IntelliMap 502C & 642C
IGPS
SeaCharter 502C & 642C
IGPS
Seafinder 480C, 500C & 640C

Installation og betjeningsvejledning
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Tillykke med dit Eagle instrumentet. Du har valgt en superpålidelig og moderne GPS,
kortplotter & ekkolod fyldt med alle de funktioner man forventer af et alsidigt instrument. Du vil opdage at dette instrument kan bruges til mere end blot at finde vej og
fisk. Den kan også fungere som databank og kan bruges i en kompliceret rejseplanlægning. Instrumentet er forberedt til WAAS. Dette satellitsystem dækker kun Nordamerika. Det tilsvarende der dækker Europa, hedder EGNOS og forventes helt færdigt
i løbet af 2005.
Obs. Leveres med dybde-/temptransducer. Farttransducer skal normalt købes separat.
Vigtigt om temperaturforhold:
Opbevaringstemperaturen for instrumentet er minus 20 til plus 75 grader C. Hvis
instrumentet opbevares under koldere eller varmere temperaturer end dette interval,
kan der opstå skade på displayets LCD krystaller, og sådanne skader vil ikke være
omfattet af garantien.
IntelliMap 502c IGPS:
Display: 12,7 cm diagonalt, 320 x 240 enhanced TFT
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.
IntelliMap 642c IGPS
Display: 12,7 cm diagonalt, 640 x 480 enhanced TFT,
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.
SeaFinder 480c DF Fishfinder
Display: 12,7 cm diagonalt, Super Twist LCD 480 x 480 pixels
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.
SeaFinder 500c DF Fishfinder
Display: 12,7 cm diagonalt, 256 farver, 320x240 pixels, TFT LCD
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.

SeaFinder 640C DF Fishfinder
Display: 12,7 cm diagonalt , 256 farver, 640x480 pixels, TFT LCD
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.

SeaCharter 502C DF iGPS Fishfinder/GPS
Display: 12,7 cm diagonalt, 256 farver, 320 x 240 pixels TFT LCD
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.
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SeaCharter 642C DF iGPS Fishfinder/GPS
Display: 12,7 cm diagonalt, 256 farver, TFT 640 x 480 pixels
Instrumentstørrelse: 13,8 H X 17,6 B X 8,6 D cm, forseglet og vandtæt, velegnet til
saltvandsbrug.
Generelt:
Sprog: Dansk m.fl.
Sendefrekvens:
Sendestyrke:
Dybde:

50/200 kHz
4000watt (peak-to-peak)
500 watt (RMS)
max 1500 fod

GPS:
Baggrundslys:

Avanceret kold katode skærm med flere lys niveauer
Lys i knapperne.
Spænding:
10 til 17 volt DC.
Modtager/Antenne: Ekstern:
LGC-12w 12 parallel GPS; DGPS modtager
som ekstraudstyr.
Optagefunktion:
MMC eller SD hukommelseskort der kan rumme
GPS rejseinfo og sø-/landkort.
MMC & SD slots:
Et vandtæt slot.
Baggrundskort:
Indbygget Lowrance kort.
Specialkort:
Mulighed for Navionics® søkort.
Korthukommelse:
Mere end 256 MB på MMC eller SD
hukommelseskort.
Opdatering af position:
Hvert sekund.
Positionspunkter:
1000 waypoints; 1000 markeringer af steder med ikoner.
Grafiske ikoner:
42
Ruter:
Plads til 100
Spor:
Plads til 10 med op til 9999 punkter i hver.
Zoom muligheder: 37 forstørrelser fra 0,05 til 4000 miles.
Nøglefunktioner:
Fuldskærm eller delt skærm. Database features/
Interessante steder og frakørsler med søgefunktion. Spor.
Navigation tilbage ad den vej man kom. Alarmer.
Mand Over Bord funktion (MOB), indbygget backuphukommelse (ROM) gemmer GPS data i evigheder.
Mulighed for lagring af data til ekstern brug på MMC kort
eller SD kort (RAM).
Garanti jf. danske regler om reklamationsret. I tilfælde af problemer kontakt den forhandler i Danmark hvor det er købt eller direkte til Palby. Husk købskvittering. Der
ydes kun service på produkter leveret gennem Palby.
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Betjening af GPS
Bemærk: Et EGC-12W 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. Derfor skal man altid selv
være opmærksom på om ruten er farbar.

Introduktion til GPS

Det Globale Positions System (GPS) er udviklet af USA’s forsvars-ministerium som et
militært navigations system. Det 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.

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 sejlads på en måde,
så opmærksomheden fjernes fra trafikken.
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Som de fleste GPS modtagere har dette instrument ingen kompas eller anden navigationsudstyr indbygget. Det anvender udelukkende satellit signalerne 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 hastigheder,
er det bedst jo mere bevægelse der er.
Ydelsen, dvs. nøjagtigheden af GPS modtageren, kan forbedres 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 forbavsende nøjagtig. 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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Montering af antenne og instrument
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 er plads nok til kablerne.
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 opstå 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.
Vigtigt!
Brug ikke ekkoloddet uden en 3 amp. sikring. Såfremt det undlades bortfalder garantien ved skade.
Fart & Temperaturtransducere
Alle instrumenter i denne serie har indbygget temperaturmåler i transduceren. Så en
ekstra sensor er derfor ikke nødvendig. Hvis der skal tilsluttes en ekstra temperaruttransducer skal det være model TS-2U.
Hvis der tilsluttes en TS-2U transducer, vil dennes temperaturdata erstatte den indbyggede sensor.
Normalt vil der ikke være behov for en alternativ temperaturtransducer. Den skal i givet
fald placeres på hækken hvor hækken møder bunden af skroget.

GPS antenne/modtager modul
Dette instrument leveres med et EGC-12w GPS antennemodul, der indeholder instrumentets eksterne antenne og modtager til GPS- og WAAS/EGNOS signaler. Modulet
leveres med et 8 meter Y-adapter forlængerkabel. Det kan monteres på en flad overflade, der er mindst 90 mm bred, eller på en stang med standard 1” – 14 tråds marine
gevind, eller med en magnet til midlertidig placering på jernholdig metalflade.
Sørg for at der frit udsyn til himmelkuglen. GPS signalet er højfrekvent
og kan nemt blokeres af stort set
alting.
Bemærk: GPS signalet forstyrres af
Radarsignaler.
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NMEA/DGPS kabler
Instrumentet 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. Den blå
wire anvendes ikke af dette instrument. Se diagrammer nedenfor hvorledes kabler skal
forbindes.

Til instrument

Til anden GPS

Com-1 tilsluttes for at modtage NMEA positionsdata fra
en anden GPS

Til instrument

Til andet instrument

Com-1 tilsluttes for at sende NMEA positionsdata til en
anden NMEA kompatible GPS
9
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Transducerinstallation
Til visse ekkolodder medfølger en transducer til hækmontering. Den kan monteres på
hækken eller, indeni en glasfiberbåd, hvor den støbes fast inde i båden.
Læs denne vejledning omhyggeligt før installationen påbegyndes. Bestem hvilken
montering, der egner sig bedst til båden. Vær meget omhyggelig ved montering indeni
skroget, da det ikke kan gøres om når epoxy limen først er størknet. Husk at placering
af transducere er det mest kritiske ved ekkolodinstallation.
Placering – Generelt – Alle transducere
1. Transduceren skal placeres et sted hvor vandflowet er homogent, dvs. uden luftbobler og turbulens. Hvis transduceren skal monteres indenbords dvs. på indersiden af skroget, skal ydersiden altid være i vandet. Hvis transduceren ikke sidder et
sted med konstant vandflow og uden forstyrrelser, ses interferens på skærmen i
form af tilfældige linier eller prikker når båden bevæger sig.
2. Transduceren bør altid placeres vandret så lydbølgerne går lodret ned.
3. Hvis transduceren monteres på hækken, så vær sikker på at den ikke er i vejen for
traileren eller udsat ved søsætning. Husk også at holde en afstand til skruen på
omkring 30 cm for at undgå støj. Vælg helst et sted så langt nede i vandet som
muligt.
4. Hvis det er muligt, føres transducerkablet udenom andre ledninger. Al elektrisk støj
fra ledninger kan ses på ekkoloddet.

Bemærk! Fastgør transducerkablet til hækken nær
transduceren. Derved forhindres at transduceren
slynges op i båden, hvis den
river sig løs.
God placering

Dårlig placering
Dårlig vinkel
God placering
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Indenbords montering eller hækmontering (kun for 20° transducer)
Typisk vil en indenbords montering give et meget fint billede ved høj fart, og et nogenlunde resultat i dybden. Tilmed er den beskyttet mod slag fra sten og ting, der flyder i
vandet, og den kan ikke slås af under søsætning.
Imidlertid er der visse ulemper ved en indenbords montering.
For det første mister man noget signal fordi ekkoet skal igennem (og tilbage) skroget.
Selv på de bedst egnede skrog vil der være et tab. Dette skyldes skrogets konstruktion. For det andet kan transducerens vinkel ikke justeres. Dette kan være et problem i
de skrog, hvor der er en stor forskel på bådens vinkel i fart og når den ligger stille.
Følg vejledningen herunder for at afgøre om en indenbords montering er en god ide.

Samling og montering af transducer – kun 20° transducer
Den bedste måde at installere denne transducer, er ved at samle delene først, uden at
stramme skruerne, og holde beslaget fast på hækken, for at undersøge om transduceren kan indstilles vandret.
1. Pres de to små plastskiver (”tandhjul”) ind i siderne på beslaget som vist på tegningen. Bemærk de små bogstaver der er indstøbt i dem. Placer hvert beslag så prikken på beslaget står udfor ”A”. (Se tegning.) Denne position sætter transduceren
vandret på en hæk med 14° hældning. De fleste hække har sådan en hældning.
2. Skub transduceren ind imellem de to skiver. Skyd bolten midlertidigt igennem
transducerbeslaget og hold det mod hækken. Se om den sidder vandret. Gør den
det, er ”A” -valget korrekt.
Er den ikke vandret startes forfra med transduceren drejet til position ”B” osv.
3. Når den korrekte position er fundet, samles transducer og beslag som vist på tegningen. Stram ikke bolt og møtrik endnu.
4. Hold transducer og beslag mod hækken. Transduceren skulle nu gerne være nogenlunde vandret. Bunden af beslaget skal flugte med undersiden af skroget. Beslaget må under ingen omstændigheder gå ud over kanten! Marker to borehuller
på 4 mm (5/32”),til de #10 skruer, der leveres med instrumentet. Bor hullerne.
5. Fjern transduceren fra beslaget, og saml det hele igen
med kablet løbende bagom
(se tegningen). Sæt beslaget
med transducer på hækken.
Skub beslaget op eller ned så
det flugter med skrogets bund.
Fastgør beslaget i skroget.
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Juster transduceren så den er
vandret. Stram bolten indtil den rører
skiven, og drej derpå yderligere 1/4
gang rundt. Stram ikke bolten for
meget! Gør man det, kan transduceren ikke give efter og svinge op, hvis
den rammer noget.
6. Før kablet op til ekkoloddet. Læg det
ikke alt stramt. Der må gerne være
lidt at give af. Husk at undgå, at kablet ligger op ad strømførende kabler.
Elektriske felter fra kabler kan resultere i støj i ekkolodbilledet.
Advarsel:
Fastgør transducerkablet til hækken
tæt på transduceren. Det er med til at
sikre, at transduceren ikke slynges
ind i båden, hvis den skulle rives af
ved et uheld.
7. Foretag en testsejlads for at se om
det fungerer som det skal. Hvis bunden tabes (kan ikke ses på ekkoloddet) ved høj fart, eller der optræder
støj på skærmen, så prøv at flytte
beslaget længere ned (såfremt det er
monteret højt på hækken). Ellers
undersøg om andre kabler ligger så
tæt, at de kan forstyrre signalet.

17

Indenbords montering – forberedelse – (kun for 20° transducer)
En transducer der skal monteres indenbords, skal sidde et sted hvor der ikke er luftbobler i limen eller flere lag glasfiber. Forudsætningen for at transduceren kan skyde
igennem skroget, er at det er homogent. Er der flere lag eller lim med luft i, vil lydbølgerne reflekteres af disse og derfor aldrig kunne virke efter hensigten. Skal transduceren monteres på et dobbeltskrog, skal der skæres igennem inderskroget, så transduceren kan placeres på indersiden af yderskroget. Transduceren kan nu limes fast
på yderskroget med epoxylim. Når limen er hærdet, er skroget vandtæt og sikkert.
Husk at ekkosignalet kun kan gå igennem massivt glasfiber. Luftbobler/hulrum i
skrog eller lim vil reducere eller fjerne ekkosignalet.

Når den bedste indenbords placering skal findes, kan man gøre det på søen. Anker op
på ca. 20 meter vand. Hæld lidt vand i bunden af båden (hvor skroget er blotlagt). Tilslut transducer til ekkolod, tænd for loddet og hold transduceren nede i vandet fra rælingen. Juster sensitiviteten indtil et sekundært bundekko ses på skærmen. (Man skal
slukke for både automatisk indstilling og ASP.) Lad herefter indstillingerne være!
Dernæst, tag transduceren ud af vandet og sæt den i vandet i bunden af båden. Læg
mærke til om der et mærkbart fald i sensitiviteten. Det sekundære bundekko forsvinder
muligvis og bundekkoet taber sin intensitet.
Flyt transduceren indtil det bedste sted findes. Hvis sensitiviteten skal øges meget for
at kompensere for skroget, skal transduceren monteres udenbords i.e. på hækken.
Hvis ikke, så marker det bedste sted på inderskroget og følg de næste instruktioner
om fastgørelse af transducer.
Indenbords installation – (kun for 20° transducer) (se illustr.)
1. Sørg for at stedet hvor transduceren skal limes fast, er helt rent, tørt og fri for rester
af olie eller fedt. Slib begge flader med 100 grit sandpapir. Overfalden af skroget
skal være helt plan således at hele transducerfladen er i kontakt.
2. Følg instruktionerne på epoxylimen, og mix det grundigt men langsomt, så der ikke
røres luftbobler ned i det. Fordel en lille smule på transduceren som vist på tegningen, og fordel en lille smule på det slebne område af skroget.
Placer transduceren i epoxylimen; drej den grundigt ned og mas den lidt rundt så alle
luftbobler presses ud. Transduceren skulle gerne sidde helt plant med skroget med et
minimum af epoxy imellem. Når limen er hærdet, føres kablet til instrumentet.
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Smør epoxylim på her

Slib denne overflade

Lim transducer fast til inderskroget

MMC og SDC hukommelsesmodul

Der er plads til 1 MMC (Multi Media Card) hukommelsesmodul eller 1 SD/SDC (Secure Digital
Card) modul. 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
skruen og åbne lågen. Modulerne lægges i som
vist på tegningen.
Som tilbehør fås kortlæser til modulerne med USB
stik.
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Hurtig gennemgang af instrumentet

Tastaturet

Tastaturet 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.
1. PWR/LIGHT – Tænder og slukker for instrumentet. Baggrundslyset tændes også
med denne tast (3 styrker).
2. PAGES – Denne tast bruges til at skifte mellem ekkolod og GPS kortplotter.
3. MENU – Med denne tast får man en oversigt over menuer samt adgang til de fleste
funktioner.
4. Piletaster - Bruges til menuvalg og panorering på kortet, samt til indtastning af data.
5. ENT/ICONS – Tasten bruges ved valg at indtastninger, og til at acceptere valg på
menuer. Trykker man på ICON aktiveres ICON-menuen.
6. EXIT – Sletter menuer og indtastninger.
7. WPT – Gemmer og henter waypoints.
8&9. ZOUT/ZIN – Med disse taster zoomer man på kortplotteren eller på ekkolodsbilledet.
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Tænd/Sluk og Baggrundslys
Man tænder for instrumentet ved at trykkes på PWR. En skærm som nedenstående
ses herefter. Med PWR kontrolleres baggrundslyset dvs. den belyste skærm og lyset i
tasterne. Lyset aktiveres med et ekstra, kort tryk på PWR. Der er 3 niveauer.
Man slukker for instrumentet ved at holde PWR nede i 3 sekunder.

Hovedmenuen

Instrumentet har en hovedmenu hvorfra en række funktioner og visse setupfunktioner
aktiveres. Man får adgang til menu ved at trykke på dobbelt på MENU. Siden fjernes
igen med et tryk på EXIT.

Funktionerne på Hovedmenuen er:
Screen: Ændrer kontrast og lysstyrke på skærmen.
Gennemsigtighed: Justerer niveauet af menuernes gennemsigtighed i forhold til
skærmbilledet bagved.
Sounds: Tænder og slukker for lyd ved tryk på en tast, og ved alarmer samt indstiller
typen af alarm.
Alarms: Tænder og slukker for GPS alarmer og ændrer alarmtærskler.

Route Planning: Anvendes ved planlægning, gennemsyn og navigering af ruter.
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My Trails: Viser, danner og sletter spor. Bruges også til at navigere eller gå baglæns
af et spor.
Cancel navigation: Stopper flere slags navigationer. Bruges til at standse navigation
efter man er nået sin destination, Interessant sted eller Kort markørens position. Eller
når man når enden af en rute eller et spor.
SONAR Setup: Indstiller forskellige ekkolodfunktioner.
GPS Setup: Indstiller forskellige GPS modtager funktioner.
System Setup: Indstiller generelle konfigurationer.
Sun/Moon Calculations: Udregner opgangs- og nedgangstider for sol og måne.
Trip Calculator: Viser rejsestatus og statistic.
Timers: Styrer stopure og indstillinger af vækkeure (alarmer).
Browse MMC Files: Her kan man se hvilket MMC kort der er installeret, og hvad det
indeholder af filer.

Menuerne (PAGES)

Tænd for instrumentet ved at trykke på PWR/LIGHT.
Hvis en GPS-skærm ikke ses, trykkes på PAGES. En
menu som den på billedet dukker op. Marker med
piletasterne Status, Navigation, Map fanen eller Sonar. På Map-menuen er der fem valgmuligheder: Full
Map, Digital Map, Two Maps. Når man har valgt, trykkes på EXIT og menuerne fjernes. Brug venstre/
højrepilen til at vælge et andet faneblad (undermenu).
Bemærk:

GPS Status

Kun FishElite 480/500C &
SeaCharter 480/500C har ekkold.

Denne skærm viser et grafisk billede af de satellitter der er synlige. Hver satellit vises
på det 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 satellitsig-
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naler der er blokeret. Bemærk at hvis tallene blinker betyder det, at der ikke er/kan
indsamles data til en positionsbestemmelse. Indtil en postion er beregnet blinker de
positionsdata, der er på skærmen. Brug ikke blinkende data. De stammer fra sidst
instrumentet var tændt.

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.

23

Kort

Kortsiderne viser kurs og rute i fugleperspektiv. Navigerer man mod et waypoint, ses
på kortet startstedet, nuværende position, optrukken kurs, og destination. Man behøver ikke navigere til et waypoint for at kunne bruge kortsiden.
Det er nemt at bruge kortet. Blot et tryk med PAGES bringer kortet (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.
”Two Maps” viser to 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.

Ekkoloddet

Ekkolodbilledet vises ved at trykke
på PAGES og med pilene vælge
SONAR. På denne menu kan man
tillige vælge imellem fem sammensætninger af skærm-billedet.
På siden SONAR er der en separat menu. Tryk på MENU. Her kan
man vælge imellem en række funktioner og indstillinger.

24

25

Gennemgang af ekkolodfunktioner
Kun for FishElite & SeaCharter
ASP™ (Advanced Signal Processing)

ASP er et støjreducerende system, der er indbygget i instrumentet. Det tager højde for
bådens fart, vandmiljø og mulige signalforstyrrelser, for derved at kunne tegne det
bedst mulige billede i de fleste situationer.
ASP funktioner er et effektivt værktøj til at bekæmpe støj, der i ekkolodsammenhæng,
er ethvert uønsket signal. Støj kan skyldes elektriske eller mekaniske forhold som
f.eks. lænsepumper, tændingssystemet, ledningsføring, luftbobler der passerer transduceren, selv vibrationer fra motoren. Under alle omstændigheder giver støj uønskede
ekkoer på skærmen.
ASP funktionen har fire niveauer: Fra, Lav Medium og Høj. Hvis man er generet af
meget støj anvendes ”Høj” ASP niveau. Den bedste løsning er naturligvis at søge at
finde støjkilderne, og i videst mulig omfang fjerne dem. ASP kan ikke kompensere for
tabte signaler. Derfor er der situationer, hvor det bedst kan svare sig at slå ASP fra og
vurdere alle ekkoer uden ASP filtrering.
ASP niveauet ændres ved at trykke på MENU. Vælg Ekkolodfeatures og støjreduktion.
Tryk på ENT og vælg niveau med piletasten. Rens skærmen med EXIT.

Alarmer

Instrumentet har tre typer ekkolod-alarmer. Den første er Fiske-Alarmen. Den lyder
hver gang Fish I.D. identificerer et ekko eller samling af ekkoer, som fisk. En anden
alarm er ”Zone Alarm”, der er vist med en bjælke. Hvert ekko der dukker op på kortet
indenfor denne bjælke (dybdeudsnit) udløser alarmen. Den sidste alarm er Dybde/Lavt
vand Alarmen. Kun ekkoer fra bunden udløser denne alarm. Denne alarm er nyttig
som Ankervagt, lavt vands alarm eller ved navigation.
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Dybdealarm

Dybdealarmerne aktiveres, når dybden bliver mindre end ”Shallow Alarm” (lavvands
alarm) er stillet til, eller større end ”Deep Alarm” (dybvandsalarm) er stillet til. Hvis
”Shallow Alarm” f.eks. sættes til 10 fod vil alarmen advare, når der bliver mindre end
10 fod dybt. Den vil blive ved med at advare, indtil der igen er mere end 10 fod til bunden.
”Deep Alarm” virker lige modsat, den advare hvis dybden overstiger den valgte værdi.
Begge alarmer virker kun på det digitale bundsignal. Derved undgås at andre ekkoer
aktiverer alarmerne. Slås den digitale dybde fra, fungerer disse alarmer ikke. Alarmerne kan i øvrigt bruges samtidigt eller hver for sig.
Advarsel: Dybdealarmerne slukkes når FasTrack bruges.
For at justere lavtvandsalarmen fremhæves ”Shallow Depth”. For at justere dybtvandsalarmen fremhæves ”Deep Depth”. Begge alarmer justeres identisk. Her bruges Shallow Alarm som eksempel. Fremhæv ”Shallow Depth” og tryk på højre pil knappen.
Brug op og ned Pileknapperne til at vælge værdien, og højre og venstre til at flytte
mellem værdier i dybden. F.eks. indstiller man Shallow Alarm til 10 fod, ved at trykke

højre pil indtil det næstsidste nummer er markeret, og derpå trykkes en gang op på
pilen. Det ændrer det andet ”0” til ”1”. Derefter trykkes med højrepil igen og tryk pilned
en gang. Dette ændrer ”1” sidst i nummeret til et ”0”. Dybden er nu indstillet til 10 fod.
Tryk på ENT for at bruge denne indstilling. Instrumentet vender nu tilbage til alarmmenuen, og viser en lavtvandsalarm på 10 fod. Nu kan man aktivere alarmen ved at markere ”Shallow Alarm” (aktiver) og trykke på højre pileknap.
Når lavtvandsalarmen er sat til 10 fod, advarer den hver gang en dybde måles til under
10 fod.
Dybdealarmen indstilles på samme måde. Den advarer hver gang dybden overstiger
grænsen.

Zone Alarm
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Zone alarmen udløses når et ekko optræder i den zone, der er
omfattet af zone alarm bjælken, der vises til højre på skærmen.
Man tænder for alarmen ved at markere ”Zone Alarm” på
alarmmenuen, trykke på højre pilen. Ved justering af Zone
alarm, markeres ”Zone Adjust” og trykkes på højre pil knappen.
En skærm som illustreret dukker op.
Zonealarmbjælken rykkes op eller ned med pilene som illustreret.
Når Zone Alarm er indstillet, trykkes EXIT for at fjerne menuerne fra skærmen.

Fish Alarm

Fiskealarmen aktiveres når fisk eller andre objekter, der er oppe i vandet, opdages af
Fish I.D.. Hver størrelse fiskeekko har sin tone. Man aktiverer Fish Alarm ved at vælge
”Fish Alarm” på ekkolods alarmmenuen med Piletasten og trykke på ENT. Gentag
sekvensen når den skal deaktiveres.
Bemærk: Hvis instrumentet er i manuel tilstand, slukkes for automatisk tilstand og
Fish I.D. når Fish Alarm bruges.

Kalibrering af fart

Hvis man har monteret en fartmåler, kan man kalibrere farten. Dette gøres ved at markere ”Kalibrer Fart” på menuen (MENU MENU). Hvis den udlæste hastighed (digital
speed) er lavere end den faktiske, øges med en procent, der angives med pileknapperne. Afslut med EXIT.
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Chart Speed

Den hastighed billedet kører over skærmen med, kaldes for Chart Speed (Skærm
Fart). Den kan justeres ved at trykke på MENU, fremhæve ”Skærm Fart”, trykke mod
højre på Piletasten og regulere farten med samme. Man bakker ud af menuen og fjerner den fra skærmen ved at trykke på EXIT.
Der er flere fordele ved at kunne regulere skærmfarten (opdateringshastigheden). Driver man langsomt kan der tabes detaljer ved høj skærmfart. Man skal prøve sig frem
og foretrække den fart der giver de tydeligste fiskeekkoer.

Colorline©

Colorline lader dig skelne mellem stærke og svage ekkoer. Den ”tegner” kun de signaler, der er stærkere end den valgte tærskel. På den måde kan man f.eks. skelne mellem blød og hård bund. Eksempelvis vil en blød, mudret eller grødedækket bund sende et svagere signal, hvilket ses med en smal Colorline – eller slet ingen. En hård
bund sender et kraftigt signal tilbage, der tegner en bred Colorline.
Hvis du har to ekkoer af samme størrelse (f.eks. et gult og et rødt), er det med den
klare gule farve, det kraftigste. På den måde kan man lære sig at skelne f.eks. grøde
over bunden fra en trærod, eller fisk fra sten.
Colorlinien kan justeres. Eftersom Colorline viser forskellen mellem svage og stærke
ekkoer, kan en justering af følsomheden også kræve en justering af Colorlinien. Colorlineværdien når instrumentet tændes er velegnet til de fleste situationer, men du kan
eksperimentere med instrumentet for at finde den Colorlineværdi, der passer bedst til
dit fiskeri.
Colorline justeres med MENU. Fremhæv og tryk på en pil. Med Pileknappen skubbes
bjælken op eller ned, indtil niveauet er passende. Menuen fjernes fra skærmen med
EXIT.
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Dybde Cursor (dybdelinie)

Dette ekkolod har en dybdelinie (Depth Cursor/Dybde Cursor) Et fremhævet felt ved
enden af linien viser dens dybde. I eksemplet herunder er linen placeret i 31,95 fod.
For at få dybdelinen frem fremhæves ”Dybde Cursor” på ”Chart Setup” menuen og
derefter trykkes på ENT. Brug op/ned pilene til at flytte linien op eller ned til den ønskede dybde. Man slukker for linien (fjerner den) ved at gentage ovenstående.

Range – Automatisk (Dybdeskala)

Når instrumentet tændes første gang, vil det automatisk vise bunden i nederste halvdel
af skærmen. Det kaldes Auto Ranging og er en del af den automatiske funktion. Sædvanligvis vil dybdeskalaen ikke kunne ændres mens instrumentet er på Automatic,
som vist på billedet. Afhængig af dybden og den nuværende skala, vil det dog kunne
lade sig gøre at ændre skalaen.
Tryk på MENU, fremhæv Dybde område (Depth Range) med pilene og tryk ENT. Vælg
område med pilene (op eller ned). Tryk på EXIT for at rense skærmen for menuen.
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Range – Manuel (Dybdeskala)

I manuel tilstand har man fuldstændig kontrol over hvilket dybdeinterval der vises på
skærmen. Når dybdeintervallet skal ændres, skal man først sikre sig at ”Automatic” er
slået fra. Tryk på MENU Tryk op eller ned med Pileknappen for at hæve eller sænke
intervallet. Når man har valgt fjernes menuen fra skærmen med EXIT.
Bemærk: Instrumentets evne til at sende dybt påvirkes af transducerinstallation, vandforhold, bundforhold m.m.

Øvre og nedre dybdegrænse

Man kan angive ethvert dybdeinterval når instrumentet anvender manuelle indstillinger. Man kan angive en hvilken som helst nedre og øvre grænse, så længe der er
mindst 10 fod imellem dem, f.eks. 20 til 30 fod. (På nedre venstre billede er den øvre
grænse 0 og den nedre 60). Når man skal se nærmere på detaljer i et bestemt område, kan intervallet indsnævres til f.eks. 24 til 54 fod.
Som man kan se, er fiskeekkoerne (”bananerne”) nær bunden meget større og nemmere at se. Faktisk vil en mulig fisk på bunden vises på det forstørrede billede men
ikke på det fulde! Ikke alene bliver det hermed meget lettere et se fisk, men man kan
også mere nøjagtigt bestemme i hvilken dybde de er, pga. det udvidede dybdeområde.

Man ændrer dybdegrænser ved at trykke på MENU. Dernæst skal man være sikker på
at instrumentet er i manuel tilstand. Tryk op eller ned indtil ”Chart Limits” menuen ses
som vist herunder.
Tryk nu på venstre pileknap for at ændre øvre grænse eller højre for at ændre nedre.
Efter knappen er trykket ned, ses en skærm som nedenstående.
I dette eksempel indstilles den øvre grænse. Brug op/ned pileknappen for at vælge
cifre, højre/venstre pileknap for at flytte markøren til næste position. Når den rigtige
grænse er angivet trykkes på ENT. Skærmen herunder ses. Den nedre grænse ændres på samme måde.
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FASTRACK™

FasTrack omdanner alle ekkoer til korte vandrette linier i en bjælke på højre side af
skærmen. Resten af billedet vises normalt. FasTrack viser et opdateret billede af vandsøjlen direkte under transduceren. Funktionen er især nyttig når der fiskes fra opankret
båd eller fra isen. Når instrumentet ikke bevæger sig, vil fiskeekkoer på et normalt ekkolodsbillede, være trukket ud til lange streger. FasTrack udgør derfor et nyttigt supplement når der fiskes stationært.
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FISH I.D.™ (Fiskesymboler)

De ekkoer der markeres med et fiskesymbol, opfylder bestemte krav. Mikrocomputeren i instrumentet analyserer alle ekkoer og eliminerer f.eks. overfladestøj, springlag
og andre uønskede signaler. I de fleste tilfælde er de resterende signaler fisk. Fiskesymbolfunktionen placerer derfor fisk på skærmen i stedet for ekkoer. Der er adskillige
størrelser på fiskesymbolerne. Størrelserne bruges til at vurdere størrelsen af de forskellige ekkoer. Dvs. når instrumentet viser et lille fiskesymbol, viser det en lille fisk
osv.
Mikrocomputeren er avanceret, men den kan blive narret. Den kan f.eks. ikke skelne
fisk fra objekter nede i vandet, store luftbobler, andre havdyr. F.eks. er grene på et
sunket træ, noget af det sværeste at skelne fra fisk. Det hænder derfor at man ser
fiskesymboler på skærmen, når der i virkeligheden ingen fisk er. Praktisk erfaring vil
efterhånden lære brugerne at skelne ekkoerne og bruge fiskesymboludlæsningen korrekt.
Default for fiskesymbolfunktionen er OFF. Man tænder for fiskesymbolerne ved at trykke på MENU, fremhæve ”Ekkolod features” og trykke på ENT. Fremhæv herefter Fish
I.D. og tryk på ENT. Afslut med EXIT (2 gange). Alle ekkoer instrumentet opfatter som
fiskeekkoer, vises herefter som fisk.

Bemærk at Fish I. D. funktionen ikke kan anvendes i manuel tilstand. Instrumentet
slukker automatisk for den hvis man alligevel forsøger at aktivere den.

FishTrack (fiskedybder)

Fiskedybdefunktionen, viser i hvilken dybde fiskeekkoet kommer fra, så man véd i hvilken dybde man skal fiske. Udlæsningen er kun mulig når fiskesymboler vises. Default
for Fish Depths er Off.
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Man tænder for funktionen under Ekkolod Features. Fremhæv Ekkolod Features
(Sonar Features), tryk på ENT. Fremhæv Fisk I.D. Depths og tryk på ENT. Afslut
med EXIT. Skal man slukke for den, er det samme procedure). Bemærk at fiskesymboler automatisk aktiveres når Fiskedybde aktiveres, men ikke omvendt.

Log over ekkoloddata

Èn af de spændende funktioner i forhold til tidligere, er muligheden for at gemme ekkoloddata på MMC kort og siden overføre det til en PC. På Pc'en kan man se data igennem med programmet Sonar Viewer der kan hentes gratis på www.lowrance.com.
Man kan også gennemse data via simulatoren (se senere).
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Gemme eller logge ekkoloddata

Tryk på MENU. Fremhæv LOG SONAR DATA og tryk på ENT. Anvend standard
(default) indstillingen og tryk på ENT. Bemærk at navnet på den fil data gemmes i vises og at der vises en advarsel når pladsen på kortet er ved at være opbrugt. Samtlige
indstillinger kan ændres med markering med Piletasten & ENT.

Overlay data

Menupunktet Overlay Data dækker over hvilke data der vises på ekkolodskærmen.
Tryk på MENU og fremhæv Overlay Data og tryk på ENT.
Vælg datatype med piletasterne og tryk på ENT. De valgte typer er afmærket med et
flueben og vises til venstre på skærmen.
Under ”Overlay Data” kan man vælge hvilken skriftstørrelse der skal anvendes på
skærmen. Fremhæv datatype og brug pilene til at vælge størrelse. Der er mulighed for
”Lille”, ”Medium” og ”Stor”. Nederst ses samtidigt hvilken størrelse der anvendes.
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Ping Speed & HyperScroll™

Ping Speed styrer hvor ofte der sendes lydbølger - pings - ned i vandet. Default er en
ping hastighed på 50%. Ved normal fart giver denne indstilling tilstrækkeligt med ekkoer, til at vedligeholde et ekkolodbillede der opdateres maksimalt.
Ved høj fart kan det være nødvendigt med en højere ping hastighed end 50 % for at
vedligeholde ekkolodbilledet, og da bruger man HyperScroll™.
Under brug af HyperScroll™ kan det være en fordel at sænke sensitiviteten manuelt.
Afhængig af dybden og andre forhold kan HyperScroll™ resultere i et sekundært
bundekko og en masse støj på skærmen. Dette fjernes ved at sænke sensitiviteten
lidt.
Når man sænker ping hastigheden til 50% igen, skal sensitiviteten hæves igen.

Tryk på MENU. Fremhæv Ping Hastighed og tryk på ENT. Brug pilene til at sætte
niveau.

Nulstil indstillinger

Hvis man ønsker at alle indstillinger/valg skal være som de var fra fabrikken af, anvendes denne funktion. Gemte waypoints slettes ikke!
1. Tryk MENU MENU, fremhæv Nulstil Valg og tryk på ENT.
2. Fremhæv JA og tryk på ENT.
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Nulstil Vand Distance

Såfremt en farttransducer er installeret vises den tilbagelagte distance gennem vandet
på skærmbilledet Digitale Data. Skal den tæller nulstilles trykkes MENU MENU og
fremhæves Nulstil Vand Distance og trykkes på ENT.

Kølkorrektion (Keel Offset)

Instrumentet måler vanddybden fra transduceren. Eftersom transduceren sidder under
vandoverfladen, er det ikke den korrekte vanddybde. Der skal korrigeres med den dybde den er monteret i. Med ”Køl Korrektion” kan man indstille korrektionen. Tryk MENU
og marker ”Indstil Køl Korrektion” menuen og tryk på højre pil. Den nuværende dybde
vises i øverste venstre hjørne af skærmen. ”Køl Afvigelse” ses i midten af skærmen. I
dette eksempel skal man korrigere med 1 fod, eftersom vi antager transduceren er
monteret 1 fod under overfladen. Tryk højre med Pileknappen, dernæst ned eller op
indtil +1.0 ses i vinduet, og tryk ENT. Der er nu lagt én fod til dybdeangivelsen på toppen af skærmen. Korrektionsvinduet fjernes automatisk med EXIT.
Bemærk: En anden måde at bruge ”Køl Afvigelse” på, er til at måle dybden fra kølen
og til bunden. I så fald skal man kende afstanden fra transduceren til kølen, og angive
den med minus foran.
Bemærk: Justering af ”Køl Afvigelse” har kun indvirkning på digitale dybdefunktioner
(f.eks. FishTrack og dybdealamer) og ingen andre, slet ikke skærmbilledet.

Sensitivitet (følsomhed)

Følsomheden kontrollerer instrumentets evne til at opfange ekkoer. Ved en lav følsomhed udelades meget af bundinformationerne, signaler fra fisk og andre interessante
informationer. En høj følsomhed viser disse detaljer, men kan også forstyrre skærmbilledet med mange uønskede signaler (”støj” og ”fejl-ekkoer”). Ved at eksperimentere
med følsomheden, finder man det niveau, hvor bunden vises som god og solid med
Grayline (grålinie) og hvor der er en smule overfladestøj. Dette giver det bedste billede.
Følsomheden justeres op indtil bunden vises tydeligt, samt øges yderligere lidt hvis
instrumentet er sat til Automatisk. Så er man sikker på, at det kan vise alle fiskeekkoer
samt andre detaljer.
Dog er der situationer, hvor det er nødvendigt at øge eller sænke følsomheden. Det
sker typisk når man skal se flere detaljer og derfor øger følsomheden. Man regulerer
følsomheden på samme måde, uanset om instrumentet er i automatisk tilstand eller ej.
Tryk på MENU og vælg ”Sensitivitet” med ENT eller en højre/venstre pil. Følsomheden
ændres med pilene. Skærmbilledet opdateres løbende, så virkningen ses med det
samme. Når følsomheden har nået sit niveau slippes knappen igen. Når man når enten max eller min af følsomheden, giver instrumentet lyd fra sig. Menuen fjernes fra
skærmen med EXIT.
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Automatisk sensitivitet

Som default kører instrumentet med automatisk sensitivitet. Mens denne kører kan
man også justere sensitiviteten som overfor beskrevet.
Man aktiverer/slukker for automatisk sensitiviteten ved at fremhæve det på menuen og
trykke ENT så der slettes/fjernes et flueben.

Farveindstillinger af ekkoloddet

Standard farvevalg for ekkoloddet er en hvid baggrund, men der er andre muligheder.
Man kan vælge gråskala, negativ gråskala, blå baggrund eller ”bottom color tracking”.
Mens ekkoloddet vises trykkes på MENU og fremhæves Ekkolod features. Fremhæv
SONAR COLOR MODE og tryk på ENT. Vælg tilstand med pilene og tryk på ENT.
Afslut med EXIT.

Ekkolodskærme

Der er 5 forskellige skærmlayout at vælge imellem. Man vælger med MODE. Tryk på
MODE og vælg med pilene. Afslut med EXIT.

Fuld ekkolodskærm

Denne skærm er default. og er tidligere beskrevet.
Delt Zoom Ekkolodskærm
Se tidligere beskrivelse.
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Der er mulighed for justere sensitiviteten separat for hver frekvens. Tryk på MENU og
fremhæv sensitivitet og tryk på ENT. Vælg frekvens med pilene.

Digital udlæsning af data samt ekkolodskærm

På denne skærm ses ekkolodskærmen på højreside mens den venstre en række data
fordelt i seks vinduer. Bemærk at hhv. Fart og Temp. 2 kræver specialtransducer.

Tilpasning af den digitale skærm

Tryk MENU vælg Customize/Skræddersy og tryk på ENT. Her vælges vinduers indhold. Fremhæv hvilket vindue der skal ændres (og det blinker) og tryk på ENT. Man
fremhæver den type data der skal vises i vinduet og trykker på ENT.

Blinklod/Flasher

Det gammeldags blinklod har sine tilhængere. På det ses et lille ekkolodbillede til venstre og blinkloddet til højre med dybden angivet i centeret.
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Kortplotter delt med ekkolodbillede

Der er mulighed for at vise både kortplotter og ekkolod samtidigt. Man går ind på Pages - Menu under Map Page kategori. Her fremhæves med pilene og trykkes på ENT.
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Simulatoren

Instrumentet er forsynet med en simulator, så man kan prøve alle dets funktioner uden
at skulle på vandet. Når simulatoren kører ses en advarsel. Simulatoren startes under
MENU. Fremhæv simulator og tryk på ENT. Man kan vælge at afspille en gemt log.
Vælg under ”Chart Used”.

Man kan også afspille en log fra listen over filer på MMC kortet. Vælg ”Browse
MMC files” og tryk dobbelt på ENT. Vælg fil med pilene og på ENT.
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Stop Ekkolod (Frys billede)

Det hænder at billedet skal analyseres nærmere inden det forsvinder ud af skærmens
venstre side.
Tryk på MENU, fremhæv Stop Chart og tryk på ENT. Afslut med Exit.

Surface Clarity

De mættede ekkoer der ses lige under vandoverfladen, kaldes for ”surface clutter”
(overfladestøj). De skyldes bølger, dønninger fra båden, blanding af vandlag og andre
forhold.
Med ”surface clarity control” (SCC) reduceres eller fjernes overfladestøjen fra skærmbilledet. Det sker ved at ændre følsomheden, så den sænkes nær overfladen og gradvist øges med dybden. Den maksimale dybde hvor fjernelse af overfladestøj fungerer,
er 75 % af det valgte dybdeområde. Eks. i et 0 til 60 fod område med ”surface clarity”
sat til høj, kan overfladestøjen fjernes i ned til 45 fod.
Man vælger om funktinen skal være tændt eller ej. Der er tre niveauer af ”surface clarity”: lav, medium eller høj. Default er off. Man skifter niveau ved at vælge ”Surface Clarity” på menuen.
Tryk på MENU. Fremhæv Ekkolod features og tryk på ENT. Fremhæv Overflade klarhed og tryk på ENT. Vælg niveau med pilene og tryk på ENT. Afslut med EXIT.
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Zoom

Når der ”zoomes” på billedet forstørres fiskesignaler og detaljer. Zoomfunktionerne er
ikke ens for hhv. automatisk og manuel tilstand.

Zoom - Automatisk tilstand

Dette instrument lader dig zoome ind hurtigt og nemt med ZIN tasten. Trykkes én gang
fordobles billedet (2X) af ekkoerne. Trykkes igen firedobles størrelsen (4X). Tryk på
ZOUT for at returnere skærmen til normal udseende. Zoomfaktoren ses nederst til
højre på skærmen.

Zoom – Manuel tilstand

Med Z-IN og Z-Out forstørres eller formindskes størrelsen af ekkoer på skærmen på
samme måde i manuel som i automatisk tilstand.
Men i manuel tilstand kan man flytte zoomområdet. Tryk på MENU, og tryk højre eller
venstre med pileknappen indtil ”Chart Zoom” menuen dukker op. Tryk nu på højre pileknap. En skærm som nedenstående ses.
Dette er split skærm zoom menuen. Zoombjælken yderst til højre på skærmen, kan
flyttes op eller ned med pileknapperne. Bemærk at udsnittet til venstre følger bjælken
til højre. Man vender tilbage til fuld skærm med et tryk på EXIT.
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I tilfælde af problemer
med ekkoloddet
Hvis instrumentet ikke fungerer, eller hvis der er brug for teknisk assistance, prøv nedenstående guide først, før forhandler eller importør
kontaktes. Det er meget muligt problemet kan afhjælpes på stedet.
Instrumentet tænder ikke:
1. Kontroller strømkablet, både kontakter og ledning.
2. Kontroller at strømkablet er forbundet korrekt. Den røde skal være
tilsluttet positiv og sort til negativ.
3. Kontroller sikringen.
4. Mål spændingen på batteriet til ekkoloddet. Den skal være mindst
11 volt. Hvis ikke, er forbindelsen for dårlig eller batteriet skal oplades.

Instrumentet fryser, låser eller fungerer uregelmæssigt:
1. Elektrisk støj fra en motor, elmotor eller anden del kan forstyrre instrumentet. Leder man kablerne til ekkoloddet en anden vej, er det
muligt det hjælper. Før ekkoloddets strømkabel direkte fra batteriet i
stedet for via en sikringssblok, eller undgå det deler strøm med andre instrumenter inkl. tændingen (det er generelt et godt råd).
2. Kontroller at transducerkablet ikke er beskadiget.
3. Kontroller både transducer og strømstikkene, og at de sidder ordentlig monteret.
Svagt bundekko, fejl i digitale udlæsninger, eller ingen fiskeekkoer:
1. Kontroller at transduceren vender lodret ned (se tegning). Rens
overfladen på transduceren. Olie, snavs og brændstof kan danne
en film på transduceren der forringer ydelsen. Hvis transduceren er
monteret indenbords, kan den kun skyde igennem et lag glasfiber,
og skal være monteret solidt (uden luftrum/-bobler) til skroget. Brug
ikke RTV silikone lim eller Marine-tex.
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2. Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet. Det medfører at ekkoloddet automatisk øger støjfilteret med det uundgåelige
resultat, at færre og færre signaler vises på skærmen, inkl. fiskeekkoer.
3. Der er muligvis dybere end ekkoloddet kan klare. Hvis ekkoloddet
ikke kan finde bunden mens automatikken er sat til, vil tallene på
skærmen blinke. Muligvis ændrer det dybdeskalaen til grænser der
langt overstiger farvandet. Hvis det sker så går over i manuelindstilling, og skifte dybdeområde til et realistisk område, og øg følsomheden. Når man når lavere vand skulle bunden tegnes igen.
4. Kontroller at batteriets spænding er ok. Hvis det falder, falder også
instrumentets ydeevne.
Bundekkoer forsvinder ved høj fart, eller bundekkoerne er usikre,
eller svage bundekkoer mens båden bevæger sig.
1. Transduceren sidder måske i turbulent vand. Den skal monteres i
en ren vandstrøm uden bobler for at den kan fungere ved alle hastigheder. Det tekniske udtryk for denne fejl er ”Cavitation”
2. Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet, hvorved
det automatisk øger støjfiltret og fjerne svagere ekkoer. Afhjælp
problemet ved at flytte ekkoloddets kabler væk fra bådens kabler.
Ingen fiskebuer når Fish ID (fiskesymboler) er slået fra:
1. Kontroller at transduceren peger nedad (se tegning). Det er årsagen
i de fleste tilfælde hvor fiskebuer ikke ses.
2. Følsomheden er muligvis ikke høj nok. Når følsomheden er for lav
vises kun de fisk der er lige under båden, og ikke fisk længere ude i
keglen (se tegning).
3. Brug zoomfunktionen. Det er meget lettere at vise fiskebuer når der
er zoomet ind på det område hvor de står. Ved store dybder og mindre fisk, siger det sig selv at ekkoerne er små i forhold til hele billedet.
4. Båden skal bevæge sig med lav trollingfart for at fiskebuerne kan
ses. Hvis båden ligger stille ses fiskene som lige vandrette linier
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GPS & Kortplotter
Engelske skærmeksempler og -tekster fra SeaCharter 500C anvendes

Tastaturet

Tastaturet 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.
1. PWR/LIGHT – Tænder og slukker for instrumentet. Baggrundslyset tændes også
med denne tast (3 styrker).
2. PAGES – Denne tast bruges til at skifte mellem ekkolod og GPS kortplotter.
3. MENU – Med denne tast får man en oversigt over menuer samt adgang til de fleste
funktioner.
4. Piletaster - Bruges til menuvalg og panorering på kortet, samt til indtastning af data.
5. ENT/ICONS – Tasten bruges ved valg at indtastninger, og til at acceptere valg på
menuer. Trykker man på ICON aktiveres ICON-menuen.
6. EXIT – Sletter menuer og indtastninger.
7. WPT – Gemmer og henter waypoints.
8&9. ZOUT/ZIN – Med disse taster zoomer man på kortplotteren eller på ekkolodsbilledet.
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Tænd/Sluk og Baggrundslys
Man tænder for instrumentet ved at trykkes på PWR. En skærm som nedenstående
ses herefter. Med PWR kontrolleres baggrundslyset dvs. den belyste skærm og lyset i
tasterne. Lyset aktiveres med et ekstra, kort tryk på PWR. Der er 3 niveauer.
Man slukker for instrumentet ved at holde PWR nede i 3 sekunder.

Hovedmenuen

Instrumentet har en hovedmenu hvorfra en række funktioner og visse setupfunktioner
aktiveres. Man får adgang til menu ved at trykke dobbelt på MENU. Siden fjernes igen
med et tryk på EXIT.

Funktionerne på Hovedmenuen er:
Screen: Ændrer kontrast og lysstyrke på skærmen.
Sounds: Tænder og slukker for lyd ved tryk på en tast, og ved alarmer samt indstiller
typen af alarm.
Alarms: Tænder og slukker for GPS alarmer og ændrer alarmtærskler.
Route Planning: Anvendes ved planlægning, gennemsyn og navigering af ruter.
My Trails: Viser, danner og sletter spor. Bruges også til at navigere eller gå baglæns
af et spor.
Cancel navigation: Stopper flere slags navigationer. Bruges til at standse navigation
efter man er nået sin destination, Interessant sted eller Kort markørens position. Eller
når man når enden af en rute eller et spor.
GPS Setup: Indstiller forskellige GPS modtager funktioner.
System Setup: Indstiller generelle konfigurationer.
Sun/Moon Calculations: Udregner opgangs- og nedgangstider for sol og måne.
Trip Calculator: Viser rejsestatus og statistik.
Timers: Styrer stopure og indstillinger af vækkeure (alarmer).
Browse MMC Files: Her kan man se hvilke MMC kort der er installeret, og hvad de
indeholder af filer.
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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, Sonar eller Map fanen. På Map menuen er
der fem valgmuligheder: Full Map, Digital Map, Two Maps. Når man har valgt, trykkes
på EXIT og menuerne fjernes. Brug venstre/højrepilen til at vælge et andet faneblad
(undermenu).

GPS Status

Denne skærm viser et grafisk billede af de satellitter der er synlige. Hver satellit vises
på det 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. Bemærk at hvis tallene blinker betyder det, at der ikke er/kan
indsamles data til en positionsbestemmelse. Indtil en position er beregnet blinker de
positionsdata, der er på skærmen. Brug ikke blinkende data. De stammer fra sidst
instrumentet var tændt.
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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 blot 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 af 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.

Kort

Kortsiderne viser kurs og rute i fugleperspektiv. Navigerer man mod et waypoint, ses
på kortet startstedet, nuværende position, optrukken kurs, og destination. Man behøver ikke navigere til et waypoint for at kunne bruge kortsiden.
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.
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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 Maps” viser to 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.
Med Z-IN og Z-OUT kan der zoomes ind og ud på alle kort. Der er 37 skalaer
(målestok).
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Finde den nuværende position

Det er nemt at finde positionen, for instrumentet starter automatisk på at finde den, når
instrumentet tændes. Det bør tage mindre end et minut at bestemme positionen. Bemærk, at instrumentet ikke kan bestemme positionen hvis modtagelsen af satellitsignaler er blokeret.

Panorere rundt på kortet, Zoom og markøren med piletasterne.

Kortet vises i fugleperspektiv. Målestokkene ses nederst til venstre. Zoom In eller Out
efter behov. Kortet vil automatisk opdateres under rejse med positionen placeret nogenlunde midt på skærmen.
Man kan manuelt panorere eller flytte kortet i alle retninger med piletasterne, der aktiverer markøren. På den måde kan man se nærmere på steder, der ikke ligger nær
positionen. For at fjerne markøren igen trykkes på ENT, og kortet centreres igen om
den sidst beregnede position.

Valg af kortemne (feature) med markøren

Brug piletasterne til at panorere på kortet, og placere markøren på det emne der skal
vælges. Ved de fleste emner ses en lille tekstboks med deres stednavn.

Søgning

Èn af de helt nye og meget stærke funktioner i Lowrance GPS instrumenter, er søgefunktionen. Med den kan man finde f.eks. de restauranter der er i nærheden. Installation af MapCreate 6 øger mulighederne med Point of Interest (POI) databasen. Hvis der
ikke er installeret en database, bliver søgningerne resultatløse. Søge-funktionen er
meget let at betjene; så nem at den nærmest giver sig selv.
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1. Tryk på WPT og fremhæv "Restaurants" med nedad pilen. Man kunne søge på alle
steder, men man kan også indsnævre (højre pil) til Fast food Chains eller Nearest
(nedad pil).
2. Herefter regner instrumentet på sagerne og præsenterer en liste med den nærmeste øverst og fremhævet.
3. Man kan nu vælge at fremhæve det sted man vil se detaljerne for, dvs. position,
adresse, afstand til m.v.

4. I dette eksempel vælges den øverste, men man kunne have valgt frit på listen.
5. Skal man navigere til stedet her og nu, ("Go To Waypoint" er fremhævet) trykker
man på ENT. Hvis man blot vil se stedet på kortet fremhæves "Find On Map" og
trykkes på ENT.
6. Stedet ses nu på skærmen med pejling, distance og position angivet.
7. Man renser skærmen for søgningen ved at trykke på EXIT indtil den er ren.
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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. Med programmet MapCreate kan waypoints redigeres, dannes og overføres mellem instrument og PC.

Danne og gemme et waypoint
Danne et waypoint dér hvor man er:
Den hurtigste måde er med Quick Save. Undervejs trykkes dobbelt på ENT. Stedet er
gemt som waypoint og automatisk tildelt et navn og fortløbende nummer samt symbol.
Waypointet vises omgående på kortet.
Danne et waypoint et sted på kortet:
Brug piletasterne til at flytte markøren til det sted der skal gemmes som waypoint. Tryk
på ENT dobbelt. Stedet er gemt som waypoint og automatisk tildelt et navn og fortløbende nummer samt symbol. Waypointet vises omgående på kortet.
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Navigering til et waypoint

Man kan vælge ethvert waypoint der er synligt på kortet, med enten markøren eller
Navigate funktionen. Hvis man ikke ønsker at finde waypointet efter kortet kan man i
stedet slå det på listen over gemte waypoints.
1. Tryk på WPT og vælg Saved. Tryk på ENT. Man kan nu søge blandt de nærmeste
(vælge Nearest og tryk ENT), eller efter navn. Løb listen igennem med piletasterne
og tryk på ENT ved det ønskede Waypoint.
2. Hvis listen over waypoints er lang, kan man bruge søgefunktionen Find By Name.
Brug op/ned pilene til at vælge tegn og venstre/højre pilene til at vælge placering.
Tryk på ENT og listen er herefter indsnævret efter det indtastede.
3. Hvis listen er kort springes direkte til Find In List ved at trykke på på ENT. Brug op/
pil til at vælge waypoint og tryk på ENT, så infoskærmbilledet vises med Go To
kommandoen valgt.
4. Tryk på ENT for at starte navigationen.
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Mand over bord (MOB)

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 kortet så præcist som muligt. Man kan herefter
navigere tilbage. 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 så hurtigt og
sikkert som muligt. Sørg for at alle ombord er bekendt med sikkerhedsforhold, og husk
at alle skal have redningsvest med.

Navigation til MOB position

Når MOB tasten trykkes/aktiveres starter en navigation tilbage til MOB positionen, som
vist ovenfor. Navigationssiden til venstre og kortsiden til højre.
Når MOB navigeringen er overstået, annulleres den med dobbelttryk på MENU, vælg
Cancel Navigation, tryk på ENT og vælg YES, og tryk igen på ENT.
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Navigere til en Markørposition

Med Go To Cursor funktionen kan der startes en navigation til det sted man har placeret markøren. Det er en nem og hurtig måde at navigere til et sted man finde på kortet.
Brug markøren (styres med Piletasterne) samt zoom In eller OUT til at søge på kortet.
Placér markøren over stedet og tryk på ENT, instrumentet starter en navigation dertil.
På kortet ses en stiplet linie fra nuværende positon til målet.
Navigationen stoppes med dobbelttryk på MENU efterfulgt af valg af Cancel Navigation , Tryk på ENT, vælg Yes og tryk igen på ENT.

Navigation til POT/ Interessant Sted

De POT steder der er synlige på kortet er det let at starte en navigation til, som beskrevet ovenfor. Blot brug markøren til at vælge sted. En måde er med WPT tasten der
startes med Find Waypoint funktionen. Efter et sted er fundet med søgefunktionen
fremhæves GO TO og trykkes på ENT for at starte navigationen.
Navigationen stoppes med dobbelttryk på MENU efterfulgt af valg af "Cancel Navigation", Tryk på ENT, vælg Yes og tryk igen på ENT.

Danne og gemme et spor

Et spor er en række positionspunkter der gemmes løbende, på den vej man er rejst.
Spor er nyttige når man ønsker at genbruge den valgte vej. På skærmen ses spor som
en optrukken linie der går bagud fra positionspilen.
Instrumentet er fra fabrikken indstillet til automatisk at danne og gemme et spor fra det
øjeblik det tændes. Det vil det fortsætte med indtil max. kapaciteten for sporpunkter er
nået (default er 2000, men kan indstilles til 9999). Når grænsen nås overskrives de
ældste punkter. Der kan gemmes op til 10 spor.
Sporet vil blinke én gang i sekundet, så det er nemmere at holde øje med. Hver gang
man ændrer retning, placeres et punkt i sporet. Opdateringshastigheder og måder kan
indstilles.
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Gemme et spor

1. Tryk på MENU dobbelt og fremhæv My Trails, og tryk på ENT.
2. Fremhæv navnet på det aktive spor og tryk på ENT.
3. Fremhæv Active og tryk på ENT.
4. Skærmen renses for menuer med 4 gange EXIT.
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Gemte spor

Det aktive spor vises automatisk på kortet (med mindre andet vælges).

Slukke for visning af spor:

1. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv My Trails og tryk på ENT.
2. Vælg listen over gemte spor og vælg et spor. Tryk på ENT.
3. Fremhæv Active og derpå Visible og tryk på ENT. Skærmen renses for menuerne
med 4 gange EXIT.

Tænde for visning af spor:

1. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv My Trails og tryk på ENT.
2. Vælg listen over gemte spor og vælg et spor. Tryk på ENT.
3. Fremhæv Active og derpå Visible og tryk på ENT. Skærmen renses for menuerne
med 4 gange EXIT.

Navigation ad et spor

Der er tre måder man kan følge et spor på. Visuelt, forlæns og baglæns.
Visuelt er den letteste metode. Det kræver blot Kortsiden og ingen menuer. Teknikken
er den samme hvis man følger et spor forlæns eller baglæns. Dog får man ikke løbende informationer om rejsen, i.e. distancen til målet. På kortsiden zoomes ind indtil sporet er (blinkende) synligt.
De to andre metoder omfatter en række navigationsdata og fungerer med både Kortsiden og Navigationssiden. Den eneste forskel er retningen af rejsen. Tryk dobbelt på
MENU, fremhæv My Trails og tryk på ENT. Tryk nedad dobbelt og få Saved Trail Listen frem, og vælg derpå det spor der skal anvendes, og tryk på ENT.
Fremhæv Delete Trail og siden Navigate, og tryk på ENT. Fremhæv Action og tryk
dobbelt på ENT. Navigationen starter.
Når man når til destinationen, skal man stoppe navigationen. Tryk dobbelt på MENU,
fremhæv Cancel Navigation og tryk på ENT. Bekræft og tryk på ENT igen.
På Kortsiden ses det spor man navigere ad som en stiplet linie der jævnligt skifter til
en blinkende linie. Navigationssiden viser også sporet som en stiplet linie. Retningspilen på kompasrosen peger mod det næste waypoint i sporet.
Undervejs vil ankomstalarmen advare når man når et waypoint i sporet, og pejlingspilen vil svinge rundt og pege på næste waypoint i sporet. Tryk på EXIT for at stoppe
alarmen.
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Følge et spor baglæns (altså sporet)

Tryk dobbelt på MENU, fremhæv My Trails og tryk på ENT. Tryk nedad dobbelt og få
Saved Trail Listen frem, og vælg derpå det spor der skal anvendes, og tryk på ENT.
Fremhæv Delete Trail og siden Navigate, og tryk på ENT. Fremhæv Action, Reversere
og tryk dobbelt på ENT. Navigationen starter.
Så er instrumentet i gang med navigeringen.
Når man når til destinationen skal man stoppe navigationen. Tryk dobbelt på MENU,
fremhæv Cancel Navigation og tryk på ENT. Bekræft og tryk på ENT igen.
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Overføre kort og GPS filer mellem PC og instrumentet
Kort og specialkort

Disse kort fungerer kun fra et MMC eller SDC hukommelseskort. Land/Søkort der er
på hukommelseskort loades automatisk når instrumentet tændes. Bemærk at der en
særlig vejledning til Navionics kort.

GPS datafiler

GPS datafiler indeholder waypoints, ruter, spor og ikoner. For at GPS data fra instrumentet skal kunne overføres til en PC skal det gemmes på et hukommelseskort.
1. Indsæt MMC kortet i instrumentet. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv System Setup
og tryk på ENT. Fremhæv Transfer My Data og tryk på ENT og skærmen herunder
ses.

63

2. Menuen Transfer My Data omfatter en besked der fortæller om et MMC kort er på
plads eller ej. For at overføre data fra GlobalMap2400 til MMC kort trykkes på ENT
(og dermed vælges SAVE).
For at overføre data til GlobalMap fra et MMC kort fremhæves Load og trykkes på
ENT.

3. Gemme på et MMC kort: For at bruge defaultnavnet "Data" for GPS datafilen fremhæves SAVE DATA og trykkes på ENT. Hvis man skal omdøbe filen trykkes på
ENT for aktivere boksen med valg. Tryk op eller ned for at ændre det første tegn i
navnet og tryk mod højre til det næste, og fortsæt indtil navnet er færdigt. Tryk på
ENT og fremhæv Save Data og tryk igen på ENT.
Instrumentet vil vise en status og siden en besked når data er vel overført. Tryk gentagne gange på EXIT indtil menuen er slettet igen.
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4. Overføre til instrumentets hukommelse: Der kan være mere end én GPS datafil
(*.USR) på hukommelseskortet. Tyrk på ENT for at vælge fil. Fremhæv filen med
piletasterne og tryk på ENT. Fremhæv dernæst LOAD og tryk på ENT. Der vises
en besked når overførslen er overstået. Tryk på EXIT indtil menuerne er væk igen.

Annullere navigation
Man kan standse enhver navigation efter man er nået målet eller på et andet tidspunkt,
ved at anvende Stop Navigation kommandoen. MENU MENU fremhæv Stop Navigation og tryk på ENT. Vælg JA og tryk på ENT.
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Avancerede funktioner
Finde distancen fra egen position til anden position

1. På Kortsiden trykkes på MENU, fremhæves Find Distance og trykkes på ENT.
2. Centrer markøren over den position der skal måles distancen til. En linie ses nu
mellem denne position og den nuværende. Distancen ses nederst på skærmen.
3. Tryk på EXIT for at afslutte.

Finde distancen fra punkt til punkt

Man kan også måle distancen mellem to steder på kortet.
1. På Kortsiden trykkes på MENU, fremhæves Find Distance og trykkes på ENT.
2. Centrer markøren over det punkt der skal måles distancen til. En linie ses nu mellem dette punkt og den nuværende position. Tryk på ENT for at vælge det ene sted
og linien forsvinder.
3. Flyt markøren til det andet punkt. Linien dukker op igen og forbinder de to punkter.
Distancen imellem dem ses nederst på skærmen.
4. Tryk på EXIT for at afslutte.
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Ikoner

Ikoner bruges til at markere et sted, uanset slags. De kan placeres på Kortsiden, gemmes og hentes frem igen til navigation. Der er 42 forskellige ikoner at vælge imellem.
Ikoner har meget tilfælles med waypoints, men de omfatter ikke så meget information. Man kan danne et ikon ved markørens position eller ved nuværende position
under navigation.

Danne et ikon på kortet:

1. Brug piletasterne til at placere markøren, dér hvor der skal sættes et ikon.
2. Tryk på ENT og menuen "Select Icon Symbol" ses.
3. Fremhæv et symbol med piletasterne og tryk på ENT.

Danne et ikon ved nuværende position:

1. Tryk på ENT og menuen "Select Icon Symbol" ses.
2. Fremhæv et symbol med piletasterne og tryk på ENT.

Slette et ikon:

Man sletter alle ikoner på én gang, eller man kan slette alle ikoner med et bestemt
symbol, eller man kan bruge markøren til at slette individuelle ikoner på kortet.
1. Tryk på MENU og fremhæv Delete My Icons og tryk på ENT.
2. Fremhæv én af flg og tryk på ENT. Delete All Icons (man bliver bedt om at bekræfte), Delete By Symbol (her vælges symbol med piletasterne) eller Delete From
Map (Placér markøren over ikonet og tryk på ENT).

Navigere til et ikon:

Brug Navigate to Cursor funktionen, og brug markøren til at vælge det ikon på kortet
der skal navigeres til.
1. Placér markøren over ikonet med piletasterne.
2. Tryk på MENU, ENT og EXIT. Følge herefter kursen udstukket på kortsiden eller
kompassets anvisninger på navigationssiden.
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Ruter

En rute er en serie waypoints lænket sammen i en bestemt rækkefølge, der viser retningen. Strækningen mellem waypoints kaldes for "ben" ("leg"). Alle "ben" er rette linier. Med en rute kan man navigere forbi waypoints i samme operation. Man kan følge
en rute forlæns eller baglæns.

Danne og gemme en rute

Man kan danne og redigere ruter i instrumentet

Ruter dannet i instrumentet

Man kan danne en rute ved at vælge en række waypoints fra waypointlisten eller man
kan sætte en række rutewaypoints på kortet med piletasterne og ENT tasten. I dette
eksempel dannes en rute på kortet.
1. På Navigationssiden trykkes på MENU og ENT, eller på Kortsiden trykkes dobbelt
på MENU, fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.
2. Tryk på ENT, fremhæv Route End og tryk på ENT. Fremhæv Add From Map og
tryk på ENT. Kortsiden dukker nu op med markøren fremme.

3. Brug Zoomtasterne og piletasterne til at flytte kort og markør indtil markøren er
centreret over det sted hvor ruten skal udgå fra.
4. Sæt det første rute waypoint. Tryk på ENT.
5. Flyt markøren til det næste sted på ruten. Helst et sted hvor der sker en kursændring, og tryk på ENT for at sætte et waypoint her.
6. Gentag trin 5 indtil ruten når destinationen.
7

For at gemme ruten trykkes på EXIT. GlobalMap vender tilbage til Edit Route siden, men ruten automatisk navngivet "Route 1" og gemt i instrumentets hukommelse.

Nu kan man redigere i ruten eller afslutte helt ved at trykke 5 gange på EXIT.
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Slette en rute

1. På navigationssiden trykkes på MENU og ENT, eller på Kortsiden trykkes 2 gange
på MENU, fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.
2. Fremhæv rutenavnet og tryk på ENT.
3. Fremhæv Action, tryk på ENT, fremhæv Delete og tryk på ENT, fremhæv Yes og
tryk på ENT.
Tip: Man kan også slette alle ruter på én gang.
1. På navigationssiden trykkes på MENU og trykkes på ENT, eller på Kortsiden trykkes dobbelt på MENU fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.
2. Fremhæv Delete All, tryk på ENT, fremhæv YES og tryk på ENT.

Redigere en rute
Ændre dens navn:

1. På navigationssiden trykkes på MENU og ENT, eller
på Kortsiden trykkes dobbelt på MENU fremhæves
Route Planning og trykkes på ENT.
2. Fremhæv rutens navn og tryk dobbelt på ENT.
3. Tryk på piletasterne for at ændre første tegn i navnet,
og tryk mod højre for at skifte til næste tegn. Når navnet er korrekt trykkes på ENT. Afslut med 4 tryk på
EXIT.

Tilføje eller fjerne waypoints:

1. På navigationssiden trykkes på MENU og ENT, eller på Kortsiden trykkes dobbelt
på MENU fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.
2. Fremhæv rutens navn og tryk på ENT. Fremhæv Route Waypoint List. Brug piletasterne til at vælge waypoint og tryk på ENT.
3. Brug piletasterne til at vælge funktion på Edit Route Waypoint menuen og tryk på
ENT. Med Add From Map kan man indsætte et waypoint i ruten ved at klikke på
stedet med markøren. Add Waypoint er en anden mulighed. Listen over waypoints
dukker op og man kan vælge et waypoint her. "Remove Waypoint" vil fjerne waypointet fra ruten. "View Waypoint" vil vise hvor det valgte waypoint er på kortet.
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Navigere ad en rute

1. På navigationssiden trykkes på MENU, og ENT, eller på Kortsiden trykkes dobbelt
på MENU, fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.

2. Fremhæv rutens navn, tryk på ENT, fremhæv Action og tryk dobbelt på ENT.
3. Ved ankomst til destinationen skal navigationen stoppes. Tryk dobbelt på MENU,
fremhæv Cancel Navigation, tryk på ENT, fremhæv YES og tryk på ENT.

Navigere ad en rute bagfra

1. På navigationssiden trykkes på MENU, og ENT, eller på Kortsiden trykkes dobbelt
på MENU, fremhæves Route Planning og trykkes på ENT.
2. Fremhæv rutens navn, tryk på ENT, fremhæv Action og tryk på ENT. Fremhæv
Revsere, tryk på ENT. Fremhæv Navigate og tryk på ENT.
3. Ved ankomst til destinationen skal navigationen stoppes. Tryk dobbelt på MENU,
fremhæv Cancel Navigation, tryk på ENT, fremhæv YES og tryk på ENT.
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Spor
Slette et spor

Med denne kommando slettes et spor. Tryk dobbelt på MENU. Fremhæv My Trails og
tryk på ENT. Fremhæv sporets navn, tryk på ENT. Fremhæv Delete Trail, tryk på ENT.
Fremhæv Yes og tryk på ENT.
Tip: Man kan også slette alle spor på én gang.
1. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv My trails og tryk på ENT.
2. Fremhæv Delete All, tryk på ENT, fremhæv Yes og tryk på ENT.

Ændre et spors navn

Tryk dobbelt på MENU. Fremhæv My Trails og tryk på dobbelt på ENT. Fremhæv sporets navn, tryk på ENT. Fremhæv det første tegn i navnet og skift til et nyt med op/ned
pilene. Tryk mod højre til næste tegn og skift det. Tryk på ENT for at afslutte og 4 gange på EXIT.
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Nyttige redskaber

Vækkeur (Alarm Clock)
Vækkeurets menu findes ved dobbelttryk på MENU, fremhæv Timers, trykke på ENT,
fremhæve Alarm Clock og trykke på ENT.
Det same gælder for Sol/Måne kalender, og Triptællere.

Waypoints
Slette et waypoint fra waypointlisten

Man sletter et waypoint fra waypointlisten ved at trykke på WPT og tre gange på ENT.
Fremhæv det waypoint der skal slettes, tryk på ENT, fremhæv Delete Waypoint og tryk
på ENT. Fremhæv YES og tryk på ENT. For at afslutte trykkes dobbelt på EXIT.

Slette et waypoint på kortet

Brug piletasterne til at vælge et waypoint med markøren.
Tryk på WPT, fremhæv Delete Waypoint, og tryk på ENT. Fremhæv Yes og tryk på
ENT. Tryk på EXIT for at rense skærmen for menuen.

Redigere et waypoint
Waypoinetets navn

1. Tryk på WPT og 3 gange på ENT. Fremhæv navnet og tryk på ENT. Fremhæv Edit
Waypoint og tryk på ENT og tryk dobbelt på ENT.
2. Fremhæv det første tegn i navnet og skift til et nyt med op/ned pilene. Tryk mod
højre til næste tegn og skift det. Tryk på ENT for at afslutte og 4 gange på EXIT.

Waypointets symbol

1. Tryk på WPT og 3 gange på ENT. Fremhæv navnet og tryk på ENT. Fremhæv Edit
Waypoint og tryk på ENT og fremhæv Choose Symbol og tryk på ENT.
2. Fremhæv symbolet. Tryk på ENT for at afslutte og 4 gange på EXIT.

Waypointets position (manuel korrektion)

1. Tryk på WPT og 3 gange på ENT. Fremhæv navnet og tryk på ENT. Fremhæv Edit
Waypoint og tryk på ENT.
2. Breddegrad: Fremhæv Lattitude og tryk på ENT. Fremhæv det første tegn i navnet
og skift til et nyt med op/ned pilene. Tryk mod højre til næste tegn og skift det. Fortsæt indtil breddegraden er korrekt. Tryk på EXIT.
3. Længdegrad: Fremhæv Longitude og tryk på ENT. Fremhæv det første tegn i navnet og skift til et nyt med op/ned pilene. Tryk mod højre til næste tegn og skift det.
Fortsæt indtil længdegraden er korrekt. Tryk på EXIT.
4. Når begge koordinater er korrekte vendes tilbage til forgående side med 4 gange
EXIT.
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System- og GPS opsætning
Alarmer

Instrumentet har flere GPS alarmer. 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 den ofte udløses uden grund.

1. For at aktivere disse alarmer skal der trykkes dobbelt på MENU, Tryk på ENT.
2. Vælg alarm og indstil med piletasterne, og tryk ENT. EXIT fjerner menuen igen.

Vigtige alarmbemærkninger:

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.

Kontroller MMC filer og hukommelsesplads

Tryk dobbelt på MENU, fremhæv Browse MMC og tryk på ENT.
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Konfiguration af kommunikationsporte

Instrumentet har én NMEA 0183 version 2.0 kompatibel kommunikationsport (com
port). Com porten menu der er tilgængelig fra System Setup menuen, gør det muligt at
konfiguerer porten til at sende eller modtage data til andet elektronisk instrument som
f.eks. en autopilot. Porten kan anvendes til data af typen: NMEA, DGHPS eller SiRF
Binære data.
Vedr. tilslutninger, se venligst på side 6-7. Hvis der vanskeligheder ved tilslutninger
konsulter venligst FairPoint om råd. Konfiguration af com port:
1. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv System Setup og tryk på ENT.
2. Fremhæv Communications Port og tryk på ENT.

Koordinatsystem

På denne menu kan man vælge hvilket net der skal navigeres i. 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.
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 mere under datums.
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.
Bemærk: Når et positionsformat er ændret vil det påvirke hvorledes waypoints m.v.
vises på skærmen.
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Ændring af koordinatsystem (net):
1. Fremhæv Coordinate System og tryk på ENT. Vælg net med pilene og tryk på
ENT. Tryk på EXIT for at afslutte.

Map Fix (Projektere til et punkt)

Map Fix bruges til søkort eller landkort. Det kræver en referenceposition 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.
Map Fix forudsætter at der kan anvendes en vektorhenvisning på kortet, dvs. at nettet
skal være helt eller næsten delt i parallel linier. USGS nettet er parallelt. Den referenceposition man ønsker at måle fra skal være gemt som et waypoint.
Når man har bestemt sig for en referecneposition kan den gemmes som et waypoint.
1.
2.
3.
4.

Tryk dobbelt på MENU, fremhæv GPS Setup og tryk på ENT.
Fremhæv Coordinate System og tryk på ENT.
Fremhæv Setup Map Fix og tryk på ENT.
På skærmen er Map Scale fremhævet. Tryk på ENT og vælge målestok. Afslut
med EXIT.
5. Fremhæv Select Origin og tryk 3 gange på ENT.
6. Vælg det waypoint på listen der er referencepositionen, og tryk på ENT.. Instrumentet viser waypointinformation med kommandoen Set As Origin valgt.
7. Tryk på ENT og det vender tilbage til sidste menu.
8. Afslut med EXIT. Fremhæv Coord System og tryk på ENT.
9. Vælg Map Fix på listen og tryk på ENT samt EXIT.
10. Al positionsinformation vises nu som en afstand til referencepositionen.
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Tilpasning af skærmlayout

Positionssiden, Navigations siden og Kortsiden kan alle indrettes alternativt, således at
man kan vælge hvilken information, der skal vises på dem.

Tilpasning af Satellit status siden (GPS siden)

På denne side trykkes på MENU, vælges Customize og trykkes på ENT. Vælg boks
med piletasterne. For at åbne den trykkes på ENT, og en række muligheder åbenbarer
sig. Vælg og tryk på ENT. Tryk på EXIT for at afslutte.

Tilpasning af Navigations siden

På denne side trykkes på MENU, vælges Customize og trykkes på ENT. Vælg boks
med piletasterne. For at åbne den trykkes på ENT, og en række muligheder åbenbarer
sig. Vælg og tryk på ENT. Tryk på EXIT for at afslutte.

Tilpasning af Kortsiden

På Kortsiden trykkes på PAGES og vælges funktion med piletasterne, og tryk på ENT.

GPS simulator

Med GPS simulatoren kan man prøve instrumentets GPS funktioner. Man kan sætte
startstedet til en position i bredde-/længdegrad (Starting position) eller fra et gemt waypoint (vælg Starting Waypoint), eller fra et interessant sted/feature/ POI. Man kan styre
position på kortet med piletasterne (Steer Simulator) eller ved at sætte spor og fart på
simualtorskærmen.
Starte GPS simualtoren:
1. Tryk dobbelt på MENU og vælg GPS Setup og tryk på ENT.
2. Vælg GPS Simulator og tryk på ENT. Simulatoren menuen dukker op.
Foretag de ønskede indstillinger og start simulatoren ved at fremhæve Simulator On
og trykke på ENT. Tryk 3 gange på EXIT for rense skærmen for menuen. Så længe
simulatoren kører vises jævnligt en advarsel på skærmen. Man slukker for simulatoren
på samme måde som man tændte den.

77

Mens simulatoren kører kan man fjerne vinduerne med retning og fart ved at trykke på
EXIT. På den måde kan man bruge markøren under en simulering. For at få vinduerne
med retning og fart frem igen, vælges Steer Simulator og trykkes på ENT. Tryk 3 gange EXIT for at vende tilbage til sidste skærm.

Simulering af spor og rutenavigation

Det er muligt at simulere, at man følger en rute eller et spor.
1. Fra Kortsiden findes simulatormenuen. Vælg et startsted (Starting Position) ved
eller nær ved starten af ruten/sporet. Angiv et omtrentlig spor (vist i kompasretning), til starten på ruten/sporet.

2. Sæt Speed (fart) til nul. Vælg Steer Simulator og tryk på ENT. Simulatoren er nu
tændt og vender tilbage til Kortsiden.
3. Start navigationen. Hvis farten skal øges trykkes på op-pilen.
4. Tryk på EXIT for at fjerne styre- og fart-vinduer. Instrumentet vil nu styre automatisk ad ruten/sporet. Når man når "destinationen" afsluttes navigationen på normal
vis.

Auto Zoom

GPS modtageren har en autozoom funktion, der gør zooming meget nemmere. Den
fungerer sammen med navigationsfunktionerne. Find først det gemt der skal navigeres
til. 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 fra Kortsiden 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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Kortdata

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.
Hente kortdata:
På Kortsiden trykkes på MENU, vælges Map Data og trykkes på ENT.
Vise kortdata:
På Kortsiden trykkes på MENU, vælges Map Data og trykkes på ENT. Tryk igen på
ENT for at sætte/fjerne et flueben ved Show Map Data, og tryk dobbelt på EXIT for at
afslutte.
Pop-up Map Info:
På Kortsiden trykkes på MENU, vælges Map Data og trykkes på ENT. Fremhæv Popup Map Info. Tryk på ENT for at sætte/fjerne et flueben, og tryk dobbelt på EXIT for at
afslutte.

79

Kortgrænser/grænseflader

På Kortsiden trykkes på MENU og fremhæves Map Data og trykkes på ENT. Fremhæv
Map Boundaries. Tryk på ENT for at sætte/fjerne et flueben, og tryk dobbelt på EXIT
for at afslutte.
Fyld land arelaer med gråt
På Kortsiden trykkes på MENU og fremhæves Map Data og trykkes på ENT. Fremhæv
Fill Land Grey. Tryk på ENT for at sætte/fjerne et flueben, og tryk dobbelt på EXIT for
at afslutte.
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.
Indstille Range Rings:
På Kortsiden trykkes på MENU og fremhæves Map Data og trykkes på ENT. Fremhæv
Range Rings. Tryk på ENT for at sætte/fjerne et flueben, og tryk dobbelt på EXIT for at
afslutte.
Indstille Bredde- /Længdegrad:
På Kortsiden trykkes på MENU og fremhæves Map Data og trykkes på ENT. Fremhæv
LAT/LON Grid Lines. Tryk på ENT for at sætte/fjerne et flueben, og tryk dobbelt på
EXIT for at afslutte.

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
dobbelt på MENU og markere ”GPS
Setup” og trykke på ENT. Marker
”Map Datum” Tryk igen på ENT.
Vælg datum med pilestasterne, og
tryk på ENT. Afslut med dobbelt
EXIT.
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Valg af kortdetaljer

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.
1. Fra Kortsiden trykkes på MENU og fremhæves Map Categories Drawn og trykkes
på ENT.
2. Vælg en kategori eller underkategori, Tryk ENT for at vælge/fravælge.
3. Afslut med dobbelt EXIT.

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.
På ”north-up” indstilling (se billedet til venstre), rejser man mod sydvest. På dette billede ser det ud som om positionsindikatoren bevæger sig mod den nedre venstre side af
skærmen.
Med ”track-up” (billedet til højre) vil positionsindikatoren bevæge sig lodret. Skærmbilledet roterer så det retter sig efter bevægelsesretningen. Bemærk N-pilen i øverste
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højre hjørne.
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 dobbelt på EXIT for at fjerne
menuen igen.

Overlay data

Menupunktet Overlay Data dækker over hvilke data der vises på ekkolodskærmen.
Tryk på MENU og fremhæv Overlay Data og tryk på ENT.
Vælg datatype med piletasterne og tryk på ENT.
De valgte typer er afmærket med et flueben og vises til venstre på skærmen.

Navionics kort

Instrumentet kan i Danmark kun anvende Navionics kort der er gemt på et MMC kort.
Vise et Navionics kort:
1. Sæt Navionics MMC kortet i slottet og tænd for instrumentet.
Advarsel: Formatér aldrig et MMC-kort med Navionicskort på. Navionicskortet vil
være tabt og kan hverken genskabes eller erstattes uden at købe et nyt.
2. På Kortsiden trykkes på MENU, fremhæves Map Data, trykkes på ENT, fremhæves Navionics Map Choice og trykkes på ENT. Vælg kort (navn) og tryk på ENT
samt 2 gange EXIT.
3. For at lukke for et Navionics kort, trykkes på Kortsiden MENU og fremhæves Map
Data. Tryk på ENT, fremhæv Navionics Map Choice og tryk på ENT. Vælg None
og tryk på ENT samt 2 gange EXIT.
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Havneinformation

Navionics søkort indeholder information om havnes services tilbud, som vises med
ikoner.
Se havneinformationer:
1. Brug piletasterne til at flytte markøren over et havneserviceikon. Herefter ses en
pop-up navne boks.
2. Tryk på WPT for at se Informationssiden med Havneservice tilbud.
På skærmen er to vinduer. Det øverste vindue oplister de forskellige servicekategorier.
Det nederste oplister detaljeret de enkelte servicetilbud i hver kategori.
3. Man løber igennem listen med tilbud ved at trykke på ENT og derpå bruge piletasterne. Når man fremhæver en kategori, ændres listen i det nederste vindue. Tryk
dobbelt på EXIT for at afslutte.
4. Listen med overordnede servicetilbud omfatter en lang liste. Vælg General Services, tryk på ENT og fremhæv Service Categories, og fremhæv Detalied Services,
og tryk på ENT. Brug piletasterne til at gennemse tilbudene. Afslut med dobbelt
EXIT.
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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.

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 Piletasterne 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”).

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.

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.

Set Language / Indstil sprog

Man kan vælge skærmteskter på i alt 10 sprog herunder dansk. Tryk dobbelt på MENU, marker System Setup og tryk på ENT. Fremhæv sprog med pilene og tryk på
ENT.

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 Piletasterne, og tryk ENT for at ændre det. Når
man har indstillet hvert felt, trykkes EXIT for at fjerne vinduet igen
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Software information

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

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.

Udjævning af spor

Dette er en fabriksindstillet funktion på GPS Setup menuen, der altid bør være slået til.
Funktionen sikrer et pænt linært forløb af sporet selv når man bevæger sig ved så lav
hastighed at sporet ser ud til at svaje rundt.

Sporfunktioner/indstillinger
Der er flere indstillinger
for spor. Nogen påvirker alle spor, andre kun
de spor man vælger.
Man kan ændre måden
spor opdateres, man
kan vise eller skjule
spor, få dem til at blinke på skærmen, danne
et spor, slette et spor
etc.

Generel adgang til funktioner:
1. Tryk dobbelt på MENU, fremhæv My Trails og tryk på ENT.

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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Blinkende spor

På Trails menuen fremhæves Options, trykkes på ENT og fremhæves Flash Trails.
Sæt/fjern et flueben med ENT.

Opdatering af spor

Denne indstilling bestemmer hvor ofte et spor skal opdateres.

Advarsel: Hvis man fjerner fluebenet slukkes den automatiske spordannelse. Man er
nødt til at sætte fluebenet igen før sporet gemmes automatisk. Default er On.
På Trails menuen fremhæves Options, trykkes på ENT. Med Update Active Trail fremhævet, trykkes ENT for sætte/fjerne fluebenet.
Opdateringskriterier (Auto, Tid, Distance)
Default er Auto. Her opdateres sporet ikke, dvs. gemmes punkter, så længe man bevæger sig i en ret linie. Først når man skifter kurs sættes et punkt og sporet opdateres.
Denne måde er den mest "punkt-økonomiske". Alternativerne er efter et bestemt tidsrum eller distance. Brug piletasterne og ENT til at vælge type og interval.

Nyt spor

Fremhæv New Trail og tryk på ENT.

Slette et spor

Fremhæv sporets navn og tryk på ENT. Fremhæv Delete Trail og tryk på ENT. Bekræft med at fremhæve YES og tryk på ENT.

Spor synlig/Usynlig og andre spor-muligheder

På menuen Edit Trail kan man med piletasterne vælge hvorledes sporet skal vises.
Fremhæv mulighed og tryk på ENT. Afslut med EXIT.

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.
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Importør i Danmark:

Palby Marine
Korsvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf: 75 88 13 11
www.palby.dk

http://www.eaglegps.com
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