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Hoofdstuk 1: Belangrijke informatie
Veiligheidsvoorschriften
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 boot en/of slechte
productprestaties.

Waarschuwing: Installatie
stuurautomaatsysteem
Omdat de correcte werking van de besturing van
het schip essentieel is voor de veiligheid, raden we
TEN STRENGSTE aan dit product te laten plaatsen
door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger
van Raymarine. U hebt alleen recht op alle
garantievoordelen wanneer u kunt aantonen dat dit
product is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door
een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van
Raymarine.

Waarschuwing: Zorg voor veilige
navigatie
Dit product is alleen bedoeld als navigatiehulp en
kan nooit een vervanging zijn voor deugdelijke
en oordeelkundige navigatie. 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.

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.

Let op: Zorg dat u er altijd zicht op
hebt
Met automatische koersbesturing is het besturen van
uw schip gemakkelijker, maar het is GEEN vervanging
van goed zeemanschap. Zorg ALTIJD voor perfect
zicht bij het roer.
Belangrijke informatie
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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: Gebruik de zonneschermen
Gebruik de zonneschermen als het product niet in
gebruik is, als bescherming tegen de schadelijke
invloeden van ultraviolet licht.

TFT LCD-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 optreedt bij alle kleuren-LCD’s.
Zoals bij alle Thin Film Transistor (TFT) LCD-units kan het scherm
een paar (minder dan 7) verkeerd verlichte pixels vertonen. Deze
zien er uit als zwarte pixels in een lichte omgeving op het scherm of
als gekleurde pixels in een zwarte omgeving.

Binnendringen van water
Disclaimer binnendringen van water
Hoewel de waterdichtheidsclassificatie van Raymarine-producten
de vereisten van de norm IPX6 overschrijdt, kan er water
binnendringen en kunnen vervolgens apparatuurfouten optreden
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als Raymarine-apparatuur wordt blootgesteld aan commerciële
hogedrukreiniging. Raymarine geeft geen garantie op apparatuur
die is blootgesteld aan hogedrukreiniging.

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.
p70 / p70r

EMC-conformiteit

Verwijdering van het product

Apparatuur en accessoires van Raymarine voldoen aan de
toepasselijke regels voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
voor het gebruik in de recreatieve scheepvaart.
Correcte installatie is vereist om te garanderen dat EMC-prestaties
niet nadelig worden beïnvloed.

Verwijder dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijnen.

Ontstoringsferrieten
Raymarine-kabels kunnen ferrieten voor ontstoring bevatten. Deze
zijn van belang voor de juiste EMC-prestaties. Als een ferriet om
welke reden dan ook moet worden verwijderd (bijvoorbeeld voor
installatie of onderhoud), moet deze op de oorspronkelijke locatie
worden teruggeplaatst voordat het product wordt gebruikt.
Gebruik alleen het juiste type ferriet dat door erkende
Raymarine-dealers wordt geleverd.

Aansluitingen aan andere apparatuur
Vereiste voor ferrieten op niet-Raymarine-kabels
Als Raymarine-apparatuur aangesloten moet worden op andere
apparatuur met een kabel die niet door Raymarine geleverd is,
MOET altijd een ontstoringsferriet geplaatst worden op de kabel bij
het Raymarine-apparaat.

Conformiteitsverklaring

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.

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 moet het etiket voor later gebruik bewaren.

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.

Raymarine 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.
Belangrijke informatie
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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.
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Hoofdstuk 2: Informatie over de handleiding
Inhoudsopgave
•

2.1 Informatie over de handleiding op pagina 12

Informatie over de handleiding
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2.1 Informatie over de handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de p70- en
p70r-stuurautomaat-bedienunit.

Over deze handleiding
Deze handleiding beschrijft hoe u uw product bedient in combinatie
met compatibele randapparatuur.
Er wordt vanuit gegaan dat alle randapparaten die op het systeem
zijn aangesloten compatibel zijn en correct zijn geïnstalleerd en
in bedrijf genomen overeenkomstig de installatie-instructies van
het product. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van
uiteenlopende scheepvaartdisciplines, maar gaat uit van een
algemeen kennisniveau over het product, nautische terminologie en
toepassingen.

p70- / p70r-handleidingen
Voor de p70- / p70r-stuurautomaat-bedienunit zijn de volgende
handboeken beschikbaar:

Aanvullende handleidingen
Omschrijving

Artikelnummer

SeaTalkng-gebruikershandleiding

81300

Installatiehandleiding SPX-systeem

87072

SeaTalk naar SeaTalkng-converter

87121

De nieuwste versies van documenten zijn beschikbare als PDF’s
die u kunt downloaden van www.raymarine.com.
Controleert u alstublieft de website om te zien of u de meest recente
versie heeft.

Voordat u uw stuurautomaat-bedienunit
gebruikt
Voordat u de stuurautomaat-bedienunit tijdens de vaart gebruikt is
het belangrijk dat het correct in bedrijf is gesteld en is ingesteld
zoals beschreven in de installatie-instructies.

Omschrijving

Artikelnummer

Installatie- en inbedrijfstellingsinstructies

87132

Bedieningsinstructies (verkorte
gebruikershandleiding)

86142

Gebruikershandleiding

81331

Eerste keer instellen
De eerste keer dat de stuurautomaat-bedienunit wordt ingeschakeld,
krijgt u op het scherm instructies te zien voor de eerste instellingen.
Wanneer uw stuurautomaat-bedienunit is geïnstalleerd door een
professionele installateur kan het zijn dat de eerste instelling en de
inbedrijfstelling al zijn uitgevoerd. Raadpleeg uw dealer wanneer u
dit niet zeker weet.
Het instellingenvenster voor de eerste installatie leidt u door de
volgende stappen:

Montagemal

87130

• Taalkeuze
• Selectie van het scheepstype
Als er al een stuurautomaat-bedienunit aanwezig is op uw
systeem, dan kan deze procedure worden overgeslagen. De p70
/ p70r neemt de instellingen over van de reeds geïnstalleerde
stuurautomaat-bedienunit.

12
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Opmerking: Wanneer er geen kalibratie is uitgevoerd, dan
verschijnt er het alarm ’Kalibratie vereist’ op het het display en
daarna de melding ’Starten’.
Inbedrijfstelling
Voordat u uw stuurautomaatsysteem voor de eerste keer gebruikt,
moet u er zeker van zijn dat het systeem correct in bedrijf is
gesteld overeenkomstig de meegeleverd installatie-instructies. De
procedures voor de inbedrijfstelling zijn de volgende:
• Dokpierkalibratie (dealerinstellingen op SeaTalk)
• Proefvaartkalibratie

Informatie over de handleiding
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Hoofdstuk 3: Beginnen
Inhoudsopgave
•

3.1 p70- en p70r-systeemintegratie op pagina 16

•

3.2 Stuurautomaatfuncties op pagina 18

•

3.3 stuurautomaat-bedienunit op pagina 18

•

3.4 Instrumentvoeding op pagina 20

•

3.5 Display-instellingen op pagina 21

•

3.6 Stuurautomaatrespons op pagina 23

Beginnen

15

3.1 p70- en p70r-systeemintegratie
De p70- en p70r-stuurautomaat-bedienunit wordt gebruikt voor het
aansturen van uw stuurautomaatsysteem. Het kan worden gebruikt
met Raymarine SPX-, S1-, S2- en S3-SmartPilot-systemen.
De afbeelding hieronder laat enkele van de uiteenlopende
externe apparaten zien die u kunt aansluiten op uw
stuurautomaat-bedienunit.
2

1
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SMARTPILOT

11

D12110-1

Artikel

Apparaattype

1.

p70-stuurautomaat-bedienunit

2.

SeaTalk-instrumentdisplays
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Artikel

Apparaattype

3.

SeaTalkng-instrumentdisplays

4.

MOB (aansluiting via SeaTalk naar SeaTalkng-converter).

5.

SeaTalkng GPS-ontvanger

6.

p70r SeaTalkng-stuurautomaat-bedienunit

7.

Raymarine multifunctionele displays

8.

SPX-koerscomputer

9.

Fluxgate-kompas

10.

Roerstandindicator

11.

Aandrijfunit

12.

Transducer pods

13.

Analoge windtransducers

14.

Analoge snelheidstransducers

15.

Analoge dieptetransducers

Andere niet getoonde apparaten:

Intelligente transducers (bijv. DST800, DT800)
NMEA2000-apparaten (bijv. motorgegevens, brandstofmanagementsysteem)

Beginnen
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3.2 Stuurautomaatfuncties

3.3 stuurautomaat-bedienunit

De SmartPilot heeft verschillende modi:

Besturen van indeling en functies.

Stand-by

Handmatig sturen, geactiveerd door
de STAND-BY-knop.

Auto

Stuurautomaat ingeschakeld, stuurt
naar koers, geactiveerd door de
AUTO-knop.

Windvaan

Stuurautomaat ingeschakeld, stuurt
voor het instandhouden van een
geselecteerde schijnbare of ware
windhoek, geactiveerd vanuit het
Modus-menu, of door tegelijk op
AUTO en STAND-BY te drukken.

Track

Stuurautomaat ingeschakeld, stuurt
naar waypoint, geactiveerd vanuit het
Modus-menu.

Patroon

Stuurautomaat ingeschakeld in
vispatroonmodus, geactiveerd vanuit
het Modus-menu.

Stuurbekrachtiging (alleen p70r
draaiknop of joystick)

Stuurautomaat ingeschakeld in
stuurbekrachtigingmodus, geactiveerd
vanuit het Modus-menu.

Stapsgewijs sturen

18

Stuurautomaat uitgeschakeld in de
modus Stapsgewijs sturen (alleen
helmstokstuurautomaten en SeaTalk),
geactiveerd in Stand-by-modus.

p70 8–knops stuurautomaat-bedienunit

1

5

2

6

3

4

7

8
D12108-1

Artikel

Omschrijving

1.

LINKER FUNCTIEKNOP
Annuleren, Terug, Modus-selectie.

2.

KNOP OMHOOG / -1
Navigatie omhoog, Naar boven
aanpassen, Hoek verlagen.

p70 / p70r

Artikel

Omschrijving

3.

KNOP OMLAAG / +1
Navigatie omlaag, Naar beneden
aanpassen, Hoek verhogen.

4.

RECHTER FUNCTIEKNOP
Menu, Selecteren, OK, Opslaan.

5.

STAND-BY-KNOP
Stuurautomaat uitschakelen,
Handmatige besturing, Spanning,
Helderheid.

6.

–10-KNOP
Hoek verlagen.

7.

+10-KNOP
Hoek verhogen.

8.

AUTO-KNOP
Stuurautomaat inschakelen.

p70r draaiknop stuurautomaat-bedienunit

1

3

5

7

2

4

6
D12109-1

Beginnen

Artikel

Omschrijving

1.

LINKER FUNCTIEKNOP
Annuleren, Terug, Modus-selectie.

2.

STAND-BY-KNOP
Stuurautomaat uitschakelen,
Handmatige besturing, Spanning,
Helderheid.
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Artikel

Omschrijving

3.

DRAAIKNOP MET DE KLOK MEE
Navigatie naar beneden in lijst,
Aanpassen omhoog, Hoek
vergroten (vastgezette koers),
aanpassen numerieke waarden,
stuurbekrachtiging.

4.

DRAAIKNOP TEGEN DE KLOK IN
Navigatie naar boven in lijst,
Aanpassen naar beneden, Hoek
verkleinen (vastgezette koers),
aanpassen numerieke waarden,
stuurbekrachtiging.

5.

RECHTER FUNCTIEKNOP
Menu, Selecteren, OK, Opslaan.

6.

AUTO-KNOP
Stuurautomaat inschakelen.

7.

DRUKKNOP DRAAIKNOPEINDE
Menu, Selecteren, OK, Opslaan.

3.4 Instrumentvoeding
De stuurautomaat-bedienunit inschakelen
1. Druk de STAND-BY-knop in en houd hem 1 seconde ingedrukt
totdat het Raymarine-logo verschijnt.
De stuurautomaat-bedienunit wordt geladen op de moduspagina.

De stuurautomaat-bedienunit uitschakelen
1. Houd in een willekeurige gegevenspagina de STAND-BY-knop
ingedrukt.
Na 1 seconde verschijnt een pop-up voor uitschakelen.
2. Blijf de STAND-BY-knop nog 3 seconden ingedrukt houden om
de unit volledig uit te laten schakelen.
Opmerking: U kunt de stuurautomaat-bedienunit niet
uitschakelen wanneer deze in AUTO-modus staat.

De stuurautomaat-bedienunit ondersteunt de volgende
knopcombinaties:
Knopcombinatie
Knoppen

Actie

STAND-BY en AUTO.

Zet de stuurautomaat in de
Windvaan-modus.

–1 en –10
of
+1 en +10.

AutoTack (in Windvaan-modus),
AutoTurn

20
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3.5 Display-instellingen
Display en gedeelde helderheid
U kunt de helderheid van het individuele display of van de
netwerkdisplays wijzigen.
U kunt de gedeelde helderheid alleen gebruiken en instellen voor
displays die delen ondersteunen en die zijn toegewezen aan
netwerkgroepen.
U kunt de gedeelde helderheidsniveaus niet instellen voor displays
die delen niet ondersteunen.
De helderheid van het display aanpassen
Om de helderheid van een afzonderlijk display aan te passen:
1. Druk in een favoriete pagina kort op de LINKER FUNCTIEKNOP.
Hiermee wordt het instellingenscherm voor de helderheid
geopend.
2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het
helderheidspercentage op het gewenste niveau in te stellen.
3. Druk op de RECHTER FUNCTIEKNOP om de nieuwe
helderheidsinstelling te bevestigen en terug te keren naar de
favoriete pagina waar u was.
Een netwerkgroep toewijzen
Indien toegewezen aan een netwerkgroep kunt u de helderheid en
het kleurenpalet wijzigen voor displays die dit ondersteunen.
Om gedeelde helderheid en kleurenpalet in te schakelen moet het
display als volgt zijn toegewezen aan een netwerkgroep:
1. Ga naar Menu > Instellingen > Systeeminstellingen >
Netwerkgroep.
Er wordt een lijst met netwerkgroepen weergegeven:
• Geen (standardwaarde)
• Roer 1
Beginnen

• Roer 2
• Stuurhut
• Flybridge
• Mast
• Groep 1 — groep 5
2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste
groep te markeren.
3. Druk op de knop SELECTEREN om het display dat u gebruikt
toe te wijzen aan die netwerkgroep.
4. Ga naar Menu > Instellingen > Systeeminstellingen >
Helderheid/kleurenpalet.
U krijgt de volgende opties:
• Dit display
• Deze groep
5. Markeer en selecteer de gewenste instelling.
6. Voer de stappen 1 tot en met 5 uit op alle displays die u wilt
delen.
De gedeelde helderheid aanpassen
De gedeelde helderheid is alleen toegankelijk wanneer het display
is toegewezen aan een netwerkgroep.
1. Op de favorietenpagina drukt u op de LINKER FUNCTIEKNOP
om de helderheidsinstelling weer te geven.
2. Druk opnieuw op de LINKER FUNCTIEKNOP om de gedeelde
helderheidsinstellingen te openen.
3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het gedeelde
helderheidsniveau in te stellen.
De helderheid van het display en het systeem zijn ook toegankelijk
via Menu > Display-instellingen > Helderheid.
21

Display en gedeelde kleuren

Het kleurenpalet wijzigen

De i70 / p70r kan een kleurenpalet instellen voor het individuele
display of voor het systeem (als kleuren beschikbaar zijn op de
netwerkdisplays).

1. Markeer een kleurenpalet in het kleurenmenu.
Wanneer u een kleurenpalet hebt gemarkeerd wordt een preview
daarvan getoond.
2. Druk op SELECTEREN om het kleurenpalet te bevestigen en
terug te keren naar het kleureninstellingenmenu.

Kleurinstellingen zijn beschikbaar via Menu > Display-instellingen
> Kleuren.
Beschikbare kleurenpaletten zijn:
Voorbeeld

Kleurenpalet
Dag 1

Als de unit deel uitmaakt van een netwerkgroep, dan verandert het
geselecteerde kleurenpalet op alle displays die deel uitmaken van
die groep. Als kleuren niet beschikbaar zijn op de displays in het
netwerk veranderen ze niet.

Displaygevoeligheid
De displaygevoeligheid instellen
Dag 2

Geïnverteerd

Het instellen van de gevoeligheid naar een lage waarde zorgt voor
een stabielere meting van de huidige omstandigheden. Het instellen
van een hogere waarde maakt de metingen gevoeliger.
1. Selecteer in Menu > Display-instellingen Displaygevoeligheid.
2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het
gegevenstype te selecteren:
• Snelheid
• Diepte
• Windsnelheid
• Windhoek

Rood/zwart

• Koers
3. Druk op SELECTEREN om de gevoeligheidswaarde in te stellen:
1 — 15
4. Druk op OPSLAAN om de waarde op te slaan en terug te keren
naar het scherm met displaygevoeligheidsopties.
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3.6 Stuurautomaatrespons
Het responsniveau bepaalt de verhouding tussen de nauwkeurigheid
van de koers en de hoeveelheid activiteit van het roer/de aandrijving.
Bereik van 1 tot en met 9.

Tijdelijke veranderingen aanbrengen in de
stuurautomaatrespons
De stuurautomaatrespons wordt ingesteld bij de inbedrijfstelling
van het SmartPilot-systeem, u kunt echter op ieder moment
wijzigingen aanbrengen in de stuurautomaatrespons in
het menu Stuurautomaatrespons via Hoofdmenu >
Stuurautomaatrespons
1. Markeer in het hoofdmenu Stuurautomaatrespons en druk op
SELECTEREN.
2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de
responswaarde te wijzigen in de gewenste instelling.
3. Druk op OPSLAAN om de responswaarde op te slaan.
Instelling

Opties

Niveaus 1 tot en met 3

Minimaliseert de mate van activiteit
van de stuurautomaat. Dit spaart
energie, maar kan ten koste gaan van
de koersnauwkeurigheid op de korte
termijn.

Niveaus 4 tot en met 6

Dit geeft een goede koers met strakke,
goed controleerbare draaiingen onder
normale omstandigheden.

Niveaus 7 tot en met 9

Geeft de beste koersnauwkeurigheid
en maximale roeractiviteit (en
energieverbruik). Dit kan leiden tot
een ruwe vaart op open zee, omdat
het SPX-systeem zich tegen de zee
kan ‘verzetten’.

Beginnen
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Hoofdstuk 4: Stuurautomaatweergaven
Inhoudsopgave
•

4.1 Beschikbare stuurautomaatweergaven op pagina 26

•

4.2 Beschikbare gegevens op pagina 27

•

4.3 Het instellen van gegevenskaders op pagina 29

Stuurautomaatweergaven
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4.1 Beschikbare stuurautomaatweergaven

Omschrijving

Voorbeeld

Standaard

Stuurautomaatweergaven worden gebruikt in de stuurautomaatmodi
om koers- en systeemgegevens te laten zien op het display van de
stuurautomaat-bedienunit.
U kunt kiezen uit 5 stuurautomaatweergaven:
Omschrijving

Voorbeeld

Grafisch (standardwaarde)
Multipel

Groot
2D

26
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De stuurautomaatweergave instellen
Om de stuurautomaatweergave in te stellen op de gewenste layout:
1. Ga naar het Stuurautomaatweergave-menu: Hoofdmenu >
Stuurautomaatweergave.
2. Markeer en selecteer Weergavetype.
3. Markeer de gewenste weergave:

4.2 Beschikbare gegevens
De volgende gegevens zijn beschikbaar voor iedere
stuurautomaatmodus, maar dit hangt af van de geselecteerde
weergave:
Beschikbare gegevens

• Grafisch

Stuurautomaatmodus

Beschikbare gegevens

• Groot

Stand-by

• Modusnaam
• Huidige koers

• Standaard

• Gegevenskaders

• Meerdere

• Kompas noord

• 2D

• Vectorlijn noord

4. Druk op SELECTEREN om de weergave als standaard op te
slaan.

• Windkompaspeiling
Auto

• Modusnaam
• Vastgezette koers
• Huidige koers
• Kompas noord
• Vectorlijn noord
• Windkompaspeiling
• Gegevenskaders

Stuurautomaatweergaven
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Stuurautomaatmodus

Beschikbare gegevens

Stuurautomaatmodus

Beschikbare gegevens

Track

• Modusnaam

Windvaan

• Modusnaam

• XTE

• Windhoek vergrendelen
(schijnbaar/waar)

• Waypointnaam

• Windkompaspeiling

• Huidige koers

• Huidige koers

• DTW

• Windvectorlijn

• TTG

• Kompas noord

• XTE-vectorlijn

• Vectorlijn noord

• Kompas noord

• Windkompaspeiling

• Vectorlijn noord

• Gegevenskaders

• Windkompaspeiling
• Gegevenskaders

Patroon

• Modusnaam
• Patroonpictogram
• Huidige koers
• Kompas noord
• Vectorlijn noord
• Windkompaspeiling
• Gegevenskaders

28
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4.3 Het instellen van gegevenskaders
U kunt kiezen welke gegevens u wilt weergeven in de beschikbare
gegevenskaders.
3 gegevenskaders

1. Ga naar het menu Stuurautomaatweergave: Hoofdmenu >
Stuurautomaatweergave.
2. Markeer en selecteer Gegevenskaders.
3. Markeer het gegevenskader dat u wilt instellen:
• tot 3 beschikbaar in alle weergaven
• tot 6 beschikbaar in multipele weergave.

D12118-1

4. Druk op SELECTEREN.
5. Markeer de gewenste gegevens die u wilt weergeven in het
gegevenskader.
6. Druk op SELECTEREN om dit gegevenstype in het
gegevenskader op te slaan en terug te keren naar het
selectievenster voor gegevenskaders om de resterende
gegevenskaders in te stellen.

3 gegevenskaders

Gegevenskaders
De volgende gegevenstypen zijn beschikbaar voor weergave in
de gegevenskaders:
Gegevenstypen
Diepte
D12119-1

6 gegevenskaders

D12120-1

Stuurautomaatweergaven

XTE

Cross Track Error

DTW

Afstand tot waypoint

BTW

Koers naar waypoint

AWA

Schijnbare windhoek

AWS

Schijnbare windsnelheid

TWS

Ware windsnelheid

TWA

Ware windhoek

COG

Grondkoers
29

SOG

Grondsnelheid

Snelheid
Gemiddelde snelheid
Log
Zeetemperatuur
Tijd
Datum
Draaisnelheid
Koers

30
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Hoofdstuk 5: Stuurautomaatmodi
Inhoudsopgave
•

5.1 Stand-by-modus op pagina 32

•

5.2 Auto-modus op pagina 32

•

5.3 Moduspagina op pagina 33

•

5.4 Patronen op pagina 34

•

5.5 Track-modus op pagina 35

•

5.6 Windvaan-modus (alleen zeilboten) op pagina 40

•

5.7 Stuurbekrachtiging op pagina 43

•

5.8 Stapsgewijs sturen (alleen helmstokstuurautomaten) op pagina 44

•

5.9 Snelknop op pagina 44
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5.1 Stand-by-modus
In Stand-by-modus kunt u het roer handmatig besturen, het display
laat de huidige kompaskoers van het schip zien.
U kunt iedere stuurautomaatmodus op ieder moment uitschakelen
en terugkeren naar handmatige besturing door op STAND-BY te
drukken.

5.2 Auto-modus
Let op: Zorg dat u er altijd zicht op
hebt
Met automatische koersbesturing is het besturen van
uw schip gemakkelijker, maar het is GEEN vervanging
van goed zeemanschap. Zorg ALTIJD voor perfect
zicht bij het roer.

Automatisch naar een koers sturen
U kunt uw stuurautomaatsysteem gebruiken om automatisch naar
een koers te sturen.
1. Stabiliseer het schip in de gewenste koers.
2. Druk op AUTO.
De stuurautomaat staat nu in AUTO-modus en stuurt in de
richting van de geselecteerde koers die wordt weergegeven op
het display.
3. U kunt op ieder moment terugkeren naar handmatige besturing
door op STAND-BY te drukken.

Koers wijzigen in Auto-modus
Om de koers te wijzigen in de AUTO-modus:
1. Gebruik de knoppen –1 en –10, of draai tegen de wijzers van
de klok in aan de draaiknop, om de koers van het schip naar
bakboord te wijzigen.
Wanneer u op de knop –1 drukt, dan wordt de koers naar
bakboord met 1º verhoogd, –10 verhoogt de koers met 10º.
Wanneer u aan de draaiknop draait verhoogt 1 klikje tegen de
wijzers van de klok in de koers naar bakboord met 1º.
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2. Gebruik de knoppen +1 en +10, of draai met de wijzers van de
klok mee aan de draaiknop, om de koers van het schip naar
stuurboord te wijzigen.
Wanneer u op de knop +1 drukt, dan wordt de koers naar
stuurboord met 1º verhoogd, +10 verhoogt de koers met 10º.
Wanneer u aan de draaiknop draait verhoogt 1 klikje tegen de
wijzers van de klok in de koers naar bakboord met 1º.
Vier keer op de -1-knop drukken, of de draaiknop 4 klikjes tegen
de wijzers van de klok in draaien, resulteert in een koerswijziging
naar bakboord van 4°.

5.3 Moduspagina
De moduspagina is het eerste venster dat wordt weergegeven na
het instellen van het apparaat. Als het apparaat voor het eerst
wordt ingeschakeld wordt de gebruiker doorgestuurd naar de wizard
voor de eerste instellingen. Zodra het apparaat is ingesteld gaat u
verder naar de moduspagina. De moduspagina wordt gebruikt om
te laten zien in welke modus u zich bevindt en tevens relevante
stuurautomaatinformatie weer te geven voor die modus.
De selectie van het scheepstype tijdens de eerste installatie bepaalt
welk profiel en menustructuur de stuurautomaat gaat gebruiken
(bijv. motor, visserij of zeilboot):
De beschikbare modi hangen af van het tijdens de eerste installatie
gekozen scheepstype.
• Patroon 1 — alleen vissersboot (dit brengt u naar het meest
voorkomende patroon voor de laatste 10 keuzes).
• Patroon 2 — alleen vissersboot (dit brengt u naar het op één na
meest voorkomende patroon voor de laatste 10 keuzes).
• Patroon — alleen motor- en vissersboten.
• Track — alle profielen.
• Windvaan — alleen zeilboot.
• Stuurbekrachtiging — alle profielen (p70r alleen draaiknop en
joystick).
• Snelknop- hiermee kunt u instellen welke stuurautomaatmodus
wordt toegekend aan de linker functieknop in
stuurautomaatweergave.

Stuurautomaatmodi
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5.4 Patronen
Er is een aantal vooraf ingestelde vispatronen beschikbaar die
kunnen worden gebruikt met hun standaard instellingen of worden
aangepast aan uw voorkeuren.

Patroon

Aanpassing

Patroon zoeken

Richting
Breedte
Hoogte

De volgende patronen zijn beschikbaar:
Patroon

Aanpassing

Cirkel

Richting
Radius

Zigzag

Klaverblad

Radius
Kader zoeken

Richting

Hoogte

Richting

Richting
Radius
Afstand
Richting
Radius
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Richting

Richting

Verhoging

Figuur 8

180-bocht

Breedte

Radius

Cirkel tegen

Hoogte verhoging

Lengte

Radius
Spiraal

Breedte verhoging

Pictogram

Richting
Hoek

Pictogram

Een vispatroon gebruiken
Om een vispatroon te gebruiken:
1. Druk op de RECHTER FUNCTIEKNOP om het menu te openen.
2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om Modus te
markeren en druk op SELECTEREN.
3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om Patroon te
markeren en druk op SELECTEREN.
4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het vispatroon
te selecteren dat u wilt gebruiken en druk op SELECTEREN.
5. Het patrooninstellingenvenster wordt weergegeven, met daarop
de parameters die op dat moment zijn ingesteld voor het
geselecteerde patroon. Wanneer u parameters wilt wijzigen:
i. Selecteer de parameter die u wilt wijzigen en druk op
BEWERKEN.
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ii. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de
gewenste waarde in te stellen, druk daarna op OPSLAAN om
de instelling op te slaan en terug te keren naar het venster
Patrooninstellingen.
iii. Herhaal de stappen i en ii waar nodig voor de andere
parameters.
6. Wanneer parameters naar wens zijn ingesteld drukt u met
het venster Patrooninstellingen weergegeven op AUTO. De
stuurautomaat stuurt de boot dan via het door u geselecteerde
vispatroon.
U kunt op ieder moment terugkeren naar handmatige besturing
door op STAND-BY te drukken.
De 2 meestgebruikte vispatronen zijn beschikbaar vanuit het
Modus-menu als Patroon 1 en Patroon 2. U kunt deze selecteren
en dan de stappen 5 en 6 hierboven doorlopen om uw favoriete
patronen snel toe te passen.

5.5 Track-modus
U kunt de Track-modus gebruiken om uw schip automatisch langs
een route te sturen die is uitgezet op uw kaartplotter.
In Track-modus houdt de SmartPilot een route aan tussen waypoints
die zijn gecreëerd op een kaartplottersysteem. Het voert alle
noodzakelijke koersveranderingen uit die nodig zijn om uw schip op
koers te houden en compenseert automatisch voor getijdestromen
en drift.
Track-modus is alleen beschikbaar wanneer u de SmartPilot
hebt aangesloten op een geschikt navigatiesysteem met actieve
navigatie (GoTo of Volg) in uw kaartplotter en dat SeaTalk-,
SeaTalkng-, of NMEA-informatie biedt.

2
2
1
3

D12111-1
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Artikel

Omschrijving

1.

Routetraject

2.

Waypoints

3.

Bestemming
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Track-modus gebruiken

Artikel

Omschrijving

Begin met uw aangesloten kaartplotter die een route volgt.
1. Om de Track-modus te starten gaat u naar het Hoofdmenu en
selecteert u Modus .
2. Op het venster Selecteer modus markeert u Track en drukt u
op SELECTEREN.
3. Wacht tot het waarschuwingssignaal klinkt.
Het display toont de peiling tot het volgende geplande waypoint
en de richting waarin het schip zal draaien naar de tracklijn.
4. Als het draaien van het schip naar de nieuwe koers veilig is
drukt u op TRACK .
De stuurautomaat draait uw schip naar de nieuwe koers en het
display toont de koers die vereist is voor het correcte track.

4.

Vorig waypoint

5.

Nieuwe aankomstcirkel waypoint

6.

Nieuw bestemmingswaypoint

Opmerking: De draaisnelheid in Track-modus wordt ingesteld
met de kalibratie-instelling DRAAISNELHEID. Pas dit aan voor
optimaal comfort.
Opmerking: Als het schip meer dan 0,3 nm van de track afligt,
dan klinkt het alarmsignaal voor Grote Cross Track Error.
Cross Track Error

Aankomst waypoint en doorgaan naar volgend waypoint

De Cross Track Error (XTE) is de afstand tussen de huidige positie
en de geplande track.
Er kan een aantal redenen zijn voor een Cross Track Error (XTE),
bijvoorbeeld:

3
5

6

• Het indrukken van de trackknop op een positie die op een
bepaalde afstand van de route ligt.
2

• Koerswijziging om een obstakel te ontwijken.
• Aankomst op het waypoint onder bepaalde omstandigheden.

4
1
D12112-1

Artikel

Omschrijving

1.

Aankomstcirkel waypoint

2.

Bestemmingswaypoint

3.

Volgend bestemmingswaypoint
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Wanneer de Cross Track Error groter is dan 0,3 nm, laat de
SmartPilot het alarmsignaal horen voor een grote Cross Track Error
en laat zien of u zich aan de bakboord- (Bk) of stuurboordzijde (Stb)
van de geplande track bevindt.
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Voorbeeld 1

Aankomst waypoint
Als de boot op het bestemmingswaypoint aankomt selecteert
de kaartplotter het volgende bestemmingswaypoint en stuurt dit
naar de SmartPilot. Het detecteert dan de naam van het nieuwe
bestemmingswaypoint, laat een waarschuwingssignaal horen voor
Doorgaan naar volgend waypoint en toont de pop-up voor Volgende
waypoint. Dit laat de nieuwe peiling zien naar het volgende waypoint
en de richting waarin de boot draait om het nieuwe track over te
nemen.

2

3
1

Aankomstcirkel waypoint
D12113-1

Voorbeeld 1 laat de koerscorrectie zien in de vorm van het
wegdraaien van het feitelijke waypoint om terug te keren op de track.
Artikel

Omschrijving

1.

Cross Track Error

2.

Bestemmingswaypoint

3.

Tracklijn

Het venster VOLGEND WAYPOINT en bevestigingsvenster wordt
weergegeven binnen cirkel rond het feitelijke waypoint (en daarmee
een afstand vanaf het volgende tracktraject). Als u de standaard
aankomstcirkel waypoint handmatig hebt gewijzigd naar 0,3 nm
of hoger, kan dit resulteren in een Cross Track Error-alarm en de
bijbehorende koerscorrectie.
Aankomstcirkel waypoint
Voorbeeld: Cross Track Error (XTE) als gevolg van aankomstcirkel
waypoint

Opmerking: Het alarm van de Cross Track Error blijft zichtbaar
op het display en het geluid blijft hoorbaar, totdat het is
teruggebracht tot minder dan 0,3 Nm.

Let op: Correctie Cross Track Error
Bij terugkeer naar de TRACK-modus corrigeert de
stuurautomaat de XTE om op het gedefinieerde traject
van de track te blijven. De richting van de draaiing
hoeft niet samen te vallen met de koers naar het
waypoint en kan afwijken van de te verwachten
draaiing.

Stuurautomaatmodi
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• u automatische ontvangst selecteert door vanuit Auto op TRACK
te drukken.

1

• u doorgaan naar volgend waypoint aanvraagt door gedurende
1 seconde op TRACK te drukken in Track-modus (alleen bij
SeaTalk-navigatoren).
• de boot op het bestemmingspunt aankomt en de navigator het
nieuwe waypoint accepteert.

3

2

• u de Man Overboord-functie (MOB) activeert.
Wanneer het alarmsignaal klinkt gaat de SmartPilot verder op zijn
huidige koers maar laat het volgende bericht zien:
• de peiling naar het volgende waypoint.

5

4

• de richting waarin de boot draait om de peiling over te nemen.
Aankomst op een waypoint

D12114-1

Artikel

Omschrijving

1.

Volgend waypoint

2.

Peiling naar volgend waypoint

3.

Tracklijn

4.

Cross Track Error

5.

Cirkel doorgaan naar volgend
waypoint

Waarschuwing doorgaan naar volgend waypoint

Wanneer u een waypoint nadert klinkt er een alarm en er wordt een
pop-up van de Track-modus weergegeven:
1. Controleer of het veilig is om naar de nieuwe koers te draaien,
d.w.z. de koers naar het volgende waypoint. Als dit NIET veilig
is, druk dan op ANNULEREN om naar het vorige venster terug
te keren en door te gaan op de vorige koers.
2. U kunt de waarschuwing ook annuleren zonder doorgaan naar
het volgende waypoint te accepteren door op:
• AUTO te drukken om op dezelfde koers verder te gaan, of op
• STAND-BY te drukken om naar handmatige besturing terug te
keren.
3. Als het veilig is om de nieuwe koers toe te passen, drukt u
opnieuw op TRACK om de nieuwe koers te accepteren en door
te gaan naar het volgende waypoint.

De SmartPilot activeert de waarschuwing Doorgaan naar
volgend waypoint in Track-modus wanneer de naam van het
bestemmingswaypoint verandert. Dit gebeurt wanneer:
38
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Opmerking: Als u niet op TRACK drukt om doorgaan naar het
volgende waypoint te accepteren, dan houdt de SmartPilot de
huidige koers aan en blijft het alarmsignaal hoorbaar.

1

Route voltooien
De SmartPilot toont de waarschuing ROUTE VOLTOOID wanneer u
het laatste waypoint op een route hebt bereikt in Track-modus.

3
4

Opmerking: Het alarm voor ‘Route voltooid’ wordt alleen
gegeven in combinatie met een SeaTalk -kaartplotter.
NMEA-kaartplotters ondersteunen de ‘Route voltooid’-functie
niet, de melding ‘GEEN GEGEVENS’ wordt weergegeven.

2

Track-modus verlaten

5
D12115-1

Artikel

Omschrijving

1.

Volgend waypoint

2.

TRACK — track naar volgend
waypoint

3.

Tracklijn

4.

STAND-BY-modus (handmatige
koers)

5.

AUTO of ANNULEREN vastgezette
koers

Stuurautomaatmodi

Om de Track-modus te verlaten:
1. Druk op AUTO om terug te keren naar de Auto-modus (besturing
stuurautomaat), of
2. Druk op STAND-BY om terug te keren naar Stand-by
(handmatige besturing).
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5.6 Windvaan-modus (alleen zeilboten)

De Windvaan-modus gebruiken

Wanneer de SmartPilot in Windvaan-modus is gebruikt het de
windhoek als primaire koersreferentie. Bij veranderingen in de ware
of schijnbare windhoek past het de vastgezette koers aan om de
oorspronkelijke windhoek aan te houden.

U kunt de Windvaan-modus starten vanuit de STAND-BY- of de
AUTO-modus:
1. Stabiliseer het schip in de gewenste windhoek.
2. Selecteer de Windvaan-modus:
i. De Windvaan-modus kan worden gestart door op tegelijk op
de knoppen AUTO en STAND-BY te drukken, of
ii. de Windvaan-modus te selecteren vanuit het Modus-menu:
Menu > Modus > Windvaan.
Hiermee wordt de Windvaan-modus vastgezet en de huidige
windhoek vastgezet. Het display laat de vastgezette koers (bijv.
128°) en de windhoek (bijv. WIND 145B geeft een windhoek
van 145° naar bakboord aan).
3. De SmartPilot past dan de koers van het schip aan om de
vastgezette windhoek aan te houden.

2

1

3

4
5

D12116-1

1.

Windrichting

2.

Windverandering

3.

Nieuwe windrichting

4.

Schijnbare windhoek

5.

Het schip draait om dezelfde
schijnbare windhoek aan te houden

De vastgezette windhoek aanpassen
1. U kunt de vastgezette windhoek aanpassen met behulp van de
knoppen -1, +1, -10 en +10 of de DRAAIKNOP om de koers te
wijzigen. Om bijvoorbeeld 10° van de koers af te varen wanneer
de boot op stuurboordkoers is:
i. druk op -10 om 10° naar bakboord te draaien – de vastgezette
windhoek en de vastgezette koers veranderen beiden met
10°.
ii. de stuurautomaat past de vastgezette koers zo nodig aan om
de nieuwe windhoek aan te houden.

U kunt de Windvaan-modus alleen selecteren als de SmartPilot
geschikte richtingsinformatie ontvangt van SeaTalk, SeaTalkng, of
NMEA2000.
SmartPilots kunnen een koers aanhouden die schijnbaar is ten
opzichte van een schijnbare of ware windhoek in Windvaan-modus.
De standaard instelling is schijnbare wind. Wanneer nodig kunt u dit
wijziging in ware wind in menu Scheepsinstellingen.
40
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Opmerking: Omdat de draaiing van het schip van invloed is op
de verhouding tussen de ware en de schijnbare windhoek, mag
u deze methode alleen gebruiken om kleine aanpassingen in
de windhoek door te voeren. Voor grote aanpassingen keert u
terug naar de STAND-BY-modus, stuurt u naar de nieuwe koers
en selecteert u opnieuw de Windvaan-modus. Raadpleeg de
installatie-instructies van de p70-stuurautomaat-bedienunit voor
de procedure voor het veranderen van de windreferentie tussen
de ware en de schijnbare waarde.

De Windvaan-modus verlaten
Om de Windvaan-modus te verlaten:
1. Druk op AUTO om terug te keren naar de Auto-modus (besturing
stuurautomaat), of
2. Druk op STAND-BY om terug te keren naar Stand-by
(handmatige besturing).

Reageren op een windveranderingswaarschuwing
1. Om de waarschuwing te annuleren en de bestaande windhoek
en nieuwe koers aan te houden drukt u op ANNULEREN.
2. Als alternatief kunt u de waarschuwing annuleren en terugkeren
naar de voorgaande koers:
i. pas de vastgezette windhoek aan met behulp van de
knoppen -1, +1, -10 en +10.
ii. druk op STAND-BY om terug te keren naar handmatig
sturen, stuur in de richting van de gewenste koers en druk op
ANNULEREN om terug te keren naar de Windvaan-modus
met de nieuwe windhoek.

AutoTack gebruiken in Windvaan-modus
De SmartPilot heeft een ingebouwde automatische kruiskoersfunctie
(AutoTack) die uw schip "schijnbaar" ten opzichte van uw huidige
windhoek draait en het stuurt uw schip naar de tegenovergelegen
schijnbare windhoek.

Windtrim

3

In de Windvaan-modus gebruikt de SmartPilot WindTrim om de
effecten van turbulentie en kortdurende variaties in de wind te
elimineren. Dit zorgt voor soepele en nauwkeurige prestaties
met minimaal energieverbruik. U kunt de het windresponsniveau
(WindTrim) aanpassen in het Zeilbootinstellingen- menu:
Hoofdmenu > Instellingen > Kalibratie stuurautomaat >
Zeilbootinstellingen om te bepalen hoe snel de SmartPilot
reageert op veranderingen in de windrichting. Hogere instellingen
voor de windtrim resulteren in een stuurautomaat die gevoeliger
reageert op windveranderingen.

Waarschuwing windverandering

2

1

4
D12117-1

Als de stuurautomaat een windverandering detecteert van meer dan
15°, dan laat het het windveranderingalarmsignaal horen en toont
het het bericht WINDVERANDERING.
Stuurautomaatmodi
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Artikel

Omschrijving

1.

Startpositie

2.

Kruiskoers

3.

Windrichting

4.

Uiteindelijke positie

AutoTack is altijd afhankelijk van de windhoek en kan niet worden
aangepast. De vertraging tussen het activeren van een kruiskoers
en de toepassing ervan door de stuurautomaat op het roer kan
worden aangepast via het menu Zeilbootinstellingen: Hoofdmenu
> Instellingen > Kalibratie stuurautomaat > Zeilbootinstellingen
> AutoTack-vertraging >.
1. Om AutoTack in te stellen naar bakboord: druk tegelijk op de
knoppen -1 en -10.
2. Om AutoTack in te stellen naar stuurboord: druk tegelijk op de
knoppen +1 en +10.
U kunt de AutoTack-functie ook starten vanuit het Hoofdmenu:
Hoofdmenu > Kruiskoers bakboord of Hoofdmenu > Kruiskoers
stuurboord.
Wanneer u AutoTack gebruikt in Windvaan-modus maakt het schip
bochten aan de hand van de AutoTack-hoek. De SmartPilot trimt
de koers dan om de vastgezette windhoek van de voorgaande
kruiskoers te reflecteren.

Gebruikstips voor de Windvaan-modus
• Trim uw zeilen altijd zorgvuldig om de hoeveelheid roerdruk te
minimaliseren.
• Reef het hoofdzeil en het grootzeil liever te vroeg dan te laat.
• In de Windvaan-modus reageert de SmartPilot op langdurige
veranderingen van de wind, maar corrigeert niet voor kortdurende
veranderingen zoals rukwinden.
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• In veranderlijke weersomstandigheden met rukwinden langs
de kust, kunt u het beste enkele graden verder voor de wind
varen zodat veranderingen in de windrichting geen problemen
veroorzaken.
• Vermijd het gebruik van AutoTack in situaties waarbij de wind
plotseling van richting kan veranderen.

Let op: Tijd toestaan
Tijd toestaan voor koerswijzigingen

Let op: Grote koersveranderingen
Bij het uitvoeren van grote koersveranderingen, kan
de trim van de boot aanzienlijk veranderen. Als gevolg
daarvan kan het enige tijd duren voordat de SmartPilot
zich nauwkeurig heeft ingesteld op de nieuwe koers.

Ongewenst gijpen
De gijponderdrukkingsfunctie voorkomt dat het schip van de wind
wegdraait wanneer u de koers per ongeluk in de verkeerde richting
stuurt, hierdoor wordt ongewenst gijpen voorkomen. Deze functie
kan wanneer nodig worden uitgeschakeld.
Opmerking: De gijponderdrukkingsfunctie werkt alleen wanneer
de SmartPilot de juiste windinformatie heeft.
Wanneer de gijponderdrukker is ingeschakeld:
• kunt u een AutoTack (automatisch laveren) uitvoeren door de
wind.
• voorkomt de stuurautomaat dat het schip automatisch van de
wind af laveert en voorkomt zo ongewenst gijpen.
Wanneer de gijponderdrukker is uitgeschakeld:
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• kunt u een AutoTack (automatisch laveren) uitvoeren door de
wind en van de wind af.
Opmerking: De gijponderdrukker is standaard ingeschakeld maar
kan worden uitgeschakeld in het menu Zeilbootinstellingen:
Hoofdmenu > Instellingen > Kalibratie stuurautomaat >
Zeilbootinstellingen.

5.7 Stuurbekrachtiging
Met de Stuurbekrachtiging-modus kunt u de draaiknop van de
p70r of een aangesloten joystick gebruiken om het schip direct te
besturen op een handmatige koers.
Stuurbekrachtiging heeft 2 opties:
• Proportioneel
— Het roer gedraagt zich in verhouding tot de beweging van de
draaiknop of de joystick.
• Bang Bang (alleen joystick)
— Het roer beweegt en blijft in de richting waarin de joystick
wordt bewogen.

Starten stuurbekrachtigingsmodus
Om de modus Stuurbekrachting te starten:
1. Ga naar het Modusmenu in Hoofdmenu > Modus.
2. Markeer Stuurbekrachtiging en druk op SELECTEREN.
U kunt het type besturing op ieder moment wijzigen, d.w.z.
proportioneel of Bang Bang. Daarvoor gaat u naar de instellingen
van Stuurbekrachtiging in het menu Aandrijvingsinstellingen:
Hoofdmenu > Instellingen > Kalibratie stuurautomaat >
Aandrijvingsinstellingen > Stuurbekrachtiging.
Opmerking: Om de Bang Bang-modus te kunnen gebruiken
moet een joystick zijn aangesloten, de draaiknop van de p70r
werkt alleen in de proportionele modus.

Stuurautomaatmodi
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5.8 Stapsgewijs sturen (alleen
helmstokstuurautomaten)
Als er een helmstokstuurautomaat is geïnstalleerde op een
SeaTalk-netwerk kunt u op uw schip de stuurautomaat-bedienunit
gebruiken om de drive in de modus Stapsgewijs sturen aan te
sturen.
Met de modus Stapsgewijs sturen kunt u de stuurautomaatknoppen
–1, +1, –10, +10 of de DRAAIKNOP gebruiken om de drive
naar binnen en buiten te bewegen ter vergemakkelijking van het
koppelen en ontkoppelen van de drive.
Opmerking: De modus Stapsgewijs sturen kan alleen worden
gebruikt wanneer uw schip in STAND-BY staat.

Stapsgewijs sturen gebruiken (alleen
helmstokstuurautomaten)
1. Zorg ervoor dat de stuurautomaat van uw schip in
STAND-BY-modus staat.
2. Gebruik de knoppen –1 en –10, of draai tegen de wijzers van de
klok aan de draaiknop om de drive in te trekken.
3. Gebruik de knoppen +1 en +10, of draai met de wijzers van de
klok mee aan de draaiknop om de drive uit te trekken.
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5.9 Snelknop
Wanneer u in een stuurautomaatweergave bent, kunt u
stuurautomaatmodi toewijzen aan de LINKER FUNCTIEKNOP
zodat deze als snelknop werkt, afhankelijk van welke scheepstype
is ingesteld.
De volgende stuurautomaatmodi kunnen worden toegewezen als
snelknoppen:
• Track (standardwaarde) — alle schepen
• Patroon — power- en visserijschepen
• Stuurbekrachtiging — alle schepen (alleen draaiknop)
• Windvaan — zeilschepen

Een snelknop toewijzen
Om een stuurautomaatmodus als snelknop toe te wijzen aan de
LINKER FUNCTIEKNOP volgt u de onderstaande stappen:
1. Ga naar het Snelknop-menu: Menu > Modus > Snelknop.
2. Selecteer de gewenste stuurautomaatmodus.
3. Druk op OPSLAAN.
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Hoofdstuk 6: Alarmmeldingen stuurautomaat-bedienunit
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Alarmmeldingen stuurautomaat-bedienunit
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6.1 Alarmmeldingen

Alarminstellingen

Er worden alarmmeldingen gebruikt om u te waarschuwen voor een
situatie of gevaar waarvoor uw aandacht vereist is.
Enkele voorbeelden van alarmmeldingen zijn:

De meeste alarmmeldingen worden lokaal gegenereerd aan de
hand van bepaalde drempelwaarden. Ze worden ook verzonden
naar de SeaTalk- en SeaTalkng-netwerken en worden weergegeven
op andere compatibele apparaten.

• Ankeralarm — gebruikt wanneer het schip voor anker ligt, dit
waarschuwt u voor een verandering in de diepte waardoor het
kan zijn dat u de lengte van de ketting moet aanpassen.
• Alarmmeldingen voor diepte en snelheid — deze alarmmeldingen
waarschuwen u wanneer uw diepte of snelheid buiten een
gespecificeerde limiet komt, bijvoorbeeld een minimale diepte.

Alarmnaam
Kalibratie
vereist

• Alarm MOB (man overboord) — ontvangen van een
MOB-systeem.
Wanneer er sprake is van een alarm wordt een bericht weergegeven
en er is een alarmsignaal hoorbaar.

AIS te xt

Uit koers

D12080-1

U kunt of:
• het hoorbare alarm uitzetten, of:
• het hoorbare alarm uitzetten of de alarminstellingen wijzigen.
Opmerking: Met uitzondering van de wekker, de snelheid en
de zeetemperatuur kunnen SeaTalk-systemen alarmmeldingen
alleen in of uit schakelen, SeaTalkng-systemen kunnen instellingen
ook aanpassen.
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Route compleet

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Geeft aan dat de
stuurautomaat
niet volledig
gekalibreerd
is. Wordt
gestart in de
Stand-by-modus,
voor enkele
seconden na
de eerste
inschakeling.

Er moet een dokpier- of proefvaartkalibratie
worden uitgevoerd.

Geeft aan dat
het schip meer
dan de vooraf
ingestelde
alarmlimiet
uit koers ligt.
Gestart vanuit de
modi Auto, Track
& Wind.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen

Gemarkeerd door
kaartplotter /
navigator op het
moment dat het
laatste waypoint
van een route is
bereikt.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen

• Stuurautomaatmodus
wijzigen
• Zelfannulering

• Koers wijzigen
• Koers
corrigeren
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Alarmnaam

Alarmtype

Grote Cross
Track Error

Omschrijving

Actie

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Geeft aan dat
de Cross Track
Error (XTE)
groter is dan 0,3
nm, gestart in
Track-modus of
bij het starten van
de Track-modus
vanuit een
andere modus.

• Stuur
handmatig
terug en
voer de track
opnieuw in.

Automatisch
vrijgeven

Veiligheidsalarm

Treedt op
wanneer de
gebruiker de
controle over
het stuur heeft
teruggenomen
in een
ingeschakelde
modus (Auto,
Track, etc.)
met behulp
van het stuur
met elektrische
besturing.

• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.

Aandrijving
gestopt

Veiligheidsalarm

Geeft aan dat
er een roer is
vastgelopen of
dat de aandrijfunit
geen stroom
meer heeft.
Gestart in de
modi Auto, Track
& Wind.

• Controleer
de output
van SPX,
aandrijfunit en
verbindingen.

• Controleer
instellingen
stuurautomaat.
• XTE resetten
op kaartplotter.

Verlies van waypointgegevens

Geeft aan dat de
bron (bijv. kaartplotter) van de
waypointgegevens verloren is
gegaan

• De
stuurautomaat
verlaat de
Track-modus
en gaat in
automodus
en gaat verder
in de laatst
vastgezette
koers.
•

Windverandering

Alarmmeldingen stuurautomaat-bedienunit

Geeft aan dat
de schijnbare
windhoek met
meer dan
15 graden is
veranderd.
Alleen gestart
vanuit de
Windvaanmodus.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen.

• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.

• Koers
wijzigen.
• Reductie van
de wijziging in
windhoek.
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Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Geen
bedieningsunit

Veiligheidsalarm

De communicatie
tussen de
koerscomputer
en de
stuurautomaatbedienunit is
verbroken, dit
alarm wordt
gegenereerd
door de
koerscomputer.

• Controleer de
verbindingen
op kortsluiting
of breuken.

EEPROM
corrupt

Veiligheidsalarm

De kritische configuratiegegevens
zijn corrupt.

• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.

Geen
stuurautomaat

Veiligheidsalarm

• Controleer de
bedrading van
de Seatalk- of
Seatalkng-bus
tussen SPX en
de stuurautomaat-bedienunit.

Totaal probleem
gegevenstransmissie SeaTalk.

• Controleer de
verbindingen
op kortsluiting
of breuken.

De communicatie
tussen de
koerscomputer
en de
stuurautomaatbedienunit is
verbroken, dit
alarm wordt
gegenereerd
door de
stuurautomaatbedienunit.

Storing SeaTalk

Veiligheidsalarm

• Controleer het
systeem op
apparaatfouten.
• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.

• Controleer het
systeem op
apparaatfouten.
• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.
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• Controleer of
de koerscomputer stroom
heeft.

Geen kompas

Veiligheidsalarm

Kompas is niet
aangesloten.

• Controleer de
verbindingen
van de kompastransducer.

Fout Rate Gyro

Veiligheidsalarm

Er is een
storing van de
gyrosensor.

• Interne
gyrofout,
onderzoek
de fout en
vraag advies
aan een
serviceagent
van
Raymarine.
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Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Huidige limiet

Veiligheidsalarm

Overbelastingsstroom van de
aandrijving overschreden.

• Controleer de
aandrijfunit
en de
verbindingen
op vastlopen
of kortsluiting

Storing 2
AutoLearn
(handmatige
interventie)

Veiligheidsalarm

Handmatige
interventie tijdens
AutoLearn

• AutoLearn
herstarten.

Storing 3
AutoLearn (fout
kompas of
aandrijving)

Veiligheidsalarm

Onderzoek
fout kompas of
aandrijving

• AutoLearn
herstarten.

Storing 4
AutoLearn

Veiligheidsalarm

Storing
AutoLearn als
gevolg van
fout kompas of
aandrijving.

• AutoLearn
herstarten.

Storing 5
AutoLearn

Veiligheidsalarm

Storing
AutoLearn als
gevolg van
overschrijding
stroomlimiet
motor.

• AutoLearn
herstarten.

Storing 6
AutoLearn

Veiligheidsalarm

Storing
AutoLearn toen
de boot ging
spinnen, d.w.z.
dat de motor het
roer niet heeft
teruggezet naar
de andere kant.

• AutoLearn
herstarten.

• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.
Storing in roerstandterugmelder

Storing 1
AutoLearn (niet
uitgevoerd)

Veiligheidsalarm

Veiligheidsalarm

Alarmmeldingen stuurautomaat-bedienunit

Verbinding met
roerstandindicator verloren of
limieten overschreden.
Storing in roerstandterugmelder
in automatische
modus. Hoek is
meer dan 50 graden of verbinding
met roerstandindicator is verloren
gegaan

• Stuurautomaat
gaat naar
stand-by en
het alarm
gaat na 10
seconden af.

Autolearn is niet
uitgevoerd

• AutoLearn
herstarten.
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Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Draaisnelheid te
hoog

Veiligheidsalarm

Geeft een
overmatig
draaisnelheid
weer tijdens het
lineariseren van
het Fluxgatekompas.
Gestart in
Kalibratie-modus.

• Verlaag de
draaisnelheid.

Geen navigatiegegevens

Alarm

Geeft aan dat
één van de volgende primaire
controlegegevens ontbreekt:

• Controleer of
de correctie
navigatiegegevens beschikbaar zijn voor
de geselecteerde modus.

Als de aderparen
van de motor en
de stroom zijn
verwisseld.

• Verwissel de
motor- en
stroomkabels
op de koerscomputer

Wordt weergegeven wanneer de lading
van de accu
onder een bepaalde drempelwaarde komt. 10
VDC (standardwaarde)

• Controleer de
accu’s of de
stroomvoorziening

Stroom- &
motorkabels
zijn verwisseld

Veiligheidsalarm

Accu bijna leeg

Alarm

•

• Geluid gaat uit
wanneer de
stroom boven
de drempelwaarde komt.
•
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Druk op
annuleren.

Kompas –
Auto-, Track& Wind-modi.

• XTE –
Track-modus.

• Controleer
de gegevensbron.

• Windhoek –
Windvaanmodus.
Opstarten
stuurautomaat

Alarm

Geeft Opstarten
weer gedurende
20 seconden
iedere keer dat
de stuurautomaat
wordt
ingeschakeld

• Zelfannulering.

Doorgaan
naar volgend
waypoint

Alarm

Geeft een
wijziging aan in
de waypointnaam
of -ID en
draairichting naar
nieuw waypoint.
Gestart in
Track-modus.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen.
• Nieuw
waypoint
accepteren.

p70 / p70r

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Geen
windgegevens

Alarm

SmartPilot is in
Windvaan-modus maar heeft
gedurende 30
seconden geen
windhoekgegevens ontvangen.

• Controleer de
windgegevensbron en
verbindingen.

Storing SeaTalk
2

Alarm

SeaTalk kanaal
2 heeft een communicatieprobleem.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen.

• Stuurautomaat
valt weg uit
Windvaanmodus en
keert terug
naar Automodus.

Aandrijving
kortgesloten

Waarschuwing

Geeft een
kortsluiting in de
aandrijfunit weer

• De stroom
van de
stuurautomaat
wordt
afgesloten

• Stuurautomaatmodus
wijzigen
Geen snelheidsgegevens

Alarm

Snelheidsgegevens zijn gestopt.

• Gebruiker
moet
kortsluiting
herstellen

• Controleer
de SeaTalkverbindingen
op
kortsluitingen
of breuken.
• Controleer het
systeem op
SeaTalk-apparaatfouten.

Storing SeaTalk
1

Alarm

Alarmmeldingen stuurautomaat-bedienunit

SeaTalk kanaal
1 heeft een communicatieprobleem.

• Stuurautomaatmodus
wijzigen.
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Alarmnaam

Alarmtype

Omschrijving

Actie

Koppeling
kortgesloten

Waarschuwing

Geeft een
kortsluiting in de
koppeling weer

• Controleer de
koppelingsverbindingen op
de SPX en de
aandrijfunit
• . Controleer
de koppeling
van de
aandrijfunit.
• Gebruiker
moet
kortsluiting
verhelpen

Magneetventiel
kortgesloten

Waarschuwing

Geeft een
kortsluiting in het
magneetventiel
weer

• De stroom
van de
stuurautomaat
wordt
afgesloten
• Gebruiker
moet
kortsluiting
verhelpen
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7.1 Overzicht Multipele gegevensbronnen (MDS)
MDS is een systeem voor het beheren van installaties met meerdere
sensoren die hetzelfde type gegevens leveren aan scheepsdisplays
en -systemen. Wanneer MDS is aangesloten op een compatibel
systeem, kunt u op een voor MDS geschikt display alle sensoren op
het schip zien en de voorkeursbron voor uw gegevens selecteren.
In een systeem kunt u bijv. een multifunctioneel display hebben met
een interne GPS en een externe GPS zoals een RS125+. Door uw
voorkeursgegevensbron te selecteren kunt u bepalen welke GPS
door uw systeem wordt gebruikt.
Wanneer er al een voorkeursgegevensbron voor uw display is
toegewezen, dan gebruikt uw display standaard die gegevensbron.
U kunt het display gebruiken om de voorkeursgegevensbron op uw
systeem in te stellen zodat een ander voor MDS geschikt apparaat
die gegevensbron kan gebruiken.
Typen multipele gegevensbronnen waaruit u kunt kiezen zijn:
• GPS-positie
• Koers
• Diepte
• Snelheid
• Wind
Opmerking: De aanwezigheid van enkele niet voor MDS
geschikte apparaten in uw systeem kan ertoe leiden dat MDS
niet goed werkt.
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7.2 Scheepsgegevensbronnen bekijken
U kunt beschikbare multipele gegevensbronnen op een systeem
bekijken door de onderstaande stappen te volgen:
1. Ga naar het MDS menu: Hoofdmenu > Instellingen >
Systeeminstellingen > Multipele gegevensbronnen.
2. Markeer het gewenste gegevenstype:
• GPS-positie
• Koers
• Diepte
• Snelheid
• Wind
3. Druk op SELECTEREN.
U krijgt een lijst te zien met alle beschikbare gegevensbronnen
voor het geselecteerde gegevenstype.
4. Markeer een gegevenstype en druk op SELECTEREN
U ziet nu gedetailleerde informatie over de gegevensbron,
waaronder:
• Apparaat
• Serienummer
• Poort-ID
• Status
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7.3 Een voorkeursgegevensbron
selecteren
Om een voorkeursgegevensbron voor uw systeem te selecteren:
1. Ga naar het MDS-menu: Hoofdmenu > Instellingen >
Systeeminstellingen > Multipele gegevensbronnen.
2. Druk op OPTIES.
3. Markeer Selectie en druk op SELECTEREN.
4. Markeer Handmatig en druk op SELECTEREN
U keert terug naar het scherm met bronopties.
5. Markeer Gebruik deze bron en druk op SELECTEREN
6. Om het systeem automatisch een gegevensbron te laten kiezen
in het bronselectiescherm markeert u en drukt u op AUTO.
In het geval er displays in uw systeem zitten die niet kunnen
deelnemen in MDS krijgt u een lijst te zien met apparaten die deze
functionaliteit niet ondersteunen.

Multipele gegevensbronnen (MDS)
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Hoofdstuk 8: Opties instellingenmenu
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•
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•
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8.6 Diagnose op pagina 65
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8.1 Instellingenmenu
Het instellingenmenu biedt een aantal hulpmiddelen en instellingen
voor het configureren van de stuurautomaat-bedienunit.
Menu-item

Omschrijving

Opties

Kalibratie
stuurautomaat

Instellingen inbedrijfstelling/kalibratie stuurautomaat

SeaTalkng

Menu-item

Omschrijving

Opties

Systeeminstellingen

Voor het instellen
van systeemgroepen,
display- en systeemkleur
en -helderheid, multipele
gegevensbronnen
en informatie over
systeeminstellingen

Menu
systeeminstellingen

Simulator

Schakelt de
simulatormodus aan
of uit, waarmee u
kunt oefenen met
het bedienen van
uw instrumentdisplay
zonder gegevens van
een andere externe unit.

• Aan

Reset
fabrieksinstellingen

De
gebruikersinstellingen
verwijderen en de
unit terugzetten
naar de standaard
fabrieksinstellingen.

• Ja

Diagnose

Informatie over het
display en systeem en
de aan/uit-instelling van
het toetssignaal.

• Ja

• Scheepsinstellingen.
• Aandrijvingsinstellingen.
• Zeilbootinstellingen.
• Inbedrijfstelling.
SeaTalk
• Gebruikersinstellingen.
• Dealerinstellingen.
• Proefvaartkalibratie

Gebruikersvoorkeuren

58

Voor het instellen van
gebruikersvoorkeuren
zoals: tijd & datum,
meeteenheden,
taal, scheepstype,
scheepsinformatie en
variatie.

Menu
Gebruikersvoorkeuren.

• Uit

• Nee

• Nee
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8.2 Menu systeeminstellingen
Het menu Systeeminstellingen stelt gebruikers in staat gebruikersinstellingen aan te passen zoals weergegeven in de onderstaande tabel:
Menu-item

Omschrijving

Opties

Netwerkgroep

Hierdoor kunnen meerdere units in één groep worden
samengevoegd, zodat wanneer het kleurenpalet of de
helderheid op één unit wordt gewijzigd, de wijzigingen
worden toegepast op alle units in de groep.

Voorgedefinieerde groepen
• Geen
• Roer 1
• Roer 2
• Stuurhut
• Flybridge
• Mast
Niet gedefinieerd
• Groep-1 — groep-5

Helderheid / kleur groep

Hiermee kunt u de helderheid en de kleuren van de
displays synchroniseren zodat ze hetzelfde zijn als
de andere units in dezelfde netwerkgroep.

Helderheid / kleur synchroniseren
• Dit display
• Deze groep

Opties instellingenmenu
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Menu-item

Omschrijving

Opties

Multipele gegevensbronnen

Hiermee kunt u voorkeursgegevensbronnen bekijken
en selecteren.

Gegevensbron selecteren

• Gegevensbron selecteren
• Gegevensbron gevonden
• Informatie over gegevensbron

• GPS-positie
• Koers
• Diepte
• Snelheid
• Wind
Gegevensbron gevonden
• Modelnaam — serienummer
Poort-ID
Informatie over gegevensbron
• Apparaatnaam
• Serienr.
• Poort-ID
• Status of Geen gegevens

Informatie over systeeminstellingen

60

Systeeminstellingen bieden de mogelijkheid
instrumenten of een stuurautomaatbedienunit aan
een groep toe te voegen. Zodra u zich in een groep
bevindt, kunnen taken zoals het wijzigen van de
helderheid en de kleur worden doorgevoerd vanaf
één apparaat. Met multipele gegevensbron kunt
u bekijken en beheren welke gegevensbron wordt
gebruik voor uw stuurautomaat. Gegevenstypen zijn
onder andere: GPS-positie, koers, diepte, snelheid &
wind.
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8.3 Menu Gebruikersvoorkeuren
Met het menu Gebruikersvoorkeuren kunnen gebruikers de
gebruikersinstellingen aanpassen zoals weergegeven in de
onderstaande tabel:

Menu-item

Omschrijving

Opties

• Inhoud

• ft — voet

• Barometerdruk

• vdm— vadem

Menu-item

Omschrijving

Opties

• m— meter

Tijd & datum

Met deze opties kunt u
het datum- en tijdformaat
aanpassen aan uw
wensen. U kunt ook een
plaatselijke tijdcorrectie
specificeren ten opzichte
van de gecoördineerde
wereldtijd (Universal
Time Constant, UTC),
ter compensatie van
tijdzoneverschillen.

Datumformaat:

Windsnelheid:

• mm/dd/yy

• kn — knopen.

• dd/mm/yy

• m/s — meter per
seconde.

Tijdformaat:
• 12-uurs

Temperatuur:

• 24-uurs

• ºC — graden Celsius.

Tijdcorrectie:

• ºF — graden
Fahrenheit.

• –13 tot +13 uur
Eenheden

Hiermee kunt u de
eenheid specificeren
voor de volgende
meetwaarden:

Snelheid:

• Snelheid

• km/u — kilometer per
uur.

• Afstand

• kn — knopen.
• mpu — mijl per uur.

• Diepte

Afstand:

• Windsnelheid

• nm — nautische
mijlen.

• Temperatuur
• Brandstofverbruik
• Koers
• Druk

Brandstofverbruik
• g/u (UK) — Britse
gallons per uur.
• g/u (US) —
Amerikaanse gallons
per uur.
• ltr/u — liter per uur.
Koers:
• Waar

• km — kilometer.

• Mag — magnetisch.

• lm — landmijlen.

Druk

Diepte:

• psi — pound per
vierkante inch.
• Bar — bar.

Opties instellingenmenu
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Menu-item

Omschrijving

Opties

Menu-item

Omschrijving

Opties

• kpa — kilopascal.

Taal

Selecteert de taal voor
gebruik in tekst, labels,
menu’s en opties op het
scherm.

• Chinees

Inhoud:
• Gal — (US) —
Amerikaanse gallons.
• Gal — (UK) — Britse
gallons.

• Kroatisch
• Deens
• Nederlands
• Engels — Brits

• ltr — liter.

• Engels —
Amerikaans

Barometerdruk

• Fins

• psi — pound per
vierkante inch.

• Frans

• Bar — bar.
• kpa — kilopascal.

• Duits
• Grieks
• Italiaans
• Japans
• Koreaans
• Noors
• Pools
• Portugees (Brazilië)
• Russisch
• Spaans
• Zweeds
• Turks

62
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Menu-item

Omschrijving

Opties

Aankomstalarm

Stel de radius in voor het
aankomstalarm.

Alarm
• Uit
• Aan
Radius aanpassen
• 0 nm — 10 nm
• 3 nm (standardwaarde)

Scheepstype

Bepaalt de
standaardinstelling
van de unit en favoriete
pagina’s

• Wedstrijdzeiler
• Zeilkruiser
• Catamaran
• Werkboot

8.4 Simulator
Met de simulatormodus kunt u het bedienen van uw display
oefenen zonder feitelijke gegevens van een transducer of andere
aangesloten randapparaten.
De simulatormodus wordt aan/uit geschakeld onder de optie
Simulator in het Instellingenmenu.
Opmerking: Raymarine adviseert u de simulatormodus NIET te
gebruiken tijdens het navigeren.
Opmerking: De simulator toont GEEN feitelijke gegevens en
dus ook geen veiligheidswaarschuwingen (zoals bijvoorbeeld
waarschuwingen ontvangen van AIS-units).
Opmerking: Eventuele systeeminstellingen die u wijzigt in de
simulatormodus worden niet via SeaTalk naar andere apparaten
verzonden.

• RIB
• Speedboot met
buitenboordmotor
• Speedboot met
binnenboordmotor
• Power cruiser 1
• Power cruiser 2
• Power cruiser 3
• Sportvisserij
• Pro-visserij

Opties instellingenmenu
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8.5 Reset fabrieksinstellingen
Uw product kan worden gereset naar de standaard
fabrieksinstellingen vanuit het menu Instellingen > Reset
fabrieksinstellingen .
Wanneer u een reset naar fabrieksinstellingen uitvoert wordt uw
product teruggezet naar de standaard instellingen en worden
opgeslagen gegevens en gebruikersinstellingen gewist.

64
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8.6 Diagnose
U kunt de diagnose-informatie bekijken via de menu-optie Instellingen > Diagnose en u kunt informatie bekijken over:
Menu-item

Omschrijving

Opties

Informatie over het display

Hiermee kunt u informatie bekijken over het
instrumentdisplay dat u gebruikt:

• Softwareversie
• Hardwareversie
• Bootloader-versie
• Temperatuur
• Voltage
• Max. voltage
• Stroom
• Max. stroom
• Tijd actief
• Afwijking (wanneer aanwezig)

Informatie over het systeem

Hiermee kunt u informatie bekijken over producten op
het systeem die u gebruikt:

• Modelnummer
• Serienummer
• Softwareversie
• Hardwareversie
• Voltage

Opties instellingenmenu
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Menu-item

Omschrijving

Opties

Toetssignaal

Hiermee kunt u het geluidssignaal bij het indrukken
van toetsen in- en uitschakelen

• Aan

Het product heeft een ingebouwde zelftest die u kan
helpen bij het diagnosticeren van fouten.

• Geheugentest

Zelftest

• Uit

• Knoptest
• Displaytest
• Zoemertest
• Verlichtingstest

66
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Hoofdstuk 9: Uw display onderhouden
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9.1 Service en onderhoud

9.2 Routinecontroles apparatuur

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.

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.

68
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9.3 Reinigen

9.4 Het displayscherm reinigen

Goed reinigingsgewoontes.

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).

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.

Uw display onderhouden
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Hoofdstuk 10: Technische ondersteuning
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Technische ondersteuning

71

10.1 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 Customer Support op onze website op:
www.raymarine.com
Deze bevat Frequently Asked Questions (veel gestelde vragen),
service-informatie, e-mailtoegang tot de afdeling Raymarine
Technical Support en gegevens van Raymarine-agenten wereldwijd.

Deze productinformatie kunt u vinden met behulp van de menu’s
in uw product.

Productinformatie bekijken
1. Vanuit het hoofdmenu bladert u naar Instellingen en drukt u op
de knop SELECTEREN.
2. Vanuit het instellingenmenu bladert u naar Diagnose en drukt
u op de knop SELECTEREN.
3. Selecteer Over het systeem.
Er wordt verschillende informatie getoond, waaronder de
softwareversie en het Serienummer.

Telefonische en e-mail-ondersteuning
In de VS:
• Tel: +1 603 881 5200 toestel 2444
• E-mail: Raymarine@custhelp.com
In de UK, Europa, het Midden-Oosten of het Verre-Oosten:
• Tel: +44 (0)23 9271 4713
• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com
Productinformatie
Mocht u service nodig hebben, houd dan de volgende
productinformatie bij de hand:
• Naam product.
• Soort product.
• Serienummer.
• Versienummer softwareapplicatie.
72
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