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Introduktion
Tak for at du har købt et Lowranceprodukt. Ingen anden kombination af GPS og
ekkolod kan så meget som LCX-15MT og LCX-16CT. Vi håber du vil have stor
fornøjelse af det.

Specifikationer
Arbejdstemperatur:
Dimensioner (monteret):
Inputspænding:
Skærm:

- 20 til + 75 grader celcius.
Bredde: 24,4 cm Højde: 18,5 cm Dybde: 9,4 cm
10 til 15 VDC, 12 volt.
16,6 cm diagonalt 350 pixel x 480 pixels (højde/
bredde) Monokrom transflektiv.
Waypoints:
750
Ruter:
100
Ikoner:
1000
NMEA 2.0 GPS sætninger: GLL, GGA, APB, RMB, RMC, GSA, GSV
Bemærk venligst, at det i visse tilfælde er nødvendigt, at anskaffe ekstraudstyr
for at kunne bruge alle instrumentets funktioner. En liste over tilbehør ses herunder.

Tilbehør

Model

Part no.

Monterings skruer
Monteringsbeslag
Strøm kabel
Beskyttelsesdæksel
Solskærm
MMC skuffe
MMC Interface
Cigarette Adapter Cable
Power Connector Repair Kit
MMC Card 8MB
MMC Card 16MB

GK-9
GB-12
PC-21X
CVR-1
SS-1
MMCD-1
MMCI
CA-4
TC-4X
MMC-8
MMC-16

101-80
101-78
99-56
101-82
101-83
101-84
101-85
99-59
101-86
101-87
101-88
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Installering
Bøjlemontering
Instrumentet skal placeres praktisk og med plads bag det. Huller i beslaget giver
mulighed for enten skruer eller bolte. Vær sikker på at der plads nok bag det til
kablerne.
Når den bedste placering er fundet, bruges beslaget som skabelon til at markere
hullerne og evt. huller til kabler. Bor et 2,5 cm hul til kablerne. Skru beslaget fast
på panelet.

Vigtigt!
For at kablerne kan komme igennem hullet, føres først transducerkablet op
igennem hullet siden kabler til andre dele, og til sidst føres strømkablet ned i
hullet. Når kabellængderne passer, fyldes hullet med vandtæt tættemasse. Man
kan nu tilslutte strømmen.

Tilkobling af strøm
Instrumentet bruger 12 volt. Forbind strømkablet via sikringsholderen direkte til
batteriet. Strømkablet kan forbindes til en anden enhed eller blok, men der kan
opstår problemer med elektrisk interferens med denne løsning. Det er derfor
bedst at bruge første løsning (se tegning). Er kablet ikke langt nok forlænges det
med en ledning af tilsvarende eller kraftigere dimension.
Strømkablet er opsplitte i to. Det ene kabel er til strømmen mens det andet er til
NMEA/DGPS interface. Strømkabler har to ledninger. En rød og en sort. Den
sorte tilsluttes batteriets negative pol. Den røde til den positive. Brug sikringsholderen der følger med. . Det vil beskytte både kabel og instrument i tilfælde af
kortslutning. Brug en
6 amp. sikring.

Vigtigt!
Brug ikke ekkoloddet
uden en 6 amp. sikring. Såfremt det undlades bortfalder garantien ved skade.
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For at undgå elektrisk støj, føres kabler til ekkoloddet uden om andre ledninger,
specielt dem med bådens strøm og VHF radio antennekabler .
NMEA/DGPS
NMEA er et standard kommunikationsformat for marint elektronisk udstyr. F.eks.
kan en autopilot tilsluttes NMEA interfacet på GLOBALMAP 3000 og modtage
data om positioner.
DGPS er en forkortelse af Differential Global Position System. Det mest populære DGPS system bygger på et netværk af landbaserede sendere der udsender korrektioner til DGPS modtagere. Disse er så tilsluttet til en GPS modtager.
Positionerne bliver mere meget korrekte med DGPS korrektioner.
NMEA/DGPS kabler
GLOBALMAP 3000 har to NMEA 0183 version 2.0 porte. Com port 1 kan bruges til enten NMEA eller DGPS. Com port 2 er kun til NMEA.
Com port 1 bruger den gule ledning til at sende, og den orange til at modtage.
Com port 2 bruger den blå wire til at sende. Begge porte bruger skærmen som
data minus.
Se diagrammer nedenfor hvorledes kabler skal forbindes.
NMEA og DGPS com port setup er beskrevet på side 22 & 23.

Gul (Sende)

Modtage

COM-1

Orange (Modtage)

Sende

GLOBALMAP
3000

Afskærmning (Jord)

Jord

Blå (Sende)

Modtage

Afskærmning (Jord)

Jord

COM-2
GLOBALMAP
3000

Til DGPS
modtager

Til anden
enhed
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Tilslutning af ekstraudstyr
Bag på instrumentet er der
to stik. Power/Data og
GPS. Strømmen tilkobles
Power/Data og kablet fra
GPS modulet sættes i
GPS.

PWR/DATA
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GPS modul

MMC
Der er plads til 2 stk. MMC (Multi
Media Card) hukommelsesmoduler. I disse moduler kan man
gemme kort, waypoints og ruter,
ekkolodbilleder m. m. MMC kortene ligger med fronten nedad, i
en lille bakke under skærmen.
Bakken åbnes ved at dreje Dringen og trække skuffen ud.
Modulerne lægges i som vist på
tegningen. Se side 49. For at
gemme land/søkortmateriale på MMC kort, kræver det programmet MapCreator.

Tastaturet
Tastaturets er arrangeret i to lodrette rækker under Piletasten. Menutasten åbner den første menuside. De andre taster bruges til at zoome på skærmen,
ændre ”tilstande” samt andre funktioner.
ZOUT/ZIN – Med disse taster zoomer man på kortplotteren eller på ekkolodsbilledet.
PAGES – Denne tast bruges til at skifte mellem ekkolod
og GPS kortplotter.
WPT – Gemmer og henter waypoints.
MENU – Med denne tast får man en oversigt over menuer
samt adgang til de fleste funktioner.
EXIT – Sletter menuer og indtastninger.
ENT/ICONS – Tasten bruges ved valg at indtastninger, og
til at acceptere valg på menuer. Trykker man på ICON
aktiveres ICON-menuen.
PWR/LIGHT – Tænder og slukker for instrumentet. Baggrundslyset tændes også med denne tast (3 styrker).

Software
På www.lowrance.com, kan der gratis hentes software
opdateringer til produkterne.
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Betjening af GPS
Bemærk: Et LGC-12S GPS modul eller en ekstern GPS modtager med NMEA
output, skal være tilkoblet instrumentet for at GPS funktionerne kan anvendes.

Advarsel!
Brug kun dette instrument som en hjælp til navigering. En omhyggelig navigatør
forlader sig aldrig på kun én navigationsmetode.

Vær forsigtig med navigation
Denne GPS modtager vil (som alle GPS’ere), vise den korteste, dvs. den direkte
rute til et waypoint, uanset hvad der måtte være af forhindringer på ruten. Derfor
skal man altid selv være opmærksom på om ruten er sejlbar.

Introduktion til GPS
Det Globale Positions System (GPS) er udviklet af USA’s forsvarsministerium
som et militært navigations system, der er aktivt hele tiden. For civile brugere er
der adgang til de samme signaler, men med reduceret nøjagtighed. 24 satellitter
er i baner omkring jorden. 3 af disse er i reserve og bruges ikke. De resterende
er fordelt således at mindst fire af dem kan ses af GPS modtageren på samme
tidspunkt.
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For at der kan beregnes en position kræves signaler fra 3 satellitter. Det kaldes
en 2D position. Hvis også højden skal beregnes, kræves signaler fra fire satellitter. Det kaldes en 3D position.
Husk, at signalerne fra satellitterne skal kunne modtages af GPS modtageren. I
modsætning til radio- og fjernsyns signaler, fungerer GPS ved meget høje frekvenser, der nemt blokeres af træer, ting, bygninger, personer m.v. Dvs. at der
skal være direkte (i princippet synlig) kontakt med satellitten.
Brug aldrig en GPS under kørsel/sejlads på en måde, så opmærksomheden fjernes fra trafikken.
Som de fleste GPS modtagere har dette instrument ingen kompas eller anden
navigationsudstyr indbygget. Det anvender udelukkende satelitsignalerene til at
beregne en position. Fart, bevægelsesretning og distancer beregnes alle ud fra
positioner. Det betyder at beregningerne forløber bedre jo flere positioner der
beregnes og dermed jo mere man bevæger sig. Selvom GPS modtageren fungerer fint ved alle trollinghastigheder, er det altid bedst jo mere bevægelse der
er.
Ydelsen, dvs. nøjagtigheden af GPS modtageren, kan forbedes hvis man bruger
en DGPS modtager som supplement. Med DGPS signaler kan positionsnøjagtigheden øges med en faktor 10, eller ned til omkring 1 meter. DGPS modtageren henter DGPS korrektionerne fra de landbaserede radiofyr (en service der
også er gratis). DGPS modtageren er ekstraudstyr. Kontroller venligst først hvilke områder lokalt, der er dækket af DGPS signaler.
Generelt er en GPS modtager uden DGPS stadigvæk nem og forbavsende nøjagtigt. Det er uden tvivl den mest præcise måde at navigere elektronisk for almindelige brugere. Husk dog at GPS modtageren kun er et værktøj. Hav altid en
alternativ navigationsmetode til rådighed, f.eks. søkort og et kompas.
Husk også at dette instrument kun viser den korteste vej mellem waypoints uanset terræn eller farvand. Det beregner kun positioner og kan ikke vise noget om
mulige forhindringer på ruten. Det er alene op til brugeren at være opmærksom
på disse forhindringer og undgå dem.
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Positionsbestemmelse
Automatisk satellitsøgning
For at GPS modtageren kan finde satellitter, skal den kendes sin omtrentlige
position, UTC klokkeslættet og datoen (Højden over havoverfladen indgår også i
beregningen, men bruges kun yderst sjældent i positionsbestemmelsen). Denne
information bruges til at udregne hvilke satellitter der er synlige. Derefter leder
den kun efter signaler fra disse. Når GPS modtageren startes for første gang,
kender den hverken sin position eller højde, men den kender klokken takket
været det fabriksindstillede indbyggede ur, der vedligeholdes af det interne
lithiumbatteri. Skal klokkeslættet rettes, bruges menuen beskrevet på side 22.
Instrumentet vil lede efter satellitter ud fra de data den har, fra sidst det var
tændt, hvilket var på fabrikken, og dermed vil den lede efter de forkerte satellitter. Finder den ikke satellitterne efter maksimalt 5 minutter, skifter den til automatisk satellitsøgning. GPS modtageren søger efter enhver satellit der er synlig.
Takket været den avancerede teknologi, vil en søgning efter satellitter ikke vare
mere end 5 minutter, så den samlede tid GPS modtageren skal bruge til at finde
sine satellitter, er maksimalt 10 minutter. Næste gang instrumentet tændes, tager det under et minut for en positionsbestemmelse, med mindre det er blevet flyttet mere end 150 km i slukket tilstand.
Automatisk satellitsøgning kan startes til
enhver tid. Tryk på MENU dobbelt og
vælg ”GPS Auto Search”. En ny menu
dukker op, ”Perform GPS AutoSearch”.
Marker ”Yes” og tryk på ENT- tasten. Menuerne forsvinder igen og den automatiske satellitsøgning starter.

Manuel initialisering
Vil man ikke vente på en automatisk satellitsøgning, kan man i stedet bruge manuel
initialisering, hvor man angiver en omtrentlig position. Så snart instrumentet
kender den, véd den hvilke satellitter der
burde være synlige og vil lede efter signaler fra disse. Positionsbestemmelsen går
derfor meget hurtigere.
Manuel initialisering sker ved at trykke på
PAGES. Brug piletasterne til at vælge
”Status”. Tryk på EXIT for at fjerne menuen. Skærmen der ses til højre dukker op. Tryk på MENU. Vælg ”INITIALIZE
GPS”. En skærm der minder om den til højre dukker op. Brug piletasterne til
flytte krydset til instrumentets omtrentligt position. Brug zoom tasterne hvis en
større nøjagtighed er påkrævet. Boksen i bunden af skærmen viser bredde- og
10

længdegrad for krydset. Et vindue dukker
op på skærmen med navnet på den nærmeste hovedtrafikåre (såfremt et MMC
med kort er installeret), sammen med
pejling og distance fra sidste beregnende
position. Når man har et krydsfix på ens
position, trykkes på ENT. Instrumentet
vender nu tilbage til satellitstatus.
Indtil en postion er beregnet blinker de
positionsdata, der er på skærmen. Brug
ikke blinkende data. De stammer fra sidst instrumentet var tændt.

Positionen er bestemt
Når modtageren låser på satellitterne og beregner en position, vises meddelelsen ”Position Acquired” når satelitsignalerne er hentet ned, og instrumentet er
klar til brug.
Bemærk: Højden kan stadigvæk blinke (som det eneste), selvom en position er
bestemt. Instrumentet skal have data fra mindst fire satellitter før en højde kan
bestemmes, mens den kun bruger signaler fra tre til at bestemme en position.
Højden er ikke nødvendig ved navigation.

Hente DGPS signaler
Normalt blinker navigationsdata i det øjeblik en position ikke kan bestemmes
længere. Det er ikke automatisk tilfældet når DGPS korrektionen bortfalder. Skal
det ændres, går man ind på status skærmen, markerer ”Require DGPS” og trykker på ENT-tasten.Tryk EXIT for at fjerne menuvinduet.

GPS betjening
Menuerne (PAGES)
Tænd for instrumentet ved at trykke på
PWR/LIGHT tasten. Hvis en GPS skærm
ikke ses, trykkes på PAGES tasten. En menu som den på billedet til højre dukker op.
Marker med piletasterne Status, Navigation
eller Map fanen. På Map menuen er der
fem valgmuligheder: Full Map, Digital Map,
Two Postion Formats, Two Maps eller Map
with Sonar (delt skærm med ekkolod). Når man har valgt, trykkes på EXIT og
menuerne fjernes.

Status
Denne skærm viser et grafisk billede af de satellitter der er synlige. Hver satellit
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vises på det den runde kort i forhold til ens
position. Centeret af kortet er zenit. Den
indre ring viser 45 grader og den store
ring er horisonten. Nord er øverst på
skærmen. Hvis man vender instrumentet
mod nord, kan man bruge denne skærm
til, at se hvilke satellitsignaler der er blokeret.
De satellitter GPS modtageren henter
signaler fra, er markeret i fed skrift. Modtageren bruger ikke satellitter hvis nummer er sløret.
Under cirklen er der en søjle for hver synlig satellit. Eftersom instrumentet er en
12 kanalers modtager, kan den tildele hver satellit sin egen kanal. Jo højere en
søjle er, jo bedre er modtagelsen af signalet fra satellitten.
Usikkerheden ”Position Error”, der ses i det øvre venstre hjørne af skærmen, er
en beregnet værdi. Sagt på en anden måde: hvis usikkerheden viser 50 fod, er
den beregnede position indenfor 50 fod fra den sande position. Jo mindre usikkerheden er jo bedre er postionen bestemt. Hvis tallet med usikkerheden blinker, er positionen (og usikkerheden) endnu ikke beregnet.

Tilpasning af statusskærmen
Mange af udlæsningerne kan indstilles til at vise forskellige data end default
indstillingerne. Tilpasning af skærmlayoutet sker ved at trykke på MENU mens
statusskærmen vises. Løb menuen igennem ned til fanebladet ”Customize” og
vælg den. ”Position Error” blinker fordi indholdet af dette felt nu kan ændres.
Tryk på MENU for at se hvilke tal der kan vises i vinduet. Vælg data og tryk ENT
for at bekræfte valget. Skal et andet vindue ændres, markeres det med piletasterne. ID bjælken vil blinke i det valgte vindue. Gentag ovenstående indtil tilpasningen kan afsluttes, og tryk EXIT.

Navigation
På skærmen er der en kompasrose, der ikke bare viser bevægelsesretningen,
men også pejlingen til et waypoint. Navigationsskærmen ser ud som på billedet til
højre, når man ikke rejser mod et waypoint. Ens position er vist med en pil i
midten af skærmen. Den rute man har
rejst vises som en linie, der udspringer fra
pilehovedet. Den store pil der peger ned
fra toppen af kompasrosen, viser den
nuværende bevægelsesretning.
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Når man navigerer til et waypoint, ser
Navigationsskærmen ud som på billedet
til højre. Farten over grund, distance og
pejling til waypointet, og kursen ses digitalt på skærmen. Den fart man nærmer
sig målet med ”Velocity made good” ses
som ”Closing Speed”. Afvigelse i forhold
til korteste rute, ses i ”Off Course” vinduet.
Det er distancen til den oprindeligt beregnede rute. Den ses på skærmen som en
stiplet lodret linie. Er der rutemarkeringer
ved siden denne linie, viser det at man
ikke følger kursen. Den tilladte fejlmargen
er 0.20 miles. F.eks. hvis symbolet for
nuværende position rører ved den fejlmargen, er man mere end 0.20 miles til højre
for den beregnede kurs. For at komme
tilbage på ret kurs, skal der styres til venstre. Med ZIN og ZOUT kan man ændre
fejlmargen. En cirkel der viser destinationswaypointet ses på skærmen (som på
billedet til højre), mens man nærmer sig
waypointet.
”Travel Time” er den beregnede resterende rejsetid med nuværende effektive
fart mod destinationen.

Tilpasning af Navigationsskærmen
Man kan selv bestemme hvilke data der skal vises på navigations skærmen. Det
bestemmes på samme måde som på Status skærmen. Se mere på side 28.

Kort
Der er fem forskellige kortskærme: Fuldt kort ”Full Map”, Digitale data ”Digital
Data”, To positionsformater ”Two Positions Formats”, To Kort ”Two Maps”, og
kort med ekkolod ”Map with Sonar”.
(Bemærk: Land/søkort skal være overført til et MMC kort fra MapCreate CDrom, før det kan vises på skærmen. Det er beskrevet nærmere i særskilt instruktion) Se side 49.
Kortsiderne viser kurs og rute i fugleperspektiv. Navigerer man mod et waypoint,
ses på kortet startstedet, nuværende postion, optrukken kurs, og destination.
Man behøver ikke navigere til et waypoint for at kunne bruge kortsiden.
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Det er nemt at bruge kortet. Blot et tryk
med PAGES tasten bringer kortet til højre
(illustr.) frem. Den blinkende pil i midten af
skærmen, viser den nuværende position.
Pilen peger i bevægelsesretningen. Den
optrukne linie fra pilehovedet viser den
rejste rute. Kortplotterens dækning ses i
det nedre højre hjørne af skærmen. I dette eks. (billedet), er dækningen af kortet
4000 miles.
For at se de andre typer kortskærme trykkes på PAGES tasten, markeres MAP
fanen og trykkes ned ad med Piletasten
indtil det ønskede kort dukker op. Tryk på
EXIT for at afslutte menuen. Skærmen
”Digital Data” viser navigations data til
venstre på skærmen. Data omfatter fart
over grund, fart mod waypoint , distance
til waypoint, distance ude af kurs, spor,
pejling, kurs og rejsetid (resterende).
”Two Position Formats” er magen til
”Digital Data”, bortset fra 2 vinduer mere,
med postionsdata: Bredde- og længdegrad samt UTM koordinaterne.

”Two Maps” viser 2 kort side om side.
Man kan tilpasse hver af kortene forskelligt. F.eks. kan det ene kort have en skala
på 0.5 miles og det andet 10 miles. Man
kan zoome frit på de to kort. Tryk på PAGES og dernæst på en piletast for at vælge kort.

”Map With Sonar” viser et kort i venstre
side og ekkoloddet i højre side.
Med Z-IN og Z-OUT kan der zoomes ind
og ud på alle kort. Der er 31 skalaer.
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Markøren
Trykker man på en piletast aktiveres to
stiplede linier, der krydser symbolet for
nuværende postion. Disse linier kaldes
”cursor” /markøren, og kan bruges til flere
funktioner.
Man aktiverer markøren ved at trykke
piletasten ned i den retning markøren skal
bevæges. På den måde kan man flytte
billedet til områder, der ligger langt fra ens
position, eller ikke er på skærmen. Man
kan zoome ind på andre steder på kortet end blot omkring positionen. Med markøren kan man også placere ikoner og waypoints.

Markørdistance
Man kan bruge markøren til at bestemme
distancen mellem to steder. Mens markøren er fremmes, trykkes på MENU tasten,
og dernæst vælges ”FIND DISTANCE”.
Instrumentet vender tilbage til kortskærmen. Flyt markøren til det første sted, der
skal måles afstand til og tryk på ENT tasten. Dernæst flyttes markøren til positionen man ønsker at kende afstanden til.
En linie tegnes fra det punkt hvor ENT
tasten blev trykket, til markørene nuværende position. Distancen og pejling til det
andet punkt ses i en kasse ved siden af markørens kryds. For at måle mellem to
andre punkter, flyttes blot markøren og trykkes på ENT tasten.
Tryk på EXIT for at fjerne markøren. Instrumentet centrerer kortet omkring den
nuværende position når markøren er fjernet igen.

Kortets orientering
Default indstilling er et nordvendt kort, svarende til hvordan et trykt kort normalt
er orienteret. Denne indstilling er god nok såfremt kortet ikke skal orienteres i
bevægelsesretningen. Denne indstilling fås med ”Track-up” eller ”Course-up”. Et
”N” der viser Nord ses på de to.
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På ”north-up” indstilling (se billedet til højre), rejser man mod sydøst. På dette billede ser det ud som om positionsindikatoren bevæger sig mod den nedre højre
side af skærmen.
Med ”track-up” vil positionsindikatoren
bevæge sig lodret. Skærmbilledet roterer
så det retter sig efter bevægelsesretningen.
Med ”course-up” er skærmens orientering
låst i pejlingen til et waypoint, uanset hvilken vej man tager.
Valg af skærmorientering sker ved først at
trykke på MENU tasten og dernæst
”MapOrientation”, og dernæst vælges
indstilling. Tryk på EXIT for at fjerne menuen igen.

Auto Zoom
GPS modtageren har en autozoom funktion, der gør zoomning meget nemmere.
Den fungerer sammen med navigationsfunktionerne. Find først et gemt waypoint. Dernæst, i autozoom tilstand, vil instrumentet zoome ud indtil hele kursen
ses fra nuværende position til destination (waypointet). Mens man rejser mod
destinationen, vil instrumentet automatisk zoome ind, et hop ad gangen, så destinationen altid er på skærmen.
Denne funktion aktiveres ved at trykke på MENU, og markere ”Auto Zoom” med
piletasten. Tryk ENT for at aktivere. Tryk på EXIT for at fjerne menuboksen.
Man slukker for autozoom på samme måde.
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Range Rings/Grid Lines
Kortskærmen kan tilpasses med ringe der
er ½ af den aktuelle områdeafstand og/
eller gradnet der opdeler kortet i lige store
dele i bredde- og længdegrad. Det gør
man ved at trykke på MENU tasten, markere funktionen og trykke på ENT. EXIT
fjerner menuen igen.

Kort data
På denne menu kan man slukke for kortet, og dermed omdanne kortskærmen til
en plotter, eller tegne kortgrænserne eller
kasser omkring detaljerede områder, eller
bruge Navionics kort. Bruger man Navionics kort der er overført til MMC kort, skal
denne funktion være valgt, for at kunne
bruge Navionics kortet.
Indstillinger på denne menu gøres med
MENU tasten, og markering af ønsket
indstilling. Bekræft valget med ENT tasten. EXIT fjerner menuen igen.

Map Categories Drawn
På denne menu bestemmes hvad der skal
vises på kortet. Man kan vælge imellem
waypoints, spor, ruter, ikoner, byer, lande/motorveje etc. Hvert emne kan aktiveres
eller deaktiveres, efter behov.
Menuen nås med et tryk på MENU og
valg af ”Map Catagoeries Drawn”, og billedet til højre dukker op. Brug piletasterne til
at vælge hvad der vises, og tryk ENT for
at aktivere/deaktivere. EXIT fjerner menuen igen.
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Ikoner
Kortet har 42 symboler eller ikoner, der
kan bruges overalt. De kan bruges til at
markere fiske- eller jagtsteder, landpejlinger, båderamper og stort alle slags interessante steder. Et ikon kan placeres på
den nuværende position eller hvor markøren er.
Man placerer et ikon på den nuværende
position, ved at trykke på ENT tasten
mens ”mapping screen” er på. Skærmen
(billedet til højre) dukker op. Brug piletasten til at vælge symbol/ikon. Tryk på ENT
igen. Mappings screen dukker op igen
med ikonet på det sted, man aktiverede
ENT tasten. På billederne ses at et skibsvrag blev placeret.
Man placerer et ikon på markørens position ved at flytte markøren (med piletasten)
til stedet hvor der skal placeres et ikon.
Dernæst tryk på ENT tasten. Marker et
ikon med piletasten. Og tryk ENT.
Kortet dukker op med ikonet placeret ved
markørens kryds. Tryk på EXIT for at fjerne menuen igen.
Ikoner kan fjernes fra kortet individuelt,
eller efter type, eller alle på én gang. Tryk
på MENU og vælg ”Delete My Icons” og
billedet til højre dukker op.
Med ”Delete All Icons” slettes alle ikoner
fra hukommelsen. Brug kun denne funktion hvis alle ikoner, der er placeret på
samtlige kort skal slettes.
Hvis der kun slettes ikoner af en bestemt
slags, vælges ”Delete By Symbol”. Ikonmenuen dukker op. Marker den type ikon
der skal slettes, og tryk på ENT. Instrumentet vender tilbage til kortskærmen
med de valgte ikoner slettet.
Man kan slette enkelte ikoner ved at vælge menuen ”Delete From Map”. Når først
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denne menu er valgt, vender instrumentet
tilbage til ”mapping screen” med markøren
aktiveret som det ses på billedet til højre.
Brug piletasterne til vælge det ikon der skal
slettes, og tryk på ENT. Ikonet er øjeblikkelig fjernet. EXIT fjerner menuen igen.

Plot Trail (Spor)
Den linie der udspringer fra den nuværende
position kaldes for ”Plot Trail”. Den kan tilpasses i udseende på ”My Trails” menuen.
Tryk dobbelt på MENU og vælg ”My Trails”.
Skærmen (billedet) til højre dukker op.
Den nuværende rute vises på listen ”Saved
Trails”. Flueben ved sporets navn, betyder
at dette spor vises på kortet. En pil på højre
side af skærmen peger op på det spor, der
er i brug ved siden af antallet af punkter i
sporet.
Der er plads til 10 spor med 10000 mærker i
hver.

Redigering af spor
Hvis indstillingerne for et eksisterende
spor skal ændres, markeres ”Saved
Trails” og trykke på ENT. Dernæst markeres det spor der skal ændres i, og trykkes
på ENT. Menuen ”Edit Trail” dukker op.
Fra denne menu kan sporets navn og
nummer ændres ved at vælge dem med
piletasterne og ENT tasten. Hvis ”Active”
kassen vælges, bliver punkterne i dette
sport opdateret. Hvis ”Visible” vælges ses sporet på kortet. Vælg ”Delete Trail”
hvis sporet skal slettes
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Navigering ad et spor
Man kan følge et gemt spor med Navigate
på ”Edit Trail” menuen. Vælges ”Navigate”
knappen bringes den illustr. skærm frem.
Instrumentet sætter mærker efterhånden
som man flytter sig. Man kan følge sporet
fra start til slut. Mærkerne fra det valgte
spor, vises på listen (se skærmen). Defaultdata for hvert mærke i sporet, er distance
og pejling fra den nuværende position til
hvert mærke i sporet.
Man kan ændre det til distancen og pejlingen fra et mærke til det næste (leg (ben)),
rejsetid til hvert mærke, eller ankomsttidspunkt for hvert mærke. Man vælger indstilling ved at vælge ”Display Data”, og trykke
på ENT. Vælg ønsket datatype på listen og
tryk på EXIT.
Vælger man ”Navigate” returnerer instrumentet til kortskærmen, og viser navigationsdata til det første mærke på listen. Vælges ”Reverse” før navigering, vendes listen
af mærker, så det sidste mærke bliver det
første.

Eksempel:
Man sejler en tur som illustreret fra rampen
til en lille bugt. For at navigere tilbage til
rampen med ”Plot Trail”, trykkes dobbelt på
MENU og vælges ”My Trails”, og derpå
spor, og derefter trykkes på ”Navigate”.
Punkt/mærke 1 på listen er rampen. Tryk på
”Reverse” og sporet vendes. Nu er det sidste mærke rampen. Vælg derpå ”Navigate”.
Instrumentet vender tilbage til kortskærmen.
Mens man sejler vises navigationsdata til
hvert enkelt mærke på ruten. Når man er
indenfor ankomst alarmens radius (default
er 0,1 miles) advares man af alarmen. Trykkes på EXIT, fjernes ankomstalarmen for dette mærke. Instrumentet fortsætter med at navigere til næste mærke i
sporet, indtil man når destinationen.

Trail/spor-indstillinger
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På denne menu kan ændre hvorledes
sporene vises på skærmen ”Flash Trails”.
Man kan vælge imellem automatisk, tid
eller distance. I automatisk tilstand, opdateres sporet ikke mens man bevæger sig i
en ret kurs. Når man afviger fra den rette
kurs, sættes et mærke dér. På den måde
spares der mærker. Hvis et spor opbruger
alle sine mærker, slettes de første
(ældste).

Nyt spor
Man danner eller sletter et spor ved at
vælge ”New Trail”. Skærmen til højre
(billedet) dukker op. Navnet, maksimal
antallet af punkter i sporet, status og visibilitet kan alle ændres på denne menu.
Marker det der skal ændres med piletasten, og vælg/skift det ved at trykke på
ENT. Tryk EXIT for at fjerne menuen igen.

Slette alle spor
Man sletter alle spor ved at vælge ”Delete
All” på ”Trails” menuen. En menu dukker op, der spørger om man ønsker at
slette alle spor. Vælg ”YES” hvis man skal det. Instrumentet sletter nu alle spor
og returnerer til ”Trails” menuen.
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Waypoints
GPS modtageren giver mulighed for at danne en database med steder kaldet
”waypoints”. Man kan gemme ens position, eller indtaste koordinaterne og gemme det som et waypoint. F.eks. kan det være nyttigt at gemme ens havneplads
som waypoint, før man begiver sig ud på en sejlads. Når man skal navigere
tilbage til havnen, er det blot at hente waypointet frem fra hukommelsen, og
instrumentet vil vise pejling og distance dertil. Der er plads til 1000 waypoints i
hukommelsen.

Gemme ens position som et waypoint (Quick Save)
Man gemmer ens position som et waypoint ved blot at trykke på WPT tasten
dobbelt. Positionen placeres i det første
ledige waypoint på listen. En besked ses
om at waypointnummeret er taget i anvendelse. Samtidig skifter skærmen til waypoint menuen. Når denne menu er fremme, er det nok at trykke én gang på WPT
tasten for at gemme positionen som waypoint.

Danne et waypoint hvor markøren
er på kortet
Når markøren ses på kortet og man trykker dobbelt på WPT tasten, bliver markørens position placeret i det første ledige
waypoint nummer. I eks. til højre (Billedet)
blev markøren placeret det ønskede sted.
Ved at trykke på WPT dobbelt bliver det
næste waypoint placeret i markørens
kryds. En besked dukker op på skærmen,
der fortæller at waypointnummer XX lige
er taget i anvendelse. Tryk på EXIT for at
fjerne menuen fra skærmen.

Gemme en ny position
Man gemmer en position (bortset fra de to
ovenstående slags), ved først at trykke på
WPT tasten. ”Find waypoint” menuen
dukker op. ”My Waypoints” markeres.
Tryk med den højre pil hen til
”Subcatagory”. Marker ”NEW” og tryk på
ENT. Skærmen (billedet til højre) dukker op. Et waypoint kan dannes ud fra den
nuværende postion, markørens postion, ved at indtaste positionen, en gennemsnitlig position, og en forskudt position ved at bruge distance samt pejling fra
nuværende position.
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Nuværende position og indtastet
position
Redigering af waypoint
Vælges ”Current Position” eller ”Entered
Position” får man menuen ”Edit Waypoint”
frem (ses på billedet til højre). Med denne
funktion kan man indstille default indstillingerne der bruges under Quick Save. Man
kan omdøbe waypointet, vælge et symbol
til det eller bruge den nuværende positions koordinater, til at ændre det til et andet.
Flyt markøren til de data der skal ændres
og tryk ENT for at redigere. Når data er
korrekte trykkes på EXIT. Det gemmer
waypointet og åbner ”waypoint information” skærm (billedet til højre). Her ses det
waypoint der lige er gemt, hvis formålet
kun var at gemme det. Tryk EXIT for at
fjerne menuen fra skærmen.

Gennemsnitlig position
Funktionen ”Average Position” udjævner
positionen til et gennemsnit. Det fjerner
noget af usikkerheden i positions bestemmelsen. Når funktionen vælges ses skærmen (billedet til højre). Den lille plotterskærm viser den nuværende postion.
Antallet af positioner der bruges til at
udregne den gennemsnitlige position ses
til højre på skærmen under den nuværende position. Når man er klar til at gemme
positionen trykkes på ENT. Derved kommer ”Edit Waypoint” menuen op som det ses øverst. Man kan omdøbe waypointet, vælge et ikon til det, bruge den nuværende position, eller danne et helt nyt
ved forskydning.
Brug markøren til at markere den sektion, der skal foretages ændringer i, og tryk
på ENT. Når alle data er korrekte på denne menu trykkes på ENT. Det gemmer
waypointet og åbner ”Waypoint Information”. Her kan man se det waypoint der
lige er gemt. Hvis det er nok, trykkes på EXIT og menuen fjernes fra skærmen.
Ellers gå videre til Waypoint information.
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Waypoint Information
Denne skærm viser et valgt waypoints
navn med bredde- og længdegrad, det
lokale klokkeslæt samt distance og pejling
dertil fra den nuværende position.
Man kan navigere dertil ved at vælge ”Go
To Waypoint”. Instrumentet vil omgående
navigere mod waypointet.
”Find On Map” stiller instrumentet tilbage
til et kortdisplay med det valgte waypoint, og markøren centeret på kortet. Trykkes på EXIT returneres til Waypoint informationsmenuen.
”Edit Waypoint” fører tilbage til ”Edit waypoint” menuen beskrevet på side 39.
”Delete Waypoint” fjerner waypointet fra li sten.

Waypoint navigation
Dette instrument gør det nemt at navigere
til ethvert waypoint. Alt man skal gøre, er
at trykke på WPT tasten, vælge waypoint,
og vælge ”GoTo Waypoint” på Waypoint
Information menuen. Instrumentet viser
omgående navigationsinformation til waypointet på alle navigation- og kortskærme.
I dette eksempel buges et gemt waypoint
med navnet ”Big Fish”. Skiftes til MAP-1
skærmen (ses på billedet til højre) vises
startstedet med et ”S”, waypointet og et
spor fra startstedet til nuværende position. Pilene viser rejseretningen.

Navigere til en Markør position
Dette instrument lader en navigere til et sted uden at gemme det i waypoint hukommelsen ved at bruge kortet og markøren. For at gøre det, skifter man til et kort.
Flyt markøren til det sted man skal navigere til. Dernæst trykkes på Menu tasten.
En ny markeret menu dukker op på listen
”Goto Cursor”.
Tryk på ENT tasten. Instrumentet vender
tilbage til kortet og viser navigationsdata
til den gældende markørposition (ses med
et ”D” på kortet).
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Navigere til et waypoint med kortet
Det unikke fugleperspektiv giver brugeren
en nem måde at navigere til et waypoint.
På kortsiden der vises på billedet til højre,
markeres pilen ens position. Boksen med
”S” var det sted man startede, da waypointet blev hentet fra hukommelsen. Den
stiplede linie kaldes for kurslinien og er
den korteste sti fra startstedet til destinationen. ”D” er markørens destinationen når
markørpositionen bruges som destination.
Hvis man følger kurslinien, når man destination ad den korteste vej i den korteste tid.
Advarsel
Dette produkt angiver kun den korteste
kurs mellem 2 punkter, og tager ikke hensyn til forhindringer på hverken land eller
vand.

Mand over bord
Når en person falder over bord, skal der
reageres hurtigt for redde vedkommendes
liv, specielt når vandet er koldt og/eller
sigten er dårlig. Under alle omstændigheder skal man slå koldt vandt i blodet og
følge sikkerhedsprocedurerne for denne
situation.
Instrumentet har en ”mand over bord ”
funktion (MOB), der navigerer tilbage til
det sted hvor alarmen blev udløst. For at
aktivere den trykkes samtidigt på ZOUT
og ZIN tasterne. Et skærmbillede som
illustr. vises.
Styreskærmen viser et grafisk billede af
positionen (sort pil i midten af kompasrosen), og positonen hvor MOB alarmen blev
aktiveret (lille cirkel).
MOB positionen gemmes også i waypointlisten til senere brug. Den kan redigeres når
man redigerer waypoints. På den måde
sikres MOB positionen i hukommelsen.
MOB symbolet placeres automatisk på kort
skærmen, så præcist som muligt. Man kan
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navigere tilbage via kortskærmen.
Man stopper navigationen under ”Cancel Navigation”.
Under alle omstændigheder skal man sætte sig grundigt ind i redningsprocedurer jvf. Søsportens Sikkerhedsråd. Det handler om at kunne redde nødstedte
såhurtigt og sikkert som muligt. Sørg for at alle ombord er bekendt med sikkerhedsforhold, og husk at alle skal have redningsvest med.

Stoppe en navigering
Instrumentet fortsætter med at navigere til waypoint, det sidste waypoint i en
rute eller markørens position indtil man stopper det.
Navigationen stoppes ved at trykke dobbelt på MENU tasten, vælge ”Cancel
Navigation”. Instrumentet stopper herefter med at udlæse navigationsdata.

Ruter
Man kan knytte en række waypoints sammen til en rute. Når man henter en rute
frem vil instrumentet navigere til det første
waypoint i ruten, og når man når til det,
skiftes til næste waypoint.

Danne en rute
For at danne rute trykkes først dobbelt på
MENU tasten. Marker ”Route Planning”
fanen, og tryk på ENT. Skærmen som vist
på billedet til højre dukker op.

Instrumentet kan gemme op til 100 ruter.
Man danner en rute ved at markere ”New
Route” og trykke ENT. Skærmen til højre
dukker op.
Rutens navn ses i det øvre Venstre hjørne
af skærmen. Marker det hvis navnet skal
ændres.
Brug nu piletasten til at markere
”Waypoints”, og tryk på ENT tasten. ”End
of route” er markeret. Tryk igen på ENT
tasten. Menuen ”Edit Route Waypoints”
dukker op, som det ses på billedet til højre. Man kan tilføje waypoints til en rute,
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enten fra kort, eller fra waypointlisten. I
dette eksempel, vælger vi at tilføje et waypoint fra waypointlisten. Ved at vælge
”Add Waypoint” bringes menuen ”Find
Waypoint” (ses til højre) frem.
For at tillægge gemte waypoints til en rute
vælges ”Saved” fra ”Subcategory list”. For
at danne et nyt waypoint til en rute, vælges ”New”. I dette eksempel, blev der
bruget allerede gemte waypoints, så
”Saved” blev valgt. En ny menu dukker
op, der lader en vælge på en liste over
navne (på waypioiunts) eller det nærmeste waypoint til en position. I dette eksempel blev ”Name” valgt. Skærmen til højre
dukker op.
Vælg det første waypoint i ruten fra listen
og tryk ENT. Skærmen til højre dukker op.
Data for det valgte waypoint ses på venstre side på skærmen. For at tilføje dette
waypoint til ruten tryk ENT. Instrumentet
vender tilbage til ”Edit Route” skærmen
med det første waypoint, som vist på billedet til højre.
For at tilføje endnu et waypoint til listen,
marker først ”End of route” og tryk ENT.
(Bemærk: Hvis man ikke markere ”End of
route”, vil instrumentet placere hver waypoint man vælger umiddelbart foran det
sidste, i stedet for bagefter. Det vil resultere i en rute med waypoints i omvendt orden. Menuen ”Edit Route Waypoints” dukker op igen. Fortsæt med at vælge waypoints indtil ruten er komplet. Når ruten er
færdig trykkes på EXIT og menuerne fjernes.
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Følge en rute
For at navigere ad en rute trykkes på MENU tasten dobbelt, og vælges ”Route
Planning”. Brug piletasterne til at markere
”Saved Routes” og tryk ENT. Vælg den
ønskede rute fra listen. Dernæst kommer
menuen ”Edit Route” frem.

Marker nu ”Navigate” og tryk på ENT tasten. Instrumentet begynder med det
samme, at vise navigationsdata til det
første waypoint i ruten. Når man når det
første waypoint, skiftes til data om det
næste osv. Instrumentet fortsætter indtil
sidste waypoint i ruten er nået eller man
vælger ”Cancel Navigation” fra den anden
hovedmenu side.

GPS simulator
Med GPS simulatorens kan man prøve
instrumentets GPS funktioner som om
GPS modulet var installeret. Man kan
sætte startstedet til en position i bredde-/
længdegrad (Starting position) eller fra et
gemt waypoint (vælg Starting Waypoint).
Man kan styre position på koret med piletasterne (Steer With Arrows) eller ved at
sætte spor og fart på simualtorskærmen.
Højden kan også indstilles.
Man starter simulatoren ved at trykke dobbelt på MENU tasten, dernæst vælge
”GPS Setup” og derpå ”GPS Simulator”.
Skærmen der ses på billedet nederst på
foregående side dukker op. Foretag de
ønskede indstillinger og tænd derpå simulatoren ved at markere ”Simulator On” og
tryk på ENT. Tryk på EXIT for at fjerne
menuen, og simulatoren kører nu. Med
jævne mellemrum kommer der en meddelelse på skærmen om at simulatoren er aktiveret. Gentag trinene ovenfor når
simulatoren skal stoppes igen.
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GPS Setup
Under menuen GPS setup finder man
initialisering, (beskrevet i begyndelse af
GPS kapitlet), positions formater, datums
og mere. For at bruge disse emner, skal
der først trykkes på MENU dobbelt, markeres ”GPS Setup” og trykkes på ENT
tasten. Skærmen til højre dukker op.

Koordinatsystem
Instrumentet kan vise positionen i grader,
minutter og 1/1000 minut (f.eks. 36 grader 28.700’), eller grader, minutter, sekunder, og 1/10 sekunder (36 grader 28’ 40.9”). Det kan også vise positionen i
UTM (Universal Transverse Mercator) projektion, Lorans TD’s, Tysk, Taiwan og
andre net.
Ændring af koordinatsystem (Grid
eller net) sker fra ”GPS System” menuen.
Skærmen herunder dukker op.
UTM’s er markeret på USGS topografiske
kort. Dette system deler Jorden ind i 60
zoner hver 6 grader brede i længdegrad.
Andre lande bruger andre net. I Danmark
bruger vi datum 84. Se afsnittet om Datums side 46.
Det militære net MGRS bruger to
standarder, der i dette instrument kaldes
hhv. ”standard” og ”alternate”. Hvis det
ene giver for stor afvigelse, skal man prøve
det andet.
På nogle kort/skærme, kan der vises
positioner i to net samtidigt.
Ændringer i koordinatsystemer/net,
gøres ved at trykke på ENT mens
”Coordinate System” er markeret. Tryk op
eller ned med piletasten for at markere det
ønskede format. Tryk EXIT for at fjerne
menuen fra skærmen igen.

Map Fix
Map Fix bruges til søkort eller landkort.
Det kræver en position der sammenlignes
med den nuværende position og en distance udregnes og angives som en vektor . F.eks. op 5 cm og venstre 4 cm. Man
bruger funktionen når man ønsker at vide
hvor man er i forhold til et kendt sted.
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Map Fix forudsætter at der kan anvendes
en vektorhenvisning på kortet, dvs. at
nettet skal være helt eller næsten delt i
paralle linier. USGS nettet er parallelt.
Den referenceposition man ønsker at måle fra skal være gemt som et waypoint.
Vælg ”Configure Map Fix” fra menuen
”Coordinate System”. Skærme, der ses til
højre dukker op. ”Map Scale” er markeret.
Tryk med højre pil. Indtast kortets målestok, der som regel kan ses nederst på
kortet. Instrumentet vender nu tilbage til skærmen ”Configure Map Fix skærmen”. Vælg ”Select Origin Waypoint” hvis reference stedet er gemt som waypoint (og vælg waypoint), eller marker bredde- eller længdegrad under ”Origin”
og indtast referencepositionen.
Til sidst forlades menuen med EXIT. Vælg derpå ”MapFix” fra listen og tryk på
ENT. Nu vises al positions information som en distance fra det valgte referencepunkt.

Datum
Alle kort er baseret på grundliggende landmålinger på et givet tidspunkt. Disse
kaldes for datums. Sammenligner man kort med forskellige datums vil de afvige
lidt fra hinanden.
Alle datums har et navn. GPS systemet er baseret på WGS-84 datum der dækker hele verden. Andre datums dækker også hele verden eller kun en lille del.
Der er 191 at vælge imellem. Standard er WGS-84 og der er normalt ingen
grund til at ændre den indstilling.
Ændring af datum, sker ved at trykke på
MENU og markere ”GPS Setup” og trykke
på ENT. Marker ”Map Datum” Tryk igen
på ENT. En skærm som den til højre dukker op.
Standard/default indstillingen WGS-84 er
markeret. Den ændres ved at flytte markeringen op ned med piletasten for at
markere den ønskede datum og trykke på
ENT.
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Position Pinning (fastholdelse)
Når man bruger en GPS modtager ved
meget lave hastigheder, kan det være
svært at bestemme kursen over grund
eller bevægelsesretningen. Det kan se ud
som om position og fart svæver frit omkring selvom man står stille.
Bruger man ikke DGPS og stopper op,
låser ”Position Pinning” funktionen på den
nuværende position og navigationsdata,
på kortplottere indtil man har flyttet sig en
vis afstand eller overskride en minimums hastighed. Det forhindrer et vandrende
spor hen over skærmen, når man er standset.
Skal låsefunktionen slås fra, trykke på MENU og markeres ”GPS Setup”. Marker
”Position Pinning” og tryk ENT, og tilsvarende hvis funktionen skal aktiveres.

Audio
Man kan tilpasse de forskellige lydsignaler
i instrumentet. Tryk MENU dobbelt, og
vælg ”Sounds” fra hovedmenuen. (se
illustr.)
Volumenkontrol til højre på menuen styrer
volumen for alle lyde. Vælg ”Volumen”,
tryk ENT og justér med Piletasten. Tryk
ENT for at afslutte.
Instrumentet giver lyd fra sig når man
trykker på en tast. Man kan gøre det
stumt, ved at vælge ”Key Press Sounds” og trykke på ENT. Det samme gælder
”Alarm Sounds”.
Under ”Alarm Style” kan man vælge hvilken tone/lyd der skal afspilles, når en
alarm udløses. Vælg ”Alarm Style” og tryk ENT. Vælg på menuen og tryk ENT
igen. Indstillingen er nu gemt.
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Alarmer
Instrumentet har flere GPS alarmer (ekkolod alarmerne er beskrevet under ekkoloddet). Man kan indstille en ankomstalarm til at blinke med advarsel og give
lyd fra sig når man er en bestemt afstand fra et waypoint. Hvis alarmen sat til
0.1 miles vil den blinke med en besked i det øjeblik man er 0.1 miles fra waypointet. Kursafvigelsen alarmen (CDI) kan advare om at man er for langt væk fra
en udregnet kurs. Er den sat til 0.1 miles, vil den advare når afvigelse overskrider den værdi. Anker alarmen udløses når man driver længere væk end en givet
radius. Vær opmærksom på at nøjagtigheden i positions bestemmelsen skal
være mindre end alarmgrænsen for ankeralarm, ellers vil de ofte udløses uden
grund.
For at aktivere disse alarmer skal der trykkes dobbelt på MENU, vælges ”Alarms”
og vælge ”GPS Alarms”. En skærme som
den til højre dukker op. Vælg alarm og
indstil med piletasterne, og tryk ENT det
er er gjort. EXIT fjerner menuen igen.

Vigtige alarm bemærkninger:
Ankeralarm – Eftersom civile brugere ikke
modtager GPS signaler med så stor nøjagtighed som militære brugere, kan ankeralarmen udløses selv når man ligger
helt stille. Det sker typisk ved små ankeralarmgrænser.
Ankomstalarm – Sætter man ankomstalarmens distance til et lav værdi, og man
sejler ad en rute, vises der muligvis ikke navigationsdata til næste waypoint i
ruten, hvis man ikke er tæt nok på det foregående til at udløse alarmen.

Overfører GPS data til/fra et MMC kort
Man overfører waypoints, ruter, ikoner og spor fra dette instrument til et MMC
kort, ved at dobbelttrykke på MENU, vælge ”System Setup” og vælge ”Transfer My
Data”.
Alle data med flueben overføres til MMCkortet. Flueben fjernes/sættes ved at
fremhæve boksen med Piletasten og trykke på ENT.
Vælg ”Save data” og tryk på ENT. Herved
kopieres data fra instrumentet til MMCkortet. Den anden vej fra MMC til instrument, vælges i stedet ”Load Data”.
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System setup
På menuen ”System Setup” (tryk dobbelt
på MENU og vælg ”System Setup”) (se
ill.).

Måleenheder
Denne menu (se ill.) indstiller fart og distance (statutes, nautical miles, meters),
dybde (feet, fathoms, eller meters), temperature (degrees Fahrenheit eller Celcius), og Nord (sand eller magnetisk).
Ændring af måleenheder, sker fra ”Units
of Measure” på ”System Setup” menuen.
Marker faneblad med Piletasten og tryk
ENT for at ændre indstillingen. Tryk EXIT
for at afslutte.

Skærmindstilling
Kontrast/Baggrundslys/
Disse indstillinger justeres ved at dobbelttrykke på MENU, så man får den
anden menuside frem. Marker ”Screen” i
toppen af skærmen og tryk på ENT, så
undermenuen kommer frem.
”Contrast” er fremhævet pr. default. Den
justeres med ENT og Piletasten. Tryk
igen på ENT efter justering.
Justering af baggrundslyset sker ved, at
det først tændes med et tryk på PWR.
Marker dernæst ”Backlight” og brug Piletasten til at justere lyset. Tryk på ENT
for at afslutte.
Skærm indstilling (Display Mode) optimerer LCD til lysforholdene så billedet står
så skarpt og klart som muligt. Til normal brug skal skærmindstillingen bibeholdes i Default. Der er imidlertid situationer (f.eks. inde i skyggen) hvor ”High
Contrast” er bedst, og ”Night Viewing” er selvfølgelig bedst om natten. Vælg
”Display Mode” menuen, tryk ENT og vælg indstilling på menuen. Tryk ENT for
at afslutte.
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Set Local Time
GPS modtageren skal bruge den lokale
tid og dato til sin initialisering, og ved lagring af waypoints. Indstilling af klokkeslæt
og dato sker ved at vælge ”Set Local
Time and Date” fra System Setup Menu.
Skærmbilledet som illustr. ses.
Marker det felt der skal ændres i med
Piletasten, og tryk ENT for at ændre det.
Når man har indstillet hvert felt, trykkes
EXIT for at fjerne vinduet igen.

Kommunikationsporte
Instrumentet har to seriel porte. Hver kan indstilles til at sende NMEA data eller
modtage data fra en DGPS modtager. Baudraten kan justeres fra 1200 til
115200 baud. Default er 9600. Man ændrer en indstilling ved at markere den med
Piletasten og trykke ENT.
Hvis en DGPS modtager er tilsluttet instrumentet, markeres den aktuelle modtagertype: ”Starlink DGPS” eller ”Magnavox
DGPS” og tryk ENT for at aktivere den.
(Brug Starlink DGS når man bruger
Lowrance DGPS Beacon Receiver.) Med
undtagelse af indstilling af kommunikationsportene, skal der normalt ikke foretages andet før tilslutning af DGPS modtagere. Yderligere ændringer sker under menuen ”Configure DGPS”.

Konfiguration af DGPS
Instrumentet genkender automatisk både
Starlink og Maganvox DGPS modtagere.
Har man én af de to, skal man vælge
”Configure DGPS”. Undermenuen som
Illust. dukker op. Status på DGPS signalerne ses øverst i vinduerne, sammen
med frekvens og bitrate på den valgte
modtager. Konfigurering af DGPS: Marker
”Frequency” og tryk ENT. Brug Piletasten
til at indtaste frekvensen på den station
man bruger. Tryk ENT når man er færdig.
Dernæst indstilles bitraten på samme
måde. Bruger man en Starlink DGPS modtager, skal man marker ”Starlink Auto
Tuning Mode”.
Tryk EXIT for at afslutte og fjerne menuen.
34

Konfiguration af NMEA
Man kan konfigurere instrumentet til at
anvende bestemte NMEA sætninger.
Vælg ”Configure NMEA” og tryk ENT.
Menuen på illustr. dukker op og viser prefix på de tilgængelige NMEA sætninger.
Et flueben ved den, betyder at prefix’et er
i brug. Ønsker man at bruge et bestemt
præfiks, l markeres det og man trykker
derpå på ENT.

Nulstilling
Man kan nulstille alle indstillinger og funktioner til fabriksindstillinger ved at vælge ”Reset Options” på menuen ”System Setup”. Efter valget dukker en menu op,
der spørger om man vil nulstille alle indstillinger. Brug Piletasten til at markere
svaret og tryk ENT. Instrumentet sletter alle menuer og kører videre med fabriksindstillingerne. Bemærk: Nulstillingen sletter ikke waypoints, ruter eller
gemte spor (”plot trails”).

POP-up hjælp
Der er en hjælpefunktion til næsten alle menuer på dette instrument. Lader man
et menuemne være markeret i et par sekunder, dukker der en ”popup” besked
op, der beskriver emnets funktion. Funktionen er sat til som standard, men kan
deaktiveres, ved at markere ”Popup Help” på System Setup menuen og trykke
ENT.

Gemme GPS funktioner
Hvis der ikke er en GPS modtager tilsluttet instrumentet, kan man gemme GPS
menuer og funktioner ved at vælge ”Hide GPS Features” (”Show GPS Features”) på System Setup menuen. Default er at de er gemt.

Software information
Man kan se hvilken softwareversion instrumentet bruger ved at vælge ”Software
Information” fra System Setup menuen.

Sol/Måne kalender
Instrumentet har en sol/måne kalender
indbygget, for hele verden. Man bruger
den ved at trykke på MENU dobbelt, og
der vælge ”Sun/Moon Calculator”. Beregninger for både sol og måne sker samtidigt, og op/nedgangstider ses over de respektive symboler. Månesymbolet viser
også fasen. Dags dato vises øverst. Ønsker man at kende tiderne for en anden
dato, ændrer man dato med ENT og indtaster derefter en ny dato med Piletasten. Man kan skifte position med ”Choose Position”.
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