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Hoofdstuk 1: Belangrijke
informatie

Waarschuwing: Lees de uitgebreide
handleiding
Dit document is een verkorte ("snelstart-")
handleiding dat alleen de basisinformatie bevat
die u nodig hebt om van start te gaan met het
product. Voor de complete documentatie en
veiligheidsinformatie voor uw product kunt u de
uitgebreide handleiding raadplegen die beschikbaar
is op de documentatie-CD (wanneer meegeleverd),
of de Raymarine-website (www.raymarine.com).

Waarschuwing: Productinstallatie
en -bediening
Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te
worden volgens de verschafte richtlijnen. Worden
deze niet in acht genomen, dan kan dat leiden
tot persoonlijk letsel, schade aan uw schip en/of
slechte productprestaties.

Waarschuwing: Potentiële
ontstekingsbron
Dit product is NIET goedgekeurd voor gebruik in
een gevaarlijke/brandbare omgeving. Installeer
dit product NIET in een gevaarlijke/brandbare
omgeving (zoals een machinekamer of in de buurt
van brandstoftanks).

Waarschuwing: Hoogspanning
Dit product bevat hoogspanning. U mag de
behuizing van het display NIET verwijderen om bij
interne componenten te komen, tenzij dat in deze
handleiding uitdrukkelijk gevraagd wordt.

Waarschuwing: Voedingsspanning
Wanneer u dit product aansluit op een
voedingsspanning die hoger is dan de
gespecificeerde maximale waarde, kan dit de
unit permanent beschadigen. Raadpleeg de
Technische specificaties voor de nominale
spanning.

Waarschuwing: Productaarding
Voordat u dit product aansluit op de voeding, moet
u zich ervan verzekeren dat het op de juiste manier
is geaard, in overeenstemming met de instructies
in deze handleiding.

Waarschuwing: Uitschakelen van
de voeding
Zorg ervoor dat de voeding van het schip UIT is
geschakeld voordat u begint met het installeren
van dit product. Verbind of ontkoppel apparatuur
NIET wanneer het is ingeschakeld, tenzij anders
wordt geïnstrueerd in het document.

Waarschuwing: Sonarbediening
• Gebruik de sonar NOOIT als de boot uit het
water is.

• Raak de voorkant van de transducer NOOIT aan
als de sonar aan staat.

• Als er mogelijk duikers binnen 7,6 m (25
ft) van de transducer zijn, moet u de sonar
UITSCHAKELEN.

Let op: Service en onderhoud
Dit product bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden. Alle
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen
door goedgekeurde Raymarine-dealers te worden
uitgevoerd. Ongeautoriseerde reparaties kunnen
gevolgen hebben voor uw garantie.

Let op: Transducerkabel
• U mag de transducerkabel NIET onderbreken,
inkorten of splitsen.

• U mag de connector NIET verwijderen.

Als de kabel is onderbroken kan hij niet meer
worden gerepareerd. Door het onderbreken van de
kabel komt ook de garantie te vervallen.

Let op: Zekering energievoorzie-
ning
Zorg bij de installatie van dit product dat de
voedingsbron afdoende gezekerd is door
middel van een zekering of automatische
stroomonderbreker met het geschikte vermogen.

Let op: Onderhoud van cartografie-
en geheugenkaarten
Om onherstelbare schade aan en/of verlies van
gegevens van de cartografie- en geheugenkaarten
te voorkomen:

• Zorg ervoor dat de cartografie- en
geheugenkaarten op de juiste manier zijn
geplaatst. Probeer een kaart NIET met kracht
op zijn plaats te duwen.

• Sla gegevens (waypoints, tracks, etc.) NIET op
een cartografiekaart op, omdat deze kaarten
kunnen worden overschreven.

• Gebruik GEEN metalen voorwerp zoals een
schroevendraaier of pincet om een cartografie-
of geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen.

Let op: Zorg ervoor dat het
cartografieklepje goed dicht zit.
Om te voorkomen dat er water in het product komt
en deze daardoor beschadigd raakt dient u het
klepje goed te sluiten.

Reinigen
Goed reinigingsgewoontes.

Als u dit product reinigt:

• Veeg het displayscherm NIET af met een droge doek,
aangezien dit krassen kan veroorzaken op de coating.

• Gebruik GEEN schurende of op zuren of ammonia gebaseerde
producten.

• Gebruik GEEN hogedrukspuit.

TFT-displays
Het kan lijken alsof de kleuren van het display veranderen
tegen een gekleurde achtergrond of in gekleurd licht. Dit is
een absoluut normaal effect dat kan optreden bij alle Thin Film
Transistor (TFT)-displays.
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Binnendringen van water
Disclaimer voor binnendringen van water
Hoewel de waterbestendigheidsclassificatie van dit product
conform de IPX6- & IPX7-norm is, kan water indringen en de
vervolgens de apparatuur onklaar maken wanneer het product
met een hogedrukreiniger wordt schoongemaakt. Raymarine
staat niet garant voor producten die onder hoge druk worden
schoongemaakt.

Disclaimers
Dit product (met inbegrip van de elektronische kaarten)
is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het navigeren. Het
is ontworpen als hulpmiddel bij het gebruik van officiële
overheidskaarten, niet als vervanging daarvan. Alleen officiële
overheidskaarten en mededelingen voor zeevarenden bevatten
alle actuele informatie die nodig is voor veilige navigatie. De
kapitein is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik hiervan.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van
officiële overheidskaarten, mededelingen aan zeevarenden,
voorzichtigheid en deskundigheid op het gebied van navigatie
bij de bediening van dit of enig ander Raymarine-product.
Dit product ondersteunt elektronische kaarten van andere
leveranciers die kunnen zijn opgenomen of opgeslagen op een
geheugenkaart. Op het gebruik van dergelijke kaarten is de
Eindgebruikersovereenkomst van de leverancier van toepassing,
vervat in de documentatie voor dit product of meegeleverd met
de geheugenkaart (zoals van toepassing).
Raymarine garandeert niet dat dit product vrij is van fouten of
dat deze te combineren is met producten die gefabriceerd zijn
door personen of entiteiten anders dan Raymarine.
Dit product gebruikt digitale-kaartgegevens en elektronische
informatie van het Global Positioning System (GPS), welke
fouten kunnen bevatten. Raymarine kan de nauwkeurigheid van
dergelijke informatie niet garanderen; u dient te weten dat fouten
in dergelijke informatie de oorzaak kunnen zijn dat het product
niet of niet correct werkt. Raymarine is niet aansprakelijk voor
schade of letsel veroorzaakt door uw gebruik of onbekwaamheid,
door interactie van het product met producten die door anderen
gefabriceerd zijn of voor fouten in kaartgegevens of informatie
die door het product gebruikt worden en door derden verstrekt
zijn.

Cartografie- en geheugenkaarten
Geheugenkaarten worden gebruikt voor het archiveren van
gegevens en kaarten met cartografie beschikken over extra of
bijgewerkte cartografie.

Compatibele kaarten
De volgende soorten cartografie- of geheugenkaarten zijn
compatibel met uw Raymarine-product:

• micro Secure Digital Standard-Capacity (microSDSC)

• micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC)

Opmerking: De maximaal ondersteunde kaartcapaciteit is
32 GB.

Cartografie
Uw product is voorgeladen met elektronische cartografie
(wereldwijde basiskaart). Als u andere cartografiegegevens wilt
gebruiken, kunt u compatibele kaarten met cartografie in de
kaartsleuf van de unit plaatsen.

Gebruik alleen cartografie- en geheugenkaarten van
bekende merken
Wanneer u gegevens archiveert adviseert Raymarine gebruik
te maken van geheugenkaarten van kwaliteitsmerken. Het kan
zijn dat sommige geheugenkaartmerken niet werken in uw unit.
Neemt u alstublieft contact op met de klantenservice voor een
lijst met aanbevolen kaarten.

EMC-installatierichtlijnen
Apparatuur en accessoires van Raymarine voldoen aan de
toepasselijke regels voor Elektromagnetische Compatibiliteit
(EMC) om elektromagnetische interferentie tussen apparatuur
en het effect daarvan op de prestaties van uw systeem te
minimaliseren.
Correcte installatie is vereist om te garanderen dat
EMC-prestaties niet nadelig worden beïnvloed.
Voor optimale EMC-prestaties adviseren wij waar mogelijk om:

• Raymarine-apparatuur en daaraan aangesloten kabels:

– ten minste 1 m (3 ft) verwijderd te houden van apparatuur
of kabels die radiosignalen verzenden of dragen, zoals
VHF-radio's, kabels en antennes. In het geval van
SSB-radio's moet u de afstand vergroten tot 2 m (7 ft).

– meer dan 2 m (7 ft) verwijderd te houden van het pad van
een radarstraal. Een radarstraal wordt normaalgesproken
tot 20 graden boven en onder het stralingselement
verspreid.

• Het product te voeden via een andere accu dan de accu die
wordt gebruikt voor het starten van de motor. Dit is van belang
voor het voorkomen van fouten en verlies van gegevens,
hetgeen kan optreden als de motor niet met een aparte accu
wordt gestart.

• Kabels te gebruiken volgens specificaties van Raymarine.

• Kabels niet af te snijden of te verlengen, tenzij dit in de
installatiehandleiding nauwkeurig wordt beschreven.

Opmerking: Waar beperkingen met betrekking tot de
installatie een van de bovenstaande aanbevelingen
belemmeren, moet u altijd de grootst mogelijke afstand
tussen verschillende elektronische apparaten garanderen
om zodoende de best mogelijke omstandigheden voor
EMC-prestaties te creëren in de gehele installatie.

Licentieovereenkomsten voor
software van derden
Dit product valt onder bepaalde licentieovereenkomsten voor
software van derden, zoals hieronder wordt opgesomd:

• GNU — LGPL/GPL

• JPEG-bibliotheken

• OpenSSL

• FreeType

De licentieovereenkomstigen voor de bovenstaande onderdelen
kunt u terugvinden op de website www.raymarine.com en
wanneer meegeleverd op de begeleidende documentatie-CD.

Conformiteitsverklaring
Raymarine UK Ltd. verklaart dat dit product voldoet aan de
essentiële vereisten van EMC-richtlijn 2004/108/EG.
De originele Conformiteitsverklaring kunt u bekijken op de
betreffende productpagina op www.raymarine.com.

Beleid pixel-defecten
Zoals bij alle TFT-units kan het scherm een paar verkeerd
verlichte ("dode") pixels vertonen. Deze zien er uit als zwarte
pixels in een lichte omgeving op het scherm of als gekleurde
pixels in een zwarte omgeving.
Wanneer uw display MEER dan het hieronder vermelde aantal
verkeerd verlichte pixels weergeeft verzoeken wij u contact op
te nemen met uw plaatselijke Raymarine-servicecentrum voor
advies.
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Maximaal geaccepteerde aantal verkeerd verlichte
pixels

5

Garantiebeleid
Raymarine garandeert dat uw product vrij is van defecten in
materialen en constructie voor een periode van 1 jaar vanaf de
eerste aankoop van het product of, wanneer geïnstalleerd op
een nieuw schip, de datum van de eerste levering van het schip
aan de eerste klant (bewaart u het aankoopbewijs voor het geval
u een garantieclaim moet indienen).
De volledige informatie van het beperkte garantiebeleid
en het registratieproces kunt u online vinden via:
www.raymarine.com/warranty-dragonfly.
Als u geen toegang hebt tot het internet, bel dan het betreffende
nummer hieronder voor informatie over ons garantiebeleid:
In de VS:

• Tel: +1 603 324 7900

• Gratis: +1 800 539 5539

In de UK, Europa, het Midden-Oosten of het Verre-Oosten:

• Tel: +44 (0)13 2924 6777

Registratie garantie
Om uw Raymarine-product te registreren gaat u naar
www.raymarine.com en registreert u online.
Het is van belang dat u uw product registreert om volledig
gebruik te kunnen maken van alle garantievoordelen. In uw
verpakking zit een barcode-etiket waarop het serienummer van
de unit vermeld staat. U hebt dit serienummer nodig om uw
product online te registreren. U dient het etiket voor later gebruik
te bewaren.

Verwijdering van het product
Verwijder dit product in overeenstemming met de
AEEA-richtlijnen.

De richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA) vereist de recycling van afval van elektrische
en elektronische apparaten. Hoewel de AEEA Richtlijn niet van
toepassing is op een aantal Raymarine producten, steunen
wij dit beleid en verzoeken u dit product in overeenstemming
hiermee te verwijderen.

IMO en SOLAS
De apparatuur die in dit document beschreven wordt, is bedoeld
voor recreatieve maritieme- en werkvaartuigen welke niet vallen
onder de International Maritime Organization (IMO) en Safety of
Life at Sea (SOLAS) Carriage regelgeving.

Technische nauwkeurigheid
De informatie in dit document was bij het ter perse gaan
naar ons beste weten correct. Raymarine is echter niet
aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies.
Daarnaast kunnen specificaties volgens ons principe van
continue productverbetering zonder voorafgaande opgave
gewijzigd worden. Raymarine kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele verschillen tussen het
product en dit document. Raadpleeg de Raymarine website
(www.raymarine.com) om na te gaan of u de meest recente
versie(s) hebt van de documentatie voor uw product.
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2.1 Informatie over de handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over uw
Dragonfly-display en spiegelmontage-transducer.
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van uiteenlopende
scheepvaartdisciplines, maar gaat uit van een algemeen
kennisniveau over het gebruik van het display, nautische
terminologie en toepassingen.

Handleidingen
De volgende handleidingen hebben betrekking op uw product.

Handleidingen
Alle documenten kunnen als PDF worden gedownload via
www.raymarine.com

Omschrijving Artikelnummer

Montagehandleiding en startersgids
Dragonfly

88015

Installatie- en gebruikshandleiding
Dragonfly

81345

Paneelmontagemal Dragonfly 87175

Transducermontagemal Dragonfly 87185

Print Shop voor gebruikershandleidingen
Raymarine heeft een Print Shop-service, waar u een
professioneel afgedrukte gebruikershandleiding van hoge
kwaliteit van uw Raymarine-product kunt aanschaffen.
Gedrukte handleidingen zijn ideaal om aan boord van uw schip
te bewaren, als handig referentiemateriaal wanneer u hulp nodig
hebt bij uw Raymarine-product.
Breng een bezoek aan http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=5175 om een gedrukte handleiding
te bestellen en bij u te laten afleveren.
Voor meer informatie over de Print Shop gaat u naar
de FAQ-pagina's van de Print Shop: http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=5751.

Opmerking:

• U kunt voor de gedrukte handleidingen betalen met
creditcard en PayPal.

• Gedrukte handleidingen kunnen wereldwijd worden
verstuurd.

• Er worden de komende maanden steeds meer
handleidingen toegevoegd aan de Print Shop, zowel van
nieuwe producten als van oudere producten.

• Raymarine-gebruikershandleidingen kunnen ook gratis
worden gedownload vanaf de Raymarine-website, in het
populaire PDF-formaat. Deze PDF-bestanden kunt u
openen op een PC/laptop, tablet, smartphone, of op de
nieuwste generatie Raymarine multifunctionele displays.

2.2 Gebruikte regels voor de
handleiding
De volgende regels zijn in deze handleiding gebruikt.

Selecteren
De term ‘Selecteren’ wordt in deze handleiding gebruikt om het
gebruik te beschrijven van de Draaiknop of Joystick bij het
markeren van een object, pictogram of menu-item en daarna op
OK drukken om de selectie te bevestigen.
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2.3 Productinformatie
Informatie over uw product wordt hieronder weergegeven

Artikel-
nummer Kenmerken

��
�
���
��� E70085 • Interne GPS.

• Interne 2-kanaals CHIRP-
sonarmodule

– Sonar— gecentreerde 200 KHz

– DownVision— gecentreerde 350
KHz

.

Overzicht CHIRP-sonar
Sonar interpreteert signalen van de transducer en genereert
een gedetailleerd onderwaterbeeld. De transducer stuurt
pulsen van geluidsgolven in het water en meet de tijd die het
geluid erover doet om naar de zeebodem te gaan en weer
terug. De terugkerende echo's worden beïnvloed door de
zeebodemstructuur en door andere objecten op hun pad, zoals
riffen, wrakken en scholen vis.
Sonar produceert een kegelvormige straal van 25°, deze
kegelvormige straal heeft betrekking op de waterkolom direct
onder het schip.

Kegelvormige straal

D12784-1

Sonar is effectief bij een aantal snelheden. In dieper water
wordt de bandbreedte van CHIRP automatisch beperkt om
de zeebodemvergrendeling en de detectie van bewegende
objecten (bijv. vis) in de bredere waterkolom te verbeteren.
Schermvoorbeeld CHIRP-sonar

Overzicht CHIRP DownVision
DownVision interpreteert signalen van de transducer en
genereert een gedetailleerd onderwaterbeeld. De transducer
stuurt pulsen van geluidsgolven in het water en meet de tijd
die het geluid erover doet om naar de zeebodem te gaan en

weer terug. De terugkerende echo's worden beïnvloed door de
zeebodemstructuur en door andere objecten op hun pad, zoals
riffen, wrakken en scholen vis.
DownVision produceert een straal van 60° over de breedte en
1,4° van voren naar achteren. De DownVision-straal beslaat een
waterkolom direct onder en opzij van het schip.

DownVision-straal

D12777-1

DownVision is effectief bij lagere scheepssnelheden. In dieper
water wordt de bandbreedte van CHIRP automatisch beperkt
om de zeebodemvergrendeling en de detectie van bewegende
objecten (bijv. vis) in de bredere waterkolom te verbeteren.
De brede, dunne straal produceert heldere terugkerende
signalen van objecten. Door CHIRP-verwerking en hogere
frequenties is het beeld gedetailleerder, waardoor het
identificeren van zeebodemstructuren waar zich vis zou kunnen
ophouden gemakkelijker wordt.
Schermvoorbeeld CHIRP DownVision

Handleiding en productinformatie 13
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3.1 Installatiechecklist
Installatie omvat de volgende werkzaamheden:

Installatietaak

1 Plan uw aanpak

2 Verzamel alle vereiste apparatuur en gereedschappen

3 Zet alle apparatuur op hun toekomstige plaats

4 Leg alle kabels uit.

5 Boor kabel- en montagegaten.

6 Maak alle aansluitingen op de apparatuur.

7 Zet alle apparatuur vast op zijn plaats.

8 Zet het systeem aan en test het.

3.2 Meegeleverde onderdelen
De met uw product meegeleverde onderdelen worden hieronder
weergegeven.

���

��

��1 2 3

6

8 9

4 5

7

10

D12686-1

1 Display-beugel.

2 Display.

3 Transducer (inclusief gemonteerde transducer/voe-
dingskabel niet weergegeven).

4 Sledebevestigingsbout.

5 Documentatiepakket.

6 Afdekplaatje en 2 montageschroeven (voor installaties
met kabel door de spiegel).

7 Display-beugelbasis.

8 3 transducerbeugel-montageschroeven.

9 3 p-klemmen en schroeven.

10 3 bevestigingen voor beugelmontage.
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3.3 Benodigd gereedschap voor de
installatie

D12785-1

1

4

6

2

3

5

7

1. Boormachine.

2. Kruiskopschroevendraaier.

3. 3 mm (5/32) inbussleutel.

4. Voor de scheepvaart geschikte kit.

5. Boortje van de juiste omvang.

6. Plakband.

7. 18 mm (23/32”) gatenboor (alleen nodig als u de kabel door
de spiegel voert.)

Extra vereist gereedschap
Wanneer uw display in een paneel wordt gemonteerd, hebt u
daarvoor de volgende gereedschappen nodig.

D12776-1

1 2

4

3

1. Decoupeerzaag.

2. 32 mm (1 1/4”) gatenzaag.

3. 7 mm (9/32”) steeksleutel.

4. Vijl.

3.4 Installatieproces
De hieronder genoemde stappen zijn noodzakelijk voor de
succesvolle installatie van uw product en voor optimale
prestaties.

1. De transducer monteren.

2. Het display monteren.

3. De transducer testen.

4. Montage van de transducer voltooien

De installatie plannen 17
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4.1 Een plaats kiezen voor de
transducer
Dit product wordt geleverd met een spiegelmontagetransducer.
Bij het kiezen van een plaats voor de transducer dienen
onderstaande richtlijnen te worden opgevolgd.

Opmerking: De transducer is niet geschikt voor montage
op schepen waarvan de spiegel zich achter de schroef of
schroeven bevindt.

Voor optimale prestaties dient de transducer te worden geplaatst
op een plek met de minste turbulentie en schuimvorming. De
meest efficiënte manier om deze plaats te bepalen is door de
waterstroom rondom de spiegel te controleren tijdens het varen.

• De transducer dient dicht bij de kiel (middenlijn) van het schip
te worden gemonteerd, zodat de transducer volledig onder
water blijft tijdens het draaien van het schip.

• De transducer dient op een geschikte afstand van de schroef
of schroeven te worden gemonteerd om te voorkomen dat hij
in kielwater komt.

• Bij met de klok mee draaiende schroeven dient de transducer
aan stuurboord te worden gemonteerd, bij tegen de klok in
draaiende schroeven dient de transducer aan bakboordzijde
te worden gemonteerd.

D12640-1

• Op tweemotorige schepen dient de transducer tussen de
motoren te worden gemonteerd.

D12641-1

• Turbulentie kan ook worden veroorzaakt door andere factoren,
zoals tredes, baleinen, schuurlijsten en rijen klinknagels. De
turbulentie bevindt zich achter deze plaatsen.

1

2

4

3

D12636-1

1 Trede

2 Balein

3 Rij klinknagels

4 Schuurlijst

• Lucht die onder de voorzijde van het schip gevangen zit kan
zich onder de romp verplaatsen en erachter schuimvorming
veroorzaken.

• Als de transducer op een trede of een getrapte spiegel wordt
geplaatst, zorg dan voor voldoende ruimte erboven zodat de
transducer naar boven kan bewegen.

D12644-1

Opmerking: De beste plaats voor de transducer hangt
af van uw type schip. De optimale hoogte en hoek van
de transducer dienen te worden vastgesteld door hem te
testen terwijl het schip in het water ligt, voordat de de
transducer wordt vastgezet.

Afmetingen van de transducer
De afmetingen van de transducer inclusief de montagebeugel
zijn als volgt.

A

B

D12638-1

A 202,6 mm (8 in)

B 117,4 mm (4,6 in)
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4.2 De transducer monteren
De transducer dient op de spiegel te worden gemonteerd met
de meegeleverde montagebeugel. De onderstaande stappen
beschrijven de eerste stappen van de montage om de prestaties
van uw transducer te testen. Na het testen van de transducer
dient u de montage te voltooien door de instructies te volgen in
de sectie Montage van de transducer voltooien.
1. Zet de transducermontagemal vast op de gekozen plaats

met behulp van plakband.

1

2

3
D12632-1

1 Transducermontagemal

2 Waterlijn

3 Montageafstand tot de schroef

2. Zorg ervoor dat de mal parallel loopt met de waterlijn.
3. Boor 2 gaten voor de schroeven voor de verstelsleuven zoals

aangegeven op de mal.

Opmerking: Boor het derde montagegat nu nog NIET.

4. Vul de 2 gaten met een voor de scheepvaart geschikte kit.
5. De kantelverstelschroef dient misschien te worden

losgedraaid om bij de montagegaten te kunnen komen.��
1

D12653-1

1 Kantelverstelschroef

6. Zorg ervoor dat de transducer en de scharnierarm van de
beugel over de achterplaat van de montagebeugel zijn
gehaakt zoals hieronder wordt weergegeven.

�� ��

��

�
�

D12651-1

7. Til de transducer en de scharnierarm op om bij de
montagegaten te komen.

�� ��

��

�� ��
D12652-1

8. Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel
tijdelijk vast te zetten met behulp van de verstelsleuven op
de achterplaat.

1

2

D12633-1

1 Vastzetgat

2 Verstelsleuven

9. Druk de transducer en de scharnierarm naar beneden totdat
de beugel op zijn plaats klikt.

10.Draai de scharnierschroef van de transducer ongeveer 3
slagen los om hem te kunnen verstellen.

1

D12643-1

1 Plaats van de scharnierschroef

11. Verstel de hoek van de transducer met behulp van het
ratelmechanisme, één klik tegelijk, totdat het oppervlak van
de transducer parallel loopt met de waterlijn.
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De plaats van de transducer wordt tijdens het testen verder
afgesteld (zie De transducer testen).

D12639-1

12.Draai de scharnierschroef van de transducer vast.
13.Draai de kantelverstelschroef aan tot de gewenste

kantelweerstand.

De kantelweerstand moet hoog genoeg zijn om te voorkomen
dat de transducer omhoog kantelt tijdens het testen maar
moet laag genoeg zijn om het te laten kantelen wanneer de
transducer tijdens het varen door een object wordt geraakt.

Opmerking: De derde vastzetschroef wordt niet gebruikt
totdat de transducer voldoende is getest.

Let op: Transducerkabel
• U mag de transducerkabel NIET onderbreken,
inkorten of splitsen.

• U mag de connector NIET verwijderen.

Als de kabel is onderbroken kan hij niet meer
worden gerepareerd. Door het onderbreken van de
kabel komt ook de garantie te vervallen.

4.3 Leggen van de kabel
De kabel dient te worden gelegd naar de gewenste plaats van
het display. De kabel kan door of over de spiegel worden geleid.

Opmerking: De kabel moet zo ver mogelijk verwijderd van
marifoonantennekabels worden gelegd om interferentie te
vermijden.

De volgende vereisten zijn van toepassing op het leggen van
de kabel:

• Controleer of de kabel lang genoeg is om de afstand naar de
plaats waar het display wordt gemonteerd te overbruggen.
Wanneer nodig is een optionele 4 m (13,1 ft) verlengkabel
beschikbaar.

• Zorg ervoor dat de transducerkabel aan de kant van de
transducer voldoende extra lengte heeft om de transducer vrij
omhoog en omlaag te laten kantelen.

• Zet de kabel op regelmatige afstanden vast met de
meegeleverde kabelklemmen.

• Vul de montageschroeven in de spiegel met
voor de scheepsvaart geschikte kit voordat u de
bevestigingsschroeven vastdraait.

• Vul het kabeldoorvoergat in de spiegel met voor de
scheepsvaart geschikte kit nadat u de kabel hebt gelegd
(wanneer u hem door de spiegel voert).

• Gebruik het meegeleverde afdekplaatje om het kabelgat in
de spiegel af te dichten (wanneer u de kabel door de spiegel
voert).

• Eventueel overgebleven kabel kan worden opgerold op een
geschikte plaats.

22 Dragonfly



4.4 Een plaats kiezen voor het display

Algemene vereisten voor plaatsing
Bij het kiezen van een plaats voor de unit dient u een aantal
factoren in overweging te nemen.

Ventilatievereisten
Om te zorgen voor voldoende ventilatie:
• Zorg ervoor dat het apparaat in een compartiment van de
juiste omvang is gemonteerd.

• Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet zijn geblokkeerd.
• Zorg voor voldoende afstand tussen de apparaten.

Vereisten voor het montage-oppervlak
Zorg ervoor dat de units voldoende steun hebben op een stevig
oppervlak. De unit mag NIET worden gemonteerd en er mogen
geen gaten worden geboord op plaatsen die de constructie van
het schip kunnen beschadigen.

Vereisten voor het leggen van kabels
Zorg ervoor dat de unit is gemonteerd op een plaats waar kabels
correct kunnen worden gelegd en aangesloten:
• Minimale kabelbochtradius van 100 mm (3,94 in) is vereist,
tenzij anders aangegeven.

• Gebruik kabelsteunen om spanning op de aansluitingen te
voorkomen.

Binnendringen van water
Deze unit is geschikt voor montage zowel bovendeks als
onderdeks. Het is waterdicht conform de IPX6- en IPX7-norm.
Hoewel de unit waterdicht is, is het beter het op een beschermde
plaats te monteren, zodat het niet langdurig wordt blootgesteld
aan directe regen en opspattend zout water.

Elektrische interferentie
Kies een plaats die zich op voldoende afstand bevindt van
apparaten die interferentie kunnen veroorzaken, zoals motoren,
generatoren en radiozenders/-ontvangers.

Vereisten voor plaatsing GPS
Naast de algemene richtlijnen voor de plaatsing van maritieme
elektronicasystemen dient rekening te worden gehouden met
een aantal omgevingsfactoren bij het installeren van apparatuur
met een interne GPS-antenne.

Plaats van de montage
• Montage bovendeks:
Aanbevolen wordt het display bovendeks te monteren, omdat
de GPS-prestaties daar optimaal zijn.

• Montage onderdeks:
GPS-prestaties kunnen minder zijn bij montage onderdeks.

Scheepsconstructie
De constructie van uw schip kan van invloed zijn op de
GPS-prestaties. De nabijheid van zware contructies zoals een
constructieplaat, of de binnenkant van grotere schepen, kunnen
bijvoorbeeld zorgen voor een verminderd GPS-signaal. Voordat
u apparatuur met een interne GPS-antenne onderdeks plaatst,
adviseren wij u professioneel advies in te winnen.

Weersomstandigheden
Het weer en de locatie van het schip kunnen van invloed zijn
op de GPS-prestaties. Normaal gesproken bieden kalme en
heldere weersomstandigheden een meer nauwkeurige GPS-fix.
Schepen op extreem noordelijke of zuidelijke breedtegraden
kunnen ook een zwakker GPS -signaal ontvangen. Een
onderdeks gemonteerde GPS-antenne is gevoeliger voor
problemen met de signaalontvangst als gevolg van de
weeromstandigheden.

Veilige afstand tot kompas
Om mogelijke interferentie met de magnetische kompassen
van het schip te voorkomen dient u te zorgen voor voldoende
afstand vanaf het display.
Bij het kiezen van een geschikte plaats voor het display dient u
te proberen een zo groot mogelijke afstand te houden tussen
het display en eventuele kompassen. Normaal gesproken

moet deze afstand minimaal 1 m (3 ft) zijn in alle richtingen. In
kleinere schepen is het echter soms niet mogelijk het display zo
ver van een kompas verwijderd te plaatsen. In dat geval laten de
onderstaande cijfers de minimale veilige afstand zien die moet
worden aangehouden tussen het display en de kompassen.

D12650-1

200 mm(7.87 in)

350 mm(13.8 in)

700 mm

(27.5 in)

500 mm

(19.7 in)

250 mm(9.84 in) ���

1

2

3

300 mm(11.8 in)

4

5

6

Artikel

Kompaspositie ten
opzichte van het
display

Minimale veilige
afstand vanaf het
display

1 Bovenkant 200 mm (7,87 in.)

2 Achterkant 500 mm (19,7 in.)

3 Rechterkant 350 mm (13,8 in.)

4 Onderkant 300 mm (11,8 in.)

5 Voorkant 700 mm (27,5 in.)

6 Linkerkant 250 mm (9,84 in.)

Overwegingen met betrekking tot kijkhoek
De kijkhoek beïnvloedt het displaycontrast en de kleur. Daarom
raadt Raymarine aan het display tijdelijk op te starten bij het
plannen van de installatie wanneer u het als opbouw wilt
monteren, zodat u het beste kunt bepalen welke locatie de
optimale kijkhoek oplevert.

Kijkhoek

���

���

���

���

���

�����

�����

�����

D12625-1

C

D

A B

A 70º

B 70º

C 70º

D 45º

Opmerking: De genoemde hoeken zijn voor een
contrastverhouding gelijk aan of groter dan 10.
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Afmetingen display en beugel

D12626-2

A

E

G

B

C

FD

��
�
���
���

A 148 mm (5,8 in)

B 148,3 mm (5,8 in)

C 203 mm (8 in)

D 17 mm (0,7 in)

E 56 mm (2,2 in)

F 90 mm (3,5 in)

G 83,7 mm (3,3 in)

4.5 Beugelmontage
Het display kan worden gemonteerd op een beugel.
Voordat u de unit monteert dient u ervoor te zorgen dat:

• U een geschikte plaats kiest.

• U de transducer hebt geïnstalleerd en de voedings-
/transducerkabel naar de voor het display gekozen plaats hebt
geleid.

��

��

D12630-2

�

�

��

1. Markeer de plaats voor de schroefgaten voor de voet van de
beugel op het gekozen montageoppervlak.

2. Boor gaten voor de schroeven met een geschikte boor en
let er goed op dat er niets achter het oppervlak zit dat kan
worden beschadigd.

3. Gebruik de 3 meegeleverde schroeven om de voet van de
beugel stevig op het montageoppervlak te bevestigen.

4. Bevestig de displayslede op de voet.
5. Draai de middenschroef vast om de displayslede op de voet

vast te zetten.
6. Kantel het display zodat het richtstreepje aan de linkerkant

van het display op één lijn ligt met het richtstreepje in de
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displayslede. Druk de rechterkant van het display in de slede
totdat hij stevig op zijn plaats vastklikt.

�
�

D12645-2

��

Opmerking: Het juiste torsiemoment dat u dient te gebruiken
bij het boren hangt af van de dikte van het montageoppervlak
en het soort materiaal.

Beveiliging
Het display kan worden vastgezet in de beugel met een Thule
544-slot (niet meegeleverd).

D12635-2

Thule 544-sloten zijn verkrijgbaar bij de detailhandel.

Het slot plaatsen
Doe het volgende wanneer het display in de slede is gemonteerd:
1. Verwijder de plastic dop die het gat voor het slot in de slede

afdekt.
2. Volg de instructies van het slot voor het monteren ervan.

4.6 Het display verwijderen uit de
beugel
Het display kan eenvoudig worden verwijderd uit zijn
montagebeugel.

�

D12637-2

�

1. Als er een slot is geplaatst, zorg er dan voor dat dit open is.
2. Haal de kabel uit de achterkant van het display.
3. Druk de ontgrendelingslip op de slede weg van het display

zoals afgebeeld.
4. Verwijder het display uit de slede.
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4.7 Paneelmontage
Het display is geschikt voor paneelmontage met de optionele
paneelmontageset.
Voordat u de unit monteert dient u ervoor te zorgen dat:
• U een geschikte plaats hebt gekozen (er is een schone,
vlakke ondergrond vereist met voldoende vrije ruimte achter
het paneel).

• U de transducer hebt geïnstalleerd en de voedings-
/transducerkabel naar de gekozen plaats hebt geleid.

1. Zet de adaptermal voor paneelmontage vast op de gekozen
plaats met behulp van plakband.

2. Gebruik een geschikte boor (de maat staat vermeld op de
mal) om gaten te maken in alle hoeken van het uit te zagen
gebied.

3. Gebruik een geschikte zaag om langs de binnenkant van de
snijlijn te zagen.

4. Controleer of de paneelmontageadapter in het uitgezaagde
stuk past en vijl langs de zaagsnede totdat deze glad is.

5. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de mal voor de
bevestigingsbouten van de paneelmontageadapter

6. Plaats de achterste pakking op de paneelmontageadapter en
druk hem stevig op de flens.

7. Plaats de paneelmontageadapter op het voorbereide gat en
zet hem vast met behulp van de meegeleverde moeren,
ringen en bouten.

�����

�

�
�

�

�

�

������
x4

D12646-1

8. Bevestig de voorste pakking op de paneelmontageadapter.
9. Plaats het display op de paneelmontageadapter.
10.Zet de montagedraadeinden vast aan de achterkant van het

display.
11. Plaats de O-ringen over de montagedraadeinden en doe ze

in de uithollingen rond de montagegaten van de adapter.
12.Zet het display vanaf de achterkant vast op de

paneelmontageadapter met behulp van de meegeleverde
vleugelmoeren.

�����
D12654-2

13.Sluit de voedings-/transducerkabel aan op het display.

Opmerking: Het juiste torsiemoment dat u dient te gebruiken
bij het boren hangt af van de dikte van het montageoppervlak
en het soort materiaal.

Opmerking: De meegeleverde pakking zorgt voor
afdichting tussen de unit en een voldoende vlak en stevig
montageoppervlak of behuizing. De pakking dient bij alle
installaties te worden gebruikt. Het kan ook nodig zijn een
voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken als het
montageoppervlak niet volledig vlak of stevig is, of een ruwe
afwerking heeft.
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4.8 De transducer testen
Nadat de eerste stappen voor montage zijn uitgevoerd, dient de
transducer te worden getest voordat de montage wordt voltooid.
Het testen dient te worden gedaan wanneer uw schip in het
water ligt, met een diepte van meer dan 0,7 m (2,3 ft) maar
minder dan de maximale dieptelimiet van het systeem.
De Sonar-toepassing kan blijven meten op diepten die groter
zijn dan die van de DownVision-toepassing.

Opmerking: Soms is het niet mogelijk om dieptemetingen te
doen bij hogere snelheden als gevolg van luchtbellen onder
de transducer.

1. Druk de Aan/uit-knop in en houd hem ingedrukt tot u een
piep hoort.

2. Voltooi de instellingen van de Opstart-wizard.
3. Gebruik de Weergavewisselaar om een weergave te openen

die de Sonar- of DownVision-toepassing bevat.
Als de unit correct werkt, moet de zeebodem zichtbaar zijn op
het scherm en wordt de meting van de diepte weergegeven.

4. Begin met varen bij lage snelheid en zorg ervoor dat de
dieptewaarde en de zeebodem worden weergegeven en dat
u een helder beeld hebt op het scherm.

5. Verhoog de snelheid stap voor stap tot de gebruikelijke
kruissnelheid terwijl u controleert of het beeld op het display
slecht wordt en of de weergave van de zeebodem wordt
onderbroken of ontbreekt. Als dat het geval is, dient de
transducer te worden bijgesteld.

6. Aanpassingen van de hoogte en hoek dienen met kleine
stappen te worden gedaan en opnieuw getest, totdat u een
optimaal beeld krijgt.

7. Om de hoek van de transducer bij te stellen draait u de
scharnierschroef ongeveer 3 slagen los en kantelt u de
transducer omhoog of omlaag.

8. Draai de scharnierschroef weer vast voordat u de transducer
opnieuw test.

9. Wanneer u een optimaal beeld hebt bij de gewenste snelheid
van uw schip kunt u de montage van de transducer voltooien.

Opmerking: Het kan nodig zijn verschillende aanpassingen
aan de transducer te doen voordat u het optimale resultaat
krijgt.

4.9 Montage van de transducer
voltooien
Nadat u de optimale prestaties hebt gerealiseerd bij de gewenste
snelheden van het schip dient de transducer op zijn plaats te
worden vastgezet om de installatie te voltooien.

Opmerking: Als de plaats van de transducer moet worden
gewijzigd, zorg er dan voor dat alle oude boorgaten worden
gevuld met voor de scheepsvaart geschikte kit.

1. Draai de kantelverstelschroef los.
2. Til de transducer en de scharnierarm van de beugel op om

bij de montagegaten te komen.
3. Boor het vastzetgat. Zorg er daarbij voor dat u de

montagebeugel niet beschadigt.
4. Vul het vastzetgat met een voor de scheepvaart geschikte kit.
5. Zet de transducer en de beugel vast door alle 3 de

montageschroeven vast te draaien.
6. Druk de transducer en de scharnierarm naar beneden totdat

hij op zijn plaats klikt.
7. Draai de kantelverstelschroef opnieuw aan tot het gewenste

niveau.

Opmerking: De kantelverstelschroef moet strak genoeg
zijn om te voorkomen dat de transducer kantelt tijdens hoge
snelheden, maar los genoeg om hem te laten kantelen
wanneer een object de transducer raakt tijdens het varen.
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5.1 Algemene kabelleiding

Kabeltypen en -lengtes
Het is belangrijk kabels te gebruiken van het juiste type en met
de juiste lengte.

• Tenzij anders aangegeven, dient u alleen standaardkabels
van het correcte type te gebruiken, die zijn geleverd door
Raymarine.

• Zorg dat eventuele kabels die niet van Raymarine zijn, de
juiste kwaliteit en kabeldikte hebben. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat voor een langere loop van de voedingskabel dikkere
kabels nodig zijn om eventuele spanningsval in de kabelloop
te minimaliseren.

Leiden van kabels
Kabel dienen correct geleid te worden voor optimale prestaties
en een lange levensduur.

• Buig de kabels NIET te ver door. Zorg wanneer mogelijk
voor een minimale buigdiameter van 200 mm (8 in)/minimale
buigradius van 100 mm (4 in).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Bescherm alle kabels tegen fysieke schade en blootstelling
aan hitte. Gebruik waar mogelijk verbindingsstukken of
kabelbuizen. Leid kabels NIET door bilges of deuren, of dicht
langs bewegende of hete objecten.

• Zet kabels vast met tiewraps of afbindkoord. Rol eventuele
extra kabel op en zet deze elders vast.

• Gebruik een geschikte waterdichte doorvoer wanneer kabels
door een open schot of dek gevoerd worden.

• Leid kabels NIET vlak langs motoren of TL-verlichting.

Leid kabels altijd zo ver mogelijk weg van:

• andere apparatuur en kabels,

• hoge stroom voerende AC- en DC-voedingskabels,

• antennes.

Trekontlasting
Zorg voor een goede trekontlasting. Bescherm connectoren
tegen trekbelasting en zorg dat deze tijdens extreme
omstandigheden niet losgetrokken kunnen worden.

Kabelafscherming
Zorg dat de kabel correct is afgeschermd en dat de
kabelafscherming intact is (d.w.z. niet geschaafd doordat deze
door een nauwe ruimte getrokken is).

5.2 Kabelaansluiting
Het display heeft een gecombineerde voedings- en
transducerkabel die verbonden is met de transducer.
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1. Aansluiting achterpaneel van het display.
2. Transducer met aangesloten kabel.
3. Aardingsdraad (de aardingsdraad is een draad met een

mantel).
4. Zwarte draad (12 VDC negatief).
5. Rode draad (12 VDC positief).

Voedingsdistributie
Raymarine adviseert alle voedingsverbindingen aan te leggen
via een distributiepaneel.
• Alle apparatuur dient te worden gevoed via een
stroomonderbreker of schakelaar, met de juiste
stroomkringbeveiliging.

• Alle apparatuur dient zo mogelijk te worden voorzien van
afzonderlijke stroomonderbrekers.

Waarschuwing: Voedingsspanning
Wanneer u dit product aansluit op een
voedingsspanning die hoger is dan de
gespecificeerde maximale waarde, kan dit de
unit permanent beschadigen. Raadpleeg de
Technische specificaties voor de nominale
spanning.

De kabel aansluiten op het display
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1 Ontgrendelde positie.

2 Vergrendelde positie.

1. Zorg ervoor dat de borgring van de connector op de
achterzijde van het display niet vergrendeld is.

2. Draai de kabelaansluiting zo dat het richtstreepje op één lijn
is met het richtstreepje op de connector aan de achterzijde
van het display.
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3. Druk de kabelaansluiting helemaal in de connector van het
display.

4. Draai de borgring met de klok mee om hem te vergrendelen.

Waarschuwing: Productaarding
Voordat u dit product aansluit op de voeding, moet
u zich ervan verzekeren dat het op de juiste manier
is geaard, in overeenstemming met de instructies
in deze handleiding.

Waarschuwing: Systemen met
positieve aarding
Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve
aarding.

Aarden — speciale afvoerdraad
De voedingskabel die met dit product is meegeleverd beschikt
over een speciale afgeschermde (verstevigde) draad voor
aansluiting op het RF-aardingspunt van het schip.
Het is van belang dat er een een doeltreffende RF-aarding is
aangesloten op het systeem. Er moet één aardingspunt worden
gebruikt voor alle apparatuur. De unit kan worden geaard door
de afgeschermde (afvoer-) draad van de voedingskabel aan
te sluiten op het RF-aardingspunt van het schip. Op schepen
zonder een RF-aardingssysteem dient de afgeschermde
(afvoer-) draad direct te worden aangesloten op de negatieve
accupool.
Het gelijkspanningssysteem dient één van de volgende te zijn:

• Negatief geaard, met de negatieve accupool aangesloten op
de massa van het schip.

• Bufferaarde, waarbij geen van beide accupolen zijn
verbonden met de massa van het schip.

Stroomonderbrekers, zekeringen en
stroomkringbeveiliging
Aanbevolen wordt een thermische stroomonderbreker of
zekering te plaatsen in het distributiepaneel.

Waarde thermische stroomonderbreker

5 A (wanneer slechts één apparaat wordt aangesloten)

Opmerking: De juiste waarde voor de thermische
stroomonderbreker is afhankelijk van het aantal apparaten
dat u aansluit. Wanneer u de te gebruiken waarde niet zeker
weet, kunt u contact opnemen met een geautoriseerde
Raymarine-dealer.
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6.1 Voeding van het display

Het display inschakelen
1. Druk de AAN/UIT-knop in en houd hem ingedrukt tot u een

piep hoort.
Na ongeveer 5 seconden wordt het welkomstscherm
weergegeven.

2. Druk op OK om de disclaimer Gebruiksbeperkingen te
bevestigen.

Het display afsluiten
1. Houd de knop Aan/uit ingedrukt totdat het systeem tot nul

heeft teruggeteld.

Opmerking: Als u de knop Aan/uit loslaat voordat het
systeem tot nul heeft teruggeteld, wordt de afsluitprocedure
geannuleerd.

6.2 Bediening
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1 MicroSD-kaartlezer — open het moduleklepje om een
MicroSD-kaartmodule te plaatsen of te verwijderen. De
kaartlezer wordt gebruikt voor elektronische cartografiemodules
en het archiveren van waypoints- en trackgegevens en
gebruikersinstellingen.

2 UniControl — bevat een joystick en draaiknop en een
OK-drukknop voor het nagiveren in menu's en toepassingen en
het selecteren van items.

3 Terug-/weergavewisselaarknop

• Druk één keer om terug te keren naar een vorig menu of
toepassingsstatus.

• Druk hierop in de kaarttoepassing om de cursormodus te
verlaten en het schip op het scherm te centreren.

• Druk hierop in de Sonar- of DownVision-toepassing om
scrollen te hervatten na pauzeren.

• Doe het volgende in de toepassingsstatus op het hoogste
niveau (bewegingsmodus of scrollingmodus) om de
weergavewisselaar te openen:

4 Aan/uit-/snelkoppelingsknop

• Eén keer indrukken om de unit AAN te zetten.

• Indien ingeschakeld, wordt door het indrukken van de
aan/uit-knop de pagina met snelkoppelingen geopend.

• Druk in en houd vast om het display uit te schakelen.

UniControl
De UniControl bestaat uit een draaiknop, een joystick en
drukknoppen
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1. Draaiknop — gebruik dit om door menu-opties te
navigere en het bereik in de kaarttoepassing en de
Sonar-/DownVision-toepassingen aan te passen wanneer
dit is ingesteld op handmatig bereik, of om door de opties
van de weergavewisselaar te bladeren.

2. Joystick — gebruik de joystick om de cursorpositie in
toepassingen te verplaatsen, naar boven, beneden, links
en rechts te kantelen in de kaarttoepassingen, omhoog en
omlaag door menu-opties te navigeren of om door de opties
van de weergavewisselaar te bladeren.

3. OK-knop — druk op het uiteinde van de joystick om menu's
of contextmenu's in een toepassing te openen of om een
selectie te bevestigen.

6.3 Procedures voor eerste instelling
Nadat uw display is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld wordt
aanbevolen dat u de opstart-wizard en snelcursus doorloopt.

Opstart-wizard

D12783-1
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Wanneer u het display voor de eerste keer aanzet of na
een systeemreset wordt de opstart-wizard enkele seconden
nadat het venster voor Gebruiksbeperkingen is bevestigd
weergegeven. De Opstart-wizard begeleidt u door de volgende
eerste instellingen:
1. Taalkeuze.
2. Eenheden configureren.
3. Voltooien/snelcursus starten.

Opmerking: Deze instelling kan ook altijd worden ingesteld
met het menu Systeeminstellingen, dat u kunt openen vanaf
de pagina Hulpmiddelen & instellingen.

Extra taken
Naast de instellingen die door de wizard worden doorlopen,
wordt ook geadviseerd eerst de volgende taken uit te voeren:
• Instellen van uw voorkeuren voor datum en tijd.
• Instellen van de dieptecorrectie van uw transducer.
• Vertrouwd raken met het product met behulp van de
Simulator-modus.

Instellen van voorkeuren voor datum en tijd.
1. Selecteer Hulpmiddelen & instellingen in de

Weergavewisselaar.
2. Selecteer Systeeminstellingen.
3. Selecteer Instellingen tijd en datum.
4. Gebruik het menu Datumformaat, Tijdformaat en Lokale

tijd: om uw voorkeuren voor tijd en datum in te stellen.

Simulatormodus
Met de simulatormodus kunt u het bedienen van uw display
oefenen zonder feitelijke gegevens van de GPS-ontvanger of
transducer.
De simulatormodus wordt in/uit-geschakeld in het menu
Systeeminstellingen.

Opmerking: Raymarine adviseert u de simulatormodus NIET
te gebruiken tijdens het navigeren.

Opmerking: De simulator toont GEEN werkelijke gegevens.
Dit heeft ook betrekking op veiligheidsmeldingen.

Simulatormodus in- en uitschakelen
U kunt de simulatormodus in- en uitschakelen door de
onderstaande stappen te volgen.
1. Selecteer Hulpmiddelen & instellingen in de

Weergavewisselaar.
2. Selecteer Systeeminstellingen.
3. Selecteer Simulator:.
4. Selecteer Aan om de simulatormodus in te schakelen, of
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5. Selecteer Uit om de simulatormodus uit te schakelen.

Opmerking: De optie Demo-film is alleen voor
demonstratiedoeleinden.

Dieptecorrectie
Diepten worden gemeten vanaf de transducer naar de
zeebodem, maar u kunt een correctiewaarde toepassen op de
dieptewaarde, zodat de weergegeven dieptemeting de afstand
tot de zeebodem meet vanaf de kiel of de water lijn.
Voordat u probeert de kiel- of waterlijncorrectie in te stellen
dient u uit te vinden hoe groot de verticale afstand tussen de
transducer en de waterlijn of de onderkant van de kiel van uw
schip is. Stel vervolgens de juiste correctiewaarde in.

D9343--2

1 2 3

1 Waterlijncorrectie

2 Transducer / geen correctie

3 Kielcorrectie

Wanneer er geen correctie is ingesteld geeft de dieptemeting de
afstand weer vanaf de transducer naar de zeebodem.

De dieptecorrectie instellen
Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen:
1. Selecteer Systeeminstellingen.
2. Selecteer Sonar-instellingen.
3. Selecteer Dieptecorrectie.

De numerieke regelaar voor het aanpassen van de
dieptecorrectie wordt weergegeven.

4. Stel de correctie in op de gewenste waarde.
5. Selecteer OK om de nieuwe waarde te bevestigen en de

numerieke regelaar te sluiten.

6.4 GPS-controle

Controleren werking GPS
U kunt controleren of de GPS werkt met behulp van de
kaarttoepassing.
1. Selecteer een weergave in de Weergavewisselaar die de

kaarttoepassing bevat.

2. Bekijk het venster.

Dit zou u moeten zien:
De positie van uw schip (geeft een GPS-fix aan). Uw
huidige positie wordt weergegeven door een scheepssymbool
of een dichte cirkel. Uw positie wordt ook weergegeven in de
gegevenscel rechtsonder in het display.
Een dichte cirkel op de kaart geeft aan dat de snelheid van
het schip te laag is (d.w.z. minder dan 0,15 knopen) om
gegevens over de grondkoers (COG) te genereren.

Opmerking: U wordt geadviseerd de weergegeven
scheepspositie in de kaarttoepassing te controleren aan de
hand van uw feitelijke afstand tot een bekend object op de
kaart. GPS-ontvangers hebben normaal gesproken een
nauwkeurigheid van 5 m tot 15 m.

Opmerking: Een GPS-statusscherm is beschikbaar op
de pagina Hulpmiddelen & instellingen. Hier wordt de
signaalsterkte en andere relevante informatie weergegeven.

GPS-instellingen
Met de opties voor GPS-instellingen kunt u een GPS-ontvanger
configureren.
Het Global Positioning System (GPS) wordt gebruikt om
de plaats van uw schip op de kaart te bepalen. U kunt uw
GPS-ontvanger instellen en de status ervan controleren via
de optie GPS-status in het menu Systeeminstellingen. Voor
iedere gevolgde satelliet wordt op het scherm de volgende
informatie weergegeven:

• Satellietnummer.

• Balk met signaalsterkte.

• Status.

• Azimuth-hoek.

• Elevatiehoek.

• Een luchtweergave waarop de positie van de gevolgde
satellieten wordt weergegeven.
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Nummer Omschrijving

1 Sky view (Luchtweergave) — een visuele representatie
van de positie van gevolgde satellieten.

2 Satellite status (Satellietstatus)— toont de signaalsterkte
en de status van iedere satelliet die is geïdentificeerd in de
luchtweergave links van het scherm. De gekleurde balken
hebben de volgende betekenissen:

• Grijs = zoeken naar satelliet.

• Groen = satelliet in gebruik.

• Oranje = satelliet volgen.

3 Horizontal Dilution of Position (HDOP) — een maat van
GPS-nauwkeurigheid, berekend aan de hand van een aantal
factoren waaronder satellietgeometrie, systeemfouten in de
datatransmissie en systeemfouten in de GPS-ontvanger.
Een hoger getal staat voor een grotere fout in de
positie. GPS-ontvangers hebben normaal gesproken een
nauwkeurigheid van 5 tot 15 m. Als voorbeeld gaan we uit
van een GPS-ontvangerfout van 5 m, in dat geval staat
een HDOP van 2 voor een fout van ongeveer 15 m. Denk
eraan dat een zeer laag HDOP-getal NIET garandeert dat uw
GPS-ontvanger een nauwkeurige positie weergeeft. In geval
van twijfel controleert u de weergegeven scheepspositie in
de kaarttoepassing aan de hand van uw feitelijke afstand tot
een bekend object op de kaart.
Geschatte horizontale positiefout (EHPE) — een
meeteenheid van GPS-nauwkeurigheid, dit geeft aan dat
uw positie zich 67% van de tijd binnen een cirkel van de
opgegeven omvang bevindt.

4 Fix-status — geeft de modus aan die de GPS-ontvanger
rapporteert (Geen fix, Fix, D-fix of SD-fix).

5 Modus — de op dat moment door de GPS-ontvanger
geselecteerde modus.

6 Datum — de datuminstelling van de GPS-ontvanger
is van invloed op de nauwkeurigheid van de
scheepspositie-informatie die wordt weergegeven in de
kaarttoepassing. Om ervoor te zorgen dat uw GPS-ontvanger
en multifunctionele display nauwkeurig overeenkomen met
uw papieren kaarten, dienen ze dezelfde datum te gebruiken.

De nauwkeurigheid van de GPS-ontvanger hangt af van de
hierboven beschreven parameters, in het bijzonder de azimuth-
en elevatiehoeken, die voor een driehoeksbepalingen worden
gebruikt om uw positie te berekenen.

6.5 Sonarcontrole
Waarschuwing: Sonarbediening
• Gebruik de sonar NOOIT als de boot uit het
water is.

• Raak de voorkant van de transducer NOOIT aan
als de sonar aan staat.

• Als er mogelijk duikers binnen 7,6 m (25
ft) van de transducer zijn, moet u de sonar
UITSCHAKELEN.

De Sonar-toepassing controleren

Doe het volgende in de Sonar-toepassing:
1. Controleer het display.

Wanneer de transducer actief is zou u de dieptemeting
moeten kunnen zien in de gegevenscel linksboven in het
display.
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6.6 DownVision-controle
Waarschuwing: Sonarbediening
• Gebruik de sonar NOOIT als de boot uit het
water is.

• Raak de voorkant van de transducer NOOIT aan
als de sonar aan staat.

• Als er mogelijk duikers binnen 7,6 m (25
ft) van de transducer zijn, moet u de sonar
UITSCHAKELEN.

De DownVision-toepassing controleren

Doe het volgende in de DownVision-toepassing:
1. Controleer het display.

Wanneer DownVision actief is zou u de dieptemeting moeten
kunnen zien in de gegevenscel linksboven in het display.

6.7 Pagina met snelkoppelingen
De pagina met snelkoppelingen geeft toegang tot de volgende
functies:

D12781-1
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1 Regeling van de helderheid.

2 Energiespaarmodus — dit activeert de Energiespaarmodus.

3 Sonar inschakelen/uitschakelen — hiermee worden de interne
sonar en DownVision in- of uitgeschakeld.

4 SD-kaart uitwerpen — hiermee kan de geheugenkaart veilig
worden verwijderd.

5 Screenshot — hiermee wordt een screenshot opgeslagen op
de geheugenkaart.

Een pagina met snelkoppelingen openen
Doe het volgende wanneer het display is ingeschakeld:
1. Druk één keer op de AAN/UIT-knop.

De pagina met snelkoppelingen wordt weergegeven:
2. Gebruik de Joystick om een bedieningselement te markeren.
3. Druk op de OK-knop om het bedieningselement te

selecteren.

De helderheid van het display aanpassen
1. Druk één keer op de AAN/UIT-knop.

Het menu met snelkoppelingen wordt weergegeven.
2. Stel de helderheid in op het gewenste niveau met behulp

van de Draaiknop.

Opmerking: Het helderheidniveau kan ook worden verhoogd
door meerdere keren op de Aan/Uit-knop te drukken.

Energiespaarmodus
In de energiespaarmodus blijven alle functies van het product
actief, maar het display wordt in een toestand gebracht
met minder stroomverbruik. De energiespaarmodus wordt
opgeheven door op een fysieke knop te drukken of wanneer er
sprake is van een alarmsituatie.

De energiespaarmodus inschakelen
Om de energiespaarmodus in te schakelen volgt u de
onderstaande stappen.
1. Druk op de Aan/Uit-knop.

Het menu met snelkoppelingen wordt weergegeven.
2. Selecteer Energiespaarmodus.

Het display is nu in energiebesparende modus.
3. U kunt het display op ieder moment activeren vanuit de

Energiespaarmodus door op een fysieke knop te drukken.

Opmerking: De Energiespaarmodus wordt automatisch
geannuleerd wanneer er sprake is van een alarmsituatie.

De Sonar in- en uitschakelen
De Sonar-/DownVision-ping kan worden in- en uitgeschakeld op
de pagina met snelkoppelingen.
1. Als Sonar en DownVision actief zijn, selecteert u Sonar

uitschakelen.
2. Als Sonar en DownVision niet actief zijn, selecteert u Sonar

inschakelen.
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Opmerking:

• Wanneer ingeschakeld pingt Sonar alleen als de
weergegeven weergave de Sonar-toepassing bevat of als
de Kaart-toepassing op volledig scherm is weergegeven.

• Wanneer ingeschakeld, pingt DownVision als de
weergegeven weergave de DownVision-toepassing bevat.

Screenshots
U kunt een screenshot maken van wat er op dat moment op het
scherm wordt weergegeven.
Screenshots worden opgeslagen op een MicroSD-kaart
in .bmp (bitmap)-formaat. De opgeslagen afbeelding kan
worden bekeken op een apparaat dat bitmap-afbeeldingen kan
weergeven.

Een screenshot maken
U kunt een screenshot maken door de onderstaande stappen
te volgen.
1. Doe een MicroSD-kaart met voldoende vrije ruimte in de

kaartlezer.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.

De pagina met snelkoppelingen wordt weergegeven:
3. Selecteer het camera-pictogram.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
4. Selecteer OK.

De screenshot is nu opgeslagen op de MicroSD-kaart.

6.8 Toepassingen
De toepassingen die op het display beschikbaar zijn worden
hieronder weergegeven.

Kaarttoepassing — geeft een grafische 2D-weergave van
uw kaarten om u te helpen bij het navigeren. Met de waypoint-
en track-functies kunt u naar een specifieke locatie navigeren
vastleggen waar u bent geweest. Cartografiemodules bieden
meer details.

Sonar-toepassing — deze toepassing helpt u de
aanwezigheid van vis en de zeebodemstructuur te
identificeren. U kunt ook de waterdiepte en -temperatuur
bekijken en interessante plaatsen zoals visplaatsen of
wrakken markeren.

DownVision-toepassing — deze toepassing geeft meer
beeld aan beide kanten van het schip met hoge definitie.
Door CHIRP-verwerking en hogere frequenties is de definitie
hoger, waardoor het identificeren van zeebodemstructuren
waar zich vis zou kunnen ophouden gemakkelijker wordt.
U kunt ook de waterdiepte en -temperatuur bekijken en
interessante plaatsen zoals visplaatsen of wrakken markeren.

Hulpmiddelen & instellingen — voor het openen van de
functies voor alarmmeldingen, systeeminstellingen, back-up
en reset.
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6.9 Weergavewisselaar
Met de weergavewisselaar kunt u vooraf gedefinieerde
weergaven op het display selecteren.
Er zijn toepassingsweergaven op volledig scherm en gesplitst
scherm mogelijk.

3

4

21
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1 Miniaturen weergeven

2 Actieve toepassing

3 Weergavewisselaar

4 Titelbalk weergavewisselaar

De beschikbare weergaven zijn:

• Kaarttoepassing

• Sonar-toepassing

• DownVision-toepassing

• DownVision-/sonartoepassing —gesplitst scherm

• Kaarttoepassing/sonartoepassing — gesplitst scherm

• Kaarttoepassing/DownVision-toepassing — gesplitst scherm

• Hulpmiddelen & instellingen

De Weergavewisselaar openen
Doe het volgende in de toepassingsstatus op het hoogste niveau
(bewegingsmodus of scrollingmodus):
1. Druk op de Terug-knop.

De Weergavewisselaar gebruiken
Om een weergave te selecteren volgt u de onderstaande
stappen.
Doe het volgende wanneer de Weergavewisselaar is
weergegeven:
1. Gebruik de Joystick of de Draaiknop om een weergave

te markeren.
2. Druk op de OK-knop om de geselecteerde weergave weer

te geven.

Het actieve venster selecteren in weergaven
met gesplitst scherm
Wanneer een gesplitst scherm wordt weergegeven, kunt u het
actieve venster (het venster dat u wilt regelen) veranderen met
behulp van de weergavewisselaar.
Doe het volgende wanneer gesplitst scherm wordt weergegeven.
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de kaarttoepassing

te veranderen in bewegingsmodus, of de Sonar- of
DownVision-toepassingen in scrollingmodus.

2. Druk opnieuw op de Terug-knop.
De weergavewisselaar wordt weergegeven.

3. Gebruik de Joystick of de Draaiknop om het venster dat
u wilt activeren te markeren.

4. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
De geselecteerde weergave wordt weergegeven en er wordt
een kader geplaatst rond het actieve venster.
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7.1 Overzicht geheugenkaarten
U kunt geheugenkaarten gebruiken om gegevens te archiveren
(bijv. waypoints en tracks).
U kunt geheugenkaarten gebruiken om uw gegevens te
archiveren wanneer de opslagcapaciteit van uw systeem vol
is. U kunt oude gegevens van uw systeem wissen, waardoor
u ruimte vrijmaakt voor nieuwe gegevens. De gearchiveerde
gegevens kunnen op ieder moment worden teruggezet. U kunt
geheugenkaarten om een back-up te maken van uw gegevens.

Opmerking: Raymarine adviseert u regelmatig een back-up
van uw gegevens te maken op een geheugenkaart.

Let op: Onderhoud van cartografie-
en geheugenkaarten
Om onherstelbare schade aan en/of verlies van
gegevens van de cartografie- en geheugenkaarten
te voorkomen:

• Zorg ervoor dat de cartografie- en
geheugenkaarten op de juiste manier zijn
geplaatst. Probeer een kaart NIET met kracht
op zijn plaats te duwen.

• Sla gegevens (waypoints, tracks, etc.) NIET op
een cartografiekaart op, omdat deze kaarten
kunnen worden overschreven.

• Gebruik GEEN metalen voorwerp zoals een
schroevendraaier of pincet om een cartografie-
of geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen.

Een geheugenkaart of cartografische
kaartmodule plaatsen
1. Open het klepje van de kaartmodule aan de linker voorzijde

van het display.
2. Doe de kaart erin, met de contactpunten naar beneden.
3. Druk de kaartmodule voorzichtig helemaal in de modulesleuf.

De kaartmodule zit op zijn plaats wanneer u een klikgeluid
hoort.

4. Om te voorkomen dat er water in het product komt en deze
daardoor beschadigd raakt dient u het klepje goed te sluiten.

Een geheugenkaartmodule of cartografische
kaartmodule verwijderen
1. Selecteer Kaart uitwerpen op de pagina met

snelkoppelingen.
Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.

2. Open het moduleklepje.
3. Duw de rand van de kaartmodule in de richting van de unit,

totdat u een klikgeluid hoort.
De kaart komt los uit het kaartsleufmechanisme.

4. Gebruik uw vingers om de kaartmodule uit de modulesleuf te
trekken, gebruik daarvoor de rand van de kaart.

5. Om te voorkomen dat er water in het product komt en deze
daardoor beschadigd raakt dient u het klepje goed te sluiten.

6. Druk op de OK-knop om het bevestigingsdialoogvenster te
sluiten.

7.2 Gebruikersgegevens en
gebruikersinstellingen opslaan
U kunt gebruikersgegevens (waypoints en tracks) en
gebruikersinstellingen opslaan op een geheugenkaart zodat u
ze later kunt terugzetten.
Soort gegevens Omschrijving Opmerkingen

Waypoints Slaat alle waypoints op in
één archiefbestand.

Er kan slechts 1
waypoints-archiefbestand
worden opgeslagen per
geheugenkaart.

Tracks Slaat alle tracks op in één
archiefbestand.

Er kan slechts 1
Track-archiefbestand
worden opgeslagen per
geheugenkaart.

Gebruikersinstel-
lingen

Slaat de instellingen die
u hebt ingevoerd in de
instellingenmenu's op in
één archiefbestand.

Er kan slechts
1 instellingen-
archiefbestand worden
opgeslagen per
geheugenkaart.

Opmerking: Wij adviseren u regelmatig uw
gebruikersgegevens en gebruikersinstellingen op te
slaan op een geheugenkaart.

Opmerking: U wordt ten strengste geadviseerd
gebruikersgegevens en instellingen op te slaan op een aparte
geheugenkaart, en NIET op een cartografische kaartmodule.

Waypoints en tracks opslaan op een
geheugenkaart
Zorg ervoor dat er een geheugenkaart (GEEN cartografische
kaart) in de kaartlezer zit.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Gegevens opslaan op kaart.
5. Selecteer Waypoints opslaan op kaart of Tracks opslaan

op kaart.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

6. Selecteer Ja om te bevestigen.
Wanneer afgerond, wordt het dialoogvenster Opslaan
voltooid weergegeven.

7. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar
normaal gebruik, of

8. Selecteer Apparaat uitwerpen als u de geheugenkaart uit
de kaartlezer wilt verwijderen.

De opties Waypoints opslaan op kaart en Tracks opslaan
op kaart zijn ook beschikbaar op de pagina Hulpmiddelen &
instellingen:
• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Waypoints opslaan op kaart.

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset > Tracks
> Tracks opslaan op kaart.

Waypoints of tracks terugzetten vanaf een
geheugenkaart
Zorg ervoor dat een geheugenkaart met de opgeslagen
waypoints en/of tracks in de kaartlezer is geplaatst.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Terugzetten van kaart.
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5. SelecteerWaypoints terugzetten of Tracks terugzetten.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

6. Selecteer Ja om te bevestigen.
7. Als de waypoints of tracks al bestaan, wordt u gevraagd een

keuze te maken tussen Maak nieuwe, Vervangen of Niet
laden. Selecteer de optie die u nodig hebt.
Wanneer afgerond, wordt het dialoogvenster Ophalen
voltooid weergegeven.

8. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar
normaal gebruik, of

9. Selecteer Apparaat uitwerpen als u de geheugenkaart uit
de kaartlezer wilt verwijderen.

De opties Waypoints ophalen en Tracks ophalen zijn ook
beschikbaar op de pagina Hulpmiddelen & instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Waypoints ophalen.

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset > Tracks >
Tracks ophalen.

Waypoints en tracks wissen van een
geheugenkaart
Zorg ervoor dat een geheugenkaart met de opgeslagen
waypoints en/of tracks die u wilt wissen in de kaartlezer is
geplaatst.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Wissen van kaart.
5. Selecteer Waypoints wissen van kaart of Tracks wissen

van kaart.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

6. Selecteer Ja om te bevestigen.
Het dialoogvenster Verwijderen voltooid wordt weergegeven.

7. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar
normaal gebruik, of

8. Selecteer Apparaat uitwerpen als u de geheugenkaart uit
de kaartlezer wilt verwijderen.

De opties Waypoints wissen van kaart en Tracks wissen
van kaart zijn ook beschikbaar op de pagina Hulpmiddelen &
instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Waypoints wissen van kaart.

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset > Tracks
> Tracks wissen van kaart.

Waypoints wissen van het systeem
Opmerking: De volgende procedure wist ALLE waypoints die
op uw display zijn opgeslagen. Zorg ervoor dat u een back-up
hebt gemaakt van alle gegevens die u op een geheugenkaart
wilt bewaren VOORDAT u verder gaat.

Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Wissen van systeem.
5. Selecteer Waypoints wissen van systeem.

Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.
6. Selecteer Ja om te bevestigen.

Het dialoogvenster Verwijderen voltooid wordt weergegeven.
7. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar

normaal gebruik.

De optie Waypoints wissen van systeem is ook beschikbaar
via de pagina Hulpmiddelen & instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Waypoints wissen van systeem.

Tracks wissen van het systeem
Opmerking: De volgende procedure wist de geselecteerde of
ALLE tracks die op uw display zijn opgeslagen. Zorg ervoor
dat u een back-up hebt gemaakt van alle gegevens die op
een geheugenkaart wilt bewaren VOORDAT u verder gaat.

Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Wissen van systeem.
5. Selecteer Tracks wissen van systeem.

De pagina Tracks wissen van systeem wordt weergegeven.
6. Selecteer de track die u wilt verwijderen, of
7. Selecteer Alles wissen.
8. Selecteer Ja om te bevestigen.

Het dialoogvenster Verwijderen voltooid wordt weergegeven.
9. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar

normaal gebruik.
De optie Tracks wissen van systeem is ook beschikbaar via
de pagina Hulpmiddelen & instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Tracks wissen van systeem.

Gebruikersinstellingen opslaan op een
geheugenkaart
Zorg ervoor dat er een geheugenkaart (GEEN cartografische
kaart) in de kaartlezer zit.
Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen.
1. Selecteer Back-up & reset.
2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer Back-upinstellingen.

Wanneer afgerond, wordt het dialoogvenster Opslaan
voltooid weergegeven.

4. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar
normaal gebruik, of

5. Selecteer Apparaat uitwerpen als u de geheugenkaart uit
de kaartlezer wilt verwijderen.

Gebruikersinstellingen terugzetten vanaf een
geheugenkaart
Zorg ervoor dat de geheugenkaart waarop uw
gegevensinstellingen zijn opgeslagen in de kaartlezer
is opgeslagen.
Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen.
1. Selecteer Back-up & reset.
2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer Instellingen terugzetten.

Wanneer afgerond, wordt het dialoogvenster Herstellen
voltooid weergegeven.

4. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar
normaal gebruik, of

5. Selecteer Apparaat uitwerpen als u de geheugenkaart uit
de kaartlezer wilt verwijderen.
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7.3 Uw systeem resetten
U kunt wanneer nodig uw systeem resetten naar de standaard
fabrieksinstellingen.
Er zijn 3 soorten resets.

• Reset van instellingen.

• Reset van instellingen en gegevens.

• Reset van sonar.

Reset van instellingen
Met deze optie worden uw instellingenmenu's gereset naar de
fabrieksinstellingen. Het heeft GEEN effect op uw waypoints
of tracks.

Instellingen en gegevens resetten
Naast het resetten van hierboven genoemde instellingen kunt
u ook een reset uitvoeren van de instellingen en de gegevens,
daardoor worden ook ALLE waypoints en tracks van het systeem
verwijderd.

Sonar resetten
Met deze optie wordt de sonar gereset naar de standaard
instellingen.

Systeeminstellingen resetten
Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen:
1. Selecteer Back-up & reset.
2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer Reset instellingen.

Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd
de actie te bevestigen.

4. Selecteer Ja om door te gaan met het resetten van de
instellingen, of Nee om te annuleren.
Als Ja wordt geselecteerd, wordt het systeem opnieuw
opgestart en de instellingen worden teruggezet naar de
standaard fabrieksinstellingen.

Systeeminstellingen en gegevens resetten
Opmerking: Wanneer u de systeeminstellingen en gegevens
reset worden ALLE waypoints en tracks van uw systeem
gewist. Zorg ervoor dat u een back-up hebt gemaakt van alle
gegevens die op een geheugenkaart wilt bewaren VOORDAT
u verder gaat met het resetten van de instellingen en de
gegevens.

Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen:
1. Selecteer Back-up & reset.
2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer Instellingen & gegevens resetten.

Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd
de actie te bevestigen.

4. Selecteer Ja om door te gaan met het resetten van de
instellingen en de gegevens, of Nee om te annuleren.
Als Ja wordt geselecteerd, wordt het systeem opnieuw
opgestart, de instellingen worden teruggezet naar de
standaard fabrieksinstellingen en alle gebruiksgegevens
worden gewist.

De sonar resetten
De sonar-instelling kan worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
Doe het volgende op de pagina Hulpmiddelen & instellingen:
1. Selecteer Back-up & reset.
2. Select Resetten sonar.

Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.
3. Selecteer Ja om de sonarinstellingen te resetten.
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8.1 Overzicht kaarttoepassing
De kaarttoepassing is een elektronische kaart met navigatie.
Het gebruikt een 2D-perspectief en een breed scala aan
cartografische informatie over de omgeving en in kaart
gebrachte objecten.
Typisch gebruik van de kaarttoepassing is onder andere:

• Het controleren van de locatie van uw schip en de grondkoers
(COG).

• Interpreteren van uw omgeving.

• Navigeren met behulp van waypoints.

• Uw koersen volgen en vastleggen.

• Informatie bekijken van in kaart gebrachte objecten.

Opmerking: Om volledige kaartdetails te krijgen dient u een
cartografische kaartmodule te hebben met cartografie voor
het betreffende geografische gebied die in de kaartlezer is
geplaatst.

U kunt de kaarttoepassing ook als volgt aanpassen:

• Het detailniveau op het scherm regelen.

• De manier waarop de kaart wordt getekend ten opzichte van
uw scheepspositie en de bewegingsrichting veranderen.

• De COG-vector weergeven.

• De diepte waarop het diep water-contour van kleur verandert
veranderen.
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1 Diepte — huidige waterdiepte onder het schip (weergegeven
in de geselecteerde systeemeenheden).

2 Navigatielijn vertrekpunt — tijdens het navigeren laat dit
een ononderbroken lijn zien vanaf het vertrekpunt naar het
bestemmingswaypoint.

3 Snelheid— huidige snelheid van het schip (weergegeven in de
geselecteerde systeemeenheden).

4 Richting — vermeldt de richting-modus die de kaart gebruikt
(noord boven of koers boven).

5 Bereik — kaartschaalindicator (weergegeven in de
geselecteerde systeemeenheden).

6 Scheepssymbool— toont uw huidige positie.

7 Scheepspositielijn — tijdens het navigeren laat dit een
stippellijn zien vanaf de huidige positie van het schip naar het
bestemmingswaypoint.

8 Waypoint — inactief.

9 Peiling en afstand tot Waypoint — toont tijdens actieve
navigatie de afstand en de peiling tot het object-waypoint
(weergegeven in de geselecteerde systeemeenheden).
Watertemperatuur — toont wanneer niet in actieve navigatie
de huidige watertemperatuur (weergegeven in de geselecteerde
systeemeenheden).

10 Peiling — in bewegingsmodus wordt de huidige COG-peiling
weergegeven.
Peiling en afstand— in cursormodus worden de afstand en de
peiling tot de locatie van de cursor weergegeven (weergegeven
in de geselecteerde systeemeenheden).

11 Waypoint-TTG— tijdens actieve navigatie wordt de geschatte
‘resterende reistijd’ naar het objectwaypoint op basis van uw
huidige snelheid weergegeven.
Watertemperatuur — toont wanneer niet in actieve navigatie
de huidige watertemperatuur (weergegeven in de geselecteerde
systeemeenheden).

12 Cursor — gebruikt om de kaartobjecten over de kaart te
bewegen.

13 Bestemmingswaypoint— huidige bestemmingswaypoint.

14 Scheepcoördinaten— in bewegingsmodus worden de huidige
coördinaten van het schip weergegeven.
Cursorcoördinaten— in cursormodus worden de coördinaten
van de locatie van de cursor weergegeven.

Overzicht cartografische kaartmodules
Cartografische kaartmodules geven aanvullende cartografische
informatie.
U krijgt gedetailleerde cartografische informatie voor het gebied
waarin u navigeert met Navionics® cartografische kaartmodules.
Om de actuele beschikbaarheid van Navionics cartografische
modulesoorten na te gaan, gaat u naar www.navionics.com
of www.navionics.it. De detaillering van de cartografische
informatie verschilt afhankelijk van de regio en de schaal. De
gebruikte kaartschaal wordt aangegeven door de kaartschaal op
het scherm, het cijfer staat voor de afstand die de lijn aangeeft in
nautische mijlen over de kaart.
U kunt cartografische kaartmodules verwijderen en invoegen
terwijl een kaart is weergegeven, mits u de juiste procedure
volgt. De kaartinformatie blijft op het scherm staan totdat de
kaarttoepassing het scherm opnieuw opbouwt, bijvoorbeeld
wanneer u buiten het huidige gebied draait of de Zoom-regelaar
gebruikt om de kaartschaal te wijzigen.

Let op: Onderhoud van cartografie-
en geheugenkaarten
Om onherstelbare schade aan en/of verlies van
gegevens van de cartografie- en geheugenkaarten
te voorkomen:

• Zorg ervoor dat de cartografie- en
geheugenkaarten op de juiste manier zijn
geplaatst. Probeer een kaart NIET met kracht
op zijn plaats te duwen.

• Sla gegevens (waypoints, tracks, etc.) NIET op
een cartografiekaart op, omdat deze kaarten
kunnen worden overschreven.

• Gebruik GEEN metalen voorwerp zoals een
schroevendraaier of pincet om een cartografie-
of geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen.

Kaartcompatibiliteit
Uw display wordt geleverd met een basiskaart en afhankelijk
van de unit met een Navionics cartografische kaartmodule. U
kunt ook Navionics cartografische kaartmodules aanschaffen
voor nog meer gedetailleerde kaarten en extra kaartfuncties.
Uw display is compatibel met de onderstaande Navionics
cartografische kaartmodules:
• Silver
• Gold
• Gold+
• Hotmaps

Opmerking: Raadpleeg de Raymarine-website
(www.raymarine.com) voor de meest recente lijst met
ondersteunde cartografiemodules.
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8.2 Besturingen van de kaarttoepas-
sing
De kaarttoepassing bestaat uit 2 modi: bewegingsmodus en
cursormodus. Opties en instellingen kunt u openen via de
toepassings- en contextmenu's.
Bewegingsmodus
Wanneer de kaarttoepassing is geopend, is de toepassing
in bewegingsmodus. In bewegingsmodus blijft het schip
gecentreerd op het scherm en beweegt de kaart rond het schip.
De volgende besturingen zijn van toepassing in de
bewegingsmodus:

• Gebruik de Draaiknop om het bereik in het uit te zoomen.

• Druk op de OK-knop om het toepassingsmenu te openen.

• Druk op de Terug-knop om de weergavewisselaar te openen.

• Beweeg de Joystick in een willekeurige richting om de
cursormodus te openen.

Cursormodus
In cursormodus kan de cursor over het scherm worden bewogen
en wordt gebruikt om te draaien en te kantelen. Het gebied dat
op de kaart wordt weergegeven verandert alleen wanneer de
joystick wordt gebruikt om naar een andere locatie te gaan.
De volgende besturingen zijn van toepassing in de kaartmodus:

• Gebruik de Draaiknop om het bereik in het uit te zoomen.

• Gebruik de richtingsregelaars van de Joystick om de cursor
te bewegen en de kaarttoepassing te draaien.

• Druk op de OK-knop om het contextmenu te openen.

• Druk op de Terug-knop om naar bewegingsmodus terug te
keren.

Menu's en dialoogvensters
Wanneer een menu of dialoogvenster open is, zijn de volgende
besturingen van toepassing:

• Gebruik de Draaiknop of de richtingsknoppen van de
Joystick om door de beschikbare opties te scrollen.

• Gebruik de OK-knop om een gemarkeerde optie te selecteren
of een pop-upbericht te bevestigen.

• Druk op de Terug-knop om naar het vorige menu terug te
keren of het menu te sluiten.

8.3 Kaartcontextmenu
Wanneer u de cursor op een gebied in de kaarttoepassing
plaatst en op OK drukt, wordt een contextmenu weergegeven
met de cursorpositiegegevens en menu-items.

Het contextmenu geeft de volgende positiegegevens voor de
cursorpositie ten opzichte van uw schip:

• Breedtegraad

• Lengtegraad

• Afstand

• Peiling

De volgende menu-items zijn beschikbaar:

• Ga naar cursor / Stop ga naar

• Waypoint plaatsen

• Foto (alleen beschikbaar vanaf een fotopictogram.)

• Getijdenstation (alleen beschikbaar als er een getijdenstation
is geselecteerd.)

• Stroomstation (alleen beschikbaar als er een stroomstation
is geselecteerd.)

• Pilot Book (alleen beschikbaar voor bepaalde havens.)

• Kaartobjecten
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8.4 Kaartdetail
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De instelling kaartdetail bepaalt de hoeveelheid cartografische
details die in de kaarttoepassing worden weergegeven.
Wanneer de optie Laag wordt geselecteerd voor Kaartdetail
worden de volgende cartografische objecten verborgen:

• Tekst.

• Kaartgrenzen.

• Dieptemeetpunten.

• Dieptelijnen.

• Lichtsectoren.

• Waarschuwings- en routeringsgegevens.

• Land- en zee-eigenschappen.

• Zakelijke diensten (wanneer beschikbaar voor uw
cartografische kaartmodule).

Wanneer de optie Hoog wordt geselecteerd, dan worden deze
objecten weergegeven.

Het detailniveau van de kaart wijzigen
U kunt het detailniveau, de layout en de kaartopties wijzigen
met het kaartinstellingenmenu.
Doe het volgende in bewegingsmodus:
1. Druk op de OK-knop.

Het optiemenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Kaartinstellingen.
3. Druk op de OK-knop om het detailniveau van de kaart te

wijzigen.

8.5 Kaartrichting
De richting van een kaart heeft betrekking op de kaart in
verhouding tot de richting waarin u vaart.
De modus die u kiest wordt toegepast op alle kaartweergaven
en wordt teruggezet bij het opstarten van het systeem.
De volgende opties zijn beschikbaar:

Noord boven

In de modus "Noord boven" is de kaartrichting vast met het
noorden boven. Wanneer uw koers verandert, verplaatst
het symbool van het schip overeenkomstig. Dit is de
standaard modus voor de kaarttoepassing. Noord kan worden
ingesteld op Geografische noorden of Magnetisch in het
Systeeminstellingen-menu.

Koers boven

In de modus Koers boven verandert de richting van de kaart
zodat uw huidige koers naar boven wordt weergegeven.
Wanneer uw COG verandert, verplaatst het symbool van het
schip overeenkomstig. Als u een nieuwe koers selecteert wordt
het beeld gereset en geeft de nieuwe koers boven weer.
Als er geen COG-gegevens beschikbaar zijn terwijl u in deze
modus bent, gebruikt de kaart 0° voor COG.

De kaartrichting instellen
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Kaartinstellingen.
2. Selecteer Kaartrichting.
3. Selecteer de gewenste optie Noord boven of Koers boven.

Nadat u dit hebt geselecteerd wordt een vinkje geplaatst
naast de gekozen richting en het scherm wordt bijgewerkt
zodat het nu de nieuwe richting weergeeft.
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8.6 Scheepspositie
De functie Scheepspositie bepaalt de positie van het
scheepspictogram op het scherm.

Midden

Wanneer de scheepspositie is ingesteld op Midden, blijft het
scheepspictogram in het midden van het scherm.

Correctie

Wanneer de scheepspositie is ingesteld op Correctie, wordt
de positie van het scheepspictogram gecorrigeerd vanaf het
midden van het scherm, zodat er meer van de kaart zichtbaar
is vóór het schip.

De positie van het schip wijzigen
U kunt de positie waarop het scheepspictogram wordt
weergegeven op het scherm wijzigen.
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Kaartinstellingen.
2. Selecteer Scheepspositie.
3. Selecteer Midden of Correctie.

8.7 COG-vector
De kaarttoepassing kan zo worden ingesteld dat de grondkoers
(COG) met een groene lijn wordt weergegeven.

De groene lijn geeft de werkelijke koers van het schip aan.

De COG-vector in- en uitschakelen
U kunt de COG-vector in- en uitschakelen.
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Kaartinstellingen.
2. Selecteer COG-vector om te schakelen tussen Aan en Uit.
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8.8 Diep water
De waterdiepte kan worden weergegeven met behulp van een
blauwe tint waarbij wit wordt gebruikt om diep water aan te
geven.
De diepte waarop de waterkleur verandert van de blauwe tint
naar wit kan worden aanpast op basis van de wensen van de
gebruiker.
Voorbeeld 1 — diep water vanaf: 66 ft (20 m)

Voorbeeld 2 — diep water vanaf: 7 ft (2 m)

De diep water-funtie kan ook worden uitgeschakeld, in dat geval
worden alle dieptes met wit aangegeven.

Opmerking: De Diep water-functie is beperkt tot de
dieptegegevens die beschikbaar zijn op uw cartografische
kaart.

De instelling Diep water vanaf wijzigen
U kunt de diepte waarop de kleur van het water verandert
selecteren.
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Kaartinstellingen.
2. Selecteer Diep water vanaf:.
3. Selecteer de gewenste diepte, of selecteer Uit.
Wanneer Uit wordt geselecteerd, wordt alle water wit
weergegeven, ongeachte de diepte.

8.9 Kaartobjecten
U kunt aanvullende informatie weergeven op de kaart voor
cartografische objecten, havens en aanlegplaatsen.
Afhankelijk van de cartografie die u gebruikt kunt een deel van de
onderstaande aanvullende informatie bekijken, of alle informatie:

• Informatie over ieder cartografisch object die op de kaart is
gemarkeerd, waaronder broninformatie voor structuren, lijnen,
gebieden op open zee etc.

• Informatie over havens, havenkenmerken en diensten.

• Logboekinformatie voor de stuurautomaat (vergelijkbaar met
de informatie in een maritieme almanak). Logboekinformatie
voor de stuurautomaat is beschikbaar voor bepaalde havens.

• Panoramafoto's van havens en aanlegplaatsen. De
beschikbaarheid van foto's wordt weergegeven door een
camerasymbool op de kaartweergave.

U kunt deze informatie openen met behulp van de opties in het
kaartcontextmenu.

Opmerking: De hoeveelheid beschikbare objectinformatie
hangt af van de gebruikte elektronische kaart die u voor
uw systeem gebruikt. Voor de volledige informatie over de
functies die voor uw cartografische kaartmodules beschikbaar
zijn kunt u contact opnemen met de leverancier van uw kaart.

Logboekinformatie weergeven
Doe het volgende in de kaarttoepassing, wanneer een
havensymbool wordt weergegeven voor een haven dat een
logboek heeft:
1. Selecteer het havensymbool.

Het kaartcontextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Logboek.
3. Selecteer het betreffende hoofdstuk.

Panoramafoto's weergeven
Doe het volgende in de kaarttoepassing, wanneer een
camerasymbool wordt weergegeven, waarmee wordt
aangegeven dat er een foto beschikbaar is:
1. Selecteer het camerasymbool.

Het kaartcontextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Foto.

De foto wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Niet alle typen cartografische kaarten kunnen
panoramafoto's weergeven.

Kaartobjectinformatie weergeven
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Selecteer een object.

Het kaartcontextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Kaartobjecten om gedetailleerde informatie te

bekijken over het geselecteerde object
Het dialoogvenster Objectinformatie wordt weergegeven.

3. Wanneer u de positie selecteert in het dialoogvenster
Objectinformatie wordt het informatievenster gesloten en de
cursor op het object geplaatst.

4. Wanneer u de beschikbare opties selecteert wordt
gedetailleerde informatie over dat item weergegeven.
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8.10 Kaartinstellingenmenu
De onderstaande opties zijn beschikbaar in het
Kaartinstellingenmenu.

Kaartdetail Bepaalt het detailniveau
op het scherm.

• Hoog (standard-
waarde)

• Laag

Kaartrichting Bepaalt of het noorden
of de huidige koers
bovenaan het scherm
wordt weergegeven.

• Noord bo-
ven (standardwaarde)

• Koers boven

Scheepspositie Bepaalt de positie van
het scheepspictogram op
het scherm.

• Midden (standard-
waarde)

• Correctie

COG-vector Bepaalt of de groene
COG-lijn op het scherm
wordt weergegeven.

• Uit (standardwaarde)

• Aan

Diep water van: De kaart gebruikt
deze diepte als
diepwatergrens.
Watergebieden die
dieper zijn dan deze
waarde worden wit
gekleurd.

• Uit

• 7 ft (2 m)

• 10 ft (3 m)

• 16 ft (5 m)

• 20 ft (6)

• 33 ft (10 m)

• 66 ft (20
m) (standardwaarde)
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Hoofdstuk 9: Waypoints en tracks

Inhoudsopgave
• 9.1 Waypoints op pagina 54

• 9.2 Tracks op pagina 57

• 9.3 Opslagcapaciteit voor waypoints en tracks op pagina 58
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9.1 Waypoints

Voorbeelden van Waypoint-weergave
Waypoints in de kaarttoepassing
In de kaarttoepassing worden zowel actieve als inactieve
waypoints weergegeven. Van actieve waypoints (d.w.z.
de waypoints waar u naartoe vaart) zijn het venster en de
symboolkleuren geïnverteerd.

D11761-2

1

23

Nummer Omschrijving

1 Inactief waypoint

2 Actief waypoint

3 Alternatieve waypoint-symbolen

Standaard worden alle waypoints aangegeven op het scherm
met het waypoint-symbool (x). U kunt zo nodig verschillende
symbolen toewijzen.

Waypoints in de Sonar- en DownVision-toepassingen
Er kunnen waypoints worden geplaatst in de Sonar- en
DownVision-toepassingen.
Waypoints in de Sonar- en DownVision-toepassingen worden
weergegeven door een verticale lijn met het label WPT.
Voorbeeld 1 — Sonar-toepassing

Voorbeeld 2 — DownVision-toepassing

Waypoint-contextmenu
Het waypoint-contextmenu toont de positiegegevens en
bijbehorende menu-items van het waypoint.
Het contextmenu geeft de volgende positiegegevens voor het
waypoint ten opzichte van uw schip:
• Breedtegraad
• Lengtegraad
• Afstand
• Peiling
Voor inactieve waypoints zijn de volgende menu-items
beschikbaar:
• Ga naar waypoint / Stop Ga naar
• Waypoint wissen
• Waypoint bewerken
• Waypoint verplaatsen
Voor actieve waypoints zijn de volgende menu-items
beschikbaar:
• Stop Ga naar

Het contextmenu openen
U kunt het contextmenu openen door de onderstaande stappen
te volgen.
1. Gebruik de Joystick om het waypoint te markeren.

De cursor verandert in de WPT-cursor.
2. Druk op de OK-knop.

Het waypoint-contextmenu wordt weergegeven.

Plaatsing van waypoints
Een waypoint plaatsen
Om een waypoint te plaatsen volgt u de onderstaande stappen.
1. Gebruik de Joystick om de gewenste plaats met de cursor

te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoint plaatsen.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
4. Selecteer Ok om het waypoint te plaatsen, of Bewerken om

de gegevens van het waypoint te bewerken.
Er wordt een waypoint geplaatst op de plaats van de cursor.

Een waypoint plaatsen op de positie van uw schip
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk opnieuw op de OK-knop om het menu te openen.
3. Selecteer Waypoint plaatsen.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
4. Selecteer Ok om het waypoint te plaatsen, of Bewerken om

de gegevens van het waypoint te bewerken.
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Navigatie
Naar de locatie van de cursor navigeren
In de cursormodus kunt u de kaarttoepassing zo instellen dat hij
u naar de locatie van de cursor begeleidt.
1. Gebruik de Joystick om de cursor naar de gewenste plaats

te bewegen.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer Ga naar cursor.

Navigeren naar een waypoint
U kunt de kaarttoepassingen zo instellen dat hij u naar een
waypoint begeleidt.
1. Gebruik de Joystick om een waypoint te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven en Ga naar waypoint is
gemarkeerd

3. Druk op de OK-knop.

Navigeren naar een waypoint in de waypoint-lijst
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk opnieuw op de OK-knop om het menu te openen.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Waypoint-lijst.

De waypoint-lijst wordt weergegeven.
5. Selecteer het waypoint waar u naartoe wilt navigeren.

Het dialoogvenster met waypoint-opties wordt weergegeven.
6. Selecteer Ga naar waypoint.

Het navigeren naar een waypoint annuleren
Doe tijdens actieve navigatie het volgende vanuit de
kaarttoepassing:
1. Open het kaartcontextmenu.
2. Selecteer Stop Ga naar.
3. U kunt ook in de kaarttoepassing Menu > Navigatie > Stop

Ga naar selecteren.

Opmerking: Wanneer het navigeren niet langer actief is
krijgt het waypoint-symbool weer zijn normale status en
de stippellijnen tussen uw schip en het waypoint worden
verwijderd.

Aankomst op een waypoint
Wanneer uw schip het target nadert, dan genereert het
Aankomst waypoint-alarm een waarschuwing.
1. Selecteer Ok in het berichtvenster van het Aankomst

waypoint-alarm.

Opmerking: U kunt de naderingsafstand (radius)
waarop het Aankomst waypoint-alarm wordt gegenereerd
instellen via het menu Alarmmeldingen vanuit de pagina
Hulpmiddelen & instellingen: Hulpmiddelen & instellingen >
Alarmmeldingen > Aankomst waypoint.

Waypoint-informatie
Wanneer u een waypoint creëert, wijst het systeem informatie
toe met betrekking tot de gemarkeerde locatie. U kunt de
informatie over ieder waypoint dat is gemaakt en opgeslagen
bekijken en bewerken.
De volgende informatie wordt toegewezen aan of vastgelegd
voor ieder waypoint:
• Naam
• Positie (als lengte-/breedtegraad en afstand/peiling vanaf
schip.)

• Temperatuur (alleen voor waypoints die worden vastgelegd
op de positie van het schip.)

• Diepte (alleen voor waypoints die worden vastgelegd op de
positie van het schip.)

• Datum en tijd

• Opmerking (u kunt uw eigen tekst toevoegen aan een
waypoint.)

• Symbool (er kan een standaard symbool worden toegewezen,
u kunt ook een alternatief selecteren.)

De waypoint-lijst weergeven
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Waypoints & tracks.
2. Selecteer Waypoint-lijst.

De waypoint-lijst wordt weergegeven.

Bewerking van waypoints
Waypoint-gegevens bewerken
Doe het volgende wanneer de waypoint-lijst wordt weergegeven:
1. Selecteer het waypoint dat u wilt bewerken.

Het dialoogvenster met waypoint-opties wordt weergegeven.
2. Selecteer Waypoint bewerken.
3. Selecteer het veld dat u wilt bewerken.
4. Gebruik het schermtoetsenbord om de wijzigingen in

te voeren, selecteer daarna de knop OPSLAAN op het
schermtoetsenbord.

Een Waypoint bewerken met behulp van het contextmenu
1. Selecteer het waypoint.

Het waypoint-contextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Waypoint bewerken.

Het dialoogvenster "Waypoint bewerken" wordt
weergegeven.

3. Selecteer het veld dat u wilt bewerken.
4. Gebruik het schermtoetsenbord om de wijzigingen in

te voeren, selecteer daarna de knop OPSLAAN op het
schermtoetsenbord.

Waypoint-symbolen
Er is een aantal symbolen die staan voor verschillende soorten
waypoints.
Symbool Type Symbool Type

Luchthaven Anker

Spitssnuitvis Bodemmarkering

Brug Boei

Blikken Auto

Let op Cirkel

Beton Kruis

Ruit Ruit-regio

Duiker beneden Duiker beneden
(alternatief)

Dolfijn Stip

Fad Vis

Vis (1–ster) Vis (2–sterren)

Vis (3–sterren) Fuik

Heuveltop Klip

Kreeft Markering

Martini Conisch

Booreiland Oester
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Symbool Type Symbool Type

Zuil Voorkeursmarkeringen

Privé-rif Openbaar rif

Rif Rifbal

Restrictie Rotsen

Zeilboot Einde route

Start route School met vis

Zeewier Haai

Schedel Kleine vis

Sportvisser Vierkant

Zwemmer Tank

Topmarkering Toren

Trawler Boom

Driehoek Wrak

Een waypoint-symbool wijzigen
Doe het volgende wanneer de waypoint-lijst wordt weergegeven:
1. Selecteer het waypoint.

het dialoogvenster "Waypoint bewerken" wordt weergegeven.
2. Selecteer het Symbool-veld.
3. Selecteer het gewenste symbool in de lijst.

Waypoints verplaatsen
Een Waypoint verplaatsen met behulp van het contextmenu
1. Plaats de cursor op het betreffende waypoint.

Het waypoint-contextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Waypoint verplaatsen.
3. Selecteer de nieuwe positie voor het waypoint.

Een waypoint verplaatsen door nieuwe coördinaten in te
voeren
Doe het volgende wanneer de waypoint-lijst wordt weergegeven:
1. Selecteer het waypoint.

Het dialoogvenster met Waypoint bewerken wordt
weergegeven.

2. Selecteer Waypoint bewerken.
3. Selecteer het veld Positie.
4. Gebruik het schermtoetsenbord om de wijzigingen in

te voeren, selecteer daarna de knop OPSLAAN op het
schermtoetsenbord.

Waypoints wissen
Een Waypoint wissen met behulp van het contextmenu
1. Selecteer het betreffende waypoint.

Het waypoint-contextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Waypoint wissen.

Het pop-up-bericht Waypoint wissen wordt weergegeven.
3. Selecteer Ja om te bevestigen of Nee om te annuleren.

Een waypoint wissen met behulp van de waypoint-lijst
Doe het volgende wanneer de waypoint-lijst wordt weergegeven:
1. Selecteer het waypoint dat u wilt wissen.

Het dialoogvenster met waypoint-opties wordt weergegeven.

2. Selecteer Waypoint wissen.
Het pop-up-bericht Waypoint wissen wordt weergegeven.

3. Selecteer Ja om te bevestigen of Nee om te annuleren.

Waypoints wissen van het systeem

Opmerking: De volgende procedure wist ALLE waypoints die
op uw display zijn opgeslagen. Zorg ervoor dat u een back-up
hebt gemaakt van alle gegevens die u op een geheugenkaart
wilt bewaren VOORDAT u verder gaat.

Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
2. Druk op de OK-knop.

Het Kaart-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Wissen van systeem.
5. Selecteer Waypoints wissen van systeem.

Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.
6. Selecteer Ja om te bevestigen.

Het dialoogvenster Verwijderen voltooid wordt weergegeven.
7. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar

normaal gebruik.
De optie Waypoints wissen van systeem is ook beschikbaar
via de pagina Hulpmiddelen & instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Waypoints wissen van systeem.

56 Dragonfly



9.2 Tracks
Een track is een spoor op het scherm waarmee de route die u
hebt genomen wordt weergegeven. Dit spoor bestaat uit een
aantal trackpunten die automatisch worden gecreëerd. U kunt
de track opslaan om een permanent bestand te hebben van
waar u geweest bent.

D11754-2

Een track creëren
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Navigatie.
2. Selecteer Track starten.

Het pop-up-bericht Track starten wordt weergegeven.
3. Selecteer OK.

Tijdens het navigeren van uw schip wordt uw route
automatisch vastgelegd in een track.

Opmerking: Als de stroom uitvalt terwijl een track wordt
opgenomen, of wanneer de positie-fix verloren gaat, ontstaat
een onderbreking in de track.

Opmerking: Als het maximale aantal trackpunten is
bereikt krijgt u een waarschuwing. De track wordt nog
steeds vastgelegd, maar de eerste trackpunten worden
overschreven.

4. Om uw track te voltooien selecteert u Stop Track in het
menu Navigatie : Menu > Navigatie > Stop Track.
Het pop-up-bericht Track gestopt wordt weergegeven.

5. Selecteer Opslaan, Wissen of Annuleren.
• Opslaan — de track wordt opgeslagen en het
dialoogvenster 'Trackeigenschappen bewerken' wordt
geopend. Daar kunt de track een naam geven en een
kleur kiezen voor de tracklijn.

• Wissen — de track wordt gewist.

• Annuleren— de actie 'Stop Track' wordt geannuleerd.

Track-contextmenu
Het Track-contextmenu geeft de tracklengte, het aantal punten
en menu-items weer.
Het contextmenu bevat de volgende menu-items:

• Stop "Ga naar" (alleen beschikbaar tijdens actieve navigatie.)
• Track wissen
• Track bewerken
Tijdens het maken van een track veranderen de opties van het
contextmenu naar:

• Stop "Ga naar" (alleen beschikbaar tijdens actieve navigatie.)
• Stop track
• Track bewerken

Het contextmenu openen
U kunt het contextmenu openen door de onderstaande stappen
te volgen.
1. Gebruik de Joystick om het track te markeren.

De cursor verandert in de Track-cursor.
2. Druk op de OK-knop.

Het Track-contextmenu wordt weergegeven.

Bewerken van tracks
U kunt aspecten van opgeslagen tracks bewerken.
U kunt:

• Een track wissen.

• De naam van de track wijzigen.

• De kleur van de track wijzigen.

De Track-lijst weergeven
Om de Track-lijst weer te geven volgt u de onderstaande
stappen.
Doe het volgende in het menu van de kaarttoepassing:
1. Selecteer Waypoints & tracks.
2. Selecteer Tracklijst.

De tracklijst wordt weergegeven.

Een track hernoemen
U kunt de naam van een opgeslagen track wijzigen.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Selecteer het Track op het scherm.

Het track-contextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Track bewerken.
3. Selecteer het Naam-veld.

Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.
4. Gebruik het schermtoetsenbord om de tracknaam te wijzigen.
5. Wanneer u klaar bent selecteert u OPSLAAN.
U kunt de tracknaam ook veranderen door het betreffende track
te selecteren in de Track-lijst en Hernoemen te selecteren.

De kleur van de track wijzigen
U kunt de kleur van een opgeslagen track wijzigen.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Selecteer het Track op het scherm.

Het trackcontextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Track bewerken.
3. Selecteer het Kleur-veld.

Er wordt een lijst met kleuren weergegeven.
4. Selecteer de kleur die u wilt gebruiken.
5. Selecteer Terug om het dialoogvenster Track bewerken te

sluiten.
U kunt de trackkleur ook veranderen door het betreffende track
te selecteren in de Track-lijst en Kleur bewerken te selecteren.

Tracks wissen
Een track wissen
U kunt tracks wissen van het systeem.
Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Selecteer het Track op het scherm.

Het trackcontextmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Track wissen.

Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.
3. Selecteer Ja om het track te wissen, of
4. Selecteer Nee om het track te bewaren.
U kunt een track ook wissen door het betreffende track te
selecteren in de Track-lijst en Track wissen te selecteren.

Tracks wissen van het systeem

Opmerking: De volgende procedure wist de geselecteerde of
ALLE tracks die op uw display zijn opgeslagen. Zorg ervoor
dat u een back-up hebt gemaakt van alle gegevens die op
een geheugenkaart wilt bewaren VOORDAT u verder gaat.

Doe het volgende in de kaarttoepassing:
1. Druk zo nodig op de Terug-knop om de bewegingsmodus

te openen.
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2. Druk op de OK-knop.
Het Kaart-menu wordt weergegeven.

3. Selecteer Waypoints & tracks.
4. Selecteer Wissen van systeem.
5. Selecteer Tracks wissen van systeem.

De pagina Tracks wissen van systeem wordt weergegeven.
6. Selecteer de track die u wilt verwijderen, of
7. Selecteer Alles wissen.
8. Selecteer Ja om te bevestigen.

Het dialoogvenster Verwijderen voltooid wordt weergegeven.
9. Selecteer OK om te bevestigen en terug te keren naar

normaal gebruik.
De optie Tracks wissen van systeem is ook beschikbaar via
de pagina Hulpmiddelen & instellingen:

• Hulpmiddelen & instellingen > Back-up & reset >
Waypoints > Tracks wissen van systeem.

9.3 Opslagcapaciteit voor waypoints
en tracks
Het display kan de volgende aantallen waypoints en tracks
opslaan.

Waypoints • 3000 waypoints

Tracks • 15 tracks, ieder bestaand uit maximaal 10000
trackpunten.
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10.1 Overzicht Sonar-toepassing
De Sonar-toepassing geeft een gedetailleerd structuuroverzicht
van vis en de zeebodem onder uw schip, waardoor u de
verschillende visgroottes, zeebodemstructuur en obstakels
onderwater goed kunt onderscheiden. Sonar gebruikt CHIRP
met een gecentreerde 200 KHz-pingfrequentie, wat minder
details geeft maar een hoger dieptebereik dan DownVision.
Het standaard beeld is een historisch, scrollend beeld van de
zeebodem.
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1 Dieptemeting — huidige diepte van de zeebodem.

2 Scrollen gepauzeerd — scrollen wordt gepauzeerd wanneer de
joystick wordt gebruikt om de cursor over het scherm te bewegen).

3 Dieptelijnen — horizontale stippellijnen op regelmatige afstanden
waarmee de diepte vanaf het oppervlak wordt aangegeven.

4 Cursor — weergegeven in cursormodus.

5 Zeebodemlijn — toont een dikke lijn om de zeebodem weer te
geven.

6 Dieptemarkeringen— deze getallen geven de diepte aan.

7 Snelheid - huidige grondsnelheid van het schip (SOG).

8 Watertemperatuur — huidige watertemperatuur.

9 Diepte object-ID— diepten worden weergegeven ten opzichte van
herkende objecten. De gevoeligheid van deze ID's is gekoppeld
aan de visalarmgevoeligheid: hoe hoger de visalarmgevoeligheid,
hoe groter het aantal resultaten met labels.

De verschillende functies en eigenschappen van de
Sonar-toepassing zijn onder andere:

• Display-modi (zoom, A-scope).

• Instelbaar bereik en zoom.

• Instellingen om het sonar-beeld aan te passen en te
vereenvoudigen.

• De snelheid van het scrollende beeld pauzeren en aanpassen.

• Waypoints gebruiken om een positie te markeren.

• Dieptes van objecten bepalen.

De Sonar-toepassing gebruikt verschillende kleuren om het
verschil tussen objectsterktes aan te geven. De gebruikte
kleuren hangen af van het gebruikte kleurenpalet (bijvoorbeeld
het klassieke blauwe kleurenpalet gebruikt blauw voor het
zwakste en rood voor het sterkste object).

Het sonarbeeld
De zeebodem interpreteren met behulp van sonar
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe u op de juiste wijze de
zeebodemstructuur dient te interpreteren op het scherm.
De zeebodem produceert normaal gesproken een sterke echo.
De volgende beelden laten zien hoe verschillende
omstandigheden van de zeebodem worden weergegeven op
het scherm:
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Nummer Omschrijving

1 Een harde bodem (zand) produceert een dunne lijn.

2 Een zachte bodem (modder of bedekt met zeewier)
produceert een brede lijn.

3 Een rotsachtige of oneffen bodem of een wrak produceert
een onregelmatig beeld met pieken en dalen.

De donkere lagen geven een goede echo aan, de lichtere
gebieden betekenen zwakkere echosignalen. Dit kan betekenen
dat de bovenste laag zacht is waardoor geluidsgolven
erdoorheen gaan naar de meer solide laag eronder.
Het is ook mogelijk dat de geluidsgolven de volledige afstand
twee keer afleggen - ze raken de zeebodem, weerkaatsen tegen
het schip en reflecteren daarna weer van de zeebodem. Dit kan
gebeuren wanneer het water ondiep is of de zeebodem hard.

Factoren die van invloed zijn op het sonar-beeld
De kwaliteit en de nauwkeurigheid van de weergave kan worden
beïnvloed door een aantal factoren, zoals scheepssnelheid,
diepte, objectomvang en achtergrondgeluid.

Scheepssnelheid
De vorm van het object verandert in samenhang met uw
snelheid. Lagere snelheden resulteren in vlakkere, meer
horizontale markeringen. Door hogere snelheden wordt het
object dikker en iets gebogen, totdat bij hoge snelheden de
markering uiteindelijk op een dubbele verticale lijn lijkt.

Objectdiepte
Hoe dichter het object zich bij het oppervlak bevindt, hoe groter
de markering op het scherm is.
De diepte van afzonderlijke objecten kan worden weergegeven
door de Objectdiepte-ID in het sonar-menu Menu >
Weergaveopties in te schakelen. Het aantal weergegeven
objectdiepten wordt beïnvloed door het gevoeligheidsniveau
van het visalarm.

Waterdiepte
Als het water dieper wordt, wordt de signaalsterkte minder, wat
resulteert in een lichter beeld van de zeebodem op het scherm.

Omvang van het object
Hoe groter het object, hoe groter het wordt weergegeven op
het scherm. De omvang van een visobject hangt ook af van de
omvang van de zwemblaas van de vis, en minder van zijn totale
omvang. De omvang van de zwemblaas varieert per vissoort.

Ruis/achtergrondgeluid
Het sonar-beeld kan worden beïnvloed door echosignalen die
worden ontvangen van drijvend of gezonken afval, deeltjes
(zoals plankton, fytoplankton of slib), luchtbellen en zelfs de
beweging van het schip. Dit staat bekend als ‘achtergrondgeluid’
of ‘ruis’ en wordt geregeld door de gevoeligheidsinstellingen.
Wanneer nodig kunt u de instelling handmatig veranderen.
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10.2 Besturing van de sonar- en
DownVision-toepassing
De sonar- en DownVision-toepassingen hebben beide 2 modi:
scrollingmodus en cursormodus. Opties en instellingen kunt u
openen via de toepassings- en contextmenu's.
Scrollingmodus
Wanneer de Sonar- of DownVision-toepassing is geopend, is
de toepassing in Scrollingmodus. In scrollingmodus wordt de
sonarhistorie weergegeven en wordt van links naar rechts over
het scherm gescrolld.
De volgende besturingen zijn van toepassing in de
scrollingmodus:

• Wanneer Bereik is ingesteld op handmatig, wordt de
Draaiknop gebruikt om het bereik in het uit te zoomen.

• Druk op de OK-knop om het toepassingsmenu te openen.

• Druk op de Terug-knop om de weergavewisselaar te openen.

• Beweeg de Joystick in een willekeurige richting om de
cursormodus te openen.

Cursormodus
In cursormodus wordt het scrollen gepauzeerd en kan de cursor
over het scherm worden bewogen.
De volgende regelaars zijn van toepassing in de cursormodus:

• Wanneer Bereik is ingesteld op handmatig, wordt de
Draaiknop gebruikt om het bereik in het uit te zoomen.

• Gebruik de richtingsregelaars van de Joystick om de cursor
over het scherm te bewegen.

• Druk op de OK-knop om het contextmenu te openen.

• Druk op de Terug-knop om naar scrollingmodus terug te
keren.

Menu's en dialoogvensters
Wanneer een menu of dialoogvenster open is, zijn de volgende
besturingen van toepassing:

• Gebruik de Draaiknop of de richtingsknoppen van de
Joystick om door de beschikbare opties te scrollen.

• Gebruik de OK-knop om een gemarkeerde optie te selecteren
of een pop-upbericht te bevestigen.

• Druk op de Terug-knop om naar het vorige menu terug te
keren of het menu te sluiten.

Een waypoint plaatsen
Om een waypoint te plaatsen volgt u de onderstaande stappen.
1. Gebruik de Joystick om de gewenste plaats met de cursor

te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoint plaatsen.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
4. Selecteer Ok om het waypoint te plaatsen, of Bewerken om

de gegevens van het waypoint te bewerken.
Er wordt een waypoint geplaatst op de plaats van de cursor.

Sonar-contextmenu
De Sonar-toepassing bevat een contextmenu met informatie en
snelkoppelingen naar menu-items.

Het contextmenu geeft informatie over de positie van de cursor:

• Diepte

• Afstand

Het contextmenu bevat eveneens de volgende menu-items:

• Waypoint plaatsen

• Sonar aanpassen— (opent het menu Sonar aanpassen.)

Het contextmenu openen
U kunt het contextmenu openen door de onderstaande stappen
te volgen.
1. Gebruik de Joystick om een object of gebied te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.
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10.3 Afstand
Met de functies Bereik en Bereikverschuiving kunt u het bereik
van de diepte die wordt weergegeven op het scherm veranderen.
Veranderingen in het bereik en de bereikverschuiving
worden zowel in de Sonar- als op de DownVision-toepassing
doorgevoerd.

Afstand
Met de Bereik-functie kunt u het bereik van de diepte definiëren
die u ziet op het scherm.
Standaard is het bereik ingesteld op automatisch, hiermee wordt
het bereik aangepast om ervoor te zorgen dat de zeebodem
altijd op het scherm wordt weergegeven. Dit is handig voor het
zoeken van grotere vissen en andere objecten die zich dichter
bij de zeebodem bevinden, zoals wrakken.
Het kan voorkomen dat u een meer gedetailleerd beeld wilt, met
minder diepte onder uw schip. Dit is handig voor het zoeken van
kleinere vissen die dichterbij het oppervlak voedsel zoeken.

Bereikverschuiving
Met de functie Bereikverschuiving kunt u bepalen welk gebied
van de gehele diepte u wilt kunnen zien op het scherm. Als uw
bereik bijvoorbeeld 250 voet is en het display geeft het oppervlak
(0 voet) weer helemaal bovenaan het display, en 250 voet
onderaan het display, dan kunt u de functie Bereikverschuiving
gebruiken om te focussen op een ander bereik van 250 voet.
U kunt bijvoorbeeld 20 voet boven het scherm en 270 voet
onderaan het scherm weergeven.

Het dieptebereik wijzigen
U kunt één van de onderstaande opties kiezen:

• Automatische aanpassing, waarbij het display automatisch
het vereiste meest ondiepe bereik weergeeft.

• Handmatige aanpassing van het dieptebereik, tot de
maximale diepte.

Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Bereik.
2. Selecteer Bereik om te schakelen tussen Automatisch en

Handmatig.
3. Wanneer de handmatige modus is geselecteerd kunt u

de Draaiknop gebruiken om het dieptebereik dat wordt
weergegeven op het scherm aan te passen.

Opmerking: Wanneer het Bereik-menu is weergegeven kunt
u de Draaiknop niet gebruiken om het bereik in en uit te
zoomen. Om de Draaiknop te gebruiken om het bereik in en
uit te zoomen dient u eerst het Bereik-menu te sluiten.

Bereikverschuiving gebruiken
De standaard instelling past het display aan, zodat de zeebodem
zich in de onderste helft van het scherm bevindt. U kunt het
beeld ook verschuiven binnen het huidige bereik. Wijzigingen in
de bereikverschuiving komen terug in alle vensters.
Doe het volgende in het toepassingsmenu, terwijl het Bereik is
ingesteld op Handmatig:
1. Selecteer Bereik.
2. Selecteer Bereikverschuiving.

Het dialoogvenster Bereikverschuiving wordt weergegeven.
3. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
4. Selecteer Terug of druk op de OK-knop om de instelling

te bevestigen en het dialoogvenster bereikverschuiving te
sluiten.

10.4 Weergaveopties
De toepassing kan worden aangepast met behulp van het menu
Weergaveopties
Met het menu Weergaveopties kunt u de huidige
weergavemodus wijzigen en andere functies selecteren die
kunnen worden aangepast of naar wens kunnen worden in- en
uitgeschakeld.

Het wijzigen van de weergavemodus
In weergaven op volledig scherm kunt u de weergavemodus van
de sonar- en DownVision-toepassingen wijzigen.

Opmerking: Weergavemodi zijn NIET beschikbaar in
weergaven met gesplitst scherm.

Doe het volgende in scrollingmodus:
1. Druk op de OK-knop.

Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer Weergaveopties.
3. Selecteer Weergavemodus.
4. Selecteer Zoom of A-Scope.

Opmerking: A-Scope-modus is alleen beschikbaar in de
Sonar-toepassing.

Zoom-modus
De Zoom-modus vergroot een deel van het scherm en toont
daardoor meer details.
Met deze zoomoptie kunt u:

• Het standaard beeld vervangen door een ingezoomd beeld
naast het standaard beeld.

• De zoom-factor instellen op één van de beschikbare niveaus,
of hem handmatig aanpassen.

• Het ingezoomde deel van het beeld verplaatsen naar een
andere plaats op het display.

Wanneer het bereik groter wordt, wordt het gebied dat wordt
weergegeven in het zoom-venster ook groter.
In de Zoom-modus wordt het scherm gesplitst en wordt het
ingezoomde beeld naast het standaard beeld weergegeven.
De ingezoomde sectie wordt door middel van een zoom-kader
aangegeven op het standaard scherm.

De zoom-factor aanpassen
Wanneer de zoom-modus actief is, kunt u een vooraf ingestelde
zoom-factor selecteren of deze handmatig aanpassen.
Doe in Zoom-modus het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Zoom-factor.
3. Selecteer de voorkeursinstelling van de Zoom-factor (x2, x3,

x4) of selecteer Handmatig
Nadat u uw keuze hebt gemaakt keert u terug naar het menu
weergaveopties.
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4. Als u Handmatig hebt geselecteerd selecteert u daarna
Handmatige zoom
Het menu handmatige zoom wordt weergegeven.

5. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
6. Selecteer Terug of gebruik de OK-knop om de instelling te

bevestigen.

De positie van het zoom-gebied aanpassen
In de zoom-modus kiest het systeem automatisch de
zoom-positie zodat de zeebodem altijd op de onderste helft van
het display staat. Wanneer nodig kunt u het deel van het beeld
waarop is ingezoomd veranderen zodat een ander gebied wordt
weergegeven.
Doe in Zoom-modus het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Zoom-positie zodat Handmatig is geselecteerd.

De Handmatige zoom-positie: menu-item wordt nu
weergegeven in het menu Weergaveopties.

3. Selecteer Handmatige zoom-positie:.
Wanneer u de zoompositie selecteert wordt het regelvenster
van de zoompositie weergegeven.

4. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
5. Druk op de Terug-knop of de OK-knop om de instellingen te

bevestigen en terug te keren naar het menu Weergaveopties.

A-scope-modus
Het standaard beeld geeft een historisch overzicht van
objectecho's. Indien gewenst kunt u met behulp van
de A-Scope-modus een live beeld weergeven van de
zeebodemstructuur en de vis direct onder de transducer. De
hoeveelheid zeebodem die wordt gedekt door A-Scope wordt
aangegeven aan de onderkant van het venster. A-Scope
geeft een meer nauwkeurige en gemakkelijker te interpreteren
indicatie van objectsterkte.

Objectdiepte-ID inschakelen/uitschakelen
U kunt de diepte van objecten op het scherm weergeven.
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Objectdiepte-ID.

Wanneer u objectdiepte-ID selecteert, wordt de
objectdiepte-indicator Aan en Uit te schakelen.

Opmerking: De sterkte van objecten waarvan een
diepte-ID wordt weergegeven is gerelateerd aan de instelling
voor visgevoeligheid, dat u kunt openen in het menu
Alarmmeldingen.

Dieptelijnen inschakelen/uitschakelen
U kunt horizontale dieptelijnen op het scherm weergeven.
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.

2. Selecteer Dieptelijnen.
Door dieptelijnen te selecteren worden de horizontale
dieptelijnen Aan en Uit geschakeld.

De witte lijn inschakelen/uitschakelen
U kunt een dikke lijn weergeven op het scherm die de zeebodem
vertegenwoordigt, deze lijn is in principe wit (afhankelijk van het
gekozen kleurenpalet).
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Witte lijn.

Door Witte lijn te selecteren wordt de zeebodemlijn Aan en
Uit geschakeld.

Scrollen
Het beeld beweegt van rechts naar links. U kunt de beweging
pauzeren of de snelheid aanpassen om het plaatsen van
waypoints en het identificeren van objecten te vergemakkelijken.

Scroll-snelheid
U kunt de snelheid waarmee het beeld beweegt aanpassen.
Een hogere snelheid geeft meer details, wat handig kan zijn
wanneer u op zoek bent naar vis. Als u een lagere snelheid
selecteert blijft de informatie langer op het display staan.

Scrollen pauzeren
U kunt het display pauzeren om een ‘foto’ van het beeld te
bekijken. Wanneer het beeld wordt gepauzeerd, stopt het
scrollen maar de diepte-indicator wordt wel steeds bijgewerkt.

De scroll-snelheid aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Scroll-snelheid.

De numerieke regelaar voor het aanpassen van de
scroll-snelheid wordt weergegeven.

3. Gebruik de Draaiknop om de scroll-snelheid in te stellen
tussen 0% en 100%.

4. Druk op OK of Terug om te bevestigen en de numerieke
regelaar te sluiten.

Het scrollen van het beeld pauzeren
Doe het volgende wanneer het display van rechts naar links
scrollt:
1. Beweeg de richtingsknoppen van de Joystick in een

willekeurige richting.
Het scrollen wordt gepauzeerd.

2. Druk op de Terug-knop om het scrollen te hervatten.

Sonar-toepassing 63



10.5 Aanpassingen gevoeligheid
U kunt de instellingen veranderen met behulp van het
toepassingenmenu om het beeld dat op het scherm wordt
weergegeven te verbeteren.
De gevoeligheidsopties zijn:
• Gevoeligheid
• Contrast
• Ruisfilter
• Kleurenpalet

Gevoeligheid
De gevoeligheidsinstelling wijzigt de manier waarop
achtergrondruis (ook wel sluier genoemd) wordt verwerkt. Het
aanpassen van de instelling kan het beeld verbeteren, voor
optimale prestaties in de meeste omstandigheden adviseren wij
echter het gebruik van de automatische instelling.
De gevoeligheidsinstelling past de drempel aan voor
het retoursignaal (echosterkte) waarop een object wordt
weergegeven op het scherm.
De gevoeligheidsinstelling kan automatisch worden ingesteld of
automatisch worden aangepast:
• Automatisch— in de modus Automatisch wordt de instelling
voor de kleurversterking automatisch aangepast aan de
huidige omstandigheden. Alle wijzigingen worden toegepast
op alle weergaven die de toepassing gebruiken.

• Handmatig—wanneer nodig kunt u de gevoeligheidsinstelling
handmatig instellen, op een waarde tussen 0% en 100%.
Hoe hoger de instelling is, hoe hoger het detailniveau op
het scherm is. Deze waarde dient hoog genoeg te worden
ingesteld om vis en details van de zeebodem te zien, zonder
teveel achtergrondruis. Over het algemeen wordt een hogere
instelling gebruikt voor diep en/of helder water en een lage
instelling voor ondiep en/of troebel water.

De nieuwe waarden blijven behouden, ook wanneer u uw display
uitschakelt. Ze worden toegepast op alle weergaven.

De gevoeligheid aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Gevoeligheid.
3. Gebruik de Draaiknop om de visgevoeligheid in te stellen

op de gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Contrast
U kunt het contrast aanpassen om de signaalsterktedrempel
voor de sterkste kleur/kleurschakering te veranderen.
Contrast stelt de onderste limiet in voor de sterkste
echokleur/kleurschakering. Alle echo's met een signaalsterkte
boven deze waarde worden weergegeven in de sterkste
kleur/kleurschakering. De signalen met een zwakkere
waarde worden gelijkmatig verdeeld over de resterende
kleuren/kleurschakeringen.
• Wanneer u een lage waarde instelt wordt een brede
band gecreëerd voor de zwakste kleur/kleurschakering,
maar een smalle signaalband voor resterende
kleuren/kleurschakeringen.

• Wanneer u een hoge waarde instelt wordt een brede
band gecreëerd voor de sterkste kleur/kleurschakering,
maar een smalle signaalband voor resterende
kleuren/kleurschakeringen.

De contrastinstelling kan automatisch worden ingesteld of
automatisch worden aangepast:
• Automatisch— in de modus Automatisch wordt de instelling
voor het contrast automatisch aangepast aan de huidige
omstandigheden. Alle gemaakte aanpassingen worden
toegepast op alle weergaven.

• Handmatig— u kunt het contrast handmatig instellen, op een
waarde tussen 0% en 100%.

De nieuwe waarden blijven ingesteld, ook wanneer u het display
uitschakelt. Ze worden toegepast op zowel de actieve weergave
als op andere weergaven met dezelfde toepassing.

Het contrast aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Contrast.
3. Gebruik de Draaiknop om het contrast in te stellen op de

gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Ruisfilter
Het ruisfilter reduceert de hoeveelheid sluier op het scherm door
de versterking over de waterkolom te variëren. Deze functie is
handig voor het verminderen van de weergave van ‘ruis’.
Het ruisfilter kan automatisch worden ingesteld of handmatig
worden aangepast:

• Automatisch— in de modus Automatisch wordt het ruisfilter
ingesteld op 20%.

• Handmatig— u kunt het ruisfilter handmatig instellen, op een
waarde tussen 0% en 100%.

– Een lagere waarde verlaagt de diepte waarop het filter
wordt toegepast.

– Een hogere waarde verhoogt de diepte waarop het filter
wordt toegepast.

De nieuwe waarden blijven behouden, ook wanneer u uw display
uitschakelt. Ze worden toegepast op beide weergaven.

Het ruisfilter aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Ruisfilter.
3. Gebruik de Draaiknop om het ruisfilter in te stellen op de

gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Kleurenpalet
Er zijn verschillende kleurenpaletten beschikbaar voor
verschillende omstandigheden en uw persoonlijke voorkeur.

• Klassiek blauw

• Klassiek zwart

• Klassiek wit

• Zonnestraal

• Nachtzicht

De nieuwe waarden blijven ingesteld, ook wanneer u het display
uitschakelt. Ze worden toegepast op zowel de actieve weergave
als op andere weergaven met dezelfde toepassing.

Een kleurenpalet selecteren
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Kleurenpalet.
3. Gebruik de Draaiknop om het kleurenpalet dat u wilt

gebruiken te selecteren.
4. Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen.
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11.1 Overzicht DownVision-toepassing
De DownVision-toepassing geeft een gedetailleerd
structuuroverzicht van de zeebodem onder uw schip,
waardoor u de zeebodemstructuur en obstakels onderwater
goed kunt onderscheiden. DownVision gebruik CHIRP met
een gecentreerde 350 KHz-pingfrequentie, wat een meer
gedetailleerd beeld geeft dan sonar.
Het standaard beeld is een historisch, scrollend beeld van de
zeebodem.
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1 Dieptemeting — huidige diepte van de zeebodem.

2 Scrollen gepauzeerd — scrollen wordt gepauzeerd wanneer de
joystick wordt gebruikt om de cursor over het scherm te bewegen.

3 Dieptelijnen — horizontale stippellijnen op regelmatige afstanden
waarmee de diepte vanaf het oppervlak wordt aangegeven.

4 Cursor — weergegeven in cursormodus.

5 Dieptemarkeringen— deze getallen geven de diepte aan.

6 Snelheid - huidige grondsnelheid van het schip (SOG).

7 Watertemperatuur — huidige watertemperatuur.

De verschillende functies en eigenschappen van de
DownVision-toepassing zijn onder andere:

• Zoom-weergavemodus.

• Instelbaar bereik en zoom.

• Instellingen om het beeld aan te passen.

• De snelheid van het scrollende beeld pauzeren en aanpassen.

• Waypoints gebruiken om een positie te markeren.

• Diepten van objecten bepalen.

De DownVision-toepassing gebruikt monochrome kleurpaletten
met schaduwen om onderscheid te maken tussen objectsterktes,
waardoor een duidelijk beeld ontstaat.

11.2 Besturing van de sonar- en
DownVision-toepassing
De sonar- en DownVision-toepassingen hebben beide 2 modi:
scrollingmodus en cursormodus. Opties en instellingen kunt u
openen via de toepassings- en contextmenu's.
Scrollingmodus
Wanneer de Sonar- of DownVision-toepassing is geopend, is
de toepassing in Scrollingmodus. In scrollingmodus wordt de
sonarhistorie weergegeven en wordt van links naar rechts over
het scherm gescrolld.
De volgende besturingen zijn van toepassing in de
scrollingmodus:
• Wanneer Bereik is ingesteld op handmatig, wordt de
Draaiknop gebruikt om het bereik in het uit te zoomen.

• Druk op de OK-knop om het toepassingsmenu te openen.
• Druk op de Terug-knop om de weergavewisselaar te openen.
• Beweeg de Joystick in een willekeurige richting om de
cursormodus te openen.

Cursormodus
In cursormodus wordt het scrollen gepauzeerd en kan de cursor
over het scherm worden bewogen.
De volgende regelaars zijn van toepassing in de cursormodus:
• Wanneer Bereik is ingesteld op handmatig, wordt de
Draaiknop gebruikt om het bereik in het uit te zoomen.

• Gebruik de richtingsregelaars van de Joystick om de cursor
over het scherm te bewegen.

• Druk op de OK-knop om het contextmenu te openen.
• Druk op de Terug-knop om naar scrollingmodus terug te
keren.

Menu's en dialoogvensters
Wanneer een menu of dialoogvenster open is, zijn de volgende
besturingen van toepassing:
• Gebruik de Draaiknop of de richtingsknoppen van de
Joystick om door de beschikbare opties te scrollen.

• Gebruik de OK-knop om een gemarkeerde optie te selecteren
of een pop-upbericht te bevestigen.

• Druk op de Terug-knop om naar het vorige menu terug te
keren of het menu te sluiten.

Een waypoint plaatsen
Om een waypoint te plaatsen volgt u de onderstaande stappen.
1. Gebruik de Joystick om de gewenste plaats met de cursor

te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer Waypoint plaatsen.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
4. Selecteer Ok om het waypoint te plaatsen, of Bewerken om

de gegevens van het waypoint te bewerken.
Er wordt een waypoint geplaatst op de plaats van de cursor.

DownVision-contextmenu
De DownVision-toepassing bevat een contextmenu met
informatie en snelkoppelingen naar menu-items.

Het contextmenu geeft informatie over de positie van de cursor:
• Diepte
• Afstand
Het contextmenu bevat eveneens de volgende menu-items:
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• Waypoint plaatsen

• DVision aanpassen — (opent het menu DownVision
aanpassen.)

Het contextmenu openen
U kunt het contextmenu openen door de onderstaande stappen
te volgen.
1. Gebruik de Joystick om een object of gebied te markeren.
2. Druk op de OK-knop.

Het contextmenu wordt weergegeven.

11.3 Afstand
Met de functies Bereik en Bereikverschuiving kunt u het bereik
van de diepte die wordt weergegeven op het scherm veranderen.
Veranderingen in het bereik en de bereikverschuiving
worden zowel in de Sonar- als op de DownVision-toepassing
doorgevoerd.

Afstand
Met de Bereik-functie kunt u het bereik van de diepte definiëren
die u ziet op het scherm.
Standaard is het bereik ingesteld op automatisch, hiermee wordt
het bereik aangepast om ervoor te zorgen dat de zeebodem
altijd op het scherm wordt weergegeven. Dit is handig voor het
zoeken van grotere vissen en andere objecten die zich dichter
bij de zeebodem bevinden, zoals wrakken.
Het kan voorkomen dat u een meer gedetailleerd beeld wilt, met
minder diepte onder uw schip. Dit is handig voor het zoeken van
kleinere vissen die dichterbij het oppervlak voedsel zoeken.

Bereikverschuiving
Met de functie Bereikverschuiving kunt u bepalen welk gebied
van de gehele diepte u wilt kunnen zien op het scherm. Als uw
bereik bijvoorbeeld 250 voet is en het display geeft het oppervlak
(0 voet) weer helemaal bovenaan het display, en 250 voet
onderaan het display, dan kunt u de functie Bereikverschuiving
gebruiken om te focussen op een ander bereik van 250 voet.
U kunt bijvoorbeeld 20 voet boven het scherm en 270 voet
onderaan het scherm weergeven.

Het dieptebereik wijzigen
U kunt één van de onderstaande opties kiezen:

• Automatische aanpassing, waarbij het display automatisch
het vereiste meest ondiepe bereik weergeeft.

• Handmatige aanpassing van het dieptebereik, tot de
maximale diepte.

Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Bereik.
2. Selecteer Bereik om te schakelen tussen Automatisch en

Handmatig.
3. Wanneer de handmatige modus is geselecteerd kunt u

de Draaiknop gebruiken om het dieptebereik dat wordt
weergegeven op het scherm aan te passen.

Opmerking: Wanneer het Bereik-menu is weergegeven kunt
u de Draaiknop niet gebruiken om het bereik in en uit te
zoomen. Om de Draaiknop te gebruiken om het bereik in en
uit te zoomen dient u eerst het Bereik-menu te sluiten.

Bereikverschuiving gebruiken
De standaard instelling past het display aan, zodat de zeebodem
zich in de onderste helft van het scherm bevindt. U kunt het
beeld ook verschuiven binnen het huidige bereik. Wijzigingen in
de bereikverschuiving komen terug in alle vensters.
Doe het volgende in het toepassingsmenu, terwijl het Bereik is
ingesteld op Handmatig:
1. Selecteer Bereik.
2. Selecteer Bereikverschuiving.

Het dialoogvenster Bereikverschuiving wordt weergegeven.
3. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
4. Selecteer Terug of druk op de OK-knop om de instelling

te bevestigen en het dialoogvenster bereikverschuiving te
sluiten.
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11.4 Weergaveopties
De toepassing kan worden aangepast met behulp van het menu
Weergaveopties
Met het menu Weergaveopties kunt u de huidige
weergavemodus wijzigen en andere functies selecteren die
kunnen worden aangepast of naar wens kunnen worden in- en
uitgeschakeld.

Zoom-modus
De Zoom-modus vergroot een deel van het scherm en toont
daardoor meer details.
Met deze zoomoptie kunt u:

• Het standaard beeld vervangen door een ingezoomd beeld
naast het standaard beeld.

• De zoom-factor instellen op één van de beschikbare niveaus,
of hem handmatig aanpassen.

• Het ingezoomde deel van het beeld verplaatsen naar een
andere plaats op het display.

Wanneer het bereik groter wordt, wordt het gebied dat wordt
weergegeven in het zoom-venster ook groter.
In de Zoom-modus wordt het scherm gesplitst en wordt het
ingezoomde beeld naast het standaard beeld weergegeven.
De ingezoomde sectie wordt door middel van een zoom-kader
aangegeven op het standaard scherm.

De Zoom-modus selecteren
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. SelecteerWeergavemodus: zodat Zoom is geselecteerd

De Zoom-opties worden weergegeven in het menu
Weergaveopties.

De zoom-factor aanpassen
Wanneer de zoom-modus actief is, kunt u een vooraf ingestelde
zoom-factor selecteren of deze handmatig aanpassen.
Doe in Zoom-modus het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Zoom-factor.
3. Selecteer de voorkeursinstelling van de Zoom-factor (x2, x3,

x4) of selecteer Handmatig
Nadat u uw keuze hebt gemaakt keert u terug naar het menu
weergaveopties.

4. Als u Handmatig hebt geselecteerd selecteert u daarna
Handmatige zoom
Het menu handmatige zoom wordt weergegeven.

5. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
6. Selecteer Terug of gebruik de OK-knop om de instelling te

bevestigen.

De positie van het zoom-gebied aanpassen
In de zoom-modus kiest het systeem automatisch de
zoom-positie zodat de zeebodem altijd op de onderste helft van
het display staat. Wanneer nodig kunt u het deel van het beeld
waarop is ingezoomd veranderen zodat een ander gebied wordt
weergegeven.
Doe in Zoom-modus het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Zoom-positie zodat Handmatig is geselecteerd.

De Handmatige zoom-positie: menu-item wordt nu
weergegeven in het menu Weergaveopties.

3. Selecteer Handmatige zoom-positie:.
Wanneer u de zoompositie selecteert wordt het regelvenster
van de zoompositie weergegeven.

4. Stel de instelling in op de gewenste waarde.
5. Druk op de Terug-knop of de OK-knop om de instellingen te

bevestigen en terug te keren naar het menu Weergaveopties.

Dieptelijnen inschakelen/uitschakelen
U kunt horizontale dieptelijnen op het scherm weergeven.
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Dieptelijnen.

Door dieptelijnen te selecteren worden de horizontale
dieptelijnen Aan en Uit geschakeld.

Scrollen
Het beeld beweegt van rechts naar links. U kunt de beweging
pauzeren of de snelheid aanpassen om het plaatsen van
waypoints en het identificeren van objecten te vergemakkelijken.

Scroll-snelheid
U kunt de snelheid waarmee het beeld beweegt aanpassen.
Een hogere snelheid geeft meer details, wat handig kan zijn
wanneer u op zoek bent naar vis. Als u een lagere snelheid
selecteert blijft de informatie langer op het display staan.

Scrollen pauzeren
U kunt het display pauzeren om een ‘foto’ van het beeld te
bekijken. Wanneer het beeld wordt gepauzeerd, stopt het
scrollen maar de diepte-indicator wordt wel steeds bijgewerkt.

De scroll-snelheid aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Weergaveopties.
2. Selecteer Scroll-snelheid.

De numerieke regelaar voor het aanpassen van de
scroll-snelheid wordt weergegeven.

3. Gebruik de Draaiknop om de scroll-snelheid in te stellen
tussen 0% en 100%.

4. Druk op OK of Terug om te bevestigen en de numerieke
regelaar te sluiten.

Het scrollen van het beeld pauzeren
Doe het volgende wanneer het display van rechts naar links
scrollt:
1. Beweeg de richtingsknoppen van de Joystick in een

willekeurige richting.
Het scrollen wordt gepauzeerd.

2. Druk op de Terug-knop om het scrollen te hervatten.
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11.5 Aanpassingen gevoeligheid
U kunt de instellingen veranderen met behulp van het
toepassingenmenu om het beeld dat op het scherm wordt
weergegeven te verbeteren.
De gevoeligheidsopties zijn:

• Gevoeligheid

• Contrast

• Ruisfilter

• Kleurenpalet

Gevoeligheid
De gevoeligheidsinstelling wijzigt de manier waarop
achtergrondruis (ook wel sluier genoemd) wordt verwerkt. Het
aanpassen van de instelling kan het beeld verbeteren, voor
optimale prestaties in de meeste omstandigheden adviseren wij
echter het gebruik van de automatische instelling.
De gevoeligheidsinstelling past de drempel aan voor
het retoursignaal (echosterkte) waarop een object wordt
weergegeven op het scherm.
De gevoeligheidsinstelling kan automatisch worden ingesteld of
automatisch worden aangepast:

• Automatisch— in de modus Automatisch wordt de instelling
voor de kleurversterking automatisch aangepast aan de
huidige omstandigheden. Alle wijzigingen worden toegepast
op alle weergaven die de toepassing gebruiken.

• Handmatig—wanneer nodig kunt u de gevoeligheidsinstelling
handmatig instellen, op een waarde tussen 0% en 100%.
Hoe hoger de instelling is, hoe hoger het detailniveau op
het scherm is. Deze waarde dient hoog genoeg te worden
ingesteld om vis en details van de zeebodem te zien, zonder
teveel achtergrondruis. Over het algemeen wordt een hogere
instelling gebruikt voor diep en/of helder water en een lage
instelling voor ondiep en/of troebel water.

De nieuwe waarden blijven behouden, ook wanneer u uw display
uitschakelt. Ze worden toegepast op alle weergaven.

De gevoeligheid aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Gevoeligheid.
3. Gebruik de Draaiknop om de visgevoeligheid in te stellen

op de gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Contrast
U kunt het contrast aanpassen om de signaalsterktedrempel
voor de sterkste kleur/kleurschakering te veranderen.
Contrast stelt de onderste limiet in voor de sterkste
echokleur/kleurschakering. Alle echo's met een signaalsterkte
boven deze waarde worden weergegeven in de sterkste
kleur/kleurschakering. De signalen met een zwakkere
waarde worden gelijkmatig verdeeld over de resterende
kleuren/kleurschakeringen.

• Wanneer u een lage waarde instelt wordt een brede
band gecreëerd voor de zwakste kleur/kleurschakering,
maar een smalle signaalband voor resterende
kleuren/kleurschakeringen.

• Wanneer u een hoge waarde instelt wordt een brede
band gecreëerd voor de sterkste kleur/kleurschakering,
maar een smalle signaalband voor resterende
kleuren/kleurschakeringen.

De contrastinstelling kan automatisch worden ingesteld of
automatisch worden aangepast:

• Automatisch— in de modus Automatisch wordt de instelling
voor het contrast automatisch aangepast aan de huidige

omstandigheden. Alle gemaakte aanpassingen worden
toegepast op alle weergaven.

• Handmatig— u kunt het contrast handmatig instellen, op een
waarde tussen 0% en 100%.

De nieuwe waarden blijven ingesteld, ook wanneer u het display
uitschakelt. Ze worden toegepast op zowel de actieve weergave
als op andere weergaven met dezelfde toepassing.

Het contrast aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Contrast.
3. Gebruik de Draaiknop om het contrast in te stellen op de

gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Ruisfilter
Het ruisfilter reduceert de hoeveelheid sluier op het scherm door
de versterking over de waterkolom te variëren. Deze functie is
handig voor het verminderen van de weergave van ‘ruis’.
Het ruisfilter kan automatisch worden ingesteld of handmatig
worden aangepast:

• Automatisch— in de modus Automatisch wordt het ruisfilter
ingesteld op 20%.

• Handmatig— u kunt het ruisfilter handmatig instellen, op een
waarde tussen 0% en 100%.

– Een lagere waarde verlaagt de diepte waarop het filter
wordt toegepast.

– Een hogere waarde verhoogt de diepte waarop het filter
wordt toegepast.

De nieuwe waarden blijven behouden, ook wanneer u uw display
uitschakelt. Ze worden toegepast op beide weergaven.

Het ruisfilter aanpassen
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Ruisfilter.
3. Gebruik de Draaiknop om het ruisfilter in te stellen op de

gewenste waarde, of
4. Druk op de OK-knop om over te schakelen naar de modus

Automatisch.
Er wordt een vinkje weergegeven in het vakje Automatisch
om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Kleurenpalet
Er zijn verschillende kleurenpaletten beschikbaar voor
verschillende omstandigheden en uw persoonlijke voorkeur.

• koper

• geïnv. koper

• leigrijs

• geïnv. leigrijs

De nieuwe waarden blijven ingesteld, ook wanneer u het display
uitschakelt. Ze worden toegepast op zowel de actieve weergave
als op andere weergaven met dezelfde toepassing.

Een kleurenpalet selecteren
Doe het volgende in het toepassingsmenu:
1. Selecteer Sonar aanpassen of DownVision aanpassen.
2. Selecteer Kleurenpalet.
3. Gebruik de Draaiknop om het kleurenpalet dat u wilt

gebruiken te selecteren.
4. Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen.
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Hoofdstuk 12: Hulpmiddelen & instellingen

Inhoudsopgave
• 12.1 Alarmmeldingen op pagina 72

• 12.2 Menu Systeeminstellingen op pagina 74
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12.1 Alarmmeldingen
Alarmmeldingen waarschuwen u voor een situatie of gevaar waarvoor uw aandacht vereist is.
U kunt bepaalde alarmmeldingen configureren door
de betreffende menu-optie te selecteren in het menu
Alarmmeldingen.

Toegang tot het alarmmeldingenmenu
De onderstaande stappen beschrijven hoe u het menu
Alarmmeldingen opent.
1. Selecteer Hulpmiddelen & instellingen in de

Weergave-wisselaar.
2. Selecteer Alarmmeldingen.
Het Alarmmeldingenmenu wordt weergegeven.
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Menu 'Alarmmeldingen'
De onderstaande tabel vermeldt de beschikbare alarmmeldingen en de bijbehorende instellingen.

Diep water Als deze optie is ingesteld op Aan, dan wordt een alarm
gegenereerd wanneer de dieptewaarde hoger wordt dan
de door u gespecificeerde waarde. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer de sonar is ingeschakeld.

Opmerking: De dieptelimiet kan niet lager worden
ingesteld dan de ondieptelimiet.

Diep:

• Uit (standardwaarde)

• Aan

Dieptelimiet:

• 2 ft (of vergelijkbare eenheden) tot het maximum van het
transducer-bereik

Ondiep water Als deze optie is ingesteld op Aan, dan wordt een alarm
gegenereerd wanneer de dieptewaarde lager wordt dan
de door u gespecificeerde waarde. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer de sonar is ingeschakeld.

Opmerking: De ondieptelimiet kan niet hoger worden
ingesteld dan de dieptelimiet.

Ondiep:

• Uit (standardwaarde)

• Aan

Ondieptelimiet:

• 2 ft (of vergelijkbare eenheden) tot het maximum van het
transducer-bereik

Vis Als het visalarm en de visdieptelimieten zijn ingesteld op Aan,
dan wordt een waarschuwingssignaal gegenereerd wanneer
een object voldoet aan het gevoeligheidsniveau en binnen de
door u gespecificeerde Ondiepte-vislimiet en Diepte-vislimiet
valt. De volgende items zijn beschikbaar in het submenu:

• Vis — schakelt het visalarm aan en uit.

• Visgevoeligheid— als het visalarm is ingeschakeld wordt
een alarm gegenereerd wanneer de visterugkeersterkte de
door u gespecificeerde gevoeligheid bereikt.

• Visdieptelimieten— schakelt de dieptelimieten aan en uit.

• Ondieptevislimiet— specificeert de onderste waarde voor
de visalarm-dieptelimiet.

• Dieptevislimiet— specificeert de bovenste waarde voor de
visalarm-dieptelimiet.

Vis

• Uit (standardwaarde)

• Aan

Visgevoeligheid

• 1 tot 10

Visdieptelimieten

• Aan

• Uit (standardwaarde)

Ondieptevislimiet

• 2 ft (of vergelijkbare eenheden) tot het maximum van het
transducer-bereik

Dieptevislimiet

• 2 ft (of vergelijkbare eenheden) tot het maximum van het
transducer-bereik

Watertemperatuur Wanneer deze optie is ingesteld op Aan, dan worden een
alarm en een pop-upbericht gegenereerd wanneer de
watertemperatuur gelijk of lager is dan de waarde voor de
Onderste temperatuurlimiet of gelijk of hoger is dan de waarde
voor de Bovenste temperatuurlimiet.

Watertemperatuur

• Uit (standardwaarde)

• Aan

Onderste temperatuurlimiet

• 60 graden fahrenheit (of vergelijkbare eenheden)

• –09,9 tot +99,7 graden fahrenheit (of vergelijkbare
eenheden)

Bovenste temperatuurlimiet

• 75 graden fahrenheit (of vergelijkbare eenheden)

• –09,7 tot +99,9 graden fahrenheit (of vergelijkbare
eenheden)

Aankomst waypoint Wanneer u op een waypoint aankomt, wordt een alarm
gegenereerd. Met deze instelling kunt u de afstand
specificeren vanaf het bestemmingswaypoint waarop het
alarm wordt gegenereerd.

0,01 tot 9,99 nm (of vergelijkbare eenheden)
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12.2 Menu Systeeminstellingen
De volgende opties zijn beschikbaar in het systeeminstellingen-
menu.

Toetssignaal U kunt een geluid laten
afgaan iedere keer
dat een knop wordt
ingedrukt.

• AAN (standard-
waarde)

• UIT

Taal Hiermee kunt u
de systeemtaal
selecteren.

Zie het hoofdstuk Talen
hieronder.

Eenheden instellen Hiermee kunt u
de meeteenheden
selecteren die in de
toepassingen worden
gebruikt.

• Afstandseenheden

• Snelheidseenheden

• Diepte-eenheden

• Temperatuureenhe-
den

GPS-instellingen Bevat opties voor
GPS-instellingen.

• Satellietstatus
bekijken

• GPS herstarten

Sonar instellen Bevat opties voor
sonarinstellingen.

• Dieptecorrectie (W)

• Sonar resetten

Tijd en datum
instellen

Hiermee kunt u
de verschillende
indelingen voor datum
en tijd selecteren.

Zie het hoofdstuk Tijd
en datum instellen
hieronder.

Simulator Schakelt de
simulatormodus Aan of
Uit.

• Uit

• Aan

• Aan (Demo-film)

Onderhoud Hier wordt diagnose-
informatie gegeven.
U kunt hier ook de
fabrieksinstellingen
van het display
terugzetten.

Zie het hoofdstuk
Onderhoud hieronder.

Peilmodus Bepaalt hoe alle
peilinggegevens
worden weergegeven.

• Waar (standard-
waarde)

• Magnetisch

Systeemtalen
Het systeem beschikt over de volgende talen:

Engels (VS) Engels (VK) Arabisch

Bulgaars Chinees Kroatisch

Deens Nederlands Fins

Frans Duits Grieks

IJslands Italiaans Japans

Koreaans Noors Pools

Portugees (Brazilië) Russisch Spaans

Zweeds Turks

Een taal selecteren
Doe het volgende in het menu Hulpmiddelen & instellingen:
1. Selecteer Systeeminstellingen.
2. Selecteer Taal:
3. Selecteer de betreffende taal in de lijst.
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Instellingen eenheden
U kunt uw voorkeuren specificeren voor de meeteenheden die in alle toepassingen worden gebruikt.

Menu-item Omschrijving Opties

Afstandseenheden De meeteenheden die worden gebruikt in alle toepassingen
van het display voor de waarden met betrekking tot afstand.

• Nautische mijlen

• Landmijlen

• Kilometers

Snelheidseenheden De meeteenheden die worden gebruikt in alle toepassingen
van het display voor de waarden met betrekking tot snelheid.

• Knopen

• MPH (mijl per uur)

• KPH (kilometer per uur)

Diepte-eenheden De meeteenheden die worden gebruikt in alle toepassingen
van het display voor de waarden met betrekking tot diepte.

• Voet

• Meter

• Vadem

Temperatuureenheden De meeteenheden die worden gebruikt in alle toepassingen
van het display voor de waarden met betrekking tot
temperatuur.

• Fahrenheit

• Celsius
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Tijd- en datuminstellingen
U kunt uw voorkeur specificeren voor de manier waarop tijd en datum worden weergegeven in alle toepassingen.

Menu-item Omschrijving Opties

Datumformaat Hiermee kunt u het voorkeursformaat specificeren voor het
weergegeven van datuminformatie in alle toepassingen.

• MM:DD:YY (maand, dag, jaar)

• DD:MM:YY (dag, maand, jaar)

Tijdformaat Hiermee kunt u het voorkeursformaat specificeren voor het
weergegeven van tijdinformatie in alle toepassingen.

• 12-uurs

• 24-uurs

Lokale tijd: UTC Hiermee kunt u de te gebruiken lokale tijdzone specificeren,
met een verschuiving ten opzichte van UTC (Universal
Coordinated Time), in stappen van 0,5 uur.

• –13 tot +13 uur (in stappen van 0,5 uur)
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Onderhoudsmenu
In dit menu kunt u de systeeminstellingen resetten en diagnosegegevens bekijken.

Menu-item Omschrijving Opties

Over deze unit Geeft een lijst met informatie over uw unit. • Apparaat

• Serienr.

• Software

Instellingen resetten Met deze optie worden uw menu-opties gereset naar de
fabrieksinstellingen. Het heeft GEEN effect op uw waypoints
of tracks.

• Ja

• Nee

Instellingen en gegevens resetten Naast het resetten van hierboven genoemde instellingen
kunt u ook een reset uitvoeren van de instellingen en
de gegevens, daardoor worden ook ALLE waypoint- en
trackgegevens verwijderd.

• Ja

• Nee

Back-up instellingen Maakt een back-up van de instellingen op de geheugenkaart.

Instellingen terugzetten Opgeslagen instellingen van een geheugenkaart terugzetten.

Loggegevens opslaan Hiermee kunt u logbestanden maken van foutmeldingen
opslaan op een SD-kaart ten behoeve van
probleemoplossing.

Loggegevens wissen Wanneer u deze optie selecteert, worden crashlogbestanden
op het apparaat gewist.
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13.1 Service en onderhoud
Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden dienen door goedgekeurde
Raymarine-dealers te worden uitgevoerd. Ongeautoriseerde
reparaties kunnen gevolgen hebben voor uw garantie.

Routinecontroles apparatuur
Raymarine adviseert nadrukkelijk een aantal routinecontroles uit
te voeren om te zorgen voor correcte en betrouwbare werking
van uw apparatuur.
Voer de volgende controles regelmatig uit:

• Onderzoek alle kabels op tekenen van beschadigingen of
slijtage.

• Controleer of alle kabels correct aangesloten zijn.

13.2 Reinigen
Goed reinigingsgewoontes.

Als u dit product reinigt:

• Veeg het displayscherm NIET af met een droge doek,
aangezien dit krassen kan veroorzaken op de coating.

• Gebruik GEEN schurende of op zuren of ammonia gebaseerde
producten.

• Gebruik GEEN hogedrukspuit.

De displaybehuizing reinigen
Het display is een gesloten unit en hoeft niet regelmatig
worden schoongemaakt. Wanneer de unit toch moet worden
schoongemaakt, volgt u de volgende procedure:
1. Schakel de voeding naar het display uit.
2. Veeg het display af met een schone, zachte doek (een

microvezeldoek is ideaal).
3. Gebruik wanneer nodig een mild schoonmaakmiddel om

vetvlekken te verwijderen.

Opmerking: Gebruik GEEN oplosmiddelen of
reinigingsmiddelen om het scherm zelf schoon te maken.

Opmerking: In bepaalde omstandigheden kan zich condens
vormen op de binnenkant van het displayscherm. Dit is niet
schadelijk voor de unit en kan worden opgelost door het
display voor korte tijd in te schakelen.

Het displayscherm reinigen
Op het displayscherm is een coating aangebracht. Dit maakt
het waterafstotend en voorkomt schittering. Om beschadiging
van deze coating te voorkomen, dient u de volgende procedure
te volgen:
1. Schakel de voeding naar het display uit.
2. Spoel het scherm af met water om alle vuildeeltjes en

zoutafzetting te verwijderen.
3. Laat het scherm aan de lucht drogen.
4. Als er vlekken achterblijven, veegt u het scherm heel

voorzichtig af met een schoon microvezeldoekje (verkrijgbaar
bij opticiens).
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13.3 Reinigen van de transducer
Er kan zich aangroei afzetten op de onderkant van de transducer,
hierdoor wordt de werking minder. Om aangroei uit de zee te
voorkomen kunt u de transducer coaten met een dunne laag
watergedragen antifouling, verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer
van scheepvaartproducten. Breng iedere 6 maanden of aan
het begin van ieder vaarseizoen een nieuwe laag antifouling
aan. Sommige intelligente transducers hebben beperkingen
wat betreft de antifouling die mag worden aangebracht. Neem
alstublieft contact op met uw dealer.

Opmerking: Transducers met een temperatuursensor
werken mogelijk niet correct wanneer ze worden behandeld
met antifouling.

Opmerking: Gebruik nooit verf op basis van keton. Keton
kan vele soorten plastic aantasten en de sensor beschadigen.

Opmerking: Gebruik geen verfspray voor uw transducer.
Spray veroorzaakt minuscule luchtbelletjes en een maritieme
transducer kan niet goed zenden door lucht.

Gebruik een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel
om de transducer te reinigen. In het geval van ernstige
vervuiling verwijdert u de aangroei met een groen scotch briteTM
schuursponsje. Wees voorzichtig om de voorkant van de
transducer niet te krassen.
De transducer heeft een schoepenwiel dat u kunt schuren met
fijn nat/droog schuurpapier.

Opmerking: Bijtende reinigingsmiddelen zoals aceton
kunnen de transducer beschadigen.
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14.1 Probleemoplossing
De informatie over probleemoplossing geeft de mogelijke
oorzaken en oplossingen voor algemene problemen van
maritieme elektronicasystemen.
Alle Raymarine-producten worden, voordat ze worden
verpakt en uitgeleverd, onderworpen aan uitgebreide test- en
kwaliteitsprogramma's. Wanneer u toch problemen hebt met het
gebruik van uw product kan deze sectie u helpen de oorzaak
vast te stellen en problemen op te lossen zodat het product weer
normaal functioneert.
Als u nadat u deze sectie hebt geraadpleegd nog steeds
problemen hebt met uw unit, neem dan contact op met de
Technische ondersteuning van Raymarine voor advies.
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14.2 Probleemoplossing inschakelen
Hier worden problemen met de inschakeling en de mogelijke oorzaken beschreven.

Probleem Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Controleer de desbetreffende zekeringen en stroomonderbrekers.

Controleer of de voedingskabel niet beschadigd is en of alle
aansluitingen vastzitten en vrij zijn van corrosie.

Het systeem (of een gedeelte daarvan)
start niet op.

Probleem met energievoorziening.

Controleer of de voedingsbron de juiste spanning heeft en voldoende
stroom.
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14.3 Probleemoplossing GPS
Hier worden problemen met de GPS en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Probleem Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Door de geografische locatie of
weersomstandigheden is een satellietfix
niet mogelijk.

Controleer regelmatig of er een fix is ontvangen wanneer de
weersomstandigheden beter zijn of op een andere geografische locatie.

Geen GPS-positie.

Plaats van de unit Voor optimale prestaties dient de unit bovendeks te worden gemonteerd
en niet in de buurt van constructieplaten of andere elektrische
apparatuur of kabels die interferentie kunnen veroorzaken.

Opmerking: De unit beschikt over een GPS-statusscherm. Hier wordt de signaalsterkte en andere relevante informatie weergegeven.
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14.4 Probleemoplossing Sonar/DownVision
Hier worden problemen met de Sonar of DownVision en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Probleem Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Fout voeding naar unit. Controleer de voeding en de kabels naar de unit.Geen Sonar-/DownVision-gegevens
beschikbaar.

Sonar uitgeschakeld. Selecteer Sonar inschakelen op de pagina met snelkoppelingen.

De gevoeligsheidsinstellingen
kunnen ongeschikt zijn voor de
omstandigheden.

Controleer de gevoeligheidsinstellingen.

Fout voeding naar unit Controleer de spanning van de voeding, als deze te laag is kan dat het
zendvermogen van de unit negatief beïnvloeden.

Fout in de unitkabel. Zorg ervoor dat de kabels voor voeding en de transducer correct
aangesloten en onbeschadigd zijn.

Controleer of de transducer is geïnstalleerd overeenkomstig de
vereisten voor plaatsing van de transducer (raadpleeg het hoofdstuk
Plaats en montage van de handleiding).

Plaats van de transducer

De aanwezigheid van dunne lijnen kan duiden op de reflectie van
constructies op de onderkant van het schip. Controleer of de transducer
is geïnstalleerd overeenkomstig de vereisten voor plaatsing van
de transducer (raadpleeg het hoofdstuk Plaats en montage van de
handleiding).

Controleer of de transducer correct is gemonteerd en schoon is.Fout in transducer

Controleer of de transducer niet is verschoven doordat het een object
heeft geraakt.

Hoge scheepssnelheid De turbulentie rond de transducer kan de unit in de war brengen.

Problemen met dieptemetingen of het
beeld op het scherm.

Scroll-snelheid is ingesteld op nul Pas de scroll-snelheid aan
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14.5 Probleemoplossing diversen
Hier worden diverse problemen en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Probleem Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Controleer de betreffende zekeringen en stroomonderbrekers.

Controleer of alle voedingskabels in goede staat zijn en dat alle
verbindingen goed vastzitten en vrij zijn van corrosie.

Stroomvoorziening naar het display valt
soms weg.

Controleer of de voeding de juiste spanning en voldoende stroom levert.

Zorg ervoor dat u de meest recente
versie van de software hebt.

Ga regelmatig naar de Raymarine-website voor software-updates voor
uw product www.raymarine.com.

Display gedraagt zich niet stabiel:

• Frequente onverwachte resets.

• Systeem crasht of ander instabiel
gedrag.

Corrupte gegevens / andere onbekende
kwestie.

Reset instellingen en gegevens.

Belangrijk: Dit leidt tot het verlies van alle instellingen en
gegevens (zoals waypoints) die op het product zijn opgeslagen. Sla
alle belangrijke gegevens op een geheugenkaart op voordat u een
reset uitvoert.
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15.1 Raymarine-klantenservice
Raymarine biedt een uitgebreide klantenservice. U kunt contact
opnemen met de klantenservice via de Raymarine-website, per
telefoon en per e-mail. Als u niet in staat bent een probleem
op te lossen, kunt u één van deze faciliteiten gebruiken om
aanvullende hulp te krijgen.

Ondersteuning op het web
Bezoek de klantenservice op onze website op:
www.raymarine.nl
Deze bevat veel gestelde vragen, service-informatie,
e-mailtoegang tot de afdeling Raymarine Technical Support en
gegevens van Raymarine-agenten wereldwijd.

Telefonische en e-mail-ondersteuning
In de VS:

• Tel: +1 603 324 7900

• Gratis: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

In de UK, Europa en het Midden-Oosten:

• Tel: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

In Zuidoos-Azië en Australië:

• Tel: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Productinformatie
Mocht u service nodig hebben, houd dan de volgende
productinformatie bij de hand:

• Naam product.

• Soort product.

• Serienummer.

• Versienummer softwareapplicatie.

• Systeemstroomschema's.

Deze productinformatie kunt u vinden met behulp van de menu's
in uw product.
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16.1 Technische specificaties

Fysieke specificaties display
Afmetingen • Breedte: 148 mm (5,8 in)

• Hoogte (ZONDER beugel): 148,3
mm (5,8 in)

• Hoogte (met beugel): 203 mm (8
in)

• Displaydiepte (ZONDER kabels):
73 mm (2,9 in)

• Displaydiepte (met kabels): 163
mm (6,4 in)

Gewicht (unit inclusief slede) 0,64 kg (1,4 lbs)

Fysieke specificaties transducer
Afmetingen • Lengte: 202,6 mm (8 in)

• Hoogte 117,4 mm (4,6 in)

Gewicht (unit inclusief slede) 0,60 kg (1,3 lbs)

Specificatie displayvoeding
Nominale voedingsspanning 12 VDC

Werkspanningsbereik 10,8 VDC tot 15,6 VDC

Opgenomen vermogen • 8 Wmax. bij volledige helderheid.

• 4,5 W max. in
energiespaarmodus.

Omgevingsspecificatie van het display
De onderstaande omgevingsspecificaties zijn van toepassing op
alle display-typen

Bedrijfstemperatuur 0ºC tot +55ºC (32ºF tot 131ºF)

Opslagtemperatuur -30ºC tot +70ºC (-22ºF tot 158ºF)

Relatieve
luchtvochtigheid

Maximaal 75%

Waterbestendig-
heidsclassificatie

• IPX6 en IPX7

Omgevingsspecificatie transducer
Bedrijfstemperatuur 0ºC tot + 40ºC (32ºF tot 104ºF)

Opslagtemperatuur –5ºC tot + 70ºC (23ºF tot 158ºF)

Waterbestendig-
heidsclassificatie

• IPX6 en IPX7

Specificaties Display-LCD
Afmeting 5,7 inch

Type TFT met LED-achtergrondverlichting

Kleurdiepte 24–bit

Resolutie 640 x 480 VGA

Verhouding 4:3

Kijkhoek • Links / rechts: 70 graden

• Boven/onder: 70/45 graden

Maximaal
toegestane aantal
verkeerd verlichte
pixels

5

Specificaties Sonar/DownVision
Kanalen 2 x CHIRP (1 x sonar en 1 x DownVision)

Bedrijfsfrequen-
ties

• Sonar — gecentreerde 200 KHz

• DownVision— gecentreerde 350 KHz

Bereik van de
straal

• Sonar — konische 25°-straal.

• DownVision — waaiervormige straal van 60°
(stuur-/bakboord) bij 1,4° (voor/achter).

Objectonder-
scheiding

Wordt gerealiseerd met CHIRP-verwerking.

• Sonar — 32 mm (1,25 in).

• DownVision — 25 mm (1 in).

Maximale diepte 189 m (600 ft) — optimale condities in zoet water.
Heeft betrekking op zowel Sonar als DownVision.

GPS-specificatie
Kanalen 50

Koude start Ongeveer 35 seconden in optimale condities

Gevoeligheid
ontvanger-IC

–159 dBm-tracking

Satellite Based
Augmenting System
(SBAS)

WAAS + EGNOS

Bijzondere functies Actieve storingsreductie

Bedrijfsfrequentie 1575.43MHz

Signaalontvangst Automatisch

Update almanak Automatisch

Geodetische datum WGS-84, alternatieven beschikbaar via
Raymarine-displays.

Update-snelheid 1 seconde

Antenne Keramische chip

Nauwkeurigheid • Zonder SBAS: <= 15 meter 95% van de tijd

• Met SBAS: <= 5 meter 95% van de tijd
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17.1 Accessoires
Dragonfly-draagtas A80206

Dragonfly-sleepmotormontage A80207

Dragonfly 4 m (13,1 ft) verlengkabel A80224

Dragonfly-paneelmontageadapter A80223

Dragonfly-zonnekap R70134

Dragonfly-montagebeugel en -slede R70135
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