerer styrken (fargen) på objekter som
vises, men påvirker ikke antallet mål som vises. Hvis du
øker fargestyrken, vil flere mål vises i samme farge, noe
som kanskje kan hjelpe deg å avgjøre hvorvidt et objekt er
et faktisk objekt eller bare bakgrunnsstøy. Hvis du reduserer
fargestyrken, kan dette bedre detaljene og synligheten for
målene.

• Sjø – radarekkoer fra bølger rundt båten kan rote til senteret i
radarvisningen og gjøre det vanskelig å oppdage faktiske mål.
Ved å justere effekten for sjø reduserer du slike reflekser for
opp til fem nautiske mil (avhengig av bølgeforhold) fra båten.

• SuperHD-kontroller – kun for SuperHD-skannere:

– Antenne-boost: skalerer den effektive antennestørrelsen.
Ved null er den effektive antennestørrelsen lik den faktiske
størrelsen. Ved 95 % er den effektive antennestørrelsen
doblet. Ved å øke den effektive antennestørrelsen skilles
det lettere mellom mål som ville sett ut som ett og samme
mål ved lavere innstillinger.

– Power-boost: justerer effektiv sendestyrke. Ved null
opererer radaren ved standardstyrken (4 kW eller 12 kW).
Ved 90 er den effektive styrken økt med en faktor på minst
to. Ved å øke styrken skilles det lettere mellom mål og støy.
For optimal virkning kan du redusere power-boosten for å
unngå metning fra sterke mål.
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Velge forhåndsinnstilt radarmodus
Disse forhåndsinnstillingene krever en HD eller
SuperHD radarskanner. For fuglemodusen kreves
en SuperHD åpen antenne med programvareversjon
3.23 eller høyere eller en HD radom.
Fra radarapplikasjonsmenyen:
1. Velg Forhåndsinnstilt modus.
2. Velg Bøye, Havn, Kyst, Offshore eller Fugl etter

hva som passer.

Justere forhåndsinnstilt radareffekt
Raymarine anbefaler på det sterkeste å benytte
forhåndsinnstilte effektmoduser for å oppnå optimale
resultater. Manuelle justeringer kan imidlertid gjøres
hvis dette er nødvendig.
Fra radarapplikasjonen, med riktig forhåndsinnstilt
modus valgt:
1. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

2. Velg Effekt.
3. Glidebryteren for effekt vises.
4. Sett glidebryteren for effekt til ønsket innstilling

(mellom 0 % og 100 %), eller
5. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk

effektkontroll.

Justere forhåndssatt farge for radar
Fra radarapplikasjonen, med riktig forhåndsinnstilt
modus valgt:
1. Velg Meny.
2. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

3. Velg Farge.
4. Glidebryteren for farge vises.
5. Sett glidebryteren til ønsket innstilling (mellom 0

% og 100 %).
6. Eller: Klikk i boksen Auto for å merke av for

automatisk fargekontroll.

Justering av antiregnstøy for radar
Fra radarapplikasjonen, med riktig forhåndsinnstilt
modus valgt:
1. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

2. Velg Sjø.
3. Glidebryteren for bølgereflekser vises.
4. Sett glidebryteren for bølgereflekser til ønsket

innstilling (mellom 0 % og 100 %), eller
5. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk

bølgereflekskontroll.

Justering av antiregnstøy
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Regn.

Glidebryteren for regnstøy vises.

3. Sett glidebryteren for regnstøy til ønsket innstilling
(mellom 0 % og 100 %), eller

4. Merk av i boksen Av for å deaktivere antiregnstøy.

Justering av SuperHD radarantenne-boost
Fra radarapplikasjonsmenyen:
1. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

2. Velg Antenne.
Glidebryteren for Antenne-boost vises.

3. Sett glidebryteren for Antenne-boost til ønsket
innstilling (mellom 0 % og 100 %), eller

4. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk
boost-kontroll.

Justere SuperHD radar power boost
Fra radarapplikasjonsmenyen:
1. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

2. Velg Power.
Glidebryteren for Power Boost vises.

3. Sett glidebryteren for Power Boost til ønsket
innstilling (mellom 0 % og 100 %), eller

4. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk
boost-kontroll.
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26.11 Justere ikke-HD digitale radomer
Du kan bruke styrkeinnstillingene og andre funksjoner til å forbedre radarbildets kvalitet.
Følgende innstillinger gjelder for ikke-HD digitale
radomer og er tilgjengelige fra radarmenyen:
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Regn Radaren tar inn ekko fra regn eller snø.

Disse ekkoene vises på skjermen som
talløse små ekkoer, som stadig endrer
størrelse, styrke og posisjon. Ved å slå
regnrefleksfunksjonen På undertrykker
du det meste av effekten fra regnreflekser
fra rundt båten, slik at det blir lettere å se
andre objekter. Du kan justere styrken på
denne innstillingen mellom 0 og 100 %.

• På – aktiverer funksjonen Regn og lar
deg justere innstillingen mellom 0 og
100 %.

• Av – deaktiverer Regn-funksjonen.
Dette er standard.

Juster forhåndsinnstilling Lar deg justere følsomheten for
radarmottaket. I enkelte tilfeller kan det
å justere følsomheten gjøre radarbildet
tydeligere. Følgende innstillinger er
tilgjengelige:

• Effekt
• FTC – Lar deg fjerne birefleksområder

på bestemte avstander fra båten. Den
hjelper deg også å skille mellom to
ekkoer som er svært nærme hverandre
på samme peiling, som ellers ville
slått seg sammen og fremstått som
ett ekko. Du kan tilpasse styrken på
FTC-funksjonen mellom 0 og 100 %:

– En høy innstilling viser kun fronten
på store ekkoer (bølgerefleks),
mens effekten på mindre ekkoer
(båter) er begrenset.

– En lavere innstilling reduserer
bakgrunnsstøy og utfyllende returer
fra land og andre store mål.

• Sjø – Lar deg raskt velge
forhåndskonfigurerte innstillinger,
slik at du får best mulig bilde
i ulike situasjoner. Hver av
forhåndsinnstillingene for effekt
har en effektfunksjon, som er satt
til automatisk modus som standard.
Raymarine anbefaler på det sterkeste
å benytte forhåndssatt styrke for å
oppnå optimale resultater. Du kan
imidlertid justere effekten manuelt hvis
dette kreves.

• Auto sjømodus

Effekt

• Auto – forhåndsinnstillingen opererer i
automatisk modus. Dette er standard.

• Man – lar deg justere styrken manuelt
fra 0 til 100 %.

FTC

• På – aktiverer FTC-funksjonen og lar
deg justere innstillingen mellom 0 og
100 %.

• Av – deaktiverer FTC-funksjonen.
Dette er standard.

Sjø

• Auto – forhåndsinnstillingen opererer i
automatisk modus. Dette er standard.

• Man – lar deg justere styrken manuelt
fra 0 til 100 %.

Auto sjømodus

• Havn – dette er standardmodus.
Denne innstillingen tar høyde for
landreflekser, slik at ikke mindre mål,
som navigeringsbøyer, mistes.

• Kyst – tar høyde for de noe høyere
bølgerefleksnivåene man vanligvis vil
møte på utenfor havneområdene, og
justerer radarvisningen deretter.

• Offshore – tar høyde for høyere
bølgerefleksnivåer.

Justering av antiregnstøy
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Regn.

Glidebryteren for regnstøy vises.
3. Sett glidebryteren for regnstøy til ønsket innstilling

(mellom 0 % og 100 %), eller
4. Merk av i boksen Av for å deaktivere antiregnstøy.

Justering av radar FTC-funksjonen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

3. Velg FTC.
Glidebryteren for FTC vises.

4. Sett glidebryteren for FTC til ønsket innstilling
(mellom 0 % og 100 %), eller
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5. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk
FTC-kontroll.

Justering av antiregnstøy for radar
Fra radarapplikasjonen, med riktig forhåndsinnstilt
modus valgt:
1. Velg Juster forhåndsinnstilt <Modus>,

der <Modus> skal være den allerede valgte
modusen.

2. Velg Sjø.
3. Glidebryteren for bølgereflekser vises.
4. Sett glidebryteren for bølgereflekser til ønsket

innstilling (mellom 0 % og 100 %), eller
5. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk

bølgereflekskontroll.

Velge forhåndsinnstilt radarmodus
For disse forhåndsinnstillingene kreves det en digital
radarskanner.
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Forhåndsinnstilt modus.
3. Velg Havn, Kyst eller Offshore etter hva som

passer.
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26.12 Radaroperasjon i dobbel skala
Funksjonen for dobbelt skalaområde lar deg se to
områder samtidig, i ulike vinduer. Funksjonen er
tilgjengelig med SuperHD og HD radarskannere.
Med bruk av multifunksjonsskjermen og en HD
radarskanner kan du se bilder for kort eller langt
område i ulike radarvinduer.
Standardinnstillingen er Lang, som gir et standard
skanningsområde.

Begrensninger
• Funksjonen for dobbel skala er ikke tilgjengelig
hvis MARPA-mål er aktive.

• Du kan ikke hente MARPA-mål dersom funksjonen
for dobbel skala er aktivert.

• Radar/kart-synkronisering og radar/kart-lagvisning
deaktiveres midlertidig når funksjonen for dobbel
skala er aktivert.

Kompatibilitet for dobbel skala
Området som dekkes av alternativet for kort dobbel
skala, avhenger av radarskanneren du bruker og
hvilken programvareversjon den bruker.

Skanner

Dobbel
skala-
modus

*Område
som dekkes
av program-
vareversjo-
nene 1.xx til
2.xx

Område
som dekkes
av program-
vareversjo-
nene 3.xx og
høyere

4 Kw HD
Open Array

Lang (1) 1/8 nm til 72
nm

1/8 nm til 72
nm

Kort (2) 1/8 nm til 3
nm

1/8 nm til 72
nm

4 Kw
SuperHD
Open Array

Lang (1) 1/8 nm til 72
nm

1/8 nm til 72
nm

Kort (2) 1/8 nm til 3
nm

1/8 nm til 72
nm

12 Kw HD
Open Array

Lang (1) n/a 1/8 nm til 72
nm

Kort (2) n/a 1/8 nm til 72
nm

12 Kw
SuperHD
Open Array

Lang (1) 1/8 nm til 72
nm

1/8 nm til 72
nm

Kort (2) 1/8 nm til 3
nm

1/8 nm til 72
nm

Skanner

Dobbel
skala-
modus

*Område
som dekkes
av program-
vareversjo-
nene 1.xx til
2.xx

Område
som dekkes
av program-
vareversjo-
nene 3.xx og
høyere

HD Radome Lang (1) 1/8 nm til 48
nm

1/8 nm til 48
nm

Kort (2) 1/8 nm til 48
nm

1/8 nm til 48
nm

Begrensninger i programvareversjonene 1.xx
og 2.xx
• Verdien for den korte områdeinnstillingen må være
mindre eller lik den lange områdeinnstillingen.

• Med Dobbel skala På og et vindu for kort område
aktivt, skal utvidelseskontrollen dekativeres i
menyen Forsterk ekko.

Bruk av Dobbel skala med SuperHD-radar
Bruk av dobbel skala-funksjonen sammen med
SuperHD-radar.
Når du bruker kort rekkevidde-alterntiavet i Dobbel
skala-modus, kjører en SuperHD-skanner
kun i HD-modus. Når du bruker lang
rekkevidde-alternativet i Dobbel skala-modus, kjører
en SuperHD-skanner kun i SuperHD-modus.

Skanner
Dobbel skala-
modus Driftsmodus

4 Kw SuperHD
Open Array

Lang SuperHD

Kort HD
12 Kw SuperHD
Open Array

Lang SuperHD

Kort HD

Aktivering av radaroperasjon i dobbel skala
I radarapplikasjonen.
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Dobbel skala slik at På merkes av.

Ved å velge Dobbel skala vil du veksle mellom
dobbel skala På og Av.

Valg av områdemodus
Med Dobbel skala aktivert og radarapplikasjonen
åpen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Dobbel skala-kanal for å veksle mellom 1

eller 2 etter hva som passer.

Radarapplikasjon 325



26.13 Skannehastighet for digitalradar
SuperHD radarer med åpen antenne med
programvareversjon 3.23 og over eller HD radomer
støtter flere ulike skannehastigheter.
Hastigheten for radarskanningen settes i
oppsettsmenyen for radar. Når systemet oppdater
en skanner som kan operere ved både 24
RPM og 48 RPM, har man to alternativer for
skanningshastigheten:
• 24 RPM
• Auto
Hvis du har en digital radarskanner som kun opererer
ved 24 RPM, er alternativet for skanningshastighet
deaktivert. Hvis alternativet for skanningshastighet
er aktivert, må du velge Auto hvis du ønsker å
bruke den høyeste skanningshastigheten. Med
dette alternativet endres det automatisk mellom
skanningshastigheter på 24 RPM og 48 RPM etter
hva som er best.

Velge radarskannerhastighet
Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre
radarskannerhastigheten:
Hastighetsalternativet krever en 48 RPM-kompatibel
Raymarine HD radom eller Raymarine SuperHD
åpen antenne radarskanner.
Velg radarskannerhastighet fra radarapplikasjonen.
1. Velg Meny.
2. Velg Radaroppsett.
3. Velg Skannerhastighet.
4. Velg ønsket skannerhastighet:

• Auto
• 24 RPM

Alternativet Auto velger automatisk den rette
hastigheten for det aktuelle radarområdet.
48 RPM brukes ved radarområder opp til 3 nm.
Dette gir en forbedret oppdateringshastighet, noe
som er nyttig ved høye hastigheter eller i områder
med mange radarmål. Ved radarområder større
enn 3 nm endrer skjermen radarhastigheten til
24 RPM.

326 a Series / c Series / e Series



26.14 Radaroppsettsmeny
Med radaroppsettsmenyen konfigurere radarskannerens ytelse og virkemåte.
Funksjon Beskrivelse Alternativer
Oppsett av tidsavgrenset
sending

Dette menyelementet har en undermeny der du kan tilpasse
alternativene for tidsavgrenset sending:

• Tidsavgrenset sending
• Sendeperiode
• Standby-periode

Tidsavgrenset sending

• På
• Av
Sendeperiode

• 10 skann
• 20 skann
• 30 skann
Standby-periode

• 3 minutter
• 5 minutter
• 10 minutter
• 15 minutter

Antennejustering Dette menyelementet lar deg finjustere radarskannerens
mottaker for optimale returer til skjermen. Raymarine anbefaler
at denne funksjonen settes til Auto. Hvis du setter denne
funksjonen til Manuell og tilpasser innstillingen rett etter du har
startet opp radarskanneren, bør du justere den på nytt omtrent
10 minutter etter oppstart, ettersom innstillingen vil endres etter
at magnetronet har blitt oppvarmet.

Man

• Auto
• Man 0 % – 100 %

EBL-referanse Målingspunktet brukt som referanse ved måling av avstander
ved hjelp av elektroniske peilingslinjer (EBL) og områderinger i
kartapplikasjonen. Alternativene er Relativt til båtens kurs eller
med referanse til kompasset som grader Magnetisk – Sann,
som valgt under Peilemodus.

• Relativ
• Mag-Sann

Bølgereflekskurve Dette menyelementet lar deg justere bølgerefleksene.
Radarekkoer fra bølger kan gjøre det vanskelig å oppdage
virkelige mål. Slike ekkoer er kjent som "bølgereflekser". En
rekke faktorer kan påvirke mengden av synlige bølgereflekser,
inkludert vær- og sjøforhold og radarens monteringshøyde.
Innstillingen for bølgereflekskurve justerer radarens følsomhet
for bølgereflekser. Den bratteste verdien for kurven er 1, den
flateste er 8.

• Juster kurve (1 til 8)

Skannerhastighet SuperHD-radarer med åpen antenne med programvareversjon
3.23 eller høyere eller HD-radomer støtter flere ulike
skannehastigheter:

• 24 RPM
• 48 RPM

Skannerhastighet

• 24 RPM
• Auto – dette alternativet

veksler automatisk mellom
skannehastigheter på 24
RPM og 48 RPM etter hva
som er best.

Avansert Dette menyelementet har en undermeny som lar deg tilpasse
følgende alternativer:

• Peilingsjustering
• Visningstiming
• Pulsdemping
• Tune forh.innst.
• STC, forhåndsinnstilt – kun ikke-HD digitale radomer
• Avansert tilbakestilling

Peilingsjustering

• -180º – 179,5º
Visningstiming

• 0,415 nm – valgt område
Pulsdemping

• På
• Av
Tune forh.innst.

• 0–255
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Funksjon Beskrivelse Alternativer

STC-forhåndsinnstilling

• 0–100 %
Avansert tilbakestilling

• Ja
• Nei

Justere radarinnstillingskontrollen
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Radaroppsett.
3. Velg Antennejustering.
4. Velg Antennejustering: .

Glidebryteren for antennejustering vises.
5. Sett glidebryteren til ønsket innstilling, eller
6. Klikk i boksen Auto for å merke av for automatisk

innstilling.
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26.15 Tilbakestilling av radar
Følg trinnene nedenfor for å stille radarinnstillingene
tilbake til standard:
Fra radarapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Radaroppsett.
3. Velg Avansert.
4. Velg Avansert tilbakestilling.

En bekreftelsesmelding vises.
5. Velg Ja for å bekrefte.

Radarapplikasjon 329



330 a Series / c Series / e Series



Kapitel 27: Mobilapplikasjoner

Kapitelinnhold
• 27.1 Raymarine-mobilapplikasjoner På side 332
• 27.2 Wi-Fi-aktivering På side 333
• 27.3 Aktivering av mobilapplikasjoner På side 333
• 27.4 Oppsett av Wi-Fi-sikkerhet På side 334
• 27.5 Valg av Wi-Fi-kanal På side 334
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27.1 Raymarine-mobilapplikasjoner
Med Raymarines mobilapplikasjoner kan du
se og kontrollere multifunksjonsskjermen din
via en kompatibel mobil enhet ved hjelp av en
Wi-Fi-forbindelse.
Raymarine tilbyr for tiden følgende mobilappliaksjo-
ner:
• RayView
• RayRemote
• RayControl

Note: Multifunksjonsskjermen din må ha
programvareversjon V3.15 eller nyere for at du
skal kunne bruke mobilapplikasjoner.

RayView
Med denne applikasjonen kan du streame det du
ser på multifunksjonsskjermen til en kompatibel
smarttelefon eller tablet-PC ved hjelp av en
Wi-Fi-forbindelse.

D12165-2

3 421

1. Multifunksjonsskjerm.
2. Wi-Fi-forbindelse (enveis – kun streaming).
3. Kompatibel enhet.
4. Videostreamingsapplikasjonen "RayView"

RayControl
Med denne applikasjonen kan du streame og
fjernstyre det du ser på multifunksjonsskjermen
fra et kompatibelt nettbrett ved hjelp av en
Wi-Fi-forbindelse.

Note: Av sikkerhetsårsaker er ikke tastene for
pilotkontroll og power tilgjengelige via fjernstyring.

D125 02-3
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1. Multifunksjonsskjerm.
2. Wi-Fi-forbindelse (toveis – streaming og

fjernkontroll).
3. Kompatibelt tablet.
4. "RayControl" - applikasjon for streaming og

fjernstyring.

5. Styring via "RayControl" (ta på pilen for å gå til
kontrollene).

6. "RayControl"-fjernstyring

RayRemote
Med denne applikasjonen kan du streame eller
fjernstyre det du ser på multifunksjonsskjermen
fra en kompatibel smarttelefon Cved hjelp av en
Wi-Fi-forbindelse.

Note: Med RayRemote kan du veksle mellom å
vise fjernstyringen eller videostreamingen.

D125 99-2
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1. Multifunksjonsskjerm.
2. Wi-Fi-forbindelse (toveis – streaming eller

fjernkontroll).
3. Kompatibel smarttelefon.
4. RayRemote-applikasjon
For å bruke Raymarines mobilapplikasjoner må du
først:
• Laste ned og installere den aktuelle applikasjonen
fra den relevante applikasjonsbutikken.

• Aktivere Wi-Fi under Systeminnstillinger på
skjermen.

• Aktivere Wi-Fi på din kompatible enhet.
• Velge Raymarine-Wi-Fi-tilkoblingen fra listen over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på din kompatible
enheten.

• Aktivere den aktuelle forbindelsestypen (dvs.
visning eller fjernkontroll).

Kompatibilitet for mobilapplikasjonene
Raymarines mobilapplikasjoner er kompatible med
følgende enheter.

Enhet Operativsystem
iPhone 4 eller nyere iOS
iPad 2 eller nyere iOS
Android smarttelefon Android V2.2.2 eller høyere

med 1GHz prosessor eller
høyere

Android tablet Android V2.2.2 eller høyere
med 1GHz prosessor eller
høyere

Kindle Fire Android \ amazon

332 a Series / c Series / e Series



27.2 Wi-Fi-aktivering
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Wi-Fi > PÅ.

27.3 Aktivering av mobilapplikasjoner
Raymarine-mobilapplikasjoner må være aktivert
på multifunksjonsskjermen før du kan streame
video eller fjernstyre skjermen via et nettbrett eller
smarttelefon.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Mobilapplikasjoner.
5. Velg Kun visning for å aktivere kun

videostreaming, eller
6. Velg Fjernkontroll for å aktivere bruk av

fjernkontroll og videostreaming.
7. Kjør den relevante Raymarine-mobilapplika-

sjonen på nettbrett eller smarttelefon og følg
anvisningene på skjermen.
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27.4 Oppsett av Wi-Fi-sikkerhet
Du kan kryptere multifunksjonsskjermens
Wi-Fi-forbindelse for å unngå at uautoriserte enheter
får tilgang. Standardkrypteringen er WPA2.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Wi-Fi > På.
5. VelgWi-Fi-navn og angi SSID. Dette bør være et

ord det er lett å huske, og det må være unikt for
hver skjerm i systemet.
Som standard er SSID multifunksjonsskjermens
serienummer.

6. Velg Wi-Fi-sikkerhet og angi krypteringstypen
du vil bruke — Ingen, Kun WPA, Kun WPA
2 (Standard) eller WPA/WPA 2.

Note:
• Raymarine anbefaler på det sterkeste at du
bruker sikkerhetsinnstillingen WPA2.

• Velger du Ingen, vil WiFi-nettverket ditt være
åpent, og alle med Wi-Fi-aktivering vil få tilgang
til systemet ditt.

7. Det anbefales at Wi-Fi-passordet som er
standard, IKKE endres.

Note: Når du har satt opp WiFi-sikkerhet for
multifunksjonsskjermen din, må du angi samme
SSID og passordopplysninger på din iPhone eller
iPad før du kan ta i bruk trådløs streaming.

Endre standardpassord
Det anbefales ikke å endre standardpassordet.
Gjør følgende dersom du allikevel ønsker å endre
passordet:
Fra menyen for trådløse tilkoblinger: Oppsett >
Systeminnstillinger > Trådløse tilkoblinger
1. Velg Wi-Fi-passord.

Skjermtastaturet med gjeldende passord vil vises.
2. Bruk DEL for å slette det gjeldende passordet.
3. Skriv inn et nytt passord.

Note: Sørg for at passordet du velger er "sterkt"
ved å bruke en kombinasjon av store og små
bokstaver, tall og spesialtegn. Passordet kan være
mellom 8 og 63 tegn. Lengre passord er sikrere.

4. Velg LAGRE for å lagre det nye passordet.

27.5 Valg av Wi-Fi-kanal
Multifunksjonsskjermen velger som standard en
tilgjengelig Wi-Fi-kanal automatisk. Hvis du opplever
problemer med trådløs video-streaming, kan det
være nødvendig å spesifisere en Wi-Fi-kanal
manuelt for både multifunksjonsskjermen og enheten
du vil streame video til.
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Systeminnstillinger.
3. Velg Trådløse tilkoblinger.
4. Velg Wi-Fi > På.
5. Velg Wi-Fi-kanal.
6. Velg en av kanalene på listen.
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Kapitel 28: Skjermtilpasning

Kapitelinnhold
• 28.1 Valg av språk På side 336
• 28.2 Båtdetaljer På side 337
• 28.3 Oppsett av enheter På side 338
• 28.4 Oppsett av tid og dato På side 339
• 28.5 Skjermpreferanser På side 340
• 28.6 Oversikt over datalinjen og databokser På side 343
• 28.7 Liste over dataelementer På side 345
• 28.8 Systemets oppsettsmenyer På side 352
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28.1 Valg av språk
Systemet er tilgjengelig på følgende språk:

Engelsk (US) Engelsk (UK) Arabisk
Bulgarsk Kinesisk Kroatisk
Tsjekkisk Dansk Nederlandsk
Finsk Fransk Tysk
Gresk Islandsk Italiensk
Japansk Koreansk Norsk
Polsk Portugisisk

(brasiliansk)
Russisk

Slovensk Spansk Svensk
Tyrkisk

Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Språk.
3. Velg språk fra listen over språk.
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28.2 Båtdetaljer
Du kan tilpasse ulike innstillinger for å gjøre dem spesifikke for båten din.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Båttype Du kan endre hvordan farkosten vises i

kartapplikasjonen. Velg alternativet som svarer
best til båtens type og størrelse.

Note: Når du velger båttype i
løpet av det innledende oppsettet av
multifunksjonsskjermen, vil båttypen bestemme
datasidekonfigurasjonen i dataapplikasjonen.

• Power Cruiser 1 (Standard)
• Power Cruiser 2
• Power Cruiser 3
• Racerbåt med innebygd motor
• Racerbåt med påhengsmotor
• Arbeidsbåt
• RIB
• Seilbåt
• Hurtigseilbåt
• Katamaran
• Sportsfiske
• Profesjonelt fiske

Antall motorer Lar deg spesifisere antall motorer på båten.
Denne innstillingen bestemmer hvor mange
motorer som vises i motorapplikasjonen.

• 1 til 5

Ant. drivstofftanker Lar deg spesifisere antall drivstofftanker på båten.
Denne innstillingen bestemmer hvor mange
drivstofftanker som skal vises i dataapplikasjonen.

• 1 til 5

Ant. batterier Lar deg spesifisere antall batterier på båten.
Denne innstillingen bestemmer hvor mange
batterier som skal vises i dataapplikasjonen.

• 1 til 5

Total drivstoffkapasitet Lar deg angi båtens totale drivstoffkapasitet.
Dette må gjøres for at drivstoffstyringen skal
kunne aktiveres.

• 0 til 9999 enheter.

Tilpasning av farkost-ikonet
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Båtdetaljer.
3. Velg Båttype.
4. Velg ikonet som best tilsvarer størrelsen og typen

til farkosten din.
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28.3 Oppsett av enheter
Du kan angi preferanser for måleenhetene som skal brukes i alle applikasjonene.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Avstandsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle

applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til avstand.

• Nautiske mil
• NM og m (store enheter = nautiske mil,

mindre enheter = meter)
• Engelske mil
• Kilometer

Hastighetsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til hastighet.

• Knop
• MPH (Miles Per Hour (engelske mil))
• KMT (Kilometer i timen)

Dybdeenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til dybde.

• Fot
• Meter
• Favn

Temperaturenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til temperatur.

• Fahrenheit
• Celsius

Trykkenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til trykk.

• Bar
• PSI
• Kilopascal

Volumenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til volum.

• Amerikanske gallon
• Engelske gallon
• Liter

Økonomienheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til drivstofforbruk.

• Avstand per volum
• Volum per avstand
• Liter per 100 km

Vindhastighetsenheter Måleenhetene som skal brukes i alle
applikasjonene for visning av alle verdier knyttet
til vindhastighet.

• Knop
• Meter per sekund

Angivelse av ønskede måleenheter
1. Velg Tilpass.
2. Velg Enhetsoppsett.
3. Velg målet du vil endre (for eksempel

avstandsenheter).
4. Velg ønsket enhet (for eksempel mil).
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28.4 Oppsett av tid og dato
Du kan angi preferanser for hvordan tid og dato skal vises i applikasjonene.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Datoformat Lar deg angi foretrukket format for visningen av

datoinformasjon for alle applikasjoner.
• MM:DD:ÅÅ (Måned, Dag, År)
• DD:MM:ÅÅ (Dag, Måned, År)

Tidsformat Lar deg angi foretrukket format for visningen av
tidsinformasjon for alle applikasjoner.

• 12 t
• 24 t

Lokal tid: UTC Lar deg angi tidssonen som skal benyttes, som
avvik fra UTC (Universal Coordinated Time), i
trinn på 0,5 time.

• –13 til +13 timer (i trinn på 0,5 time)
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28.5 Skjermpreferanser
Du kan spesifisere preferansene dine for skjermfunksjonene.
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Startside Her kan du velge hvilken side skjermen åpner

ved oppstart.
• Startbilde (Standard)
• Siste side – Etter oppstart vises den

sist brukte siden.
• Velg side – Etter oppstart vises den

valgte siden.
Tastelyd En hørbar lyd kan utløses hver gang man trykker

på en knapp eller bruker berøringsskjermen.
• PÅ (Standard)
• AV

Markør aut. skjul Hvis denne settes til På, vil markøren skjules
automatisk etter en periode uten bevegelse. Hvis
den settes til Av, vil markøren forbli på skjermen
til den røres på.

• PÅ
• AV (Standard)

Områdekontroller På skjermer i ny e-serie og gS-serie kan du
spesifisere om kart-, radar- og værapplikasjonene
skal vise skjermikonene for større eller mindre
område.

Note:
• Områdekontroller på skjermen finnes ikke

på skjermer uten berøringsfunksjonalitet.
• Områdekontroller på skjermen kan

ikke skjules på skjermer med kun
berøringsfunksjonalitet.

• Vis (Standard)
• Skjul

Innholdsmeny (Kun for berøringsskjermer) Fastsetter hvordan
innholdsmenyen nås gjennom skjermberøring

• Berøring (Standard) – innholdsmenyen
åpnes når man tar på et kartobjekt.

• Hold – innholdsmenyen åpnes når
man tar på kartobjektet og holder det.

Kontrollinje for autopilot Lar deg aktivere og deaktivere autopilotlinjen for
hver skjerm individuelt ved tilkobling til en SPX-
eller SeaTalk-autopilot.

Note: For Evolution-autopiloter finnes
autopilotlinjealternativet under siden for
autopilotoppsett.

• Vist
• Skjult

Delt lysjustering Du kan sette opp lysstyrkegrupper (eller "soner")
for å tilpasse lysstyrken på flere ulike enheter
samtidig.

Delt lysjustering

• PÅ (Standard)
• AV
Lysstyrkegruppe

• Styrepos. 1 (Standard)
• Styrepos. 2
• Cockpit
• Flytebru
• Mast
• Gruppe 1
• Gruppe 2
• Gruppe 3
• Gruppe 4
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Menyelement Beskrivelse Alternativer

• Gruppe 5
Skjermdumpfil Lar deg spesifisere standard minnekortspor for

skjermdumper du har tatt.

Note: Dette alternativet er bare tilgjengelig på
skjermer med flere kortleserspor.

• MicroSD 1
• MicroSD 2

Områdekontroller på skjermen
Ved å følge trinnene nedenfor kan du aktivere og
deaktivere områdekontroller på skjermer i ny e-serie
og gS-serie.
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Områdekontroller.

Når du velger Områdekontroller, vil du veksle
mellom å vise og skjule områdekontrollene på
skjermen.

Delt lysjustering
Du kan sette opp lysstyrkegrupper for å tilpasse
lysstyrken på flere ulike enheter samtidig.
Følgende enheter er kompatible med grupper for
delt lysstyrke:
• Ny a-serie
• Ny c-serie
• Ny e-serie
• gS-serie
• i50
• i60
• i70
• p70 / p70R pilotkontroller
• ST70
• ST70+
Når kompatible enheter har blitt lagt til en gruppe
for delt lysstyrke, vil eventuelle lysstyrkejusteringer
på en av enhetene i gruppen også gjelde for de
andre enhetene i gruppen. En lysstyrkekontroll på
skjermen er tilgjengelig for kontroll av alle enhetene i
gruppen:

Flere ulike lysstyrkegrupper kan konfigureres. Disse
kan om ønskelig gjenspeile enhetenes fysiske
plassering på båten. Enhetene ved roret kan for
eksempel settes i én gruppe, mens enhetene på
broen kan settes i en annen. I dette eksempelet vil
eventuelle lysstyrkejusteringer som gjøres på en
enhet ved roret, også gjelde for de andre enhetene
ved roret, men ikke på broen.
Følgende kreves for å ta i bruk funksjonen for delt
lysstyrke:
• Alle enhetene må være kompatible med
funksjonen (se liste over kompatible enheter over).

• Før en enhet kan respondere på justering av
delt lysstyrke, må den plasseres i den aktuelle
lysstyrkegruppen.

• En enhet kan kun tilhøre én gruppe av gangen.
• Innstillingen Del lysstyrke må være satt til På for
alle enheter i lysstyrkegruppen.

• Når du oppretter en lysstyrkegruppe, må
operasjonen Synk. lysstyrke utføres
innledningsvis med alle skjermene i gruppen
påslått, for å konfigurere lysstyrken for alle
enhetene i gruppen.

Oppsett av delt lysjustering
Fra startskjermen:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Visningspreferanser.
3. Velg Delt lysjustering.
4. Velg På for menyelementet Delt lysjustering.
5. Velg Lysstyrkegruppe.

Skjermtilpasning 341



6. Velg ønsket lysstyrkegruppe.
7. Gjenta prosessen for de andre skjermene

du ønsker i lysstyrkegruppen. Hvis skjermen
ikke er en multifunksjonsskjerm, må du se
dokumentasjonen som følger med enheten for
anvisninger for oppsett av delt lysstyrke.

8. Når alle ønskede skjermer har blitt lagt til den
samme lysstyrkegruppen, velger du Synk.
lysstyrke på multifunksjonsskjermen.
En melding for delt lysstyrke vises.

9. Sørg for at alle skjermene i lysstyrkegruppen er
slått på.

10.Velg Synk..
Ved fullføring vil det vises en melding som
bekrefter at delt lysstyrke har blitt konfigurert.

Når delt lysstyrke har blitt konfigurert, vil lysstyrken
på alle skjermene i gruppen endres når du endrer
lysstyrke på en av skjermene i gruppen.
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28.6 Oversikt over datalinjen og
databokser
Du kan tilpasse dataene som vises i datalinjen og
databoksen på skjermen.
Data som kan tilpasses, vises i datalinjen,
utvidet datalinje (kun HybridTouch-skjermer) eller
databoksene. Datalinjen, utvidet datalinje og
databokser er tilgjengelig i alle applikasjoner.
Disse områdene på skjermen er illustrert og
beskrevet nedenfor:
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2 3

5

1

4

1. Datalinje - vises øverst på skjermen i alle
applikasjoner. Datalinjen inneholder databokser
som kan tilpasses til å vise data fra en rekke
ulike kategorier. Datalinjen kan også skjules for
å gi mer plass på skjermen.

2. Utvidet datalinje – (kun HybridTouch-skjermer)
vises når du tar på datalinjen. Den utvidede
datalinjen kan vises. Den utvidede datalinjen
vises helt til du tar på skjermen på nytt.

3. Statusikoner – Du kan vise statusikonene
under den utvidede datalinjen. Disse viser
statusinformasjon for eksternt tilkoblet utstyr:

4. Statuslinje – Vises permanent i alle
applikasjoner. Statuslinjen inneholder
informasjon om de valgte innstillingene for
applikasjonen som vises på skjermen.

5. Databokser – opp til to databokser kan vises.
Hver boks kan vise ett dataelement fra de
tilgjengelige datakategoriene. Dataene vises
permanent på skjermen.

Datalinjen kan settes til å skjules automatisk, slik at
bare statuslinjen er synlig på skjermen.

Skjule datalinjen automatisk
På multifunksjonsskjermer med berøringsskjerm kan
datalinjen som vises øverst i alle applikasjonssidene,
settes til å skjules automatisk. Dette gir et større
skjermområde for de ulike applikasjonssidene.

D13003-1
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Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Datalinjeoppsett.
3. Velg Skjul automatisk slik at På merkes av.
Når du viser applikasjonssider, vil datalinjen nå
skjules automatisk etter ti sekunder. Du kan vise
datalinjen igjen ved å ta på statuslinjen med fingeren.

Tilpasse databokser i kartapplikasjonen
Hvis du vil slå databokser av og på og velge data
som skal vises, kan du følge trinnene nedenfor.
Fra kartapplikasjonsmenyen:
1. Velg Presentasjon.
2. Velg Overlag.
3. Velg Databokser.
4. Velg Databoks 1 > På.
5. Velg Databoks 2 > På.
6. Velg alternativet Velg data for den aktuelle

databoksen.
7. Velg kategorien som gjenspeiler datatypen du

ønsker å vise i boksen, for eksempel Dybdedata.
8. Velg dataelementet.

Dataene du har valgt, vises på skjermen i den
tilsvarende databoksen.

Tilpasse databokser
I radar-, ekkolodd- eller værapplikasjonen:
1. Velg Meny.
2. Velg Presentasjon.
3. Velg Databokser.
4. Velg Databoks 1 > PÅ.
5. Velg Databoks 2 > PÅ.
6. Velg menyelementet Velg databoks 1 eller Velg

databoks 2 etter ønske.
7. Velg kategorien som gjenspeiler datatypen du

ønsker å vise i boksen, for eksempel Dybdedata.
8. Velg dataelementet.

Dataene du har valgt, vises på skjermen i den
tilsvarende databoksen.

Tilpasse datalinjen
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Datalinjeoppsett.
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3. Velg Rediger datalinje.
4. På datalinjen velger du cellen du ønsker å endre.

Menyen for valg av datakategori vil vises.
5. Velg kategorien som gjenspeiler datatypen

du ønsker å vise i boksen. For eksempel,
Dybdedata.

6. Velg dataelementet.
Dataene du har valgt, vises på skjermen i den
tilsvarende datavisningsboksen.

7. Velg Hjem eller Tilbake når du er ferdig.

Visning av statusikoner i datalinjen
Multifunksjonsskjermer med berøringsfunksjonalitet
lar deg vise statusikoner i datalinjen.
Fra startbildet:
1. Velg Tilpass.
2. Velg Datalinjeoppsett.
3. Velg Statusikonlinje slik at På merkes av.

Statusikonene vises nå under den utvidede
datalinjen.
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28.7 Liste over dataelementer
Nedenfor vises datakategoriene som er tilgjengelig for visning i dataapplikasjonen, databoksene, datalinjen
og den utvidede datalinjen. Skivegrafikk er ikke tilgjengelig i databokser eller datalinjer.
Følgende tabell viser tilgjengelige dataelementer etter kategori.

Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Batteriampere

Batteritempera-
tur

Batteri** Batteristatus

Batterispenning

Svinghastighet

Krengingsvinkel

Båt Datatyper
generert av
farkosten din.
For eksempel
tanknivåer.

Trimror (kun da-
taapplikasjon)

Dybde

Maks dybde

Dybde Dybdedata.

Min. dybde

Logg og tur

Logg

Tur

Turlogg og Tur

Turlogg

Tur 1

Tur 2

Tur 3

Avstand Datatyper
knyttet til
avstanden
du har reist.
For eksempel
turavstand.

Tur 4
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
RPM

RPM og
hastighet

Kjølevæske-
temperatur

Kjølevæske-
trykk

Oljetemperatur

Oljetrykk

Oljetrykk og
kjølevæsketem-
peratur
Giroljetempera-
tur

Giroljetrykk

Gir

Matetrykk

Drivstofftrykk

Drivstoffgjen-
nomstrømming

Drivstoffgjen-
nomstrømming
(nå)
Drivstoffgjen-
nomstrømming
(gj.snitt)
Motortimer

Motortrim

Dynamo

Motor** Datatyper
generert av
motorer. For
eksempel
oljetrykk.

Motorbelastning

346 a Series / c Series / e Series



Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Drivstoffnivå
(%)
Totalt drivstoff
(vol)
Tot. drivstoff-
gjennomstrøm-
ming
Økonomi

Estimert
gjenværende
drivstoff
Estimert
gjenværende
avstand på
drivstoff
Gjenværende
tid på drivstoff
Drivstoff brukt
(tur)

Drivstoff** Datatyper knyt-
tet til drivstoff-
systemet. For
eksempel driv-
stoffnivåer.

Drivstoff brukt
(sesong)
Trykk

Lufttemperatur

Min.
lufttemperatur
Maks
lufttemperatur
Drift

Retning

Retning og drift

Relativ
vindfaktor
Faktisk
vindfaktor
Fuktighet

Duggpunkt

Solnedgang/so-
loppgang
Vanntemperatur

Omgivelser Omgivelses-
data, som for
eksempel luft-
temperatur.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Min.
vanntemperatur
Maks
vanntemperatur
Farkostposisjon

COG & SOG

COG

SOG

Maks SOG

GPS GPS-relaterte
data. For
eksempel
posisjon.

Gj.snitt SOG

Kurs

Kurs og hastig-
het (kun data-
applikasjon)
Låst kurs

Låst-kurs-feil

LK-feil og LK
(kun dataappli-
kasjon)
Stagvendings-
retning

Kurs Kursrelaterte
data. For
eksempel låst
kurs.

Kompass (kun
dataapplika-
sjon)
Markørposisjon
(kun tilgjengelig
i datalinjen og
dataoverlaget).
Markørinfo (kun
tilgjengelig i
datalinjen og
dataoverlaget).
Ruteavvik

Rullende vei
(kun dataappli-
kasjon)

Veipunktinfor-
masjon
Navn på aktivt
veipunkt

Navigering Datatyper
knyttet til
navigering.
For eksempel
peiling mot
veipunkt.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Målposisjon

Peiling til
veipunkt

BTW og DTW
(kun dataappli-
kasjon)
Beholden kurs

CMG og DMG

CMG og VMG
(kun dataappli-
kasjon)
Avstand til
veipunkt
Beholden
avstand
Veipunkt ETA

Veipunkt TTG

Rute ETA

Rute TTG

Pilot Pilotrelaterte
data. For
eksempel ror.

Rorvinkel

Hastighet

Maks hastighet

Gj.snittshastig-
het
Hastighet og
SOG
VMG til vindside

Hastighet Data knyttet
til hastighet.
For eksempel
VMG (Velocity
Made Good) til
veipunkt.

VMG til veipunkt

Ferskvann (%)

Gråvann (%)

Septikk (%)

Tanker** Data relatert til
vanntanker

Fiskebrønn (%)
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
Lokal tidTid Tidsrelaterte

data. For
eksempel lokal
tid. Lokal dato

AWA

Maks AWA

Min. AWA

AWS

Maks AWS

Min. AWS

TWA

Maks TWA

Min. TWA

TWS

Maks TWS

Min. TWS

TWD

Kompassvind

Bakkevind

Beaufort

AWA og TWA

AWA og AWS

AWA (VL) og
AWS

AWA og VMG

Vind Vindrelaterte
data. For
eksempel
VMG (Velocity
Made Good) til
vindside.
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Datakategori Beskrivelse Dataelement Dataapplikasjonsgrafikk
TWA og TWS

TWA (VL) og
TWS

TWA og VMG

GWD og
Beaufort

GWD og GWS

Ingen

Note: *Tallskiver og grafiske fremstillinger er bare tilgjengelig fra dataapplikasjonen. Datalinjen og
datacelleoverlag kan bare vise digitale elementer.

Note: **Menyene for batteri, motor, drivstoff og tanker vil vise ett sett med dataelementer per konfigurerte
enhet (hvis systemet f.eks. er konfigurert med tre motorer, vil tre sett med motordata vises).
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28.8 Systemets oppsettsmenyer
Systemets oppsettsmenyer lar deg konfigurere skjermen og tilkoblede eksterne enheter.
Følgende menyer er tilgjengelige:

Menyelement Beskrivelse Merknader
Touch-lås Lar deg låse berøringsskjermen på en skjerm

med kun berøringsfunksjonalitet når skjermen
er paret med et eksternt tastatur.

Note: Dette alternativet er ikke
tilgjengelig på skjermer med kun
berøringsfunksjonalitet som ikke har et
eksternt tastatur tilkoblet.

Note: Dette alternativet er ikke tilgjengelig
på skjermer som har fysiske knapper.

• PÅ
• OFF (AV) (Standard)

Alarmer Lar deg konfigurere alle alarmtypene som
skjermen og tilkoblet utstyr genererer.

Drivstoffstyring Viser siden Drivstoffstyring
Pilotkontroller Viser dialogboksen for pilotkontroll. Kun tilgjengelig når en Raymarine-autopilot

er oppdaget i systemet og Autopilotkontroll
er satt til På.

Pilotrespons Aktiverer valg av autopilotresponsnivå ved
tilkobling til en Evolution-autopilot.

Note: Pilotrespons er ikke tilgjengelig på
SPX- og SeaTalk-autopiloter.

• Fritid
• Cruise
• Ytelse

Audiokontroller Viser pop-up-menyen for audiokontroll.

Note: Ikke tilgjengelig på skjermer uten
berøringsfunksjonalitet.

Kun tilgjengelig ved tilkobling til audioenhet
via bluetooth.

Nullstill turer Nullstiller avstanden for den valgte turen.
Systeminnstillinger Lar deg konfigurere innstillingene for de

eksterne enhetene som er koblet til skjermen.
Vedlikehold Gir probleminformasjon. Lar deg også

velge datamaster og tilbakestille skjermen til
fabrikkstandard.
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Alarmmenyen
Menyelement Beskrivelse Alternativer
MOB-datatype Bestemmer hvorvidt data for Posisjon eller

Bestikknavigasjon skal vises. Hvis man antar at farkosten
og mannen overbord er gjenstand for samme effekter
fra strøm og vinder, gir bestikknavigasjonsinnstillingen
vanligvis en mer nøyaktig kurs.

• Bestikknavigasjon
• Posisjon (Standard)

Alarmklokke Når den er satt På, utløses en alarm på tidspunktet du
setter for alarmklokken.

Alarmklokke

• Av (Standard)
• På
Alarmklokketid

• 00:00 (Standard)
• 00:01 til 24:00

Ankerdrift Når den er satt På, utløses ankerdriftalarmen når
farkosten din driver lenger vekk fra ankerposisjonen du
har spesifisert.

Ankerdrift

• Av (Standard)
• På
Område for ankerdrift

• 0,01 – 9,99 nm (eller tilsvarende
enheter)

Nedtellingsur Når den er satt På, telles tiden du har spesifisert ned. En
alarm utløses når uret når null.

Nedtellingsur

• Av (Standard)
• På
Tid

• 00t00m (Standard)
• 00t01m til 99t59m

AIS-mål Når den er satt På, aktiveres alarmen for farlige mål.
Dette alternativet er kun tilgjengelig når en AIS-enhet er
oppdaget. Se avsnittet om AIS for detaljer.

Farlige mål

• På (Standard)
• Av

Motoralarmer Når alarmene fra tilkoblede motorstyringssystemer er satt
på, vil de vises på multifunksjonsskjermen.

Motoralarmer

• På (Standard)
• Av

Ekkolodd dybde Hvis denne er satt På, utløses en alarm når dybden
overskrider verdien du har spesifisert. Dette alternativet
er kun tilgjengelig når en ekkoloddmodul er oppdaget.

Note: Alarmgrensen for ekkolodddybden kan ikke
settes til en verdi mindre enn grunngrensen.

Ekkolodd dybde

• Av (Standard)
• På
Dybdegrense

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Ekkolodd grunt Hvis denne er satt På, utløses en alarm når dybden
overskrider verdien du har spesifisert. Dette alternativet
er kun tilgjengelig når en ekkoloddmodul er oppdaget.

Note: Alarmgrensen for ekkolodddybden kan ikke
settes til en verdi mindre enn dybdegrensen.

Ekkolodd grunt

• Av (Standard)
• På
Grunngrense

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren
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Menyelement Beskrivelse Alternativer
Fisk Hvis fiskealarmen og alarmen for fiskedybdegrense er

satt På, utløses en alarm dersom følseomhetsnivået nås
for noen mål og er innenfor grensene for fiskedybde som
du har spesifisert. Følgende elementer er tilgjengelige
i undermenyen:

• Fisk – Slår fiskealarmen av og på.
• Fiskefølsomhet – Hvis fiskealarmen er satt på,

utløses en alarm når returstyrken for fisken når
følsomheten du har spesifisert.

• Dybdegrenser fisk – Slår dybdegrensene av og på.
• Grunngrenser fisk – Spesifiserer nedre verdi for

fiskealarmens dybdegrense.
• Maks. fiskedybde – Spesifiserer øvre verdi for

fiskealarmens dybdegrense.

Fisk

• Av (Standard)
• På
Fiskefølsomhet

• 1 til 10
Dybdegrenser fisk

• På
• Av (Standard)
Grunngrense fisk

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Maks. fiskedybde

• To fot (eller tilsvarende enheter) opp til
maksimalt område for transduseren

Drivstoffstyring Under alarmalternativene i drivstoffstyring kan du slå
alarmen for lavt drivstoffnivå av eller på, og spesifisere
ved hvilket drivstoffnivåe alarmen skal utløses ved.

Lavt drivstoff

• På
• Av (Standard)
Drivstoffnivå

• 0 til 99999
Vaktsone Vaktsonefunksjonen i radarapplikasjonen utløser en

alarm når et mål er innenfor en spesifisert sone. Du kan
justere alarmens følsomhet. Sørg for at ikke følsomheten
settes for lavt, slik at mål ikke overses og alarmer utløses
når de skal.

Følsomhet vaktsone

• 1 % til 100 %

Ute av kurs Når den er satt På, vil en alarm utløses under aktiv
navigering når farkosten styrer lenger unna kursen enn
verdien du har spesifisert for ute av kurs XTE-innstillingen.

Ute av kurs-alarm

• Av (Standard)
• På
Ute av kurs XTE

• 0,01 til 9,99 nm (eller tilsvarende
enheter)

Vanntemperatur Når den er satt På, utløses en alarm når sjøtemperaturen
er lik eller lavere enn verdien du har spesifisert for nedre
temperaturgrense eller lik eller større enn verdien du har
spesifisert for øvre temperaturgrense.

Vanntemperatur

• Av (Standard)
• På
Nedre temp.

• 60 grader fahrenheit (eller tilsvarende
enheter)

• –09,9 til +99,7 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheter)

Øvre temp.

• 75 grader fahrenheit (eller tilsvarende
enheter)

• -09,7 til 99,9 grader fahrenheit (eller
tilsvarende enheter)

Veipunkt nådd En alarm utløses når du kommer fram til et veipunkt.
Denne innstillingen lar deg spesifisere ved hvilken
avstand fra veipunktet alarmen skal utløses. Enhetene
som benyttes for denne innstillingen er basert på
enhetene du angir for avstand i enhetens oppsettsmeny.

0,01 til 9,99 nm (eller tilsvarende enheter)
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Meny for nullstilling av turteller
Med denne menyen kan du nullstille den valgte turtelleren.

Menyelement Beskrivelse
Nullstill tur 1 Nullstiller avstanden for tur 1.
Nullstill tur 2 Nullstiller avstanden for tur 2.
Nullstill tur 3 Nullstiller avstanden for tur 3.
Nullstill tur 4 Nullstiller avstanden for tur 4.

Systeminnstillingermenyen
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Autopilotsty-
ring

Aktiverer og deakti-
verer autopilotkon-
troller fra multifunk-
sjonsskjermen.

• På
• Av

DSC-varsler Aktiverer og deak-
tiverer DSC-radio-
varsler på multi-
funksjonsskjermen.

• På
• Av

GPS-oppsett Gir alternativer for
GPS-innstillinger.

• Se satellittstatus
• Differensial-GPS
• COG/SOG-filter
• Start GPS på nytt

Intern GPS Slår multifunksjons-
skjermens interne
GPS på eller av.

Note:
Alternativet
for intern
GPS er ikke
tilgjengelig på
skjermmodellen
e165.

• På
• Av

Datakilder Åpner valg
av foretrukne
datakilder for
tilkoblet utstyr.

Note: Menyen
for datakilder er
kun tilgjengelig
på skjermer
som er satt som
datamaster.

• GPS
• GPS-datum
• Tid og dato
• Kurs
• Dybde
• Hastighet
• Vind

Eksterne
enheter

Aktiverer oppsett av
kompatible eksternt
tilkoblede enheter.

Se avsnittet Meny
for eksterne enheter
i denne håndboken.

Trådløse
tilkoblinger

Gir tilgang til
alternativer
for Wi-Fi- og
bluetooth-tilkobling.

Se avsnittet
Meny for trådløse
tilkoblinger i denne
håndboken.

NMEA-oppsett Denne menyen lar
deg konfigurere
innstillinger for
NMEA-enheter.

Se avsnittet Meny
for NMEA-oppsett i
denne håndboken.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Systemprefe-
ranser

Lar deg konfigurere
systeminnstillinger

Se avsnittet
Meny for
systempreferanser i
denne håndboken.

Simulator Slår
simulatormodus
på eller av.

• Av
• På
• På (demofilm)

GPS-oppsett
Via alternativene for GPS-oppsett kan du konfigurere
en GPS-mottaker.
Global Positioning System (GPS) brukes til
å posisjonere båten din på kartet. Du kan
sette opp GPS-mottakeren og sjekke status for
den fra alternativet for GPS-status i menyen
Systeminnstillinger. For hver satellitt som spores,
viser skjermen følgende informasjon:
• Satellittnummer.
• Signalstyrke.
• Status.
• Asimutvinkel.
• Høydevinkel.
• Himmelvisning som viser posisjonen til sporede
satellitter.

D12204-1

61

4

2

3

5
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Element Beskrivelse
1 Himmelvisning — en visuell fremstilling av

posisjonen til sporede satellitter.
2 Satellittstatus — viser signalstyrke og status

for hver satellitt som finnes i himmelvisningen
til venstre i skjermen. De fargede søylene har
følgende betydning:

• Grå = søker etter satellitt.
• Grønn = satellitt i bruk.
• Oransje = sporer satellitt.

3 Horizontal Dilution of Position (HDOP) —
et mål på GPS-nøyaktigheten, beregnet ut ifra
ulike faktorer som satellittgeometri, systemfeil i
dataoverføringen og systemfeil i GPS-mottakeren.
Jo høyere tallet er, desto større er posisjonsfeilen.
En typisk GPS-mottaker har en nøyaktighet på
mellom 5 og 15 m. Som et eksempel; hvis man
antar en GPS-mottakerfeil på 5 m, vil en HDOP
på 2 bety en feil på ca. 15 m. Husk at selv et
svært lavt HDOP-tall IKKE er noen garanti for at
GPS-mottakeren gir deg riktig posisjon. Hvis du er
i tvil, kan du sjekke den angitte fartøyposisjonen i
kartapplikasjonen opp mot din faktiske avstand til
et kjent objekt på kartet.
Estimated Horizontal Position Error (EHPE)
– et mål på GPS-nøyaktighet som indikerer at
posisjonen din er innenfor en angitt sirkelradius
67 % av tiden.

4 Fix status — indikerer modusen som
GPS-mottaker rapporterer i (No Fix, Fix, D Fix
eller SD Fix).

5 Modus — modusen som er valgt av
GPS-mottakeren i øyeblikket.

6 Datum — GPS-mottakerens datuminnstilling
har betydning for nøyaktigheten av
posisjonsinformasjonen som vises i
kartapplikasjonen. For at GPS-mottakeren
og multifunksjonsskjermen skal korrespondere
nøyaktig med papirkartene dine, må de benytte
samme datum.

GPS-mottakerens nøyaktighet avhenger
av parameterne ovenfor, særlig asimut- og
høydevinklene, som benyttes i triangulering for å
beregne posisjonen din.

Ulike datakilder (MDS) - en oversikt
For installasjoner som har flere ulike datakilder, kan
det oppstå konflikt mellom data. Et eksempel er
installasjoner med mer enn én kilde til GPS-data.
MDS lar deg håndtere konflikter knyttet til følgende
typer data:
• GPS-posisjon.
• Kurs.
• Dybde.
• Hastighet.
• Vind.

Dette gjennomføres typisk som del av den
innledende installasjonen, eller når nytt utstyr legges
til.
Hvis dette IKKE gjøres, vil systemet prøve å løse
datakonflikter automatisk. Dette kan imidlertid føre til
at systemet velger kildedata som du ikke ønsker å
benytte.
Hvis MDS er tilgjengelig, kan systemet liste opp de
tilgjengelige datakildene og la deg velge hvilken
datakilde du foretrekker. For at MDS skal være
tilgjengelig, må alle produktene i systemet som
bruker datakildene som er oppført over, være
MDS-kompatible. Systemet kan vise deg hvilke
produkter som IKKE er kompatible. Det kan
være nødvendig å oppgradere programvaren
for disse ikke-kompatible produktene for å
gjøre dem kompatible. Gå til Raymarines
hjemmeside (www.raymarine.com) for å hente den
nyeste programvaren til produktene dine. Hvis
MDS-kompatibel programvare ikke er tilgjengelig
og du IKKE vil at systemet skal prøve å løse
datakonflikter automatisk, kan alle ikke-kompatible
produkter fjernes eller byttes ut, slik at hele systemet
blir MDS-kompatibelt.
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Datakildemeny
Denne menyen lar deg velge de eksterne sensorene og enhetene som skjermen skal hente data fra.
Auto/manuelt valg
For hver boks kan du se og velge din foretrukne datakilde. Valget av datakilde kan gjøres manuelt eller
settes automatisk:
• Auto — skjermen vil automatisk velge en enhet og forsøke å løse eventuelle datakonflikter som
kan oppstå når det finnes mer enn én datakilde for den bestemte datakilden (for eksempel flere
GPS-mottakere).

• Manuelt— når skjermen har søkt etter tilkoblede enheter, kan du velge den foretrukne enheten manuelt
fra listen.

Note: Velger du Auto, kan dette føre til at systemet velger en datakilde som du ikke ønsker å bruke.

Valg av enhet
Menyelement Beskrivelse
GPS Lar deg søke etter eksternt tilkoblede GPS-enheter og velge hvem du vil

bruke.
GPS-datum For at GPS-mottakeren og multifunksjonsskjermen skal korrespondere

nøyaktig med papirkartene dine, må de benytte samme datum. Dette
alternativet lar deg velge datakilde for dette datumet.

Tid og dato Lar deg velge enheten du vil bruke for tid- og datainformasjonen som
skjermen benytter.

Kurs Lar deg velge enheten du vil bruke for kursdata.
Dybde Lar deg velge enheten du vil bruke for dybdedata.
Hastighet Lar deg velge enheten du vil bruke for hastighetsdata.
Vind Lar deg velge enheten du vil bruke for vinddata.
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Meny for eksterne enheter
Denne menyen lar deg konfigurere de eksterne enhetene som er koblet til skjermen.

Menyelement Beskrivelse Merknader
Autopilotoppsett Ved tilkobling til en Evolution-autopilot

kan du med dette alternativet aktivere
og deaktivere autopilotkontroll og
autopilotlinjen. Du kan også få tilgang til
enkelte autopilotinnstillinger og -moduser.

Ekkoloddoppsett Lar deg velge en ekstern transduser
og sette opp alternativene for enheten,
som dybdeforskyvning. Lar deg også
konfigurere innstillingene for en intern
eller ekstern ekkoloddmodul.

Se menyalternativene i oppsettsmenyen
for transduseren, som beskrevet i
avsnittet om ekkolodd i dette dokumentet,
for en forklaring av disse alternativene.

Radaroppsett Lar deg gjøre radarinnstillinger, som
justering og tidssending.

Se beskrivelsen av menyalternativene i
oppsettsmenyen for radar i avsnittet om
radar i dette dokumentet for en forklaring
av disse alternativene.

Oppsett av AIS-enhet Lar deg konfigurere tilleggsfunksjoner
for AIS-enheter, som stillemodus.
Menyelementet er kun tilgjengelig når
en AIS-enhet er oppdaget eller når
simulatormodus er på.

Se menyalternativene i oppsettsmenyen
for AIS, som beskrevet i avsnittet om AIS
i dette dokumentet, for en forklaring av
disse alternativene.

Fjernkontroll Lar deg tilpasse bestemte kontroller for
Raymarines Bluetooth-fjernkontroller (for
eksempel RCU-3).

For an explanation of these options refer
to the Remote Control section of this
document.

Transduseroppsett Viser en liste over tilkoblede transdusere
som du kan velge og kalibrere.

Væroppsett Lar deg velge bussen værmottakeren er
koblet til:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

Bryterpaneloppsett Lar deg installere og avinstallere
konfigurasjonsfiler for bryterpanelet.

Eksternt tastatur Lar deg pare og oppheve paring for
eksterne tastaturer.

Motoroppsett Her kan du kjøre veiviseren for
motoridentifisering.

For en forklaring av disse alternativene
kan du se under avsnittet Veiviser for
motoridentifisering i dette dokumentet.
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Tilkoblingsmeny
Med denne menyen kan du koble trådløse Bluetooth- og WiFi-enheter til skjermen.
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Bluetooth Aktiver eller deaktiver Bluetooth på skjermen. • På

• Av (Standard)
Wi-Fi Aktiver eller deaktiver WiFi på skjermen. • På

• Av (Standard)
Tilkoblingsbehandling Gir en liste over Bluetooth-enheter innen

rekkevidde. Når du merker av en tilkobling i
listen og trykker OK, blir følgende alternativer
tilgjengelige:

• Koble fra/Glem denne enheten — Koble fra
enheten og fjern den fra tilkoblingslisten. Hvis
du vil koble fra en enhet på denne måten, må
du pare den på nytt hvis du vil koble den til
multifunksjonsskjermen senere.

• Audiokontroll — Hvis dette alternativet
er satt til På, kan du styre lyden for en
kompatibel trådløs medieavspiller fra
multifunksjonsskjermen.

• Koble fra / Glem denne enheten
• Audiokontroll Av / På.

Ny Bluetooth-tilkobling Når du velger denne menyen, initieres
paringsprosessen for Bluetooth. Dette er
nødvendig for å koble en trådløs fjernkontroll eller
medieavspiller til multifunksjonsskjermen.

WiFi-navn Lar deg angi SSID (WiFi-navn) for tilkobling av
WiFi-enheter ved hjelp av kryptert tilkobling.
Hvis du vil forhindre uautoriserte enheter fra å få
tilgang til å koble seg til skjermen, må du angi den
samme SSID-en for både multifunksjonsskjermen
og den trådløse enheten du vil koble til.

WiFi-sikkerhet Du kan kryptere multifunksjonsskjermens
WiFi-forbindelse for å unngå at uautoriserte
enheter får tilgang. Via dette menyelementet
kan du velge hvilken type WPA-kryptering (WiFi
Protected Access) du vil benytte. WPA2 gir
høyere sikkerhet enn WPA.

• Ingen
• Kun WPA
• Kun WPA 2. (Standard)
• WPA / WPA2.

WiFi-passord Lar deg angi passord for WiFi-tilkoblingen. Hvis
du vil forhindre uautoriserte enheter fra å få
tilgang til å koble seg til skjermen, må du angi
samme passord for både multifunksjonsskjermen
og den trådløse enheten du vil koble til.

WiFi-kanal Multifunksjonsskjermen velger som standard
en tilgjengelig WiFi-kanal automatisk.
Hvis du opplever problemer med trådløs
video-streaming, kan det være nødvendig å
spesifisere en WiFi-kanal manuelt for både
multifunksjonsskjermen og enheten du vil streame
video til.

• 1 (Standard)
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
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Menyelement Beskrivelse Alternativer

• 11
Mobilapplikasjoner Lar deg velge typen mobilapplikasjon som skal

være i bruk:

• Kun visning — RayView
• Fjernkontroll — RayRemote eller RayControl

• Av (Standard)
• Kun visning
• Fjernkontroll
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Oppsettsmeny for NMEA
Denne menyen lar deg konfigurere innstillinger for NMEA-enheter.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Overføring NMEA-kurs Hvis den er satt PÅ, vil NMEA-kursdata

overføres til SeaTalk-databussen og sendes
til alle NMEA-tilkoblede enheter. Hvis den er
satt AV,vil NMEA-kursdata IKKE overføres til
SeaTalk-bussen. Et eksempel på når du kan
bruke denne innstillingen, er når du bruker
MARPA med en ekstern rask kurs sensor. Da skal
dette alternativet være satt AV for å sikre at alle
NMEA-tilkoblede enheter mottar kursdata fra den
eksterne kurssensoren.

• På
• Av (Standard)

Innstillinger for NMEA-utgang Lar deg aktivere eller deaktivere individuelle
NMEA-"setninger" som multifunksjonsskjermen
sender til enhetene som er koblet til
NMEA-utgangsporten.

• APB
• BWC
• BWR
• DBT
• DPT
• GGA
• GLL
• GSA
• GSV
• MTW
• MWV
• RMA
• RMB
• RMC
• RSD
• RTE
• TTM
• VHW
• VLW
• VTG
• WPL
• ZDA

NMEA-inngangsport 1 Lar deg angi riktig porthastighet for utstyret som er
koblet til NMEA-inngangsport 1. Bruk alternativet
AIS 38400 for AIS-mottakere.

• NMEA 4800
• AIS 38400

NMEA-inngangsport 2 Lar deg angi riktig porthastighet for utstyret som er
koblet til NMEA-inngangsport 2. Bruk alternativet
AIS 38400 for AIS-mottakere.

• NMEA 4800
• AIS 38400

Skjermtilpasning 361



Menyen for systempreferanser
Menyelement Beskrivelse Alternativer
Peilemodus Bestemmer hvordan peile- og kursdata

vises. Dette påvirker ikke hvordan kart- eller
radarvisningene tegnes.

• Sann (Standard)
• Magnetisk

Variasjonskilde Denne innstillingen kompenserer for den naturlige
forskyvningen fra jordens magnetfelt. Når den er
satt til Auto, kompenserer systemet automatisk,
og kompensasjonsverdien vil vises i parentes. For
å angi din egen kompensasjonsverdi kan du velge
alternativet Manuell, og deretter angi verdien
ved hjelp av innstillinger Manuell variasjon (se
nedenfor). Denne verdien vil også være gyldig for
andre tilkoblede Raymarine-instrumenter.

• Auto (kompensasjonsverdi
vises) (Standard)

• Manuell

Manuell variasjon Når menyelementet variasjonskilde er satt til
Manuell (se over), bruker du denne innstillingen
Manuell variasjon til å angi kompensasjonsverdien
du ønsker å benytte.

• Område: 0 til 30 grader, øst eller vest
•

Systemdatum For at GPS-mottakeren og multifunksjons-
skjermen skal korrespondere nøyaktig med
papirkartene dine, må de benytte samme datum.
Standarddatum for multifunksjonsskjermen er
WGS1984. Hvis dette ikke er datumet som
er benyttet i papirkartene dine, kan du endre
datumet som multifunksjonsskjermen skal bruke.
Når du endrer datum for multifunksjonsskjermen,
vil kartets gradnett flyttes til det nye datumet.
Breddegrad/lengdegrad for de kartografiske
egenskapene vil også endres tilsvarende.
Multifunksjonsskjermen vil forsøke å justere
eventuell GPS-mottaker til det nye datumet på
følgende måte:

• Den interne GPS-mottakeren vil korreleres
automatisk hver gang du endrer datumet.

• Hvis du har en Raymarine GPS-mottaker som
bruker SeaTalk eller SeaTalkng, vil den tilpasses
automatisk hver gang du endrer datumet på
multifunksjonsskjermen.

• Hvis du har en Raymarine GPS-mottaker som
bruker NMEA 0183 eller en GPS-mottaker fra
annen leverandør, må du justere den separat.

Det vil kunne være mulig å bruke
multifunksjonsskjermen til å justere en
NMEA 0183 GPS-mottaker. Fra startbildet går du
tilOppsett > Systeminnstillinger > GPS-oppsett
> Se satellittstatus. Hvis datumversjonen vises,
kan det være mulig å endre den. Fra startbildet
går du til Oppsett > Systeminnstillinger >
Datakilder > GPS-datum.

Note: Raymarine anbefaler at du sjekker den
angitte fartøyposisjonen i kartapplikasjonen
opp mot din faktiske avstand til et kjent objekt
på kartet. En typisk GPS har en nøyaktighet
på mellom 5 og 15 m.
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Vedlikeholdsmeny
Denne menyen gir tilgang til tilbakestilling av systeminnstillinger og diagnostikk.

Menyelement Beskrivelse Alternativer
Justering av berøringsskjerm Hvis berøringsskjermen ikke er tilpasset

din berøring, kan du justere den på nytt for
å gjøre den mer nøyaktig. Kalibreringen
utføres gjennom en enkel handling, for optimal
fingertrykk-skjermrespons. Utfør denne
kalibreringen når båten din er ankret opp eller
fortøyd, slik at resultatet skal bli optimalt.

Note: Alternativet for justering av
berøringsskjerm er ikke nødvendig på skjermer
i ny c-serie.

Datamaster Alle systemer med mer enn én
multifunksjonsskjerm i nettverk må ha en
spesifisert datamaster. Datamasteren er skjermen
som fungerer som primærkilde for data for alle
skjermene, i tillegg til at den behandler eksterne
informasjonskilder.

Lett Reset Dette alternativet tilbakestiller menyalternativer,
datasider og datalinjeinnstillinger til
fabrikkinnstillinger. Det vil IKKE påvirke
veipunktene, rutene eller slepesporene.

• Ja
• Nei

Total Reset I tillegg til tilbakestillingen av innstillingene som er
beskrevet over, vil dette alternativet også fjerne
ALLE veipunkter, ruter og spor.

• Ja
• Nei

Diagnostikk Diagnostikkmenyen gir detaljert informasjon
om multifunksjonsskjermen og tilkoblede
enheter. Tilgjengelig informasjon er blant annet
serienummer for produkt, programvareversjon
og nettverkstatus. Når du velger menyelementet
Diagnostikk, skanner multifunksjonsskjermen etter
tilkoblet utstyr og lar deg velge produktet du vil
se. Du kan også lagre diagnostikkinformasjonen
på et minnekort. Dette er særlig nyttig for å
kunne sende detaljert informasjon til Raymarines
kundestøtte hvis du har et teknisk problem.
Med alternativet Grensesnitt kan du se statistikk
og bufferinformasjon for NMEA-portene 1 og 2
og SeaTalkng.
Med alternativet Sirius kan du se mottatte
meldinger, historikk og feil.

• Velg enhet
• Sirius
• Lagre logger
• Slett logger
• Grensesnitt
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Diagnostikkmeny
Hvis du opplever problemer med multifunksjonsskjermen eller nærliggende enheter, kan du bruke
diagnostikkmenyen for å se informasjon om enheten din og tilkoblet utstyr.

Velg enhet Lar deg se en liste over alle enhetene som
er koblet til via SeaTalkhs-nettverket.
Du kan også velge et element i listen for å
se flere detaljer om den aktuelle enheten.

• Enhet
• Serienr.
• Nettverk
• Programvare

Sirius Ved tilkobling til en Sirius-værmottaker kan
du med dette alternativet se værstatistikk
fra Sirius.

Lagre logger Lar deg lagre feillogger til SD-kort for
feilsøkingsformål.

Slett logger Ved å velge dette alternativet sletter du
eventuelle feillogger på enheten.

Grensesnitt Muliggjør statistikkvisning og visning og
registrering av buffere på NMEA-innganger
og SeaTalkng-bussen.
På multifunksjonsskjermer med flere
minnekortspor kan du også velge hvilket
minnekortspor bufferen skal lagres på.

• NMEA 1
• NMEA 2
• SeaTalkng

• Registrer fil

364 a Series / c Series / e Series



Kapitel 29: Vedlikeholde skjermen

Kapitelinnhold
• 29.1 Service og vedlikehold På side 366
• 29.2 Rengjøring På side 366
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29.1 Service og vedlikehold
Dette produktet inneholder ingen deler som trenger
service. La autoriserte Raymarine-forhandlere ta seg
av alt vedlikehold og alle reparasjoner. Uautoriserte
reparasjoner kan gjøre garantien ugyldig.

Rutinesjekk av utstyr
Raymarine anbefaler på det sterkeste at du
gjennomfører en rekke ulike rutinesjekker av utstyret,
slik at du sørger for at det virker som det skal.
Gjennomfør følgende kontroller med jevne
mellomrom:
• Se over alle kabler for tegn på skade eller slitasje.
• Sjekk at alle kabler er koblet til på riktig og
forsvarlig måte.

29.2 Rengjøring
Best mulig rengjøring.

Ved rengjøring av produktet:
• IKKE tørk av skjermen med en tørr klut, da dette
vil kunne ripe opp skjermens overflate.

• IKKE bruk slipemidler eller syre- eller
ammoniakkbaserte produkter.

• IKKE bruk spyler.

Rengjøring av kabinettet
Skjermenheten er tett, og regelmessig rengjøring er
ikke nødvendig. Hvis du må rengjøre enheten, bør
du følge denne standardfremgangsmåten:
1. Slå av skjermen.
2. Tørk den av med en ren, myk klut (mikrofiberklut

er ideelt).
3. Bruk om nødvendig et mildt rengjøringsmiddel

for å fjerne fettmerker.

Note: IKKE bruk løsnings- eller rengjøringsmidler
på selve skjermen.

Note: I visse tilfeller kan det oppstå kondens på
innsiden av skjermen. Dette vil ikke være skadelig
for enheten, og det kan fjernes ved å slå på
skjermen og ha den på en kort periode.

Rengjøring av skjermen
Skjermen er overflatebehandlet. Dette gjør den
vannavstøtende og hindrer gjenskinn. Gjør følgende
for å unngå å skade denne overflaten:
1. Slå av skjermen.
2. Skyll skjermen med rent vann for å fjerne all skitt

og alle saltrester.
3. La skjermen tørke av seg selv.
4. Hvis det gjenstår noen flekker, tørker du av

skjermen svært forsiktig med en ren mikrofiberklut
(fås hos optiker).

Rengjøring av soldekselet
Soldekselet som følger med, har en klebende
overflate. I blant kan uønsket smuss feste seg på
denne overflaten. Rengjør soldekselet regelmessig
ved hjelp av denne prosedyren:
1. Ta dekselet forsiktig av skjermen.
2. Skyll det med rent vann for å fjerne all skitt og

alle saltrester.
3. La dekselet tørke av seg selv.

366 a Series / c Series / e Series



Kapitel 30: Feilsøking

Kapitelinnhold
• 30.1 Feilsøking På side 368
• 30.2 Feilsøking for oppstart På side 369
• 30.3 Feilsøking for radar På side 370
• 30.4 GPS-feilsøking På side 371
• 30.5 Feilsøking for sonar På side 372
• 30.6 Feilsøking for termisk kamera På side 373
• 30.7 Feilsøking for systemdata På side 375
• 30.8 Video-feilsøking På side 376
• 30.9 Feilsøking for Wi-Fi På side 377
• 30.10 Feilsøking for Bluetooth På side 378
• 30.11 Feilsøking for berøringsskjerm På side 379
• 30.12 Justering av berøringsskjerm På side 380
• 30.13 Diverse feilsøking På side 381
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30.1 Feilsøking
Feilsøkingsinformasjonen indikerer sannsynlige
årsaker og korrigerende tiltak som kreves for vanlige
problemer for marint elektronisk utstyr.
Alle Raymarines produkter gjennomgår omfattende
testing og programmer for kvalitetskontroll før de
pakkes og sendes. Hvis du imidlertid skulle oppleve
problemer med bruken av produktet, vil du i dette
avsnittet finne hjelp med tanke på å finne ut hva som
er feil og hva du kan gjøre for å gå tilbake til vanlig
drift.
Hvis du, etter å ha sett i dette avsnittet, fortsatt har
problemer med enheten, ber vi deg om å kontakte
Raymarines tekniske support.
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30.2 Feilsøking for oppstart
Her beskrives oppstartsproblemer og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Sjekk aktuelle sikringer og brytere.
Sjekk at strømkabelen er intakt og at alle tilkoblinger er
faste og fri for korrosjon.

Systemet (eller deler av det)
starter ikke opp.

Problem med strømforsyning.

Sjekk at strømkilden har riktig spenning og strøm.
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30.3 Feilsøking for radar
Her beskrives problemer knyttet til radar og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Sjekk at strømkabelen er intakt og at alle tilkoblinger er
faste og fri for rust.
Sjekk aktuelle sikringer og brytere.

Radarskannerens strømtilførsel

Sjekk at strømkilden har riktig spenning og strøm (ved
hjelp av spenningsbooster hvis hensiktsmessig).
Sjekk at skanneren er riktig koblet til en
Raymarine-nettverksbryter eller SeaTalkhs-krysskobling
(etter hva som passer).
Sjekk status for Raymarine-nettverksbryteren.

SeaTalkhs / RayNet
nettverksproblem

Sjekk at SeaTalkhs-/RayNet-kabler er intakte.
Programvareuoverensstem-
melse mellom utstyr kan hindre
kommunikasjon.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Melding om ingen data eller
ingen skanner

Bryter på radarfoten er i
OFF-posisjon

Sørg for at bryteren står i ON-posisjon.

Radaren vil ikke initialiseres
(spenningskontrollmodus (VCM)
står fast i "sovemodus")

Dårlig spenningstilførsel Kontroller strømtilkobling ved VCM. (Spenning ved inngang
= 12 / 24V, utgangsspenning = 40V)

Peilingen for et mål på
radarskjermen er feil.

Peilingsjustering for radar er
nødvendig.

Sjekk og still inn peilingsjusteringen for radaren.
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30.4 GPS-feilsøking
GPS-problemer og mulige årsaker og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Geografisk posisjon eller
rådende omstendigheter
forhindrer satellitt-
posisjonsbestemmelse.

Sjekk jevnlig om en posisjonsbestemmelse kan hentes
under bedre forhold eller i et annet geografisk område.

GPS-tilkoblingsfeil. Sørg for at eksterne GPS-tilkoblinger og ledninger er
riktige og uten feil.

Ekstern GPS-antenne i dårlig
posisjon.
For eksempel:

• Under dekk.
• I nærheten av sendende

utstyr som VHF-radio.

Sørg for at GPS-antennen står fritt mot himmelen.

GPS-statusikonet “No Fix” vises.

GPS-installasjonsproblem. Se installasjonsanvisningene.

Note: Du kan få opp et skjermbilde med GPS-status. Dette gir informasjon om satellittsignalets styrke og annen relevant
informasjon.
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30.5 Feilsøking for sonar
Her beskrives problemer knyttet til sonar og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Feil ved strømtilførsel. Kontroller strømtilførsel og kabler.
Annen feil på enhet. Se anvisningene som følger med enheten.

Sjekk at enheten er riktig koblet til en SeaTalkhs Raymarine
nettverksbryter eller krysskobling (etter hva som passer).
Kontroller status for Raymarine-nettverksbryteren (hvis
aktuelt).

SeaTalkhs / RayNet
nettverksproblem.

Kontroller at SeaTalkhs/ RayNet-kabler ikke har skader.

Sonardata er ikke tilgjengelige
på multifunksjonsskjermen.

Programvareuoverensstem-
melse mellom utstyr kan hindre
kommunikasjon.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Styrke- eller
frekvensinnstillingene kan
være uegnede for de rådende
forholdene.

Sjekk forhåndsinnstillingene for ekkolodd og innstillingene
for styrke og frekvens.

Feil ved strømtilførsel Sjekk strømtilførselens spenning. Hvis den er for lav, kan
dette påvirke enhetens sendestyrke.

Kabelfeil. Sørg for at strøm-, transduser- og alle andre kabler til
enheten er koblet riktig til og er uten skader.
Sjekk at transduseren er montert riktig og at den er ren.Transduserfeil
Hvis transduseren er hekkmontert, må du sjekke at den
ikke er skadet fordi den har truffet på objekter.

Annen feil på enhet. Se anvisningene som følger med enheten.
Stasjonær farkost Fiskebuer vises ikke når båten er stasjonær. Fisken vil

vises på skjermen som rette linjer.
Høy hastighet Det kan være forstyrrende turbulens rundt transduseren.

Problemer med
dybdeavlesninger eller
sonarbilde.

Rullehastighet satt til null Juster rullehastighet
Feil på skovlhjul Sjekk at skovlhjulet er rent.
Ingen hastighetsforskyvning er
satt

Angi hastighetsforskyvning.
Uriktig hastighetsavlesing

Uriktig kalibrering Kalibrer utstyret på nytt
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30.6 Feilsøking for termisk kamera
Her beskrives problemer knyttet til termisk kamera og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Kameraet er i standby-modus. Kameraet vil ikke vise video hvis det er i standby-modus.

Bruk kamerakontrollene (enten applikasjonen for termisk
kamera eller joysticken) til å "vekke" kameraet fra standby.

Problem med videotilkoblingen
for termisk kamera.

• Kontroller at videokablene for kameraet er koblet til
riktig.

• Sørg for at videoen er koblet til videoinngang 1 på
multifunksjonsskjermen eller GVM.

• Sørg for at du har valgt riktig videoinngang på skjermen.

Video vises ikke.

Problem med strømforsyning til
kamera eller joystick (hvis den
brukes som primærkontroll)

• Sjekk strømtilkoblingene til kameraet og joystickene /
PoE-injektor (hvis det brukes).

• Sørg for at strømbryteren er på.
• Sjekk status for sikring/bryter.

Termisk kamera kan ikke styres
fra Raymarine-skjermen eller
tastaturet.

Applikasjonen for termisk
kamera kjører ikke.

Sørg for at applikasjonen for termisk kamera kjører på
multifunksjonsskjermen (i motsetning til videoapplikasjonen
som ikke har kamerastyring).
Sjekk at styreenheten og det termiske kameraet er koblet
riktig på nettverket (Merk: Dette kan være en direktekobling
eller via en Raymarine-nettverksbryter).
Sjekk status for Raymarine-nettverksbryteren.

Nettverksproblem.

Sjekk at SeaTalkhs-/RayNet-kabler er intakte.
Konflikt mellom styreenheter,
f.eks. pga. flere brukere på ulike
stasjoner.

Sørg for at ingen andre styreenheter er i bruk på samme
tid.

Sjekk strøm-/nettverksledninger til styreenhet
og PoE-injektor (PoE brukes kun med valgfri
joystick-kontrollenhet).

Ujevne eller trege styreenheter.

Problem med styreenheten.

Sjekk eventuelle andre styreenheter. Hvis andre
styreenheter er i drift, vil dette eliminere muligheten for en
mer fundamental kamerafeil.

Kameraet er ikke av en modell
med dobbel-linse.

Kun termiske kameraer med dobbel-linse gir støtte for
veksling mellom termisk og synlig bilde.

Kan ikke veksles mellom termisk
og synlig (VIS/IR) videobilde.

VIS/IR-kabel er ikke koblet til. Sørg for at VIS/IR-kabelen er koblet fra kameraet og til
Raymarine-systemet. (Kabelen for kun IR gir ikke støtte
for veksling).

Kabel av dårlig kvalitet eller feil
på kabel.

Sørg for at videokabelen ikke er lenger enn nødvendig.
Jo lenger kabelen er (eller jo mindre tykkelsen er), desto
større blir signaltapene. Bruk kun beskyttede kabler av
høy kvalitet som egner seg for bruk på sjøen.

Støyete bilde.

Kabelen plukker opp
elektromagnetisk interferens
(EMI) fra en annen enhet.

• Sørg for at du bruker en beskyttet kabel av høy kvalitet.
• Sørg for at ledningene er godt atskilt, slik at du for

eksempel ikke har data- og strømkabler helt tett på
hverandre.
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Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Lysstyrken for skjermen er satt
for lavt.

Bruk lystyrkestyringen på skjermen til å justere bildet slik
du ønsker.

Innstillingene for kontrast eller
lyststyrke i applikasjonen for
termisk kamera er satt for lavt.

Bruk menyene for termisk kamera-applikasjonen til å
justere kontrast og lysstyrke for bildet.

Bilde er for mørkt eller for lyst.

Scene-modusen passer ikke for
de aktuelle forholdene.

Under enkelte omstendigheter kan det være
hensiktsmessig med en annen innstilling for scene-modus.
En svært kald bakgrunn (som himmelen) kan for eksempel
føre til at kameraet bruker et større temperaturområde enn
optimalt. Bruk knappen SCENE.

Bildet fryser med jevne
mellomrom.

FFC (Flat Field Correction). Bildet vil pauses med jevne mellomrom under Flat Field
Correction (FFC)-syklusen. Rett før FFC vil en liten grønn
firkant vises øverst i skjermens venstre hjørne.

Bildet er snudd opp ned. Kameraets "Ball
down"-innstilling er feil.

Kontroller at "Ball down"-innstillingen i oppsettsmenyen
for kameraet er riktig.
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30.7 Feilsøking for systemdata
Det kan oppstå problemer med utstyret med tanke på dataene som deles mellom tilkoblet utstyr. Slike
problemer, mulige årsaker og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Sjekk databussens (f.eks. SeaTalkng) ledninger og
tilkoblinger.
Sjekk den generelle tilstanden på databussens (f.eks.
SeaTalkng) ledninger.

Data mottas ikke på skjermen.

Se databussens referansehåndbok hvis du har den
tilgjengelig (f.eks. referansehåndbok for SeaTalkng)
Sjekk kilden for dataene som mangler (f.eks.
ST70-instrument eller motorgrensesnitt).
Sjekk strømtilførselen til SeaTalk-bussen.

Datakilde (f.eks.
ST70-instrument eller
motorgrensesnitt) virker ikke.

Se håndboken fra produsent for det aktuelle utstyret.

Instrument-, motor- eller andre
systemdata er ikke tilgjengelige
på skjermene.

Programvareuoverensstem-
melse mellom utstyr kan hindre
kommunikasjon.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Kontroller at alt nødvendig utstyr er koblet til nettverket.
Sjekk status for Raymarine-nettverksbryteren.

Nettverksproblem

Kontroller at SeaTalkhs/ RayNet-kabler ikke har skader.

Instrument- eller andre
systemdata mangler på enkelte
skjermer.

Programvareuoverensstem-
melse mellom utstyr kan hindre
kommunikasjon.

Kontakt Raymarines tekniske support
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30.8 Video-feilsøking
Problemer med video og mulige årsaker og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Melding om manglende signal
på skjermen (videobilde vises
ikke)

Feil ved kabel eller tilkobling Sjekk at alle tilkoblinger er intakte og fri for korrosjon.
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30.9 Feilsøking for Wi-Fi
Det kan oppstå problemer med utstyret med tanke på dataene som deles mellom trådløse enheter. Slike
problemer, mulige årsaker og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Kontroller at Wi-Fi er aktivert på multifunksjonsskjermen
(Startbilde: > Oppsett > Systeminnstillinger > Trådløse
tilkoblinger > Wi-Fi > På).
Sørg for at alternativet "Wi-Fi" er aktivert på iPhonen
(gjøres fra innstillingsmenyen på telefonen).

Ingen trådløs tilkobling. Tablet/Smarttelefon har ikke
noen etablert trådløs tilkobling
med multifunksjonsskjermen.

Sørg for at Raymarine-forbindelsen er valgt som
WiFi-nettverk. Hvis det er spesifisert et passord for
multifunksjonsskjermens Wi-Fi-tilkobling, må du sørge for
at du skriver inn det samme passordet på iPhone-telefonen
når du bes om dette.
Last ned den aktuelle Raymarine-appen fra den relevante
applikasjonsbutikken.

Tablet/Smarttelefon har ikke
Raymarine-appen installert og
åpen. Start opp Raymarine-appen på enheten.

Ingen Raymarine-app på
enheten

Mobilapplikasjoner
er IKKE aktivert på
multifunksjonsskjermen.

Aktiver "Viewing only" eller "Remote Control" (Startbilde:
> Oppsett > Systeminnstillinger > Trådløse tilkoblinger
> Mobilapplikasjoner).

Enhet ikke kompatibel med
Raymarine-app

Anbefalte enhetskrav:

• iOS-enheter = Beste ytelse fås med iPhone 4 eller nyere
og iPad 2 eller nyere.

• Android/Kindle Fire = Beste ytelse fås med 1GHz
prosessor eller bedre og med 2.2.2. eller nyere.

Raymarine-app kjører sakte
eller ikke overhodet.

MFD-programvare ikke
kompatibel med mobilappen

Kontroller at MFD har programvareapplikasjon i versjon
3.15 eller nyere.
Last ned applikasjonen "Navionics Marine" fra Apple App
Store.

Tablet/Smarttelefon har ikke
applikasjonen "Navionics
Marine" installert og åpen.

Åpne applikasjonen på telefonen.

Ingen veipunkt/ruter-
synkronisering med Navionic
Marine-app.

Kartapplikasjonen kjører ikke på
multifunksjonsskjermen.

Start kartapplikasjonen på multifunksjonsskjermen.

Svakt eller ustabilt WiFi-signal. Støy fra andre trådløse enheter
i nærheten.

Flere ulike trådløse enheter i drift samtidig (som bærbare
datamaskiner, telefoner og andre trådløse enheter) kan
iblant gi konflikter i de trådløse signalene. Slå av hver
enkelt trådløs enhet etter tur for å identifisere hvilken enhet
som skaper støyen.

Smarttelefon/Tablet kan ikke
lenger kobles til Internett eller
motta e-poster etter at en
Raymarine-mobilapplikasjon er
brukt.

Enheten er fortsatt koblet til
multifunksjonsskjermen.

Kontroller at tilgangspunktet på enheten din er satt tilbake
til ditt forrige tilgangspunkt (f.eks. Wi-Fi-nettverket i havna).
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30.10 Feilsøking for Bluetooth
Det kan oppstå problemer med utstyret med tanke på dataene som deles mellom trådløse enheter. Slike
problemer, mulige årsaker og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Kontroller at Bluetooth er aktivert på multifunksjonsskjer-
men (Startbilde: > Oppsett > Systeminnstillinger >
Tilkoblinger > Bluetooth > På).
Sørg for at alternativet "Bluetooth" er aktivert på iPhonen
(gjøres fra innstillingsmenyen på telefonen).

Ingen trådløs tilkobling. iPhone har ikke noen etablert
Bluetooth-tilkobling med
multifunksjonsskjermen.

Sørg for at Bluetooth-enheten er satt opp for
multifunksjonsskjermen du ønsker å bruke den med. For å
gjøre dette: Startbilde: > Oppsett > Systeminnstillinger
> Tilkoblinger > Ny Bluetooth-tilkobling.

Mediespilleren er ikke
kompatibel med Bluetooth
2.1 + EDR effektklasse 1.5
(støttet profil: AVRCP 1.0) eller
senere.

Hør med utstyrsprodusenten om Bluetooth-
kompatibiliteten. Hvis enheten ikke er kompatibel med
Bluetooth 2.1 + EDR effektklasse 1.5 (støttet profil: AVRCP
1.0), egner den seg ikke for trådløs bruk sammen med
multifunksjonsskjermen.

Ingen kontroll for
medieavspilling.

"Audiokontroll" er IKKE aktivert
på multifunksjonsskjermen.

Aktiver "Audiokontroll" (Startbilde: > Oppsett
> Systeminnstillinger > Tilkoblinger >
Tilkoblingsbehandling > Audiokontroll > På).

Svakt eller ustabilt
Bluetooth-signal.

Støy fra andre trådløse enheter
i nærheten.

Flere ulike trådløse enheter i drift samtidig (som bærbare
datamaskiner, telefoner og andre trådløse enheter) kan
iblant gi konflikter i de trådløse signalene. Slå av hver
enkelt trådløs enhet etter tur for å identifisere hvilken enhet
som skaper støyen.
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30.11 Feilsøking for berøringsskjerm
Her beskrives problemer knyttet til berøringsskjermen og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Touch-låsen er aktivert. Bruk joysticken for å deaktivere touch-låsen fra startbildet.
Skjermen betjenes ikke med
bare fingrene, men for eksempel
med hansker på.

Bare fingre må være i kontakt med skjermen for optimal
betjening. Alternativt kan du bruke elektrisk ledende
hansker.

Berøringsskjermen må
kalibreres.

Bruk oppsettsmenyene til å kalibrere berøringsskjermen.

Berøringsskjermen virker ikke
som forventet.

Saltvann på skjermen. Rengjør og tørk skjermen forsiktig i henhold til anvisningene
som følger med.
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30.12 Justering av berøringsskjerm
Hvis berøringsskjermen ikke er tilpasset din berøring,
kan du justere den på nytt for å gjøre den mer
nøyaktig.
Kalibreringen utføres gjennom en enkel handling,
for optimal fingertrykk-skjermrespons. Utfør denne
kalibreringen når båten din er ankret opp eller
fortøyd, slik at resultatet skal bli optimalt.

Note: Dette gjelder bare for multifunksjonsskjermer
med berøringsfunksjonalitet.

Justering av berøringsskjerm
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Justering av berøringsskjerm.
4. Plasser fingeren din på objektet på skjermen og

ta den bort igjen øyeblikkelig.
5. Gjenta dette tre ganger.
6. Hvis dette var vellykket, vil en "Justering

fullført"-melding vises.
7. Velg Avbryt for å gå tilbake til vedlikeholdsme-

nyen.
8. Hvis det oppsto feil ved justeringsprosedyren, vil

en "Ugyldig touch oppdaget"-melding vises og
justeringsprosedyren vil startes på nytt.

9. Etter to mislykkede justeringsprosedyrer
vil du kanskje bli bedt om å utføre en
presisjonsjustering.
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30.13 Diverse feilsøking
Her beskrives diverse problemer og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger
Sjekk aktuelle sikringer og brytere.
Sjekk at strømkabelen er intakt og at alle tilkoblinger er
faste og fri for korrosjon.

Periodevis tilbakevendende
problem med strøm til skjermen.

Sjekk at strømkilden har riktig spenning og strøm.

Feiltilpasning mellom
programvare (oppgradering
nødvendig).

Gå til www.raymarine.com og klikk på support for å laste
ned den nyeste programvaren.

Skjermen virker ikke som den
skal:

• Hyppige uventede
tilbakestillinger.

• Systemavbrudd eller andre
feil.

Gale data / annet ukjent
problem.

Utfør en fabrikknullstilling.

NB!: Dette vil føre til at alle innstillinger og data (som
veipunkter) som er lagret på produktet, vil gå tapt. Lagre
viktige data på et minnekort før du tilbakestiller systemet.
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Kapitel 31: Teknisk support

Kapitelinnhold
• 31.1 Raymarines kundestøtte På side 384
• 31.2 Øvrig support På side 384
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31.1 Raymarines kundestøtte
Raymarine har et omfattende kundestøttetilbud. Du
kan kontakte kundestøtten gjennom Raymarines
hjemmeside eller på telefon eller e-post. Hvis det
oppstår et problem, ber vi deg om å bruke en av
ressursene nedenfor for bistand.

Kundestøtte på nett
Gå til kundestøtteområdet på hjemmesiden vår:
www.raymarine.com
Her finner du ofte stilte spørsmål, serviceinformasjon,
e-postadresser til Raymarines avdeling for
teknisk support og informasjon om lokale
Raymarine-forhandlere.

Brukerstøtte på telefon og e-post
I USA:
• Tlf: +1 603 324 7900
• Gratisnummer: +1 800 539 5539
• E-post: support@raymarine.com
I Storbritannia, Europa og Midtøsten:
• Tlf: +44 (0)13 2924 6777
• E-post: ukproduct.support@raymarine.com
I Sørøst-Asia og Australia:
• Tlf: +61 (0)29479 4800
• E-post: aus.support@raymarine.com

Produktinformasjon
Hvis du skal be om service, ber vi deg om å ha
følgende opplysninger for hånden:
• Produktnavn.
• Produkt-ID.
• Serienummer.
• Programvareversjon.
• Systemdiagrammer.
Du finner denne informasjonen ved hjelp av
produktenes menyer.

Vise produktinformasjon
Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Diagnostikk.
4. Velg Velg enhet.
5. Velg det aktuelle produktet fra listen.
6. Velg Vis alle data.

31.2 Øvrig support
Kontakt- og supportinformasjon for eksterne
leverandører finnes på deres respektive
hjemmesider.

Blanding
www.fusionelectronics.com

Navionics
www.navionics.com

Sirius
www.sirius.com
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Kapitel 32: Teknisk spesifikasjon

Kapitelinnhold
• 32.1 a6x Fysiske spesifikasjoner På side 386
• 32.2 a7x Fysiske spesifikasjoner På side 386
• 32.3 Effektspesifikasjoner for a6x På side 387
• 32.4 a7x Effektspesifikasjoner På side 387
• 32.5 Miljøspesifikasjoner På side 388
• 32.6 Visningsvinkel På side 388
• 32.7 a6x Skjermspesifikasjoner På side 389
• 32.8 a7x Skjermspesifikasjoner På side 389
• 32.9 Datatilkoblinger På side 390
• 32.10 Spesifikasjon for innebygd GPS På side 390
• 32.11 Spesifikasjoner for innebygd ekkolodd På side 391
• 32.12 Ekkolodd/DownVision: spesifikasjoner På side 391
• 32.13 Elektroniske kart På side 392
• 32.14 Godkjenningsspesifikasjoner På side 392
• 32.15 e7 / e7D Fysiske spesifikasjoner På side 393
• 32.16 Fysiske spesifikasjoner for e95 / e97 / c95 / c97 På side 393
• 32.17 Fysiske spesifikasjoner for e125 / e127 / c125 / c127 På side 394
• 32.18 e165 Fysiske spesifikasjoner På side 394
• 32.19 e7 / e7D Strømspesifikasjon På side 395
• 32.20 Strømspesifikasjoner for c95 / c97 / e95 / e97 På side 395
• 32.21 Strømspesifikasjoner for c125 / c127 / e125 / e127 På side 396
• 32.22 Effektspesifikasjon for e165 På side 396
• 32.23 Miljøspesifikasjoner På side 397
• 32.24 Visningsvinkel På side 397
• 32.25 e7 / e7D Skjermspesifikasjoner På side 398
• 32.26 Skjermspesifikasjoner for e95 / e97 / c95 / c97 På side 398
• 32.27 Skjermspesifikasjon for e125 / e127 / c125 / c127 På side 399
• 32.28 e165 Skjermspesifikasjoner På side 399
• 32.29 Datatilkoblinger På side 400
• 32.30 Spesifikasjon for innebygd GPS På side 400
• 32.31 Spesifikasjoner for innebygd ekkolodd På side 401
• 32.32 Videospesifikasjon På side 401
• 32.33 Elektroniske kart På side 402
• 32.34 Godkjenningsspesifikasjoner På side 402
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32.1 a6x Fysiske spesifikasjoner
Mål • Bredde: 163,57 mm

• Høyde (UTEN brakett):
143,7 mm

• Høyde (med brakett):
162,72 mm

• Dybde (UTEN kabler):
74,1 mm

• Dybde (med kabler): 167,5
mm

Vekt (kun enhet) 0,715 kg

32.2 a7x Fysiske spesifikasjoner
Mål • Bredde: 205,1 mm

• Høyde (UTEN brakett): 147,1 mm
• Høyde (med brakett): 163,3 mm
• Dybde (UTEN kabler): 73,6 mm
• Dybde (med kabler): 164,5 mm

Vekt (kun enhet) 0,715 kg
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32.3 Effektspesifikasjoner for a6x
Nominell matespenning 12 V dc
Driftsspenningsområde 10.8 V dc til 15.6 V dc
Sikring / Automatsikringer Det anbefales at du monterer

en varmebryter eller -sikring
på fordelingstavlen.
Riktig sikringskapasitet for
varmesikringen avhenger av
antallet enheter du kobler
til. Kontakt en offisiell
Raymarine-forhandler hvis du
er i tvil om noe.

Strømforbruk Full lysstyrke:

• a65 / a65 Wi-Fi – 8,6 W
maks

• a67 / a67 Wi-Fi – 12,2 W
maks

• a68 / a68 Wi-Fi – 10,6 W
maks

Strømsparemodus:

• a65 / a65 Wi-Fi – 3,8 W
maks

• a67 / a67 Wi-Fi – 7,4 W
maks

• a68 / a68 Wi-Fi – 5,8 W
maks

Note: Tallene for
strømforbruk representerer
et ladet system og
inkluderer en aktiv
600 W transduser for
sonarvarianter.

LEN (Se referansehåndbok
for Seatalkng for mer
informasjon).

1

32.4 a7x Effektspesifikasjoner
Nominell matespenning 12 V dc
Driftsspenningsområde 10.8 V dc til 15.6 V dc
Sikring / Automatsikringer Det anbefales at du monterer

en varmebryter eller -sikring
på fordelingstavlen.
Riktig sikringskapasitet for
varmesikringen avhenger av
antallet enheter du kobler
til. Kontakt en offisiell
Raymarine-forhandler hvis du
er i tvil om noe.

Strømforbruk Full lysstyrke:

• a75 / a75 Wi-Fi – 9.1 W
maks

• a77 / a77 Wi-Fi – 12.7 W
maks

• a78 / a78 Wi-Fi – 11.1 W
maks

Strømsparemodus:

• a75 / a75 Wi-Fi – 3.8 W
maks

• a77 / a77 Wi-Fi – 7.4 W
maks

• a78 / a78 Wi-Fi – 5.8 W
maks

Note: Tallene for
strømforbruk representerer
et ladet system og
inkluderer en aktiv
600 W transduser for
sonarvarianter.

LEN (Se referansehåndbok
for Seatalkng for mer
informasjon).

1
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32.5 Miljøspesifikasjoner
Miljøspesifikasjonene nedenfor gjelder for alle
skjermvarianter

Driftstemperatur -25ºC til +55ºC (-13ºF til
131ºF)

Oppbevaringstemperatur -30ºC til +70ºC (-22ºF til
158ºF)

Relativ fuktighet Maks. 75 %
Vanntetthet • IPX6 og IPX7

• IPX6 (kun e165)

32.6 Visningsvinkel
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D12576-1

C

D

A B

a6x a7x
A 60º 75º
B 60º 75º
C 60º 70º
D 50º 75º

Note: Visningsvinklene ovenfor ble fastsatt ved
hjelp av internasjonalt godkjente standarder og
bør bare brukes for sammenligning. IKKE installer
produktet før du tester synligheten på det ønskede
stedet.
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32.7 a6x Skjermspesifikasjoner
Størrelse 5,7"
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 640 x 480 VGA
Høyde/bredde 4:3
Maksimalt antall akseptable
feilbelyste piksler

5

32.8 a7x Skjermspesifikasjoner
Størrelse 7,0 tommer
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 800 x 480 WVGA
Høyde/bredde 16:9
Maksimalt antall
akseptable feilbelyste
piksler

6
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32.9 Datatilkoblinger
Kabelbaserte tilkoblinger
NMEA 0183 2x NMEA 0183-porter:

• NMEA port 1: Inngang og
utgang, 4800 / 38400 baud

• NMEA port 2: Kun inngang, 4800
/ 38400 baud

Note: NMEA 0183-tilkobling
gjelder ikke for skjermer i
a-serien.

Nettverk (SeaTalkhs) • a-serien, e7 og e7D = 1 x
SeaTalkhs port. 100 Mbit/s.
RayNet type-tilkobling.

• c-serie og e-serie (unntatt e7 og
e7D) = 2 x SeaTalkhs port. 100
Mbit/s. RayNet type-tilkobling.

SeaTalkng 1 x SeaTalkng-tilkobling

Trådløse tilkoblinger
Wi-Fi 802.11 b / g

Note: Wi-Fi-tilkobling gjelder
bare for multifunksjonsskjermer
som har innebygd Wi-Fi.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR effektklasse
1.5 (støttet profil: AVRCP 1.0)

32.10 Spesifikasjon for innebygd GPS
Spesifikasjonen for innebygd GPD gjelder for
multifunksjonsskjermer i ny a-serie, ny c-serie og ny
e-serie (med unntak av e165).

Kanaler 50
Kaldstart <2 minutter
Mottakers IC-følsomhet 159 dBm følsomhet
Satellittbasert
hjelpesystem (SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Spesialfunksjoner Aktiv støyreduksjon
Driftsfrekvens 1575,42MHz
Signalmottak Automatisk
Almanakk-oppdatering Automatisk
Geodetisk datum WGS-84, alternativer

tilgjengelige via
Raymarine-skjermer.

Oppdateringsrate 1 sekund
Antenne Keramisk brikke
Nøyaktighet • Uten SBAS: <= 15 meter

95 % av tiden
• Med SBAS: <= 5 meter 95

% av tiden
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32.11 Spesifikasjoner for innebygd
ekkolodd
Spesifikasjonene for internt ekkolodd gjelder kun for
multifunksjonsskjermer med ekkolodd.

Driftsfrekvenser 50 / 83 / 200 KHz
Sendereffekt Opp til 600 W RMS, avhengig

av transduseren
Dybdeområde Opp til 3000 fot, avhengig av

transduseren

32.12 Ekkolodd/DownVision:
spesifikasjoner
Kanaler 2 x CHIRP (1 x sonar og 1 x DownVision)
Stråledekning • Sonar – konisk stråle.

• DownVision – bred (babord/styrbord)
og small (akter/baug) viftestråle.

Dybde Typisk dybdeytelse på 189 m. Gjelder både
ekkolodd- og DownVision-kanalene.
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32.13 Elektroniske kart
Innebygde
elektroniske kart

• LightHouse verdenskart
• Navionics verdenskart

Kompatible
LightHouse-kart

• Vektor – LightHouse-kart
• Raster – LightHouse-kart

Kompatible
Navionics kartkort

• Navionics Ready to Navigate
• Navionics Silver
• Navionics Gold
• Navionics Gold+
• Navionics Platinum
• Navionics Platinum+
• Navionics Fish'N Chip
• Navionics Hotmaps

Note:
Se Raymarines hjemmeside (www.raymarine.com)
for en oppdaterte liste over støttede kart.

32.14 Godkjenningsspesifikasjoner
Godkjenningene gjelder for alle skjermvariantene

Godkjenning • NMEA 2000-sertifisering
• WiFi Alliance-sertifisering
• Bluetooth-sertifisering
• Europa: 1999/5/EF
• Australia og New Zealand:

C-Tick, samsvarsnivå 2
• FCC 47CFR, del 15
• Industry Canada RSS210
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32.15 e7 / e7D Fysiske spesifikasjoner
Mål • Bredde: 233 mm

• Høyde (UTEN brakett):
145 mm

• Høyde (MED brakett): 180
mm

• Dybde (UTEN kabler): 64
mm

• Dybde (med kabler): 160
mm

Vekt (kun enhet) e7

• 1,465 kg
e7D

• 1,550 kg
Vekt (enhet i boks) e7

• 2,385 kg
e7D

• 2,423 kg

32.16 Fysiske spesifikasjoner for e95 /
e97 / c95 / c97
Mål • Bredde: 290 mm

• Høyde (UTEN brakett):
173 mm

• Høyde (MED brakett): 212
mm

• Dybde (UTEN kabler): 64
mm

• Dybde (med kabler): 160
mm

Vekt (kun enhet) e95 / c95

• 2,165 kg
e97 / c97

• 2,265 kg
Vekt (enhet i boks) e95 / c95

• 3,540 kg
e97 / c97

• 3,635 kg
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32.17 Fysiske spesifikasjoner for e125
/ e127 / c125 / c127
Mål • Bredde: 354 mm

• Høyde (UTEN brakett):
222 mm

• Høyde (MED brakett): 256
mm

• Dybde (UTEN kabler): 69
mm

• Dybde (med kabler): 160
mm

Vekt (kun enhet) e125 / c125

• 3,320 kg
e127 / c127

• 3,450 kg
Vekt (enhet i boks) e125 / c125

• 4,955 kg
e127 / c127

• 5,070 kg

32.18 e165 Fysiske spesifikasjoner
Mål • Brede: 426 mm

• Høyde (UTEN brakett): 281,4 mm
• Høyde (med brakett): 295 mm
• Dybde (UTEN kabler): 68,4 mm
• Dybde (med kabler): 176,6 mm

Vekt (kun enhet) 5,6 kg
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32.19 e7 / e7D Strømspesifikasjon
Nominell inngående
spenning

12 V dc

Driftsspenningsområde 10.8 V dc til 15.6 V dc
Sikring / Automatsikringer Integrert sikring (festet på

strømkabel)

• 7 A. (Standard 20 mm
glassikring)

Strømforbruk Full lysstyrke:

• e7 — 10 W
• e7D — 13.8 W
Strømsparemodus:

• e7 — 4.3 W
• e7D — 10.3 W

Note: Tallene for
strømforbruk representerer
et ladet system og
inkluderer en aktiv
600 W transduser for
sonarvarianter.

LEN (Se referansehåndbok
for Seatalkng for mer
informasjon).

1

32.20 Strømspesifikasjoner for c95 /
c97 / e95 / e97
Nominell inngående
spenning

12/24 V dc

Driftsspenningsområde 10.8 V dc til 31.2 V dc
Sikring / Automatsikringer Integrert sikring (festet på

strømkabel)

• 7 A. (Standard 20 mm
glassikring)

Strømforbruk Full lysstyrke:

• c95 — 13.1 W
• c97 — 16.7 W
• e95 — 18 W
• e97 — 22.1 W
Strømsparemodus:

• c95 —5.9 W
• c97 — 9.7 W
• e95 — 11.2 W
• e97 — 14.9 W

Note: Tallene for
strømforbruk representerer
et ladet system og
inkluderer en aktiv
600 W transduser for
sonarvarianter.

LEN (Se referansehåndbok
for Seatalkng for mer
informasjon).

1
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32.21 Strømspesifikasjoner for c125 /
c127 / e125 / e127
Nominell inngående
spenning

12/24 V dc

Driftsspenningsområde 10.8 V dc til 31.2 V dc
Sikring / Automatsikringer Integrert sikring (festet på

strømkabel)

• 7 A. (Standard 20 mm
glassikring)

Strømforbruk Full lysstyrke:

• c125 — 16.3 W
• c127 — 20.8 W
• e125 — 27.6 W
• e127 — 33.5 W
Strømsparemodus:

• c125 —6.1 W
• c127 — 14.6 W
• e125 — 10.9 W
• e127 — 17 W

Note: Tallene for
strømforbruk representerer
et ladet system og
inkluderer en aktiv
600 W transduser for
sonarvarianter.

LEN (Se referansehåndbok
for Seatalkng for mer
informasjon).

1

32.22 Effektspesifikasjon for e165
Nominell
inngående
spenning

12/24 V dc

Driftsspennings-
område

10.8 V dc til 31.2 V dc

Sikring /
Automatsikringer

Integrert sikring (festet på strømkabel)

• 7 A. (Standard 20 mm glassikring)
Strømforbruk Full lysstyrke:

• e165 — 59.5 W
Strømsparemodus:

• e165 — 10.9 W

Note: Tallene for strømforbruk
representerer et ladet system og
inkluderer en aktiv 600 W transduser
for sonarvarianter.

LEN (Se
referansehåndbok
for Seatalkng for
mer informasjon).

1
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32.23 Miljøspesifikasjoner
Miljøspesifikasjonene nedenfor gjelder for alle
skjermvarianter

Driftstemperatur -25ºC til +55ºC (-13ºF til
131ºF)

Oppbevaringstemperatur -30ºC til +70ºC (-22ºF til
158ºF)

Relativ fuktighet Maks. 75 %
Vanntetthet • IPX6 og IPX7

• IPX6 (kun e165)

32.24 Visningsvinkel
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D12268-1

A B C

D

e7 / e7D e95 / e97 /
c95 / c97

e125 /
e127 /
c125 /
c127

e165

A 70º 80º 80º 80º
B 70º 80º 80º 80º
C 70º 80º 80º 70º
D 50º 60º 60º 70º

Note: Visningsvinklene ovenfor ble fastsatt ved
hjelp av internasjonalt godkjente standarder og
bør bare brukes for sammenligning. IKKE installer
produktet før du tester synligheten på det ønskede
stedet.

Teknisk spesifikasjon 397



32.25 e7 / e7D Skjermspesifikasjoner
Størrelse 7 tommer
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 800 x 480 piksler (WVGA)
Maksimalt antall akseptable
feilbelyste piksler

7

32.26 Skjermspesifikasjoner for e95 /
e97 / c95 / c97
Størrelse 9 tommer
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 800 x 480 piksler (WVGA)
Maksimalt antall akseptable
feilbelyste piksler

8
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32.27 Skjermspesifikasjon for e125 /
e127 / c125 / c127
Størrelse 12 tommer
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 1280 x 800 piksler (WXGA)
Maksimalt antall akseptable
feilbelyste piksler

8

32.28 e165 Skjermspesifikasjoner
Størrelse 15,4 tommer
Type TFT med LED-bakgrunnslys
Fargedybde 24–bit
Oppløsning 1280 x 800 piksler (WXGA)
Formatforhold 16:9
Maksimalt antall
akseptable
feilbelyste piksler

8
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32.29 Datatilkoblinger
Kabelbaserte tilkoblinger
NMEA 0183 2x NMEA 0183-porter:

• NMEA port 1: Inngang og
utgang, 4800 / 38400 baud

• NMEA port 2: Kun inngang, 4800
/ 38400 baud

Note: NMEA 0183-tilkobling
gjelder ikke for skjermer i
a-serien.

Nettverk (SeaTalkhs) • a-serien, e7 og e7D = 1 x
SeaTalkhs port. 100 Mbit/s.
RayNet type-tilkobling.

• c-serie og e-serie (unntatt e7 og
e7D) = 2 x SeaTalkhs port. 100
Mbit/s. RayNet type-tilkobling.

SeaTalkng 1 x SeaTalkng-tilkobling

Trådløse tilkoblinger
Wi-Fi 802.11 b / g

Note: Wi-Fi-tilkobling gjelder
bare for multifunksjonsskjermer
som har innebygd Wi-Fi.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR effektklasse
1.5 (støttet profil: AVRCP 1.0)

32.30 Spesifikasjon for innebygd GPS
Spesifikasjonen for innebygd GPD gjelder for
multifunksjonsskjermer i ny a-serie, ny c-serie og ny
e-serie (med unntak av e165).

Kanaler 50
Kaldstart <2 minutter
Mottakers IC-følsomhet 159 dBm følsomhet
Satellittbasert
hjelpesystem (SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Spesialfunksjoner Aktiv støyreduksjon
Driftsfrekvens 1575,42MHz
Signalmottak Automatisk
Almanakk-oppdatering Automatisk
Geodetisk datum WGS-84, alternativer

tilgjengelige via
Raymarine-skjermer.

Oppdateringsrate 1 sekund
Antenne Keramisk brikke
Nøyaktighet • Uten SBAS: <= 15 meter

95 % av tiden
• Med SBAS: <= 5 meter 95

% av tiden
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32.31 Spesifikasjoner for innebygd
ekkolodd
Spesifikasjonene for internt ekkolodd gjelder kun for
multifunksjonsskjermer med ekkolodd.

Driftsfrekvenser 50 / 83 / 200 KHz
Sendereffekt Opp til 600 W RMS, avhengig

av transduseren
Dybdeområde Opp til 3000 fot, avhengig av

transduseren

32.32 Videospesifikasjon
Signaltype Composite
Format PAL eller NTSC
Koblingstype BNC (hunn)
Utgangsoppløsning 720p
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32.33 Elektroniske kart
Innebygde
elektroniske kart

• LightHouse verdenskart
• Navionics verdenskart

Kompatible
LightHouse-kart

• Vektor – LightHouse-kart
• Raster – LightHouse-kart

Kompatible
Navionics kartkort

• Navionics Ready to Navigate
• Navionics Silver
• Navionics Gold
• Navionics Gold+
• Navionics Platinum
• Navionics Platinum+
• Navionics Fish'N Chip
• Navionics Hotmaps

Note:
Se Raymarines hjemmeside (www.raymarine.com)
for en oppdaterte liste over støttede kart.

32.34 Godkjenningsspesifikasjoner
Godkjenningene gjelder for alle skjermvariantene

Godkjenning • NMEA 2000-sertifisering
• WiFi Alliance-sertifisering
• Bluetooth-sertifisering
• Europa: 1999/5/EF
• Australia og New Zealand:

C-Tick, samsvarsnivå 2
• FCC 47CFR, del 15
• Industry Canada RSS210
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Kapitel 33: Reservedeler og tilbehør

Kapitelinnhold
• 33.1 Ekstrautstyr til transduser På side 404
• 33.2 DownVision-transdusere og tilbehørsutstyr På side 404
• 33.3 Nettverksmaskinvare På side 405
• 33.4 Kabelskjøtestykker for nettverk På side 405
• 33.5 Nettverkskabler På side 406
• 33.6 Nettverkskabeltyper På side 406
• 33.7 SeaTalkng-kablingskomponenter På side 407
• 33.8 SeaTalkng-kabler og tilbehør På side 407
• 33.9 SeaTalk-tilbehør På side 408
• 33.10 Videokabler På side 409
• 33.11 a65 / a67 - reservedeler På side 409
• 33.12 Reservedeler til e7 e7D På side 410
• 33.13 Reservedeler til e95 / e97 / c95 / c97 På side 410
• 33.14 Reservedeler til e125 / e127 / c125 / c127 På side 411
• 33.15 e165 Reservedeler På side 411
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33.1 Ekstrautstyr til transduser
Element Del nr. Merknader
P48
sonartransduser

A102140 Hekkmontert

P58
sonartransduser

A102138 Hekkmontert

1 m lang Minn
Kota-adapterkabel
for transduser

A62363 Kun for direkte
tilkobling til multi-
funksjonsskjermer
med sonar.

0,5 m transduser-
adapterkabel

E66066 For tilkobling av
alle 600 watt so-
narmodul-kompa-
tible sonartrans-
dusere direkte til
multifunksjons-
skjerm med sonar.

33.2 DownVision-transdusere og
tilbehørsutstyr
Følgende DownVisionTM-tilbehør er tilgjengelig
for bruk med multifunksjonsskjermer av
DownVisionTM-type.

Del Del nr.
CPT-100 hekkmontert
DownVision-transduser

A80270

CPT-110 DownVision-
transduser (plast) montert
gjennom skrog

A80277

CPT-120 DownVision-
transduser (bronse) montert
gjennom skrog

A80271

Beskyttelse for hekkmonterte
transdusere på båter med
elektrisk (trolling) motor

A80207

4 m (13,12 fot)
transduserskjøtekabel for
CPT-100-hekktransduser

A80273
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33.3 Nettverksmaskinvare
Element Del nr. Merknader
HS5 RayNet-
nettverkssvitsj

A80007 5–port-svitsj for
nettverkstilkobling av
flere ulike enheter med
RayNet-koblinger. Utstyr med
RJ45 SeaTalkhs-koblinger kan
også kobles til via egnede
adapterkabler.

RJ45 SeaTalkhs-
nettverkssvitsj

E55058 8–port-svitsj for
nettverkstilkobling av flere
ulike SeaTalkhs-enheter med
RJ45-koblinger.

RJ45 SeaTalkhs-
krysskobling

E55060 • Muliggjør direkte tilkobling
av RJ45 SeaTalkhs-enheter
til mindre systemer det ikke
kreves svitsj for.

• Muliggjør tilkobling av
RJ45 SeaTalkhs-enheter
til en HS5 RayNet-
nettverkssvitsj (med
egnede adapterkabler).

• Muliggjør sammenkobling
av to RJ45 SeaTalkhs-
kabler for å gjøre kablene
lengre.

Anbefalt for interne
installasjoner.

Ethernet-kobling
for RJ45

R32142 • Muliggjør direkte tilkobling
av RJ45 SeaTalkhs-enheter
til mindre systemer det ikke
kreves svitsj for.

• Muliggjør tilkobling av
RJ45 SeaTalkhs-enheter
til en HS5 RayNet-
nettverkssvitsj (med
egnede adapterkabler).

• Muliggjør sammenkobling
av to RJ45 SeaTalkhs-
kabler for å gjøre kablene
lengre.

Anbefalt for eksterne
installasjoner.

33.4 Kabelskjøtestykker for nettverk
Det finnes to typer kabelskjøtestykker for nettverk
— SeaTalkhs og RayNet.

SeaTalkhs-skjøtestykke — brukes
for å koble SeaTalkhs-enheter til
en Raymarine-nettverksbryter via
SeaTalkhs-kabler.
RayNet-skjøtestykke — brukes for
å koble Raymarine-nettverksbrytere
og SeaTalkhs-enheter til
multifunksjonsskjermen via
RayNet-kabler. Trengs også ved
tilkobling av en krysskobling, dersom
kun én enhet kobles til skjermens
nettverksskjøtestykke.
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33.5 Nettverkskabler
RayNet-til-RayNet-kabler
Kabel Del nr.
400 mm RayNet-til-RayNet-
kabel (hunn til hunn)

A80161

2 m RayNet-til-RayNet-kabel
(hunn til hunn)

A62361

5 m RayNet-til-RayNet-kabel
(hunn til hunn)

A80005

10 m RayNet-til-RayNet-kabel
(hunn til hunn)

A62362

20 m RayNet-til-RayNet-kabel
(hunn til hunn)

A80006

100 mm RayNet-til-RayNet-
kabel (hann til hann)

A80162

RayNet rettvinklet kobling A80262
RayNet kabelgjennomføring
5-pakning

R70014

RayNet-adapterkabler
Kabel Del nr.
1 m RayNet-til-RJ45
SeaTalkhs-kabel (hunn til
hann)

A62360

3 m RayNet-til-RJ45
SeaTalkhs-kabel (hunn til
hann)

A80151

10 m RayNet-til-RJ45
SeaTalkhs-kabel (hunn til
hann)

A80159

400 mm RayNet
(hunn)-til-RJ45
SeaTalkhs(hunn)-kabel

A80160

100 mm RayNet-til-RJ45-
kabel (hunn til hunn)

A80247

350 mm RayNet-til-RJ45
SeaTalkhs-kabel (hann til
hann)

A80272

3 m RayNet-til-RJ45
SeaTalkhs-kabel (hunn til
hann)

A80276

33.6 Nettverkskabeltyper
Det finnes to typer SeaTalkhs-nettverkskabler —
"patch" og "nettverk".
• Patch — for tilkobling av følgende enheter til en
Raymarine-nettverksbryter:
– Termisk kamera med PoE-injektor.
– Ekstra Raymarine-nettverksbryter.
– PC eller bærbar datamaskin med Voyager
Planning-programvare.

• Nettverk— for tilkobling av følgende enheter til en
Raymarine-nettverksbryter:
– Sonarmodul.
– SR100 Sirius værmottaker.
– Ekstra, kompatible multifunksjonsskjermer fra
Raymarine.

SeaTalkhs-nettverkskabler
Kabel Del nr.
1.5m SeaTalkhs-
nettverkskabel

E55049

5 m SeaTalkhs-nettverkskabel E55050
10 m SeaTalkhs-
nettverkskabel

E55051

20 m SeaTalkhs-
nettverkskabel

E55052

SeaTalkhs-koblingskabler
Kabel Del nr.
1.5 m SeaTalkhs-
koblingskabel

E06054

5 m SeaTalkhs-koblingskabel E06055
10 m SeaTalkhs-koblingskabel E06056
15 m SeaTalkhs-koblingskabel A62136
20 m SeaTalkhs-koblingskabel E06057
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33.7 SeaTalkng-kablingskomponenter
SeaTalkng-kablingskomponenter og formålet med
dem.

Tilkobling / Kabel Merknader
Backbone-kabel (diverse
lengder)

Hovedkabelen for dataføring.
Spur-kabler fra backbonet
brukes til å koble til
SeaTalkng-enheter.

T-stykkekobling Brukes til å lage koblinger på
backbonet som enheter så
kan kobles til.

Terminator Trengs ved begge ender av
backbonet.

Integrert terminator Brukes til å koble en
spur-kabel direkte til enden
på backbonet. Nyttig for
lange kabelføringer.

Spur-kabel Brukes til å koble enheter
til backbonet. Enheter kan
kobles sammen eller kobles
direkte til T-stykkene.

SeaTalkng 5–veiskobling Brukes til å lage grener,
dele eller lage ekstra
tilkoblinger i SeaTalk- eller
SeaTalkng-nettverk.

Blindplugg Settes inn i ubrukte
spur-koblinger på
5-veiskobling eller T-stykke.

33.8 SeaTalkng-kabler og tilbehør
SeaTalkng-kabler og tilbehør til bruk med kompatible
produkter.
Beskrivelse Del nr. Merknader
SeaTalkng startsett T70134 Inkluderer:

• 1 x 5 veis kontakt
(A06064)

• 2 x backbone-terminator
(A06031)

• 1 x 3 m (9,8 fot)
forgreningskabel
(A06040)

• 1 x strømkabel (A06049)
SeaTalkng
backbone-sett

A25062 Inkluderer:

• 2 x 5 m (16,4 fot)
backbonekabel
(A06036)

• 1 x 20 m (65,6 fot)
backbonekabel
(A06037)

• 4 x T-stykke (A06028)
• 2 x backbone-terminator

(A06031)
• 1 x strømkabel

(A06049)
SeaTalkng 0,4 m
(1,3 fot) forgrening

A06038

SeaTalkng 1 m
(3,3 fot) forgrening

A06039

SeaTalkng 3 m
(9,8 fot) forgrening

A06040

SeaTalkng 5 m
(16,4 fot) forgrening

A06041

SeaTalkng 0,4 m
vinklet forgrening

A06042

SeaTalkng 0,4 m
(1,3 fot) backbone

A06033

SeaTalkng 1 m
(3,3 fot) backbone

A06034

SeaTalkng 3 m
(9,8 fot) backbone

A06035

SeaTalkng 5 m
(16,4 fot) backbone

A06036

SeaTalkng 9 m
(29,5 fot) backbone

A06068

SeaTalkng 20 m
(65,6 fot) backbone

A06037

SeaTalkng til åpne
ender 1 m (3,3 fot)
forgrening

A06043

SeaTalkng til åpne
ender 3 m (9,8 fot)
forgrening

A06044
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Beskrivelse Del nr. Merknader
SeaTalkng
strømkabel

A06049

SeaTalkng
terminator

A06031

SeaTalkng T-stykke A06028 Gir én forgreningstilkobling
SeaTalkng
5–veiskobling

A06064 Gir tre forgreningstilkoblin-
ger

SeaTalkng
backbone-
forlengelse

A06030

SeaTalk til
SeaTalkng-
omformersett

E22158 Muliggjør tilkobling av
SeaTalk-enheter til et
SeaTalkng-system.

SeaTalkng integrert
terminator

A80001 Gir direkte tilkobling mellom
en forgreningskabel
og enden på en
backbone-kabel. T-stykke
er ikke nødvendig.

SeaTalkng
blindplugg

A06032

ACU / SPX
SeaTalkng
forgreningskabel
0,3 m

R12112 Kobler en SPX-
kurskomputer eller en ACU
til et SeaTalkng-backbone.

SeaTalk (3 pin)
til SeaTalkng
adapterkabel 0,4 m
(1,3 fot)

A06047

SeaTalk til
SeaTalkng
forgrening 1 m
(3,3 fot) forgrening

A22164

SeaTalk2 (5 pin)
til SeaTalkng
adapterkabel 0,4 m
(1,3 fot)

A06048

DeviceNet-
adapterkabel
(hunn)

A06045 Muliggjør tilkobling av
NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkng-system.

DeviceNet-
adapterkabel
(hann)

A06046 Muliggjør tilkobling av
NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkng-system.

DeviceNet-
adapterkabel
(hunn) til åpne
ender.

E05026 Muliggjør tilkobling av
NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkng-system.

DeviceNet-
adapterkabel
(hann) til åpne
ender.

E05027 Muliggjør tilkobling av
NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkng-system.

33.9 SeaTalk-tilbehør
SeaTalk-kabler og tilbehør til bruk med kompatible
produkter.

Beskrivelse Del nr. Merknader
3–veis SeaTalk-
koplingsboks

D244

1 m SeaTalk
forlengelseskabel

D284

3 m SeaTalk
forlengelseskabel

D285

5 m SeaTalk
forlengelseskabel

D286

9 m SeaTalk
forlengelseskabel

D287

12 m SeaTalk
forlengelseskabel

E25051

20 m SeaTalk
forlengelseskabel

D288
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33.10 Videokabler
Følgende videokabel kreves for videoens
inn/ut-koblingsstykke på skjermmodellene e95 / e97
/ e125 / e127.

Del nr. Beskrivelse Merknader
R70003 Videogrensesnitt-

kabel for e-serien

33.11 a65 / a67 - reservedeler
Element Del nr. Merknader
Festebrakett-
moteringssett

R70147

Frontramme R70148
Solskjerm R70149
Strømledning 1,5
m

R70157

1,5 m høyrevinklet
strømkabel

A80221
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33.12 Reservedeler til e7 e7D
Element Del nr. Merknader
Festebrakett-
moteringssett

A62358

Dokumentasjons-
pakke

R62378

Innfellingspanel-
sett

R62376

Frontramme R62377
Solskjerm R62365
1,5 m rett strøm-
og datakabel

R62379

1,5 m høyrevinklet
strøm- og
datakabel

R70029

33.13 Reservedeler til e95 / e97 / c95 /
c97
Element Del nr. Merknader
festebrakett-sett til
c/e-serien

R70001

frontramme til
c/e-serien

R7004

solskjerm til
c/e-serien

R70005

bakramme til
c/e-serien

R70027

pakning til
c/e-serien

R70079

Monteringsa-
daptersett —
C90W/E90W

R70008

Monteringsadap-
tersett — C80/E80

R70010

Skruesett R62369
Dokumentpakke R70061
1,5 m rett strøm-
og datakabel

R62379

1,5 m høyrevinklet
strøm- og
datakabel

R70029
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33.14 Reservedeler til e125 / e127 /
c125 / c127
Element Del nr. Merknader
festebrakett-sett til
c/e-serien

R70002

frontlist til
c/e-serien

R7006

solskjerm til
c/e-serien

R70007

baklist til
c/e/-serien

R70028

pakning til
c/e-serien

R70080

Monteringsa-
daptersett —
C120W/E120W

R70009

Monteringsa-
daptersett —
C120/E120

R70011

Skruesett R62369
Dokumentpakke R70061
1,5 m rett strøm-
og datakabel

R62379

1,5 m høyrevinklet
strøm- og
datakabel

R70029

33.15 e165 Reservedeler
Element Del nr. Merknader
e165 brakettsett A80176
e165 frontramme R70126
e165 solkskjerm R70127
e165
innfellingssett

R70125

1,5 m rett strøm-
og datakabel

R62379

1,5 m høyrevinklet
strøm- og
datakabel

R70029
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Vedlegg A NMEA 0183-setninger
Skjermen har støtte for følgende NMEA 0183-setninger. Disse gjelder for NMEA 0183- og
SeaTalk-protokoller.

Setning Beskrivelse Sending Mottak
AAM Setning for alarm for veipunktankomst ●
APB Autopilot B-setning ● ●
BWC Peiling og avstand til veipunkt ● ●
BWR Peiling og avstand til veipunkt – kompasstrek ● ●
DBT Dybde under transduser ● ●
DPT Dybde ● ●
DSC Setning for digital selektiv samtaleinformasjon ●
DSE Utvidelse av nødsetning ●
DTM Setning for datumreferanse ●
GBS Setning for data om oppdaging av GPS-satellittfeil ●
GGA GPS-posisjonsdata ● ●
GLC Setning for geografisk posisjon loran c ●
GLL Geografisk posisjon, lengde- og breddegrad ● ●
GSA GPS DOP og aktive satellitter ● ●
GSV GPS-satellitter i visning ● ●
HDG Setning for kursavvik og variasjon ●
HDT Setning for sann kurs ●
HDM Setning for magnetisk kurs ●
MDA Setning for meteorologi ●
MSK Setning for MSK-mottakergrensesnitt ●
MSS Setning for MSK-mottakers signalstatus ●
MTW Vanntemperatur ● ●
MWV Vindhastighet og vinkel ● ●
RMB Anbefalt minimums navigeringsinformasjon ● ●
RMC Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data ● ●
RSD Radarsystemdata ● ●
TTM Sporet mål-melding ● ●
VHW Fart gjennom vann og kurs ● ●
VLW Avstand reist på sjøen ● ●
VTG Beholdt kurs og hastighet ● ●
XTE Setning for målt ruteavvik ●
ZDA Tid og dato ● ●
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Vedlegg B NMEA databro
En NMEA databro muliggjør at data som finnes på
skjermens NMEA 2000-buss, kan gjentas på NMEA
0183-enheter, og omvendt.
Et eksempel på en NMEA databro er et system
som inneholder en ekstern GPS-mottaker koblet til
NMEA 0183-inngangen på en Raymarine-skjerm.
GPS-datameldingene som overføres av
GPS-mottakeren, blir gjentatt på alle aktuelle enheter
som er koblet til skjermens NMEA 2000-buss. En
databro dannes bare når data som ikke allerede
overføres av en NMEA 2000-enhet, blir overført av
en NMEA 0183-enhet, og omvendt.
For en liste over datameldinger (PGN-setninger)
som overføres via bro mellom NMEA 2000 og
NMEA 0183, kan du se listen over støttede NMEA
2000-setninger i dette dokumentet.
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Vedlegg C NMEA 2000-setninger
Skjermen har støtte for følgende NMEA 2000-setninger. Disse gjelder for NMEA 2000-, SeaTalkng- og
SeaTalk 2-protokoller.

Meldingsnummer Meldingsbeskrivelse Sending Mottak
Bro til

NMEA 0183
59392 ISO-godkjenning ● ●

59904 ISO-forespørsel ● ●

60928 ISO-adressekrav ● ●

126208 NMEA - Gruppefunksjonsforespørsel ● ●

126464 PGN-liste – Send/motta PGN-gruppefunksjon ● ●

126992 Systemtid ● ●

126996 Produktinformasjon ● ●

127237 Kurs/bane-kontroll ●

127245 Ror ●

127250 Båtens kurs ● ● ●

127251 Svinghastighet ● ●

127257 Holdning ● ●

127258 Magnetisk variasjon ●

127488 Hurtigoppdatering av motorparametere ●

127489 Motorparametere, dynamisk ●

127493 Overføringsparametere, dynamisk ●

127496 Turparametere, båt ●

127497 Tripparametere, motor ●

127498 Motorparametere, statisk ●

127505 Væskenivå ●

127508 Batteristatus ●

128259 Hastighet, i forhold til vann ● ● ●

128267 Vanndybde ● ● ●

128275 Avstandslogg ● ● ●

129025 Hurtigoppdatering av posisjon ● ● ●

129026 COG og SOG, hurtigoppdatering ● ● ●

129029 GNSS-posisjonsdata ● ● ●

129033 Tid og dato ● ● ●

129038 AIS-klasse A, posisjonsrapport ●

129039 AIS-klasse B, posisjonsrapport ●

129040 AIS-klasse B, utvidet posisjonsrapport ●

129041 AIS Hjelp i navigeringen rapport ●

129044 Datum ● ● ●

129283 Ruteavvik ● ● ●

129284 Navigeringsdata ● ● ●

129291 Hurtigoppdatering, peiling og drift ● ● ●

129301 Tid til eller fra merke ●

129539 GNSS DOPs ●

129540 GNSS-satellitter i visning ● ●

129542 GNSS-pseudoavstand, støystatistikk ●
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Meldingsnummer Meldingsbeskrivelse Sending Mottak
Bro til

NMEA 0183
129545 GNSS RAIM-output ●

129550 Grensesnitt for GNSS-differensialrettingsmottaker ●

129551 Signal for GNSS-differensialrettingsmottaker ●

129793 AIS UTC og datorapport ●

129794 AIS-klasse A statiske og ferdsrelaterte data ●

129798 AIS SAR posisjonsrapport for luftfarttøy ●

129801 AIS-adressert sikkerhetsrelaert melding ●

129802 AIS-sikkerhetsrelatert krinkastingsmelding ●

129808 DSC-anropsinformasjon ●

129809 AIS-klasse B "CS" statisk datarapport del A ●

129810 AIS-klasse B "CS" statisk datarapport del B ●

130306 Vinddata ● ● ●

130310 Omgivelsesparametere ● ● ●

130311 Omgivelsesparametere ● ●

130312 Temperatur ●

130313 Fuktighet ●

130314 Faktisk trykk ●

130576 Småfartøy-status ●

130577 Retningsdata ● ● ●

130578 Fartskomponenter for båt ●

PGN 127489 – støttede motoralarmer
Følgende motoralarmer støttes.
Motorfeil
Sjekk motor
Overtemperatur
Lavt oljetrykk
Lavt oljenivå
Lavt drivstofftrykk
Lav systemspenning
Lite kjølemiddel
Vannflyt
Vann i drivstoff
Ladeindikator
Høyt matetrykk
Rev.grense overskredet
EGR-system
Regulatorposisjonssensor
Nødstoppmodus
Varselnivå 1
Varselnivå 2
Effektreduksjon
Vedlikehold kreves
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Motorkommunikasjonsfeil
Under- eller sekundærregulator
Fri-start-beskyttelse
Motor slås av
ukjent feil
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Vedlegg D Koplinger og
pinnekonfigurasjoner
Strøm-, data- og videokobling

D12186-1

1 8
4 9 

2 7

3 6
5

11

10

Element Merknader
Identifikasjon PWR / NMEA / Video
Koblingstype 11 pinners twist-lock
Strømtilførsel til nettverk Ingen spenningstilførsel til

eksterne enheter
Strømtrekk fra nettverk • PSU: Hovedspenningstil-

førsel.
• Spenningstilførsel er ikke

påkrevet
• Video: Spenningstilførsel

er ikke påkrevet

Kabeltyper og fargekoder for strøm-, data- og
videokabler
Signal Pinne AWG Farge
BATT+ 2 16 Rød
BATT- 7 16 Svart
SKJERM 10 26 Svart
NMEA1 TX+ 8 26 Gul
NMEA1 TX- 9 26 Brun
NMEA1 RX+ 1 26 Hvit
NMEA1 RX- 4 26 Grønn
NMEA2 RX+ 3 26 Oransje/hvit
NMEA2 RX- 11 26 Oran-

sje/grønn
VIDEO INN 6 RG179

koaksial
VIDEO RET 5 Skjerm

Nettverksskjøtestykke

D12187-1

1

58

9 10

67

4

2 3

Element Merknader
Identifikasjon Nettverk
Koblingstype RJ45 (med egnet tetning)

Element Merknader
Strømtilførsel til nettverk Ingen spenningstilførsel til

eksterne enheter
Strømtrekk fra nettverk Spenningstilførsel er ikke

påkrevet

Pinne Signal
1 Rx+
2 Rx-
3 Ikke tilkoblet
4 Ikke tilkoblet
5 Tx+
6 Tx-
7 Ikke tilkoblet
8 Ikke tilkoblet
9 Skjerm
10 Ikke tilkoblet

Note: Bruk kun Raymarine RayNet-kabler ved
tilkobling av SeaTalkhs-enheter.

SeaTalkng-kobling
 

1

2

3

4

5

6

Element Merknader
Identifikasjon ST2/NMEA2000
Koblingstype STNG
Strømtilførsel til nettverk Ingen strøm for eksterne

enheter
Strømtrekk fra nettverk <160mA (kun

tilkoblingsdriver)

Pinne Signal
1 +12V
2 0V
3 Skjerm
4 CanH
5 CanL
6 SeaTalk (ikke tilkoblet)

Note: Bruk kun Raymarine-kabler ved tilkobling
til SeaTalkhs
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Video inn/ut-kobling

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

PINNE Signal
1 H-SYNK
2 V-SYNK
3 V–SYNK 0V
4 DDC CLK
5 DDC DATA
6 BLÅ RTN
7 BLÅ
8 Ikke i bruk
9 H–SYNK 0V
10 GRØNN RTN
11 GRØNN
12 VIDEO INN2
13 VIDEO INN2 RTN
14 RØD RTN
15 RØD

Vedlegg E Svitsjpanelapplikasjon
System for kontroll og overvåking av båter
Når multifunksjonsskjermen din er integrert med et
system for kontroll og overvåking av båter, kan du
overvåke og styre strømkretser, brytere, svitsjer og
annet utstyr via skjermen.
Du kan bruke svitsjpanelapplikasjonen til å:
• Vise status for strømkretser, brytere, svitsjer og
annet utstyr.

• Fordele strøm på de enkelte kretsene.
• Nullstille utkoblede brytere.
• Styre strøm til enkeltutstyr.
• Varsle brukere om utkoblede kretser.

Tilkobling av system for kontroll og overvåking
av båter
Du kan koble multifunksjonsskjermen til et EmpirBus
NXT system for kontroll og overvåking av båter.

D12738-1

12 V dc

1

2

4

3

5

1 Raymarine-
multifunksjonsskjerm.

2 EmpirBus NXT DCM
(dc-modul).

3 Adapterkabel for SeaTalkng til
DeviceNet.

4 EmpirBus NXT MCU
(hovedkontrollenhet).

5 12V-tilførsel til backbone.

Note: Sørg for at systemet for kontroll og
overvåking av båter installeres i henhold til
anvisningene som følger med systemet.
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Svitsjpanelkonfigurasjon
Du må konfigurere svitsjpanelapplikasjonen.
Konfigurasjonsfilen får du fra systemleverandøren.

Slik laster du inn en konfigurasjonsfil
Svitsjpanelapplikasjonen vil kun være tilgjengelig når
du har lastet inn en gyldig konfigurasjonsfil.
1. Filen får du fra systemleverandøren.
2. Lagre konfigurasjonsfilen til minnekortets

rotkatalog.
3. Sett minnekortet inn i kortleseren på

multifunksjonsskjermen.
4. Velg Oppsett fra startbildet.
5. Velg Systeminnstillinger.
6. Velg Eksterne enheter.
7. Velg Oppsett svitsjpanel.
8. Velg Installer konfig. fil.
9. Velg minnekortsporet der konfigurasjonsfilen

ligger dersom du blir bedt om dette.
Filleseren åpnes.

10.Velg konfigurasjonsfilen.
11. Velg OK.
Du kan nå legge til svitsjpanelapplikasjonen fra
menyen Tilpass på startbildet.

Note: Hvis multifunksjonsskjermen bare har ett
kortspor, kan du hoppe over trinn 9.

Svitsjpanelet: en oversikt
Svitsjpanelapplikasjonen bruker du til å overvåke og
styre kompatible systemer for overvåking og styring
av båter. Sidene, sidenes layout og båtoversikten
konfigureres ved installasjon og er unike for hver båt.
Nedenfor ser du noen eksempler.
Eksempel 1 — Side for svitsjpanelmodus

På en modusside kan du bytte mellom
forhåndskonfigurerte moduser hvis dette er satt opp.
I eksempelet over vil systemet bli satt til modusen
som er valg når et modusikon velges.
Du kan bla gjennom tilgjengelige sider for å overvåke
eller kontrollere svitsjer og konfigurerte grupper av
svitsjer.
Eksempel 2 — Side for båtkontroller

1

3

5

2

4

6

D12739-1

1 Vekslesvitsj.
2 Rotasjonssvitsj (flere moduser).
3 Posisjonskontrollsvitsj.
4 Momentansvitsj.
5 Dataelement (måleur).
6 Dataelement (tanknivå).

Slik bruker du svitsjene på en berøringsskjerm

Dette gjelder kun for HybridTouch-skjermer.

Fra svitsjpanelapplikasjonen:
1. Svitsjbryter— Velg svitsjen for å svitsje på eller

av.
2. Rotasjonskontroll — Velg rotasjonskontrollen

for å bla gjennom tilgjengelige moduser.
3. Posisjonskontroll — Velg en retning og hold

den inne for å bevege kontrollen.
4. Momentansvitsj — Velg svitsjen for å aktivere

den.
5. Dimmersvitsj — Velg og dra i kontrollen for å

justere verdien.

Slik bruker du svitsjene
Fra svitsjpanelapplikasjonen:
1. Bruk joysticken til å merke av den aktuelle

svitsjen.
2. Svitsjbryter— Trykk OK for å slå av eller på.
3. Rotasjonskontroll — Trykk OK for å bla

gjennom tilgjengelige moduser.
4. Posisjonskontroll — Trykk OK og bruk

joysticken til å endre retning.
5. Momentansvitsj— Trykk OK for å aktivere.
6. Dimmersvitsj — Trykk OK på svitsjen og bruk

rotasjonskontrollen til å justere verdien. Velg
deretter Tilbake for å gå ut av justeringsmodus.

Nullstille en utkoblet krets
Når en krets kobles ut, vil du se en melding
på skjermen med detaljer om kretsen og
handlingsalternativene dine. Kretsen vil også være
indikert som utkoblet på svitsjpanelsidene.
1. Når du ser meldingen for en utkoblet krets, velger

du Nullstill for å nullstille kretsen som er koblet
ut, eller
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2. Velg svitsjen på en svitsjpanelside for å nullstille
svitsjen som er koblet ut.

Note: Hvis du nullstiller mange ganger, kan dette
være skadelig for systemet. Hvis utkoblingen
vedvarer, bør du sjekke hovedkretsene.
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Vedlegg F Programvareutgivelser
Raymarine oppdaterer multifunksjonsskjermen med jevne mellomrom med forbedringer,
tilleggsprogramvare, ekstra maskinvarestøtte og funksjoner i brukergrensesnittet. Tabellen nedenfor viser
noen viktige forbedringer og med hvilken programvarerevisjon de kom.

Programvareversjon
Aktuell
produkthåndbok

Kompatibilitet med
multifunksjonsskjermer Endringer

LightHouse II – V10.xx 81337-10 a65 / a65 Wi-Fi / a67 /
a67 Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi
/ a75 / a75 Wi-Fi / a77
/ a77 Wi-Fi / a78 / a78
Wi-Fi / c95 / c97 / c125
/ c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

Ny ekkoloddapplikasjon

• Støtte for flere aktive sonarmoduler på
nettverket

• Mulighet til å vise flere sonarkanaler samtidig
ved bruk av delt skjermvisning

• Mulighet til å lage egendefinerte
sonarkanalprofiler

• Ny modulspesifikk ekkoloddsimulator
• Korrigert (reversert) TVG-kontroll på CP450C

som matcher alle ekkoloddmoduler

• Bryterpanelalarmer kan nå
aktiveres/deaktiveres globalt over hele
nettverket

• Ny mal for horisontaldelt skjerm for 5,7 og 7
tommers multifunksjonsskjermer

• Støtte for dybderegistrering fra Navionics`
sonarlogg

• Støtte for Navionics Plotter Sync
mobilkartoppdateringer

• Oppdaterte SiriusXM NOAA marinsonegrenser
av 1. april 2014

• AIS-alarm om farlig mål er deaktivert som
standard i simulatormodus, og kan ikke
aktiveres

• Støtte for tsjekkisk og slovensk
LightHouse II – V9.45 81337-9 a65 / a65 Wi-Fi / a67 /

a67 Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi
/ a75 / a75 Wi-Fi / a77
/ a77 Wi-Fi / a78 / a78
Wi-Fi / c95 / c97 / c125
/ c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

• Oppdatert LightHouse II grafikk
• Alternativ for skjult datalinje
• Støtte for LightHouse-kart
• Bedre administrasjon av veipunkter
• Bedre menyer i kart- og radarapplikasjonene
• Støtte for flere sonarer
• Beregnet ankomsttid for ruter
• NM og m lagt til som avstandsenheter
• Digitalt miniprogram i bryterpanelapplikasjon
• Støtte for DSC over NMEA 2000
• Støtte for Navionics Gold Chip kryptering
• Oppdatert japansk erklæring om

bruksbegrensninger
• Støtte for Multi-Touch-bevegelser på skjermer

i a-serien
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

• Støtte for ECI-100 (veiviser for
motoridentifisering)
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Programvareversjon
Aktuell
produkthåndbok

Kompatibilitet med
multifunksjonsskjermer Endringer
/ c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

V7.43 81337-7 a65 / a65 Wi-Fi / a67 /
a67 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D /
e95 / e97 / e125 / e127 /
e165

• Lagt til snarvei til brukerhåndbok på
startskjermen.

• Lagt IP-kameraopptak, avspilling og
bildeopptak til kameraapplikasjonen.

• Lagt til støtte for Evolution-autopiloter.
• Lagt til pilotlinje.
• Lagt til støtte for fastmonterte termiske

kameraer i T200-serien.
• Lagt til støtte for CP100 og CP300

ekkoloddmoduler.
• Lagt til flere datatyper til dataapplikasjonen.
• Forbedret skivegrafikk i dataapplikasjonen.
• Forbedret menyoppsett i kart- og

radarapplikasjonene.
• Lagt til støtte for RMK-9 eksternt tastatur.
• Lagt til funksjon for å tillate samtidig

programvareoppdatering av skjermer og
tastaturer i nettverket.

• Forbedret motorstøtte i applikasjonen for
drivstoffstyring.

• Lagt til funksjon for å tillate valg av oppstartside.
• Flyttet kartografimenyen til oppsettmenyen for

startbildet.
• Fjernet kompatibilitetsmodus (for kompatibilitet

med E-Wide og G-serien).
• Lagt standbyfunksjon for autopilot til

power-knappen for skjermer som ikke har egen
autopilotknapp.

V6.27 81337-6 a65 / a65 Wi-Fi / a67 /
a67 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D /
e95 / e97 / e125 / e127 /
e165

• Sirius-lydapplikasjon lagt til.
• Fusion link-applikasjon lagt til.
• Bryterpanelapplikasjon.
• Nye applikasjonsikoner i hovedbildet
• Endret kartnavigering som inkluderer båtens

posisjon i forhold til veipunktet det navigeres
mot og originalposisjon i forhold til linjer til
veipunkt.

• Støtte for islandsk og bulgarsk språk.
V5.27 81337-5 a65 / a67 / c95 / c97 /

c125 / c127 / e7 / e7D /
e95 / e97 / e125 / e127 /
e165

• Tilføyelse av drivstoffadministrasjon med:
estimert gjenstående drivstoff, beregning
av gjenværende avstand på gjenværende
drivstoff, drivstoff brukt og data for
drivstofføkonomi, områderinger for drivstoff
i kartapplikasjonen og alarm ved lavt
drivstoffnivå).

• Tilføyelse av dokumentvisningsprogram (PDF).
• Tilføyelse av Slew to Cue (autojustering

av termisk kamera til AIS-, MARPA- eller
MOB-mål).
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Programvareversjon
Aktuell
produkthåndbok

Kompatibilitet med
multifunksjonsskjermer Endringer

• Støtte for flere ulike joysticker for termisk
kamera.

• Skjermmenyalternativer for termiske kameraer
er nå tilgjengelige direkte fra programmenyen
for termisk kamera.

• Videoapplikasjon heter nå Kameraapplikasjon.
• Støtte for IP-kameraer i nettverk i

kameraapplikasjonen.
• Mulighet for å bla automatisk gjennom

tilgjengelige video/kamera-kilder i
kameraapplikasjonen.

• Støtte for opp til fem motorer i
dataapplikasjonen.

• Forbedret valg av motordata i
dataapplikasjonen.

• Støtte for detaljerte alarmvarslinger for motor.
• Tilføyelse av områdekontroller på skjermen for

værapplikasjonen
• Mulighet for å se bilder lagret på MicroSD-kort

fra startsidemenyen Mine data.
• Tilføyelse av demovideomodus for salg.
• Mulighet for registrering av direkte

bussmeldinger (NMEA 0183 og SeaTalkng) på
MicroSD-kort.

V4.32 81337-4 c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127

• Tilføyelse av områdekontroller på skjermen for
kart- og radarapplikasjonene.

• Tilføyelse av effekt-, regn- og sjøkontroller på
skjermen for radarapplikasjonen.

• Tilføyelse av effekt- og TVG-kontroller for
ekkoloddapplikasjonen.

• Tilføyelse av justering med glidebryter.
• Tilføyelse av nye justeringsbrytere med

nummer.
• Forbedrede aktiveringssnarveier til alternativer

for lysstyrke og lagring av skjermbilde
V3.15 81337-3 c95 / c97 / c125 / c127

/ e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127

• Lagt til støtte for Raymarine CP450C CHIRP
ekkoloddmodul.

• Lag til støtte for AIS-funksjon for STEDS
EAIS-integrasjon og visning av SAR-luftfartøy
og SART-enheter.

• Lagt til begrenset støtte for Sirius Marine
værmodul.

• Standby/Strømsparingsmodus.
• Støtte for RayRemote- og RayControl-

applikasjonene.
• Forbedret mulighet for tilpassing av startbildet

med mulighet for visning av opptil fire
applikasjoner på samme side på 9 og 12
tommers multifunksjonsskjermer.

• Standardside for drivstoffdata lagt til.
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Programvareversjon
Aktuell
produkthåndbok

Kompatibilitet med
multifunksjonsskjermer Endringer

• Støtte for arabisk lagt til.
• Inkludering av funksjon for ekstern

oppgradering for å tillate opplasting av
programvare til perifere Raymarine-produkter
over SeaTalkng / SeaTalkhs.

• Visning av Aids To Navigation (AToNs) AIS-mål
når data mottas via enten SeaTalkng eller
NMEA 0183.

• Støtte for 1kW transduser lagt til
multifunksjonsskjermer med intern ClearPulse
Digital Sounder kretssystem (dvs. modellene
c97/c127/e7D/e97/e127). Transdusersignal
begrenset til 600W.

• Retting av muligheten for å velge tidevanns-
eller strømstasjon ved hjelp av Finn
nærmeste-funksjonen.

• NMEA 0183 & SeaTalkng datamonitorer lagt til
diagnostikkfunksjonene.

• Økt berøringsområde for alarmmeldinger og
tilbakeknapper.

V2.10 81337-1 c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127

• Forbedret oppdatering av kartvisning ved
kartografideling over SeaTalkhs/RayNet-
nettverket.

• Lagt til støtte for visning av
drivstoffgjennomstrømning.

• Tilføyelse av NMEA 0183- og
SeaTalkng-databufringsdiagnostikk.

• Forbedret datalinjetilpasning.
• Mulighet for manuell endring av

høyde/bredde-forhold i videoapplikasjon.
V1.11 81332-1 e7 / e7D • Første programvareutgivelse.
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