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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές πληροφορίες

Προειδοποίηση: Εγκατάσταση και λειτουργία του προϊόντος
• Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με
τις οδηγίες που παρέχονται. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν
τραυματισμοί, ζημιές στο σκάφος ή/και κακή απόδοση του προϊόντος.

• Η Raymarine συνιστά την πιστοποιημένη εγκατάσταση από εγκεκριμένο
εγκαταστάτη της Raymarine. Η πιστοποιημένη εγκατάσταση προσφέρει
περισσότερα οφέλη εγγύησης προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Raymarine και ανατρέξτε στο
ξεχωριστό έντυπο εγγύησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος.

Προειδοποίηση: Διασφάλιση ασφαλούς πλοήγησης
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο ως βοήθημα στην πλοήγηση και δεν πρέπει
ποτέ να χρησιμοποιείται αντί της ορθής κρίσης κατά την πλοήγηση. Μόνο οι
επίσημοι χάρτες και οι οδηγίες προς ναυτιλλομένους της χώρας περιέχουν
όλες τις τρέχουσες πληροφορίες που απαιτούνται για ασφαλή πλοήγηση και
ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση τους. Η αξιοποίηση των
επίσημων χαρτών και των οδηγιών προς ναυτιλλομένους της χώρας, καθώς και η
προσοχή και η κατάλληλη ικανότητα πλοήγησης, κατά τη χρήση αυτού ή άλλου
προϊόντος της Raymarine, αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Αποποίηση ευθύνης
Η Raymarine δεν εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν θα παρουσιάσει σφάλματα ή ότι είναι συμβατό με
προϊόντα κατασκευασμένα από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της Raymarine.
Το παρόν προϊόν χρησιμοποιεί δεδομένα ψηφιακών χαρτών και ηλεκτρονικές πληροφορίες από
Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) που μπορεί να περιέχουν σφάλματα. Η
Raymarine δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και σας ενημερώνει ότι σφάλματα
αυτών των πληροφοριών μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του προϊόντος. Η Raymarine
δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση ή
την αδυναμία χρήσης του προϊόντος, από την αλληλεπίδραση του προϊόντος με προϊόντα άλλων
κατασκευαστών ή από σφάλματα σε δεδομένα χαρτών ή πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από
το προϊόν και παρέχονται από τρίτους.
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει ηλεκτρονικούς χάρτες τρίτων προμηθευτών. Οι χάρτες μπορεί να είναι
ενσωματωμένοι ή αποθηκευμένοι σε κάρτα μνήμης. Η χρήση αυτών των χαρτών υπόκειται στην
άδεια χρήσης τελικού χρήστη του εκάστοτε προμηθευτή.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες της FCC / IC που
ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και τη μη ελεγχόμενη έκθεση. Η κεραία ασύρματου LAN / Bluetooth
βρίσκεται πίσω από την πρόσοψη της οθόνης. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται και να
λειτουργεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 1 εκ. (0,39 ίντσες) μεταξύ της συσκευής
και του χρήστη. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί σε συνδυασμό
με άλλη κεραία ή πομπό, παρά μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διαδικασίες της FCC για τα
προϊόντα που περιλαμβάνουν πολλούς πομπούς.

Δήλωση συμμόρφωσης (Παράγραφος 15.19)
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την παράγραφο 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία της
υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
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2. Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση FCC περί παρεμβολών (Παράγραφος 15.105 (b))
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις
ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των Κανόνων FCC.
Τα όρια αυτά έχουν τεθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών
σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει,
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και
δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές
σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη - γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και
ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό - ο χρήστης συνιστάται να προσπαθήσει να αποκαταστήσει το
πρόβλημα των παρεμβολών υιοθετώντας ένα από τα παρακάτω μέτρα:
1. Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης
2. Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη
3. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο

είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
4. Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης

Innovation, Science and Economic Development Canada
Η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS εξαίρεσης άδειας.
Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.
2. Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των

παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(Français)
Η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS εξαίρεσης άδειας.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter

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

Ιαπωνικές εγκρίσεις
Στη ζώνη συχνότητας που χρησιμοποιείται για αυτή τη συσκευή λειτουργούν επίσης πανεπιστημιακοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί (ραδιοφωνικοί σταθμοί που απαιτούν άδεια) και καθορισμένοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί χαμηλής ισχύος (ραδιοφωνικοί σταθμοί που δεν απαιτούν άδεια) για αναγνώριση κινητών
συσκευών και ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί (ραδιοφωνικοί σταθμοί που απαιτούν άδεια)
που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες όπως για φούρνους μικροκυμάτων, επιστημονικό εξοπλισμό,
συσκευές ιατρικού εξοπλισμού και στη γραμμή παραγωγής άλλων εργοστασίων.
1. Πριν τη χρήση αυτής της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργούν κοντά πανεπιστημιακοί

ραδιοφωνικοί σταθμοί και καθορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί χαμηλής ισχύος για αναγνώριση
κινητών συσκευών και ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.
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2. Σε περίπτωση επιβλαβούς παρεμβολής σε πανεπιστημιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για
αναγνώριση κινητών συσκευών που προκλήθηκε από αυτή τη συσκευή, αλλάξτε αμέσως τη
συχνότητα που χρησιμοποιήσατε ή διακόψτε τη μετάδοση των ραδιοκυμάτων και στη συνέχεια,
ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για την αποφυγή παρεμβολών (για
παράδειγμα, την εγκατάσταση διαχωριστικών) μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

3. Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, όπως σε περίπτωση επιβλαβούς παρεμβολής σε
καθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς χαμηλής ισχύος για αναγνώριση κινητών συσκευών ή
σε ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, το οποίο έχει προκληθεί από αυτή τη συσκευή,
ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για βοήθεια.

Στοιχεία επικοινωνίας: Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

Δήλωση συμμόρφωσης
Η FLIR Belgium BVBA δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
Axiom, με κωδικούς E70363, E70363–DISP, E70364, E70364–01, E70364–02, E70364–DISP,
E70365, E70365–03, E70365–DISP, E70366, E70366–DISP, E70367, E70367–02, E70367–03,
E70367–DISP, E70368, E70368–DISP, E70369, E70369–03, E70369–DISP συμμορφώνονται με την
Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά.
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό της Δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη σχετική σελίδα του
προϊόντος στη διεύθυνση www.raymarine.com/manuals.

Δήλωση συμμόρφωσης
Η FLIR Belgium BVBA δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού οθόνες πολλαπλών λειτουργιών Axiom
Pro, με κωδικούς εξαρτημάτων E70371, E70481, E70372, E70482, E70373, E70483 συμμορφώνονται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά.
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό της Δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη σχετική σελίδα του
προϊόντος στη διεύθυνση www.raymarine.com/manuals.

Απόρριψη προϊόντος
Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία WEEE.

Η Oδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) απαιτεί
την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δήλωση εγγύησης
Για να δηλώσετε την κατοχή προϊόντος Raymarine, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.raymarine.com
και πραγματοποιήστε τη δήλωση online.
Είναι σημαντικό να δηλώσετε το προϊόν σας για να δικαιούστε όλα τα προνόμια της εγγύησης.
Η συσκευασία της μονάδας περιλαμβάνει μια ετικέτα γραμμωτού κώδικα που υποδεικνύει τον
αριθμό σειράς της μονάδας. Θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό σειράς κατά την online δήλωση
του προϊόντος. Συνιστάται να κρατήσετε την ετικέτα για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν
στο μέλλον.

Τεχνική ακρίβεια
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ήταν σωστές κατά το χρόνο της
παραγωγής του. Ωστόσο, η Raymarine δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη για ανακρίβειες ή
παραλείψεις που μπορεί να περιέχει. Επιπλέον, η πολιτική της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων
που υιοθετούμε μπορεί να επιφέρει αλλαγή των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Ως
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αποτέλεσμα, η Raymarine δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν διαφορές ανάμεσα στο προϊόν και
στο παρόν έγγραφο. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της τεκμηρίωσης του
προϊόντος, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Raymarine στο web (www.raymarine.com).
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2.1 Σχετικά προϊόντα
Το παρόν έγγραφο αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών Axiom™
Κωδικός
προϊόντος Όνομα Περιγραφή
E70363 Axiom™ 7 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 7"
E70363–DISP Axiom™ 7 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 7"

(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70364 Axiom™ 7 DV Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου DownVision™

E70364–01 Axiom™ 7 DV (με μορφοτροπέα
CPT–S που τοποθετείται στον
άβακα)

Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου DownVision™

E70364–02 Axiom™ 7 DV (με μορφοτροπέα
CPT–100DVS)

Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου DownVision™

E70364–DISP Axiom™ 7 DV Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου DownVision™
(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70365 Axiom™ 7 RV 3D Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70365–03 Axiom™ 7 RV 3D (με μορφοτροπέα
RV–100 που τοποθετείται στον
άβακα)

Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70365–DISP Axiom™ 7 RV 3D Οθόνη MFD 7" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70366 Axiom™ 9 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 9”
E70366–DISP Axiom™ 9 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 9"

(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70367 Axiom™ 9 RV 3D Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70367–02 Axiom™ 9 RV 3D (με μορφοτροπέα
CPT–100DVS)

Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70367–03 Axiom™ 9 RV 3D (με μορφοτροπέα
RV–100 που τοποθετείται στον
άβακα)

Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70367–DISP Axiom™ 9 RV 3D Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70368 Axiom™ 12 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 12"
E70368–DISP Axiom™ 12 Χαρτογραφικό με οθόνη MFD 12"

(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

E70369 Axiom™ 12 RV 3D Οθόνη MFD 12" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
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Κωδικός
προϊόντος Όνομα Περιγραφή
E70369–03 Axiom™ 12 RV 3D (με μορφοτροπέα

RV–100 που τοποθετείται στον
άβακα)

Οθόνη MFD 12" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™

E70369–DISP Axiom™ 12 RV 3D Οθόνη MFD 12" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
(παρέχεται μόνο με το κιτ στερέωσης
από την πίσω πλευρά)

Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών Axiom™ Pro
Κωδικός προϊόντος Όνομα Περιγραφή
E70371 Axiom™ Pro 9 RVX Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη

μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
1 kW

E70481 Axiom™ Pro 9 S Οθόνη MFD 9" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 600 W.

E70372 Axiom™ Pro 12 RVX Οθόνη MFD 12" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
1 kW

E70482 Axiom™ Pro 12 S Οθόνη MFD 12" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 600 W.

E70373 Axiom™ Pro 16 RVX Οθόνη MFD 16" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 3D RealVision™
1 kW

E70483 Axiom™ Pro 16 S Οθόνη MFD 16" με ενσωματωμένη
μονάδα βυθόμετρου 600 W
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2.2 Συμβατοί μορφοτροπείς για οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
Axiom™
Ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών (MFD) που χρησιμοποιείτε μπορείτε να
συνδέσετε τους παρακάτω τύπους μορφοτροπέων απευθείας στην οθόνη MFD:
Axiom DV (Με σύνδεση 9 ακίδων)
• Μορφοτροπείς DownVision™
• Μορφοτροπείς κωνικής δέσμης CHIRP που χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο DownVision™ 9 ακίδων.
• Άλλοι μορφοτροπείς μπορούν να συνδεθούν μέσω των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέων.
Για μια λίστα των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέα, ανατρέξτε στο . Ανατρέξτε στον ιστότοπο
web της Raymarine® για συμβατούς μορφοτροπείς: www.raymarine.com/transducers.

Axiom RV (Με σύνδεση 25 ακίδων)
• Μορφοτροπείς RealVision™ 3D
• Μορφοτροπείς DownVision™ που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα καλώδια προσαρμογέων. Για μια
λίστα των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέα, ανατρέξτε στο .

• Μορφοτροπείς με κωνικές δέσμες CHIRP που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα καλώδια
προσαρμογέων. Για μια λίστα των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέα, ανατρέξτε στο .

• Ο μορφοτροπέας εκτός CHIRP μπορεί να συνδεθεί μέσω των διαθέσιμων καλωδίων
προσαρμογέων. Για μια λίστα των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέα, ανατρέξτε
στο . Ανατρέξτε στον ιστότοπο web της Raymarine® για συμβατούς μορφοτροπείς:
www.raymarine.com/transducers.

Χαρτογραφικό Axiom
Μόνο τα μοντέλα χαρτογραφικού Axiom χρειάζονται μονάδα βυθόμετρου συνδεδεμένη σε δίκτυο
για την ενεργοποίηση του βυθόμετρου.
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2.3 Συμβατοί μορφοτροπείς — Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
(MFD) Axiom™ Pro
Ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών (MFD) που χρησιμοποιείτε μπορείτε να
συνδέσετε τους παρακάτω τύπους μορφοτροπέων απευθείας στην οθόνη MFD:
Axiom Pro S:
• Μορφοτροπείς κωνικής δέσμης CPT-S CHIRP που χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο DownVision™
9 ακίδων.

Σύνδεση RVX — RV του Axiom Pro:
• Μορφοτροπείς RealVision™ 3D
• Μορφοτροπείς DownVision™.
• Οι μορφοτροπείς εκτός CHIRP μπορούν να συνδεθούν μέσω των διαθέσιμων καλωδίων
προσαρμογέων. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Raymarine® για συμβατούς μορφοτροπείς:
www.raymarine.com/transducers.

Σύνδεση RVX — X του Axiom Pro:
• Μορφοτροπείς 1 kW. Ανατρέξτε στον ιστότοπο web της Raymarine® για συμβατούς
μορφοτροπείς: www.raymarine.com/transducers.

• Άλλοι μορφοτροπείς που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα καλώδια προσαρμογέων.

Μορφοτροπείς RealVision
Οι μορφοτροπείς που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τα μοντέλα
οθονών MFD που διαθέτουν RealVision™ 3D.

Κωδικός
προϊόντος Μορφοτροπέας Τοποθέτηση Περιγραφή
A80464 Στον άβακα Πλαστικός

μορφοτροπέας RV-100
RealVision™ 3D

A80465 Διαμέσου του κύτους Μορφοτροπέας ενός
στοιχείου RV-200
RealVision™ 3D
μπρούτζινος 0°

A80466 Διαμέσου του κύτους Μορφοτροπέας
αριστερής πλευράς
split-pair RV-212P
RealVision™ 3D
μπρούτζινος 12°

A80467 Διαμέσου του κύτους Μορφοτροπέας δεξιάς
πλευράς split-pair
RV-212S RealVision™
3D μπρούτζινος 12°

A80468 Διαμέσου του κύτους Μορφοτροπέας
αριστερής πλευράς
split-pair RV-220P
RealVision™ 3D
μπρούτζινος 20°

A80469 Διαμέσου του κύτους Μορφοτροπέας δεξιάς
πλευράς split-pair
RV-220S RealVision™
3D μπρούτζινος 20°
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Μορφοτροπείς DownVision™
Οι παρακάτω μορφοτροπείς μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τα μοντέλα οθονών MFD
που διαθέτουν DownVision™ (DV). Απαιτείται προσαρμογέας για τη σύνδεση οθονών MFD που
διαθέτουν RealVision™ (RV).

Κωδικός προϊόντος Μορφοτροπέας Τοποθέτηση Περιγραφή
A80351 Στον άβακα CPT-100DVS

πλαστικός
(αντικαθιστά τον
A80270 CPT-100)

A80277 Διαμέσου του κύτους CPT-110 πλαστικός

A80271 Διαμέσου του κύτους CPT-120 μπρούτζινος

Μορφοτροπείς κωνικής δέσμης CHIRP (χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο
DownVision™)
Οι μορφοτροπείς που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να συνδεθούν απευθείας στις οθόνες MFD
τύπου DownVision™ (DV) ή μέσω καλωδίου προσαρμογέα στα μοντέλα MFD RealVision™ (RV),
RealVision™ + 1kW (RVX) και στα μοντέλα οθονών που διαθέτουν βυθόμετρο.

Οι μορφοτροπείς CPT-S χρησιμοποιούν τεχνολογία βυθόμετρου CHIRP για τη δημιουργία δέσμης
κωνικού σχήματος.
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Σημείωση: Οι μορφοτροπείς CPT-S δεν παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης DownVision™.

Κωδικός προϊόντος Μορφοτροπέας Τοποθέτηση Περιγραφή
E70342 Στον άβακα CPT-S πλαστικός

E70339 Διαμέσου του κύτους CPT-S 0° πλαστικός με
στοιχείο γωνίας

A80448 Διαμέσου του κύτους CPT-S 12° πλαστικός
με στοιχείο γωνίας

A80447 Διαμέσου του κύτους CPT-S 20° πλαστικός
με στοιχείο γωνίας
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Κωδικός προϊόντος Μορφοτροπέας Τοποθέτηση Περιγραφή
A80446 Διαμέσου του κύτους CPT-S 0° μπρούτζινος

με στοιχείο γωνίας

E70340 Διαμέσου του κύτους CPT-S 12° μπρούτζινος
με στοιχείο γωνίας

E70341 Διαμέσου του κύτους CPT-S 20°
μπρούτζινος με
στοιχείο γωνίας
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2.4 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom 7
Τα αναφερόμενα εξαρτήματα παρέχονται με τους παρακάτω κωδικούς προϊόντων: E70363,
E70364 και E70365.

1. Οθόνη MFD (παρέχεται με ήδη τοποθετημένο τον προσαρμογέα για τη βάση περιστροφής)
2. Βάση περιστροφής
3. 2 στηρίγματα για τη βάση περιστροφής
4. Κάλυμμα προστασίας από τον ήλιο για τοποθέτηση στη βάση περιστροφής
5. Φλάντζα για τοποθέτηση σε επιφάνεια/χωνευτή τοποθέτηση
6. 4 σπειροειδή μπουζόνια M5x58
7. 4 παξιμάδια στερέωσης M5
8. Πακέτο τεκμηρίωσης
9. Καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 (με αγωγό ρεύματος 1,5 μέτρα (4,92 πόδια) και αγωγό

NMEA 2000 0,5 μέτρα (1,64 πόδια))
Το μοντέλο E70364–01 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα CPT-S που τοποθετείται στον
άβακα και τα σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
Το μοντέλο E70364–02 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα DownVision™ CPT-100DVS και
τα σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
Το μοντέλο E70365–03 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα RealVision™ 3D RV-100 και τα
σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
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2.5 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom 7 (DISP)
Τα αναφερόμενα εξαρτήματα παρέχονται με τους παρακάτω κωδικούς προϊόντων: E70363–DISP,
E70364–DISP και E70365–DISP.

1. Οθόνη MFD
2. 2 βάσεις στερέωσης στην πίσω πλευρά
3. Κάλυμμα ηλίου για τοποθέτηση σε επιφάνεια
4. Φλάντζα για τοποθέτηση σε επιφάνεια/χωνευτή τοποθέτηση
5. 4 σπειροειδή μπουζόνια M5x58
6. 4 παξιμάδια στερέωσης M5
7. Πακέτο τεκμηρίωσης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 δεξιάς γωνίας (με αγωγό ρεύματος 1,5 μέτρα (4,92 πόδια)

και αγωγό NMEA 2000 0,5 μέτρα (1,64 πόδια))
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2.6 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom 9 και 12
Τα αναφερόμενα εξαρτήματα παρέχονται με τους παρακάτω κωδικούς προϊόντων: E70366,
E70367, E70368 και E70369.

1. Οθόνη MFD
2. Βάση περιστροφής
3. 2 στηρίγματα για τη βάση περιστροφής
4. Κάλυμμα ηλίου
5. Φλάντζα για τοποθέτηση σε επιφάνεια/χωνευτή τοποθέτηση
6. Βάσεις στερέωσης στην πίσω πλευρά:

a. παρέχονται με την οθόνη MFD 9”
b. παρέχονται με την οθόνη MFD 12”

7. Πακέτο τεκμηρίωσης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 (με αγωγό ρεύματος 1,5 μέτρα (4,92 πόδια) και αγωγό

NMEA 2000 0,5 μέτρα (1,64 πόδια))
9. 4 σπειροειδή μπουζόνια M5x58
10. 4 παξιμάδια στερέωσης M5
Το μοντέλο E70367–02 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα DownVision™ CPT-100DVS και
τα σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
Το μοντέλο E70367–03 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα RealVision™ 3D RV-100 και τα
σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
Το μοντέλο E70369–03 συνοδεύεται επίσης από ένα μορφοτροπέα RealVision™ 3D RV-100 και τα
σχετικά εξαρτήματα στερέωσής του.
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2.7 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom 9 και 12 (DISP)
Τα αναφερόμενα εξαρτήματα παρέχονται με τους παρακάτω κωδικούς προϊόντων: E70366–DISP,
E70367–DISP, E70368–DISP και E70369–DISP.

1. Οθόνη MFD
2. Φλάντζα για τοποθέτηση σε επιφάνεια/χωνευτή τοποθέτηση
3. Κάλυμμα ηλίου
4. 4 σπειροειδή μπουζόνια M5x58
5. 4 παξιμάδια στερέωσης M5
6. Βάσεις στερέωσης στην πίσω πλευρά:

a. παρέχονται με την οθόνη MFD 9”
b. παρέχονται με την οθόνη MFD 12”

7. Πακέτο τεκμηρίωσης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 δεξιάς γωνίας (με αγωγό ρεύματος 1,5 μέτρα (4,92 πόδια)

και αγωγό NMEA 2000 0,5 μέτρα (1,64 πόδια))
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2.8 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom Pro 9 και 12
Τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρέχονται με τους παρακάτω αριθμούς προϊόντος: E70371,
E70481, E70372 και E70482.

1. Οθόνη MFD Axiom Pro
2. Στοιχεία πρόσοψης και επάνω πλευρά πληκτρολογίου
3. Τσιμούχα για τοποθέτηση σε επιφάνεια
4. Κάλυμμα ηλίου
5. Βάση περιστροφής
6. 2 στηρίγματα για τη βάση περιστροφής
7. Εξαρτήματα στερέωσης (4 βίδες με περιστρεφόμενη κεφαλή M4x40, 4 νάιλον παξιμάδια

ασφάλισης M4 και 4 ροδέλες M4)
8. Βίδα M3x5, δακτύλιος ασφάλισης M3 και ακροδέκτης M3 (για προαιρετική σύνδεση γείωσης)
9. Ευθύ καλώδιο τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183 1,5 μ. (4,92 πόδια)
10. Πακέτο τεκμηρίωσης
11. Καλώδιο δικτύου RayNet 2 μ. (6,6 πόδια)
12. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalkng ™ σε DeviceNet
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2.9 Παρεχόμενα εξαρτήματα - Axiom Pro 16
Τα αναφερόμενα εξαρτήματα παρέχονται με τους παρακάτω κωδικούς προϊόντων: E70373 και
E70483.

1. Οθόνη MFD Axiom Pro
2. Στοιχεία πρόσοψης και επάνω πλευρά πληκτρολογίου
3. Τσιμούχα για τοποθέτηση σε επιφάνεια
4. Κάλυμμα ηλίου
5. Πακέτο τεκμηρίωσης
6. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalkng ™ σε DeviceNet
7. Εξαρτήματα στερέωσης (4 βίδες με περιστρεφόμενη κεφαλή M4x40, 4 νάιλον παξιμάδια

ασφάλισης M4 και 4 ροδέλες M4)
8. Ευθύ καλώδιο τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183 1,5 μ. (4,92 πόδια)
9. Βίδα M3x5, δακτύλιος ασφάλισης M3 και ακροδέκτης M3 (για προαιρετική σύνδεση γείωσης)
10. Καλώδιο δικτύου RayNet 2 μ. (6,6 πόδια)
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3.1 Επιλογή τοποθεσίας
Προσοχή: Απαιτήσεις επιφάνειας τοποθέτησης
Το προϊόν αυτό είναι βαρύ. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προϊόντος ή/και
του σκάφους, πρέπει να τηρήσετε τα παρακάτω ΠΡΙΝ από την εγκατάσταση
του προϊόντος:

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες βάρους που αναγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης
που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλη και μπορεί να αντέξει το συγκεκριμένο
βάρος.

• Εάν η επιφάνεια τοποθέτησης δεν είναι κατάλληλη για το βάρος του προϊόντος,
μπορεί να χρειαστεί να την ενισχύσετε.

• Εάν δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό
εγκατάστασης ναυτικού εξοπλισμού για περαιτέρω οδηγίες.

Προειδοποίηση: Απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύματος
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος του σκάφους είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.
ΜΗΝ συνδέετε ή αποσυνδέετε τον εξοπλισμό με την τροφοδοσία
ενεργοποιημένη, εκτός εάν υποδεικνύεται στο παρόν έγγραφο.

Προειδοποίηση: Πιθανή πηγή ανάφλεξης
Το παρόν προϊόν ΔΕΝ είναι εγκεκριμένο για χρήση σε επικίνδυνα/εύφλεκτα
περιβάλλοντα. ΜΗΝ εγκαθιστάτε σε επικίνδυνο/εύφλεκτο περιβάλλον (όπως σε
μηχανοστάσιο ή κοντά σε δεξαμενές καυσίμων).

Γενικές απαιτήσεις θέσης
Όταν επιλέγετε θέση για το προϊόν, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη μια σειρά από παράγοντες.
Οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος είναι οι εξής:
• Εξαερισμός — Για να διασφαλίσετε την απαιτούμενη ροή αέρα:
– Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε χώρο με κατάλληλο μέγεθος.
– Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες. Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο
μεταξύ όλων των συσκευών του εξοπλισμού.

Τυχόν συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε εξάρτημα του συστήματος αναφέρονται στη συνέχεια
αυτού του κεφαλαίου.

• Επιφάνεια στερέωσης — Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διαθέτει την κατάλληλη στήριξη και είναι
τοποθετημένο σε ασφαλή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε μονάδες και μην ανοίγετε τρύπες σε
σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη δομή του σκάφους.

• Καλωδίωση — Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι τοποθετημένο σε σημείο που επιτρέπει την
κατάλληλη δρομολόγηση, στήριξη και σύνδεση των καλωδίων:
– Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης είναι 100 χιλ. (3,94 ίντσες), εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
– Χρησιμοποιήστε κλιπ για τα καλώδια, προκειμένου να μην ασκείται πίεση στους συνδέσμους.
– Εάν η εγκατάσταση απαιτεί την προσθήκη πολλών συσκευών φερρίτη σε ένα καλώδιο, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα κλιπ καλωδίου προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα παρέχεται η
απαραίτητη στήριξη για το επιπρόσθετο βάρος του καλωδίου.

• Είσοδος νερού — Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί και επάνω και κάτω από το κατάστρωμα.
Παρότι η μονάδα είναι αδιάβροχη, συνιστάται να την τοποθετήσετε σε προστατευόμενο σημείο,
ώστε να μην είναι άμεσα και μακροπρόθεσμα εκτεθειμένη στη βροχή και το θαλασσινό νερό.

• Ηλεκτρικές παρεμβολές — Επιλέξτε ένα σημείο αρκετά μακριά από συσκευές που μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές, όπως κινητήρες, γεννήτριες και ασύρματους πομπούς/δέκτες.

• Τροφοδοσία — Επιλέξτε ένα σημείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή τροφοδοσίας συνεχούς
ρεύματος (DC) του σκάφους. Έτσι, θα περιοριστεί το μήκος των καλωδίων στο ελάχιστο.
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Οδηγίες εγκατάστασης EMC
Ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα της Raymarine συμφωνούν με τους κατάλληλους κανονισμούς
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), για να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές ανάμεσα στον εξοπλισμό καθώς και την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν αυτές
οι παρεμβολές στην απόδοση του συστήματός σας.
Απαιτείται σωστή εγκατάσταση για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της απόδοσης EMC.

Σημείωση: Σε περιοχές όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες παρεμβολών EMC, μπορεί να
παρατηρήσετε κάποιες ελάχιστες παρεμβολές στη λειτουργία του προϊόντος. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, πρέπει να απομακρύνετε το προϊόν από την πηγή των παρεμβολών.

Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστάται όποτε είναι δυνατόν:
• Ο εξοπλισμός και τα καλώδια Raymarine που είναι συνδεδεμένα σε αυτό να βρίσκονται:
– Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) μακριά από κάθε εξοπλισμό μετάδοσης ή καλώδια που μεταφέρουν
ραδιοσήματα, π.χ. ασύρματους VHF, καλώδια και κεραίες. Στην περίπτωση ραδιοφώνων SSB,
η απόσταση πρέπει να αυξηθεί σε 7 πόδια (2 μ.).

– Περισσότερο από 2 μ. (7 πόδια) μακριά από την εμβέλεια μιας ακτίνας ραντάρ. Μια ακτίνα
ραντάρ συνήθως υποτίθεται ότι εξαπλώνεται κατά 20 μοίρες επάνω και κάτω από το στοιχείο
ραντάρ.

• Το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται από ξεχωριστή μπαταρία από αυτή που χρησιμοποιείται για
την εκκίνηση της μηχανής. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα
λειτουργίας και απώλεια δεδομένων, τα οποία μπορούν να προκληθούν εάν το σύστημα
εκκίνησης της μηχανής δεν διαθέτει ξεχωριστή μπαταρία.

• Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα καλώδια που καθορίζει η Raymarine.
• Μην κόβετε ή επιμηκύνετε τα καλώδια, εκτός εάν αυτό περιγράφεται με ακρίβεια στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης.

Σημείωση: Όταν δεν μπορείτε να τηρήσετε τις παραπάνω συστάσεις λόγω περιορισμών κατά
την εγκατάσταση, να εξασφαλίζετε πάντα τη μέγιστη δυνατή απόσταση ανάμεσα στα διάφορα
στοιχεία του ηλεκτρικού εξοπλισμού, για να παρέχετε τις καλύτερες συνθήκες απόδοσης EMC
σε όλη την εγκατάσταση.

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
Ορισμένες εξωτερικές, ηλεκτρικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων στις συσκευές GNSS (GPS), AIS και VHF, εάν ο εξοπλισμός δεν είναι
κατάλληλα μονωμένος και εκπέμπει υπερβολικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Οι λαμπτήρες και οι ταινίες LED, καθώς και οι επίγειοι τηλεοπτικοί δέκτες αποτελούν ορισμένα
συνηθισμένα παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών συσκευών.
Για να ελαχιστοποιήσετε τις από τέτοιου είδους συσκευές:
• Φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές GNSS (GPS), AIS και VHF.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας των εξωτερικών συσκευών δεν έχουν μπλεχτεί με τα
καλώδια τροφοδοσίας ή δεδομένων των συσκευών αυτών.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες συσκευές φερρίτη για την
καταστολή των υψηλών συχνοτήτων στη συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Οι συσκευές φερρίτη θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου, ώστε να είναι αποτελεσματικές στο
εύρος 100 MHz έως 2,5 GHz. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν στο καλώδιο τροφοδοσίας
και σε κάθε άλλο καλώδιο που εξέρχεται από τη συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εξόδου κάθε καλωδίου από τη συσκευή.

Απόσταση ασφαλείας από πυξίδες
Για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές από τις μαγνητικές πυξίδες του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι
τηρείται επαρκής απόσταση από το προϊόν.
Κατά την επιλογή της κατάλληλης θέσης για το προϊόν, θα πρέπει να επιδιώκετε να τηρείται η
μέγιστη δυνατή απόσταση από τις πυξίδες. Συνήθως, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον
1 μ. (3 πόδια) προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, σε ορισμένα μικρότερα σκάφη ενδέχεται να
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μην είναι δυνατή η τοποθέτηση του προϊόντος σε τόσο μεγάλη απόσταση από την πυξίδα. Σε
αυτήν την περίπτωση, κατά την επιλογή της θέσης του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πυξίδα δεν
επηρεάζεται από το προϊόν όταν είναι ενεργοποιημένο.

Απαιτήσεις θέσης GPS
Εκτός από τις γενικές οδηγίες που αφορούν τη θέση του ναυτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
υπάρχουν και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την
εγκατάσταση εξοπλισμού με εσωτερική κεραία GPS.

Θέση τοποθέτησης
• Τοποθέτηση στο κατάστρωμα (π.χ. σε ανοιχτό χώρο):Παρέχει την καλύτερη δυνατή απόδοση
GPS. (Για εξοπλισμό με τον κατάλληλο βαθμό στεγανοποίησης.)

• Τοποθέτηση κάτω από το κατάστρωμα (π.χ. σε κλειστό χώρο):Η απόδοση του GPS μπορεί να
είναι λιγότερο αποτελεσματική και να απαιτείται η τοποθέτηση εξωτερικού δέκτη GPS πάνω
από το κατάστρωμα.

1. Αυτή η θέση προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση GPS (πάνω από
το κατάστρωμα).

2. Σε αυτήν τη θέση, η απόδοση του GPS μπορεί να είναι λιγότερο
αποτελεσματική.

3. Αυτή η θέση ΔΕΝ συνιστάται για κεραία GPS.
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Κατασκευή σκάφους
Η κατασκευή του σκάφους μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του GPS. Για παράδειγμα, οι
κοντινές δομές μεγάλου βάρους, όπως τα δομικά διαφράγματα ή το εσωτερικό μεγαλύτερων
σκαφών μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ασθενέστερο σήμα GPS. Αντίστοιχες επιπτώσεις μπορεί
να υπάρξουν και από τα δομικά υλικά. Συγκεκριμένα, οι επιφάνειες από ατσάλι, αλουμίνιο ή
ανθρακοχάλυβα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του GPS. Πριν τοποθετήσετε εξοπλισμό με
εσωτερική κεραία GPS κάτω από το κατάστρωμα ή σε σκάφος ή επιφάνεια που έχει κατασκευαστεί
από ατσάλι, αλουμίνιο ή ανθρακοχάλυβα, ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

Επικρατούσες συνθήκες
Οι καιρικές συνθήκες και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σκάφος μπορεί να επηρεάσουν
την απόδοση του GPS. Κατά κανόνα, όταν υπάρχει νηνεμία και καθαρός ουρανός, υπάρχει και
ακριβέστερο σήμα GPS. Τα σκάφη που βρίσκονται σε ακραία βόρεια ή νότια γεωγραφικά πλάτη
μπορεί επίσης να έχουν ασθενέστερο σήμα GPS. Εάν η κεραία GPS έχει τοποθετηθεί κάτω από το
κατάστρωμα, είναι πιο επιρρεπής σε προβλήματα απόδοσης που σχετίζονται με τις επικρατούσες
συνθήκες.

Απαιτήσεις θέσης για τις οθόνες αφής
Οι οθόνες αφής προσφέρουν μια εναλλακτική λύση αντί της χρήσης των κουμπιών για τον έλεγχο
της οθόνης. Η πλήρης λειτουργικότητα του προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί με την οθόνη αφής.

Σημείωση:
Η απόδοση της οθόνης αφής μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον εγκατάστασης, ειδικά εάν
έχει τοποθετηθεί πάνω στο κατάστρωμα, όπου θα είναι εκτεθειμένη στα καιρικά στοιχεία και
ενδέχεται να παρουσιάσει τα εξής:
• Υψηλή θερμοκρασία στην οθόνη αφής — Εάν τοποθετήσετε την οθόνη σε σημείο που
εκτίθεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη αφής μπορεί να
υπερθερμανθεί.

• Προβλήματα στη λειτουργία της οθόνης αφής — Η παρατεταμένη έκθεση στη βροχή ή/και
κάλυψη από νερό μπορεί να προκαλέσει την απόκριση της οθόνης σε "ψευδή αγγίγματα" τα
οποία προκαλούνται από τη βροχή/το νερό που χτυπάει στην οθόνη.

Αν, λόγω της απαιτούμενης θέσης εγκατάστασης, η έκθεση σε αυτά τα καιρικά στοιχεία είναι
αναμενόμενη, τότε θα πρέπει να εξετάσετε τα εξής:
• κλείδωμα της λειτουργίας αφής και χρήση των κουμπιών — οθόνες HybridTouch
• προσάρτηση εξαρτήματος προστατευτικής κουκούλας τρίτου κατασκευαστή για οθόνη
προκειμένου να μειωθεί η έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και η ποσότητα του νερού στην
οποία εκτίθεται η οθόνη.

• εγκατάσταση απομακρυσμένου πληκτρολογίου, όπως το RMK-9, και χειρισμός της οθόνης εξ
αποστάσεως — για οθόνες μόνο με λειτουργία αφής

• αναβάθμιση σε οθόνη HybridTouch και χρήση των κουμπιών αντί της λειτουργίας αφής — για
οθόνες μόνο με λειτουργία αφής

Απαιτήσεις τοποθέτησης συσκευών Wi-Fi
Η απόδοση της σύνδεσης Wi-Fi μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Είναι σημαντικό
να ελέγξετε την απόδοση της σύνδεσης Wi-Fi στο σημείο που θέλετε, πριν προχωρήσετε στην
τοποθέτηση των συσκευών Wi-Fi.

Απόσταση και ισχύς σήματος
Η απόσταση μεταξύ των συσκευών Wi-Fi πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή. Μην υπερβείτε
τη μέγιστη δηλωμένη εμβέλεια της συσκευής σας Wi-Fi (η μέγιστη εμβέλεια διαφέρει ανάλογα
με τη συσκευή).
Η απόδοση μιας σύνδεσης Wi-Fi υποβαθμίζεται όσο μεγαλώνει η απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι
συσκευές που βρίσκονται μακριά λαμβάνουν μικρότερο εύρος ζώνης δικτύου. Οι συσκευές που
έχουν τοποθετηθεί στα όρια της μέγιστης εμβέλειας του σήματος Wi-Fi μπορεί να παρουσιάσουν
προβλήματα χαμηλής ταχύτητας σύνδεσης, διακοπής του σήματος ή αδυναμίας σύνδεσης.
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Οπτική επαφή και εμπόδια
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η συσκευή Wi-Fi θα πρέπει να έχει άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή
με την οποία θα συνδεθεί. Τα φυσικά εμπόδια μπορεί να υποβαθμίσουν ή και να μπλοκάρουν
εντελώς το σήμα Wi-Fi.
Η κατασκευή του σκάφους μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση του Wi-Fi. Για παράδειγμα,
τα μεταλλικά διαφράγματα και οι οροφές μειώνουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπλοκάρουν
εντελώς, το σήμα Wi-Fi.
Εάν το σήμα Wi-Fi περνάει μέσα από κάποιο διάφραγμα που περιέχει καλώδια, μπορεί να
υποβαθμιστεί η απόδοση του Wi-Fi.
Οι ανακλαστικές επιφάνειες, π.χ. οι μεταλλικές επιφάνειες, ορισμένα είδη γυάλινων επιφανειών,
ακόμα και οι καθρέφτες, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση ή και να μπλοκάρουν
το σήμα Wi-Fi.

Παρεμβολές και άλλος εξοπλισμός
Οι συσκευές Wi-Fi πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. (3 ποδών) από:
• Άλλες συσκευές Wi-Fi
• Συσκευές που μεταδίδουν ασύρματα σήματα στο ίδιο εύρος συχνοτήτων.
• Άλλες ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές ή ηλεκτρομαγνητικές συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν
παρεμβολές.

Οι παρεμβολές που λαμβάνουν οι συσκευές Wi-Fi άλλων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα
και στις δικές σας συσκευές. Για να διαπιστώσετε ποιο είναι το καλύτερο κανάλι Wi-Fi (κανάλι που
δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται από τις λιγότερες συσκευές), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα εργαλείο ανάλυσης Wi-Fi.

Διαστάσεις προϊόντος
Διαστάσεις τοποθέτησης οθόνης Axiom 7 σε βάση περιστροφής

A 250,4 χιλ. (9,86 ίντσες)
B 162,5 χιλ. (6,4 ίντσες)
C 76,4 χιλ. (3 ίντσες)
D • Ίσιοι σύνδεσμοι = 218 χιλ. (8,58 ίντσες)

• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 198 χιλ. (7,79 ίντσες)
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Διαστάσεις τοποθέτησης οθόνης Axiom 7 σε επιφάνεια και χωνευτής τοποθέτησης

Με βάση προσαρμογής

Με κιτ στερέωσης από την πίσω πλευρά

A 201,1 χιλ. (7,92 ίντσες)
B 133 χιλ. (5,24 ίντσες)
C 8 χιλ. (0,32 ίντσες)
D • Τοποθέτηση σε επιφάνεια = Μέγιστο 19,05 χιλ. (0,75 ίντσες)

• Χωνευτή τοποθέτηση = Μέγιστο 27,05 χιλ. (1,06 ίντσες)
E • Ίσιοι σύνδεσμοι = 218 χιλ. (8,58 ίντσες)

• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 198 χιλ. (7,79 ίντσες)
F 73 χιλ. ( 2,87 ίντσες)
G 132 χιλ. (5,2 ίντσες)
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Διαστάσεις τοποθέτησης οθόνης Axiom 9 και 12 σε βάση περιστροφής

Axiom™ 9 Axiom™ 12
A 265,03 χιλ. (10,43 ίντσες) 314 χιλ. (12,36 ίντσες)
B 187,81 χιλ. (7,39 ίντσες) 226,72 χιλ. (8,93 ίντσες)
C 76,71 χιλ. (3,02 ίντσες) 76,2 χιλ. (3 ίντσες)
D 65 χιλ. (2,56 ίντσες) 65 χιλ. (2,56 ίντσες)
E • Ίσιοι σύνδεσμοι = 178 χιλ. (7,01 ίντσες)

• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 158 χιλ.
(6,22 ίντσες)

• Ίσιοι σύνδεσμοι = 178 χιλ. (7,01 ίντσες)
• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 158 χιλ.
(6,22 ίντσες)

Διαστάσεις τοποθέτησης οθόνης Axiom 9 και 12 σε επιφάνεια και χωνευτής τοποθέτησης

Axiom™ 9 Axiom™ 12
A 244,08 χιλ. (9,64 ίντσες) 314 χιλ. (12,36 ίντσες)
B 157,78 χιλ. (6,21 ίντσες) 217 χιλ. (8,54 ίντσες)
C 8 χιλ. (0,31 ίντσες)
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Axiom™ 9 Axiom™ 12
D • Τοποθέτηση σε επιφάνεια = Μέγιστο 19,05 χιλ. (0,75 ίντσες)

• Χωνευτή τοποθέτηση = Μέγιστο 27,05 χιλ. (1,06 ίντσες)
E 157 χιλ. (6,18 ίντσες) 222 χιλ. (8,74 ίντσες)
F • Ίσιοι σύνδεσμοι = 178 χιλ. (7,01 ίντσες)

• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 158 χιλ.
(6,22 ίντσες)

• Ίσιοι σύνδεσμοι = 178 χιλ. (7,01 ίντσες)
• Δεξιοί γωνιακοί σύνδεσμοι = 158 χιλ.
(6,22 ίντσες)

Σημείωση:
Οι βάσεις στερέωσης στην πίσω πλευρά που απεικονίζονται αφορούν τις οθόνες Axiom™ 9. Οι
βάσεις στερέωσης για τις οθόνες Axiom™ 12 είναι διαφορετικές.

Διαστάσεις Axiom Pro 9 και 12

Axiom Pro 9 Axiom Pro 12
A 299,32 χιλ. (11,78 ίντσες) 358,03 χιλ. (14,1 ίντσες)
B 329,5 χιλ. (12,97 ίντσες) 388,5 χιλ. (15,3 ίντσες)
C 186,2 χιλ. (7,33 ίντσες) 246,13 χιλ. (9,69 ίντσες)
D 173,79 χιλ. (6,84 ίντσες) 222,8 χιλ. (8,77 ίντσες)
E 33,4 χιλ. (1,31 ίντσες) 31,9 χιλ. (1,26 ίντσες)
F 64,5 χιλ. (2,54 ίντσες) 64,4 χιλ. (2,54 ίντσες)
G Ίσιος σύνδεσμος 137,05 χιλ (5,4 ίντσες)

Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 117,05 χιλ.
(4,61 ίντσες)

Ίσιος σύνδεσμος 137,1 χιλ (5,4 ίντσες)
Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 117,1 χιλ.
(4,61 ίντσες)

Η 12,86 χιλ. (0,51 ίντσες) 12,86 χιλ. (0,51 ίντσες)
I 84 χιλ. (3,31 ίντσες) 89 χιλ. (3,50 ίντσες)
J Ίσιος σύνδεσμος 201,5 χιλ. (7,93 ίντσες)

Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 181,5 χιλ.
(7,15 ίντσες)

Ίσιος σύνδεσμος 201,5 χιλ. (7,93 ίντσες)
Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 181,5 χιλ.
(7,15 ίντσες)
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Διαστάσεις Axiom Pro 16

A 452,02 χιλ. (17,8 ίντσες)
B 258 χιλ. (10,16 ίντσες)
C 33,4 χιλ. (1,31 ίντσες)
D 68,4 χιλ. (2,69 ίντσες)
E Ίσιος σύνδεσμος 138,6 χιλ (5,46 ίντσες)

Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 118,6 χιλ. (4,67 ίντσες)
F 15,2 χιλ. (0,6 ίντσες)
G Ίσιος σύνδεσμος 207 χιλ. (8,15 ίντσες)

Σύνδεσμος με δεξιά γωνία 187 χιλ. (7,36 ίντσες)
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3.2 Επιλογές τοποθέτησης — Axiom

Επιλογές τοποθέτησης
Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
εγκατάστασης.

1. Τοποθέτηση σε βάση περιστροφής
2. Χωνευτή τοποθέτηση (η επιφάνεια τοποθέτησης και η οθόνη MFD βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο)
3. Τοποθέτηση σε επιφάνεια (η οθόνη MFD προεξέχει ελαφρώς από την επιφάνεια τοποθέτησης)
4. Τοποθέτηση από την μπροστινή πλευρά (με το βοηθητικό κιτ εγκατάστασης από την μπροστινή

πλευρά: 7”: A80498, 9”: A80500, 12”: A80502)
Οι προσαρμογείς οθονών MFD παλαιού τύπου διατίθενται επίσης για να σας διευκολύνουν να
πραγματοποιήσετε τη μετάβαση από παλαιότερες MFD σε νέες MFD Axiom. Ανατρέξτε στην
ενότητα για μια λίστα των διαθέσιμων προσαρμογέων.

Τοποθέτηση σε βάση (περιστροφής)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση για να τοποθετήσετε την οθόνη MFD σε μια οριζόντια
επιφάνεια ή να την κρεμάσετε ψηλά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο σημείο για την τοποθέτηση της οθόνης MFD και ότι
υπάρχει αρκετός κενός χώρος για να μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης MFD ή και να
αφαιρέσετε πλήρως την οθόνη MFD, εάν χρειαστεί. Εάν θέλετε να κρεμάσετε την οθόνη, φροντίστε
να βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τα στηρίγματα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από
τη θέση τους λόγω των κραδασμών που δημιουργούνται κατά την κίνηση του σκάφους.
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Σημείωση: Η εικόνα δείχνει μια οθόνη Axiom™ 7 που τοποθετείται σε πλαστική βάση περιστροφής.
Η βάση περιστροφής που παρέχεται με τις οθόνες Axiom™ 9 και Axiom™ 12 είναι μεταλλική
και, επομένως, διαφέρει στην όψη από την εικονιζόμενη βάση. Μεταλλική βάση περιστροφής
διατίθεται και για τις οθόνες Axiom™ 7, ως προαιρετικό εξάρτημα με κωδικό R70524.

1. Σημαδέψτε και ανοίξτε 4 οπές-οδηγούς στην επιφάνεια τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας τη
βάση ως πρότυπο.

2. Στερεώστε τη βάση περιστροφής στην επιφάνεια τοποθέτησης με λαμαρινόβιδες.

Εάν η επιφάνεια τοποθέτησης είναι πολύ λεπτή για τις παρεχόμενες βίδες, χρησιμοποιήστε
ανοξείδωτες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια ασφάλισης. Εναλλακτικά, ενισχύστε την πίσω πλευρά
της επιφάνειας τοποθέτησης.

3. Στερεώστε την οθόνη MFD στη βάση χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα στηρίγματα και
βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις της καστάνιας έχουν ασφαλίσει σωστά.

Τα στηρίγματα πρέπει να τα σφίξετε με το χέρι και αρκετά καλά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
να μετακινηθεί η οθόνη MFD από τη θέση της όταν κινείται το σκάφος.

4. Δρομολογήστε και συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια.
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3.3 Χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε επιφάνεια για οθόνη
Axiom 7

Αφαίρεση του προσαρμογέα βάσης περιστροφής από την οθόνη Axiom™ 7
Μπορείτε να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα βάσης περιστροφής που είναι τοποθετημένος στην
οθόνη Axiom™ 7 και να τον χρησιμοποιήσετε ως σφιγκτήρα κατά τη χωνευτή τοποθέτηση ή την
τοποθέτηση της οθόνης σε επιφάνεια. Επίσης, πρέπει να αφαιρέσετε αυτόν τον προσαρμογέα πριν
από την τοποθέτηση της μονάδας, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε βάση στερέωσης από την
πίσω πλευρά ή το κιτ εγκατάστασης από την μπροστινή πλευρά.

1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες M5x16 με ένα εξάγωνο κλειδί (κλειδί Allen) 4 χιλιοστών.
2. Τραβήξτε τον προσαρμογέα της βάσης περιστροφής και αφαιρέστε τον από την οθόνη MFD.

Τοποθέτηση σε επιφάνεια ή χωνευτή τοποθέτηση για οθόνη Axiom™ 7 μόνο
Όταν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση από την πίσω πλευρά της επιφάνειας τοποθέτησης, τότε
μπορείτε να τοποθετήσετε την οθόνη MFD είτε πάνω στην επιφάνεια αυτή είτε χωνευτά.
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τον προσαρμογέα της βάσης περιστροφής από την πίσω
πλευρά της οθόνης MFD.
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1. Δημιουργήστε το απαιτούμενο άνοιγμα στην επιφάνεια τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας το
πρότυπο τοποθέτησης σε επιφάνεια/χωνευτής τοποθέτησης ως οδηγό. Εάν πρόκειται να
κάνετε χωνευτή τοποθέτηση, ακολουθήστε και τις πληροφορίες για τη δημιουργία εγκοπής
που υπάρχουν στο πρότυπο τοποθέτησης.

2. Βιδώστε τα 4 μπουζόνια στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πίσω πλευρά της φλάντζας και τοποθετήστε την στην πίσω

πλευρά της οθόνης MFD, φροντίζοντας η μαύρη, μαλακή πλευρά της φλάντζας να ακουμπάει
στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.

4. Τοποθετήστε την οθόνη MFD στο άνοιγμα που έχετε δημιουργήσει.

Σημαντικό: Εάν κάνετε χωνευτή τοποθέτηση πάνω από το κατάστρωμα, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε σιλικόνη κατάλληλη για σκάφη για να κλείσετε το κενό ανάμεσα στην άκρη της
επιφάνειας τοποθέτησης και στην άκρη της οθόνης MFD.

5. Τοποθετήστε την προσαρμογέα της βάσης περιστροφής στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
6. Στερεώστε την οθόνη MFD στη θέση της σφίγγοντας τα παξιμάδια στα μπουζόνια με το χέρι.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη στη μονάδα, ΜΗΝ σφίξετε τα παξιμάδια
υπερβολικά. Σφίξτε μόνο με το χέρι.

7. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή ανάγνωσης καρτών της
οθόνης MFD, η οποία βρίσκεται πίσω από το ελαστικό κάλυμμα, στην πίσω πλευρά της οθόνης.

8. Δρομολογήστε και συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια.

Σημείωση: Το κάλυμμα προστασίας από τον ήλιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία αφορά την
τοποθέτηση σε βάση περιστροφής. Για την τοποθέτηση σε επιφάνεια, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
το κάλυμμα προστασίας από τον ήλιο με κωδικό R70527 που παρέχεται ως προαιρετικό
αξεσουάρ. Για τη χωνευτή τοποθέτηση δεν παρέχεται κάλυμμα προστασίας από τον ήλιο.
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3.4 Τοποθέτηση σε επιφάνεια ή χωνευτή τοποθέτηση με το κιτ
στερέωσης από την πίσω πλευρά
Όταν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση από την πίσω πλευρά της επιφάνειας τοποθέτησης, τότε
μπορείτε να τοποθετήσετε την οθόνη MFD είτε πάνω στην επιφάνεια αυτή είτε χωνευτά,
χρησιμοποιώντας το κιτ στερέωσης από την πίσω πλευρά.
Εάν έχετε οθόνη MFD Axiom™ 7 με ήδη τοποθετημένο προσαρμογέα για τη βάση περιστροφής, θα
πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε αυτόν τον προσαρμογέα από την πίσω πλευρά της οθόνης MFD.

1. Δημιουργήστε το απαιτούμενο άνοιγμα στην επιφάνεια τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας το
πρότυπο τοποθέτησης σε επιφάνεια/χωνευτής τοποθέτησης ως οδηγό. Εάν πρόκειται να
κάνετε χωνευτή τοποθέτηση, ακολουθήστε και τις πληροφορίες για τη δημιουργία εγκοπής
που υπάρχουν στο πρότυπο τοποθέτησης.

2. Βιδώστε τα 4 μπουζόνια στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πίσω πλευρά της φλάντζας και τοποθετήστε την στην πίσω

πλευρά της οθόνης MFD, φροντίζοντας η μαύρη, μαλακή πλευρά της φλάντζας να ακουμπάει
στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.

4. Τοποθετήστε την οθόνη MFD στο άνοιγμα που έχετε δημιουργήσει.

Σημαντικό: Εάν κάνετε χωνευτή τοποθέτηση πάνω από το κατάστρωμα, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε σιλικόνη κατάλληλη για σκάφη για να κλείσετε το κενό ανάμεσα στην άκρη της
επιφάνειας τοποθέτησης και στην άκρη της οθόνης MFD.

5. Τοποθετήστε τις βάσεις στερέωσης από την πίσω πλευρά πάνω από τα μπουζόνια.

Οι βάσεις διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης MFD. Ωστόσο, η διαδικασία
τοποθέτησης είναι πάντα η ίδια.
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6. Στερεώστε την οθόνη MFD στη θέση της σφίγγοντας τα παξιμάδια στα μπουζόνια με το χέρι.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη στη μονάδα, ΜΗΝ σφίξετε τα παξιμάδια
υπερβολικά. Σφίξτε μόνο με το χέρι.

7. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή ανάγνωσης καρτών της
οθόνης MFD, η οποία βρίσκεται πίσω από το ελαστικό κάλυμμα, στην πίσω πλευρά της οθόνης.

8. Δρομολογήστε και συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια.
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3.5 Επιλογές τοποθέτησης — Axiom Pro

Επιλογές τοποθέτησης
Τα Axiom Pro 9, 12 και 16 μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνεια. Τα Axiom Pro 9 και 12 μπορούν
επίσης να τοποθετηθούν σε βραχίονα περιστροφής.

Οι προσαρμογείς MFD παλαιού τύπου διατίθενται επίσης για να σας διευκολύνουν να
πραγματοποιήσετε τη μετάβαση από παλαιότερες MFD σε νέες MFD Axiom Pro. Ανατρέξτε στο
για μια λίστα των διαθέσιμων προσαρμογέων.

Τοποθέτηση σε επιφάνεια
Η οθόνη MFD έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε επιφάνεια.
Πριν τοποθετήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
• Έχετε επιλέξει κατάλληλο σημείο.
• Έχετε εντοπίσει τις καλωδιακές συνδέσεις και τη διαδρομή των καλωδίων.
• Έχετε αφαιρέσει το πληκτρολόγιο με τα κουμπιά μενού / αρχικής οθόνης.
• Έχετε αφαιρέσει τα καλύμματα των μπροστινών βιδών.
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1. Ελέγξτε την επιλεγμένη θέση τοποθέτησης. Το σημείο αυτό πρέπει να είναι μια καθαρή και
επίπεδη επιφάνεια με αρκετό κενό χώρο πίσω από το πλαίσιο.

2. Στερεώστε το παρεχόμενο πρότυπο στερέωσης στο επιλεγμένο σημείο χρησιμοποιώντας
προστατευτική ή αυτοκόλλητη ταινία.

3. Με ένα κατάλληλο κυκλικό πριόνι (το μέγεθος υποδεικνύεται στο πρότυπο), ανοίξτε μια τρύπα
σε κάθε γωνία της περιοχής κοπής.

4. Με μια κατάλληλη σέγα, κόψτε κατά μήκος του εσωτερικού άκρου της γραμμής κοπής.
5. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χωράει στο κενό που δημιουργήθηκε και έπειτα λειάνετε με λίμα τα

άκρα.
6. Ανοίξτε τέσσερις οπές, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο, για να τοποθετήσετε τις βίδες

στερέωσης.
7. Τοποθετήστε την τσιμούχα στην πίσω πλευρά της οθόνης και πιέστε την σταθερά πάνω στη

φλάντζα.
8. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, δεδομένων και άλλων λειτουργιών στην οθόνη MFD.
9. Σύρετε τη μονάδα στη θέση της και στερεώστε τη με τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης.
10. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο με τα κουμπιά μενού / αρχικής οθόνης σύροντάς το από την

πάνω πλευρά της οθόνης MFD προς τα κάτω.
11. Συνδέστε τα εξαρτήματα της πρόσοψης και στις δύο πλευρές της οθόνης MFD.

Σημείωση: Η παρεχόμενη τσιμούχα προσφέρει στεγανοποίηση μεταξύ της μονάδας και μιας
κατάλληλης επίπεδης και άκαμπτης επιφάνειας τοποθέτησης ή της πυξιδοθήκης. Η τσιμούχα
πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις τοποθετήσεις. Επίσης, εάν η επιφάνεια στερέωσης ή η
πυξιδοθήκη δεν είναι απόλυτα επίπεδη και άκαμπτη ή διαθέτει ανώμαλη επίστρωση, ενδέχεται να
είναι απαραίτητη η χρήση ναυτικού υλικού στεγανοποίησης.
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Τοποθέτηση του κουμπιού μενού / αρχικής οθόνης
Για να τοποθετήσετε το κουμπί μενού / αρχικής οθόνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Σύρετε την πίσω πλευρά πίσω από τις γλωττίδες τοποθέτησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

Αφαίρεση των εξαρτημάτων της πρόσοψης
Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την οθόνη MFD μετά την εγκατάστασή της, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα
εξαρτήματα της πρόσοψης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξαρτήματα στερέωσης.

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την άκρη ενός μικρού επίπεδου κατσαβιδιού στις εγκοπές που
υπάρχουν γύρω από τα άκρα των εξαρτημάτων της πρόσοψης.

2. Ανασηκώστε προσεκτικά το κατσαβίδι για να σπρώξετε το εξάρτημα της πρόσοψης προς τα
μπροστά και να το αφαιρέσετε από την οθόνη.
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Η πρόσοψη θα πρέπει τώρα να αποσπάται εύκολα από την οθόνη.

Τοποθέτηση βραχίονα (περιστροφής)
Οι οθόνες MFD Axiom Pro 9 και 12 μπορούν να τοποθετηθούν στον παρεχόμενο βραχίονα
περιστροφής. Ο βραχίονας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της MFD σε οριζόντια
επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο σημείο για την τοποθέτηση της οθόνης MFD και ότι
υπάρχει αρκετός κενός χώρος για να μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης MFD ή και να
αφαιρέσετε πλήρως την οθόνη MFD, εάν χρειαστεί. Εάν θέλετε να κρεμάσετε την οθόνη, φροντίστε
να βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τα στηρίγματα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από
τη θέση τους λόγω των κραδασμών που δημιουργούνται κατά την κίνηση του σκάφους.
Πριν τοποθετήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
• Έχετε χρησιμοποιήσει αρκετά εξαρτήματα στερέωσης για να ασφαλίσετε το βραχίονα στην
επιφάνεια τοποθέτησης.

• Έχετε τοποθετήσει τα κουμπιά μενού / αρχικής οθόνης και τα εξαρτήματα της πρόσοψης.

1. Σημαδέψτε και ανοίξτε 5 οπές-οδηγούς στην επιφάνεια τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας το
βραχίονα ως πρότυπο.

2. Στερεώστε τη βάση περιστροφής στην επιφάνεια τοποθέτησης με λαμαρινόβιδες.

Εάν η επιφάνεια τοποθέτησης είναι πολύ λεπτή για τις παρεχόμενες βίδες, χρησιμοποιήστε
ανοξείδωτες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια ασφάλισης. Εναλλακτικά, ενισχύστε την πίσω πλευρά
της επιφάνειας τοποθέτησης.

3. Στερεώστε την οθόνη MFD στη βάση χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα στηρίγματα και
βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις της καστάνιας έχουν ασφαλίσει σωστά.

Τα στηρίγματα πρέπει να τα σφίξετε με το χέρι και αρκετά καλά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
να μετακινηθεί η οθόνη MFD από τη θέση της όταν κινείται το σκάφος.

4. Δρομολογήστε και συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια.
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4.1 Επισκόπηση συνδέσεων

Σύνδεσμοι οθόνης MFD

Σύνδεσμος Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Σύνδεση δικτύου Δίκτυο ή συσκευή
RayNet

Για τα διαθέσιμα
καλώδια, ανατρέξτε
στην ενότητα
Ανταλλακτικά και
εξαρτήματα.

Σύνδεση βοηθητικού
εξοπλισμού

• Απομακρυσμένη
συσκευή ανάγνωσης
καρτών RCR-SDUSB

• Απομακρυσμένη
συσκευή ανάγνωσης
καρτών RCR-2

Τοποθετημένο
καλώδιο της συσκευής
RCR-SDUSB/RCR-2
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Σύνδεσμος Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Σύνδεση τροφοδοσίας
/ NMEA 2000

Τροφοδοσία 12 V DC /
NMEA2000ή κεντρικό
δίκτυο (backbone)
SeaTalkng ®

Παρέχεται μαζί με το
προϊόν

Προαιρετικό σημείο
γείωσης

Γείωση RF σκάφους
ή αρνητικός πόλος
μπαταρίας

Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην
ενότητα Γείωση
— Προαιρετικός
αποκλειστικός
αγωγός γείωσης

Ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης MFD που διαθέτετε, υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές
σύνδεσης μορφοτροπέα.
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Επιλογές σύνδεσης μορφοτροπέα

Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Για τις συνδέσεις
μορφοτροπέα απαιτείται η
σύνδεση εξωτερικής μονάδας
βυθόμετρου.

Δεν υπάρχουν

Μορφοτροπείς DownVision™ Καλώδιο μορφοτροπέα
ή καλώδιο προέκτασης
μορφοτροπέα

Μορφοτροπείς RealVision™ 3D Καλώδιο μορφοτροπέα
ή καλώδιο προέκτασης
μορφοτροπέα
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4.2 Επισκόπηση συνδέσεων (Axiom Pro)

Επιλογές σύνδεσης Axiom Pro

Σύνδεσμος Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Σύνδεση GA150 Κεραία GA150 Τοποθετημένο
καλώδιο της GA150

Σύνδεση NMEA 2000 • Κεντρικό δίκτυο
(backbone)
SeaTalkng ®

• Κεντρικό δίκτυο
(backbone) NMEA
2000

• Καλώδιο
προσαρμογέα
SeaTalkng ® σε
DeviceNet

• Καλώδια DeviceNet

Σύνδεση δικτύου (x 2) Δίκτυο ή συσκευή
RayNet

Καλώδιο RayNet με
θηλυκό σύνδεσμο

Σύνδεση βοηθητικού
εξοπλισμού

• Απομακρυσμένη
συσκευή ανάγνωσης
καρτών RCR-SDUSB

• Απομακρυσμένη
συσκευή ανάγνωσης
καρτών RCR-2

Τοποθετημένο
καλώδιο της συσκευής
RCR-SDUSB/RCR-2
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Σύνδεσμος Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Τροφοδοσία / Είσοδος
βίντεο / Σύνδεση
NMEA 0183

Τροφοδοσία 12/24 V
DC / Είσοδος βίντεο /
NMEA 0183

Καλώδιο τροφοδοσία-
ς/βίντεο/0183

Προαιρετικό σημείο
γείωσης

Γείωση RF σκάφους
ή αρνητικός πόλος
μπαταρίας

Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην
ενότητα

Σημείωση:
Για τα διαθέσιμα καλώδια, ανατρέξτε στην ενότητα Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης MFD που διαθέτετε, υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές
σύνδεσης μορφοτροπέα.

Axiom Pro RVX — Επιλογές σύνδεσης μορφοτροπέα

Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Μορφοτροπείς RealVision™ 3D • Καλώδιο μορφοτροπέα
• Καλώδιο προέκτασης
• Καλώδιο προσαρμογέα

Μορφοτροπείς 1 kW • Καλώδιο μορφοτροπέα
• Καλώδιο προέκτασης
• Καλώδιο προσαρμογέα
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Σημείωση:
Ανατρέξτε στην ενότητα 2.3 Συμβατοί μορφοτροπείς για να δείτε μια λίστα με τους συμβατούς
μορφοτροπείς.
Για τα διαθέσιμα καλώδια προσαρμογέα μορφοτροπέα, ανατρέξτε στην ενότητα Ανταλλακτικά
και εξαρτήματα.

Axiom Pro S — Επιλογές σύνδεσης μορφοτροπέα

Σύνδεσμος Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Μορφοτροπείς CPT-S μέσω
καλωδίων προσαρμογέα.

• Καλώδια προσαρμογέα

Σημείωση:
Για τα διαθέσιμα καλώδια, ανατρέξτε στην ενότητα Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
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4.3 Σύνδεση καλωδίων
Για να συνδέσετε το καλώδιο ή τα καλώδια στη συσκευή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος στο σκάφος είναι απενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θα συνδέσετε έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες

εγκατάστασης που τη συνοδεύουν.
3. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός τους είναι σωστός, σπρώξτε τα βύσματα των

καλωδίων εντελώς μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές.
4. Εφόσον υπάρχει μηχανισμός κλειδώματος, τοποθετήστε τον προκειμένου να διασφαλίσετε

την ασφαλή σύνδεση.
5. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν γυμνά άκρα καλωδιακών συνδέσεων είναι κατάλληλα μονωμένα, ώστε να

αποφευχθεί η διάβρωσή τους λόγω εισροής νερού.
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4.4 Σύνδεση τροφοδοσίας
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε τροφοδοσία 12 V DC. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
με απευθείας σύνδεση του καλωδίου με μια μπαταρία είτε με σύνδεση του καλωδίου σε πίνακα
διανομής. Εάν το σκάφος σας διαθέτει τροφοδοσία 24 V, απαιτείται κατάλληλος μετατροπέας
τάσης. Η συσκευή διαθέτει προστασία από την αντίστροφη πολικότητα.

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 συνδέεται στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
2. Ο αγωγός γείωσης συνδέεται στο σημείο γείωσης RF. Εάν δεν υπάρχει σημείο γείωσης,

συνδέστε το στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας.
3. Ο θετικός (κόκκινος) αγωγός συνδέεται στο θετικό πόλο (+) της μπαταρίας.
4. Πρέπει να τοποθετήσετε μια αδιάβροχη ασφαλειοθήκη με ασφάλεια 7 Α (δεν παρέχεται).
5. Ο αρνητικός αγωγός συνδέεται στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.

Σύνδεση τροφοδοσίας (Axiom Pro)
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε τροφοδοσία 12 ή 24 V DC. Αυτό μπορεί να γίνει
είτε με απευθείας σύνδεση του καλωδίου με μια μπαταρία είτε με σύνδεση του καλωδίου σε πίνακα
διανομής. Η συσκευή διαθέτει προστασία από την αντίστροφη πολικότητα.

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183 συνδέεται στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
2. Ο αγωγός γείωσης συνδέεται στο σημείο γείωσης RF. Εάν δεν υπάρχει σημείο γείωσης,

συνδέστε το στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας.
3. Ο θετικός (κόκκινος) αγωγός συνδέεται στο θετικό πόλο (+) της μπαταρίας.
4. Ασφάλεια.
5. Ο αρνητικός αγωγός συνδέεται στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.
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Ονομαστικές τιμές ασφάλειας Axiom
Ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού διακόπτη
Για το προϊόν σας ισχύουν οι παρακάτω ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού
διακόπτη:
Ονομαστική τιμή ασφάλειας σε σειρά Ονομαστική τιμή θερμικού διακόπτη
7 A 7 A

Σημείωση:
• Η κατάλληλη ονομαστική τιμή της ασφάλειας για το θερμικό διακόπτη εξαρτάται από τον
αριθμό των συσκευών που θα συνδέσετε. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σας μπορεί να διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια σε
σειρά. Εάν όχι, μπορείτε να προσθέσετε μια ασφάλεια σε σειρά / έναν διακόπτη στο θετικό
αγωγό της σύνδεσης τροφοδοσίας της συσκευής.

Ονομαστικές τιμές ασφάλειας Axiom Pro
Ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού διακόπτη
Για το προϊόν σας ισχύουν οι παρακάτω ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού
διακόπτη:
Ονομαστική τιμή ασφάλειας σε σειρά Ονομαστική τιμή θερμικού διακόπτη
15 A 15 A (εάν γίνεται σύνδεση μίας συσκευής μόνο)

Σημείωση:
• Η κατάλληλη ονομαστική τιμή της ασφάλειας για το θερμικό διακόπτη εξαρτάται από τον
αριθμό των συσκευών που θα συνδέσετε. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σας μπορεί να διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια σε
σειρά. Εάν όχι, μπορείτε να προσθέσετε μια ασφάλεια σε σειρά στο θετικό αγωγό της σύνδεσης
τροφοδοσίας του προϊόντος σας.

Προσοχή: Προστασία τροφοδοσίας ρεύματος
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος
προστατεύεται επαρκώς μέσω μιας ασφάλειας κατάλληλης τιμής ή ενός
αυτόματου διακόπτη κυκλώματος.

Διανομή τροφοδοσίας
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική
• Το προϊόν παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας, είτε ως ξεχωριστό εξάρτημα είτε μόνιμα
τοποθετημένο στο προϊόν. Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται
με τη συσκευή. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε καλώδιο τροφοδοσίας που έχει σχεδιαστεί για άλλη
συσκευή ή παρέχεται με άλλη συσκευή.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαπιστώσετε ποιους αγωγούς
διαθέτει το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σας και πού πρέπει να τους συνδέσετε,
ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τροφοδοσίας.

• Για περισσότερες πληροφορίες υλοποίησης σχετικά με ορισμένες συνηθισμένες συνθήκες
διανομής τροφοδοσίας, δείτε παρακάτω.

Σημαντικό:
Κατά το σχεδιασμό και την καλωδίωση, πρέπει να συνυπολογίσετε τις υπόλοιπες συσκευές
που περιλαμβάνονται στο σύστημα, καθώς ορισμένες από αυτές (π.χ. μονάδες βυθόμετρου)
μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά το ηλεκτρικό σύστημα του σκάφους απαιτώντας ιδιαίτερα
αυξημένη τροφοδοσία.
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Σημείωση:
Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν
να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Καλύπτουν τις συνήθεις συνθήκες τροφοδοσίας ενός
σκάφους, αλλά ΔΕΝ καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το
πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine ή σε ηλεκτρολόγο σκαφών που διαθέτει την
απαραίτητη εξειδίκευση.

Υλοποίηση — Απευθείας σύνδεση με μπαταρία
• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην
μπαταρία του σκάφους, μέσω ασφάλειας ή διακόπτη με την κατάλληλη ονομαστική τιμή.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή ενδέχεται να ΜΗΝ περιλαμβάνει
ξεχωριστό αγωγό γείωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε μόνο τον κόκκινο και
τον μαύρο αγωγό του καλωδίου τροφοδοσίας.

• Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας ΔΕΝ διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια σε σειρά,
ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσετε μια ασφάλεια ή ένα διακόπτη με κατάλληλη ονομαστική τιμή ανάμεσα
στον κόκκινο αγωγό και στο θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας.

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες για τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειών σε σειρά που
περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση της συσκευής.

• Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, φροντίστε
να τηρήσετε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας που
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση της συσκευής.
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A Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Α: Ενδείκνυται για σκάφη με κοινό σημείο γείωσης RF. Σε
αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό
αγωγό γείωσης, θα πρέπει να συνδέσετε αυτόν τον αγωγό στο κοινό σημείο γείωσης
του σκάφους.

B Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Β: Ενδείκνυται για σκάφη χωρίς κοινό σημείο γείωσης RF.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό
αγωγό γείωσης, θα πρέπει να συνδέσετε αυτόν τον αγωγό απευθείας στον αρνητικό
ακροδέκτη της μπαταρίας.

Υλοποίηση — Σύνδεση σε πίνακα διανομής

• Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλο
διακόπτη του πίνακα διανομής του σκάφους ή σε εργοστασιακό σημείο διανομής τροφοδοσίας.

• Η τροφοδοσία στο σημείο διανομής θα πρέπει να γίνεται από την κύρια πηγή τροφοδοσίας
του σκάφους με καλώδιο 8 AWG (8,36 χιλ.2).

• Ιδανικά, κάθε στοιχείο του εξοπλισμού πρέπει να συνδέεται με ξεχωριστό διακόπτη ή ασφάλεια
κατάλληλης ονομαστικής τιμής και να διαθέτει την κατάλληλη προστασία κυκλώματος. Στις
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο και υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία του
εξοπλισμού συνδεδεμένα με τον ίδιο διακόπτη, χρησιμοποιήστε ξεχωριστές ασφάλειες σε σειρά
για κάθε κύκλωμα τροφοδοσίας ώστε να εξασφαλίσετε την απαραίτητη προστασία.
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1 Θετική σειρά (+)
2 Αρνητική σειρά (-)
3 Διακόπτης κυκλώματος
4 Ασφάλεια

• Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρείτε τις προτεινόμενες ονομαστικές τιμές των διακοπτών /
ασφαλειών που αναφέρονται στην τεκμηρίωση της συσκευής.

Σημαντικό:
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κατάλληλη ονομαστική τιμή για το θερμικό διακόπτη ή την ασφάλεια
εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που θα συνδέσετε.

Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας
Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, φροντίστε
να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:
• Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε μονάδας του συστήματός σας πρέπει να δρομολογείται ως
ξεχωριστό καλώδιο 2 αγωγών από τη μονάδα μέχρι την μπαταρία ή τον πίνακα διανομής του
σκάφους.

• Για τις προεκτάσεις των καλωδίων τροφοδοσίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε καλώδιο
με ελάχιστο διαμέτρημα 16 AWG (1,31 χιλ.2). Για καλωδιώσεις που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα,
συνιστάται να προτιμήσετε καλώδιο μεγαλύτερου διαμετρήματος (π.χ. 14 AWG (2,08 χιλ.2) ή
12 AWG (3,31 χιλ.2) ).

• Μια σημαντική προϋπόθεση για οποιοδήποτε μήκος καλωδίου τροφοδοσίας
(συμπεριλαμβανομένων των προεκτάσεων) είναι η διασφάλιση μιας συνεχούς ελάχιστης τάσης
10,8 V στο σύνδεσμο τροφοδοσίας της συσκευής, με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία στα 11 V.

Σημαντικό: Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες συσκευές του συστήματός σας (π.χ. μονάδες
βυθόμετρου) μπορεί να δημιουργήσουν τάσεις κορυφής ορισμένες φορές, επηρεάζοντας έτσι την
τάση που είναι διαθέσιμη για τις υπόλοιπες συσκευές.
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Γείωση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ξεχωριστές οδηγίες γείωσης που παρέχονται στην
τεκμηρίωση του προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες
Συνιστάται να ακολουθείτε τη βέλτιστη πρακτική σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
σκαφών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα παρακάτω πρότυπα:
• Επαγγελματικός κώδικας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων σε σκάφη BMEA
• Πρότυπο εγκαταστάσεων NMEA 0400
• Ηλεκτρολογικά συστήματα AC & DC σε σκάφη ABYC E-11
• Φορτιστές μπαταριών και αντιστροφείς ABYC A-31
• Αντικεραυνική προστασία ABYC TE-4

Προειδοποίηση: Γείωση προϊόντος
Πριν τροφοδοτήσετε αυτό το προϊόν με ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι έχει γειωθεί
σωστά, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με θετική γείωση.
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Γείωση — Προαιρετικός αποκλειστικός αγωγός γείωσης
Οι συχνότητες που εκπέμπονται από εξοπλισμό, όπως από τροφοδοτικά μεταγωγέα ή πομπούς
MF/HF κ.λπ., μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στην οθόνη αφής της MFD. Εάν αντιμετωπίζετε
προβλήματα με την απόδοση της οθόνης αφής, η τοποθέτηση ενός επιπλέον αποκλειστικού αγωγού
γείωσης μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα.

Σημείωση:
Ο επιπλέον αγωγός συμπληρώνει τον αγωγό γείωσης (θωράκιση) που είναι μέρος του καλωδίου
τροφοδοσίας του προϊόντος και πρέπει να χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ όταν παρατηρούνται
παρεμβολές στην οθόνη αφής.

Συνδέστε το ένα άκρο του πρόσθετου αγωγού γείωσης (δεν παρέχεται) στη συσκευή σας.
Συνδέστε το άλλο άκρο του πρόσθετου αγωγού γείωσης στο ίδιο σημείο με τον αγωγό γείωσης
(θωράκιση) του καλωδίου τροφοδοσίας. Το σημείο αυτό είναι το σημείο γείωσης RF του σκάφους ή,
στα σκάφη που δεν διαθέτουν σύστημα γείωσης RF, ο αρνητικός ακροδέκτης της μπαταρίας.
Το σύστημα τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος πρέπει:
• Να είναι αρνητικά γειωμένο, με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας συνδεδεμένο στη γείωση
του σκάφους, ή

• Να είναι ελεύθερο, χωρίς κανέναν πόλο της μπαταρίας συνδεδεμένο στη γείωση του σκάφους.
Εάν απαιτείται γείωση για αρκετά στοιχεία, μπορούν πρώτα να συνδεθούν σε ένα τοπικό σημείο
(π.χ. εντός του πίνακα συνδέσεων), το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με κατάλληλα διαβαθμισμένο
αγωγό στην κοινή γείωση RF του σκάφους.

Υλοποίηση
Η προτιμώμενη ελάχιστη απαίτηση για τη διαδρομή γείωσης είναι μια επίπεδη πλεξούδα από
επικασσιτερωμένο χαλκό με ονομαστική τιμή 30 A (1/4 ίντσας), ή μεγαλύτερη. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ισοδύναμος αγωγός πλεξούδας καλωδίων, διαβαθμισμένος
ως εξής:
• για μήκος <1 μέτρου (3 ποδών), χρησιμοποιήστε αγωγό 6 χιλ.2 (#10 AWG) ή μεγαλύτερο.
• για μήκος >1 μέτρου (3 ποδών), χρησιμοποιήστε αγωγό 8 χιλ.2 (#8 AWG), ή μεγαλύτερο.
Σε οποιοδήποτε σύστημα γείωσης, το μήκος της πλεξούδας ή των αγωγών σύνδεσης πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό.
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Αναφορές
• ISO10133/13297
• Κώδικας πρακτικής BMΕΑ
• NMEA 0400
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4.5 Σύνδεση NMEA 0183 (Axiom Pro)
Οι συσκευές NMEA 0183 μπορούν να συνδεθούν στην οθόνη MFD χρησιμοποιώντας τους αγωγούς
NMEA 0183 στο παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183.
Υπάρχουν 2 θύρες NMEA 0183:
• Θύρα 1: Είσοδος και έξοδος, ρυθμός baud 4.800 ή 38.400.
• Θύρα 2: Μόνο είσοδος, ρυθμός baud 4.800 ή 38.400.

Σημείωση:
• Ο ρυθμός baud κάθε θύρας πρέπει να οριστεί στις ρυθμίσεις της MFD σας. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τον ορισμό του ρυθμού baud, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της MFD που
χρησιμοποιείτε.

• Για τη θύρα 1, και η είσοδος και η έξοδος επικοινωνούν με τον ίδιο ρυθμό baud. Για
παράδειγμα, εάν έχετε μια συσκευή NMEA 0183 συνδεδεμένη στη θύρα εισόδου 1 και μια άλλη
συσκευή NMEA 0183 συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου 1, και οι δύο συσκευές NMEA πρέπει να
χρησιμοποιούν τον ίδιο ρυθμό baud.

Μπορείτε να συνδέσετε έως 4 συσκευές στη θύρα εξόδου της οθόνης και έως 2 συσκευές στις
θύρες εισόδου της οθόνης.

Στοιχείο Συσκευή Χρώμα καλωδίου Θύρα
Είσοδος /
έξοδος

Θετική (+) /
αρνητική (-)

1 Λευκό 1 Είσοδος Θετική
2 Πράσινο 1 Είσοδος Αρνητική
3 Κίτρινο 1 Έξοδος Θετική
4 Καφέ 1 Έξοδος Αρνητική
5 Πορτοκαλί / Λευκό 2 Είσοδος Θετική
6

Οθόνη MFD

Πορτοκαλί / Πράσινο 2 Είσοδος Αρνητική
7 * * Έξοδος Θετική
8 * * Έξοδος Αρνητική
9 * * Είσοδος Θετική
10

Συσκευή NMEA

* * Είσοδος Αρνητική
11 * * Έξοδος Θετική
12

Συσκευή NMEA
* * Έξοδος Αρνητική
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Σημείωση:
*Για λεπτομέρειες σύνδεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή NMEA 0183.
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4.6 Σύνδεση NMEA 2000 (SeaTalkng ®)
Η οθόνη MFD μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα από συσκευές που είναι συνδεδεμένες
στο ίδιο συμβατό δίκτυο διαύλου CAN με την οθόνη. Η οθόνη MFD συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο
(backbone) μέσω του συνδέσμου DeviceNet που υπάρχει στο καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000.

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας/NMEA 2000 συνδέεται στην πίσω πλευρά της οθόνης MFD.
2. Ο σύνδεσμος DeviceNet (αρσενικός σύνδεσμος Micro-C 5 ακίδων) συνδέεται στο δίκτυο NMEA

2000 ή SeaTalkng ® μέσω καλωδίου προσαρμογέα.
3. Σύνδεσμος DeviceNet (θηλυκός, 5 ακίδων)
4. Το καλώδιο προσαρμογέα συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng ® ή το καλώδιο

διακλάδωσης DeviceNet συνδέεται στο δίκτυο NMEA 2000.Διαθέσιμα καλώδια
• A06045 — Θηλυκός σύνδεσμος DeviceNet στο καλώδιο SeaTalkng ® (απεικονίζεται).
• E05026 — Θηλυκός σύνδεσμος DeviceNet σε αγωγούς με γυμνό άκρο.

Σημείωση:
1. Οι συσκευές SeaTalkng ® και NMEA 2000 πρέπει να συνδέονται στο ίδιο κεντρικό δίκτυο

(backbone) με την οθόνη MFD, το οποίο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες απολήξεις. Οι
συσκευές αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη MFD.

2. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου (backbone), ανατρέξτε
στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή σας SeaTalkng ®/NMEA 2000.
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4.7 Σύνδεση NMEA 2000 (SeaTalkng ®) — Axiom Pro
Η οθόνη MFD μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα από συσκευές που είναι συνδεδεμένες
σε συμβατό δίκτυο διαύλου CAN. Η οθόνη MFD συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο (backbone) μέσω
του συνδέσμου NMEA 2000 που διαθέτει.

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα DeviceNet σε SeaTalkng ® για να
συνδέσετε την οθόνη MFD σε κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng ®.

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη MFD σε κεντρικό δίκτυο (backbone) NMEA
2000 χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο DeviceNet (δεν παρέχεται).

Σημείωση:
1. Οι συσκευές SeaTalkng ® και NMEA 2000 πρέπει να συνδέονται στο ίδιο κεντρικό δίκτυο

(backbone) με την οθόνη MFD, το οποίο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες απολήξεις. Οι
συσκευές αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη MFD.

2. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου (backbone), ανατρέξτε
στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή σας SeaTalkng ®/NMEA 2000.
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4.8 Σύνδεση μορφοτροπέα
Εάν η οθόνη MFD περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα βυθόμετρου, μπορείτε να την συνδέσετε
με έναν μορφοτροπέα.

Σημείωση:
1. Για πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς μορφοτροπείς για το μοντέλο οθόνης MFD που

διαθέτετε, ανατρέξτε στο 2.2 Συμβατοί μορφοτροπείς για οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
Axiom™
.

2. Διατίθενται καλώδια προέκτασης για μορφοτροπείς.
3. Οι οθόνες MFD που δεν διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα βυθόμετρου μπορούν να

συνδεθούν με μορφοτροπέα μέσω μιας εξωτερικής μονάδας βυθόμετρου της σειράς CPxxx.
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4.9 Σύνδεση μορφοτροπέα (Axiom Pro)
Εάν η οθόνη MFD περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα βυθόμετρου, μπορείτε να την συνδέσετε
με έναν μορφοτροπέα.

• Axiom Pro RVX:
– 1 σύνδεσμος 25 ακίδων — σύνδεση σε μορφοτροπείς RealVision™ 3D
– 1 σύνδεσμος 11 ακίδων — σύνδεση σε μορφοτροπείς 1 kW.

• Axiom Pro S
– 1 σύνδεσμος 25 ακίδων — σύνδεση στο καλώδιο προσαρμογέα μορφοτροπέα A80490. Στη
συνέχεια, το καλώδιο προσαρμογέα συνδέεται στους μορφοτροπείς της σειράς CPT-S.

Σημείωση:
1. Μόνο μορφοτροπείς της σειράς CPT-S μπορούν να συνδεθούν σε οθόνες MFD με Axiom Pro S.
2. Διατίθενται καλώδια προέκτασης για μορφοτροπείς.
3. Διατίθενται επίσης καλώδια προσαρμογέα που διευκολύνουν τη σύνδεση διαφορετικών

μορφοτροπέων. Για μια λίστα των διαθέσιμων καλωδίων προσαρμογέα, ανατρέξτε στο .

Καλώδιο προέκτασης για μορφοτροπέα RealVision™ 3D
Για βέλτιστη απόδοση, το μήκος των καλωδίων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
Ωστόσο, σε ορισμένες εγκαταστάσεις, μπορεί να χρειαστεί να προεκτείνετε το καλώδιο του
μορφοτροπέα.
• Διατίθενται καλώδια επέκτασης για μορφοτροπείς μήκους 3 μ. (9,8 ποδών), 5 μ. (16,4 ποδών) και
8 μ. (26,2 ποδών) (κωδικοί προϊόντων: 3 μ. - A80475, 5 μ. - A80476, 8 μ. - A80477).

• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πολύ έως δύο προεκτάσεις καλωδίων και το συνολικό μήκος
των καλωδίων να μην υπερβαίνει τα 18 μ. (59 πόδια).

Καλώδιο προέκτασης για μορφοτροπέα DownVision™
Για βέλτιστη απόδοση, το μήκος των καλωδίων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
Ωστόσο, σε ορισμένες εγκαταστάσεις, μπορεί να χρειαστεί να προεκτείνετε το καλώδιο του
μορφοτροπέα.
• Διατίθεται καλώδιο προέκτασης για μορφοτροπέα μήκους 4 μ. (13,1 ποδών) (A80273).
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο μία προέκταση καλωδίου.
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Καλώδια προσαρμογής για μορφοτροπείς Axiom
Παρέχονται τα παρακάτω καλώδια προσαρμογής για τη σύνδεση της οθόνης MFD με μια μεγάλη
γκάμα μορφοτροπέων.

Καλώδια προσαρμογής για μορφοτροπείς Axiom DV
A80484 Μετατροπέας μορφοτροπέα Axiom DV σε ενσωματωμένο μορφοτροπέα 7

ακίδων
A80485 Μετατροπέας μορφοτροπέα Axiom DV σε μορφοτροπέα 7 ακίδων CP370
A80486 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom DV σε μορφοτροπέα 9 ακίδων

DV και ενσωματωμένο μορφοτροπέα 7 ακίδων
A80487 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom DV σε μορφοτροπέα 9 ακίδων

DV και μορφοτροπέα 7 ακίδων CP370

Καλώδια προσαρμογής για μορφοτροπείς Axiom RV
A80488 Μετατροπέας μορφοτροπέα Axiom RV σε ενσωματωμένο μορφοτροπέα 7

ακίδων
A80489 Μετατροπέας μορφοτροπέα Axiom RV σε μορφοτροπέα 7 ακίδων CP370
A80490 Μετατροπέας μορφοτροπέα Axiom RV σε μορφοτροπέα 9 ακίδων DV
A80491 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom RV σε μορφοτροπέα 25

ακίδων RV και ενσωματωμένο μορφοτροπέα 7 ακίδων
A80492 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom RV σε μορφοτροπέα 25

ακίδων RV και μορφοτροπέα 7 ακίδων CP370
A80493 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom RV σε ενσωματωμένο

μορφοτροπέα 7 ακίδων και μορφοτροπέα 9 ακίδων DV
A80494 Καλώδιο διακλάδωσης μορφοτροπέα Axiom RV σε μορφοτροπέα 7 ακίδων

CP370 και μορφοτροπέα 9 ακίδων DV

Προσοχή: Καλώδιο μορφοτροπέα
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το καλώδιο μορφοτροπέα για ανύψωση ή ανάρτηση
του μορφοτροπέα. Να στηρίζετε πάντα το σώμα του μορφοτροπέα κατά την
εγκατάσταση.

• ΜΗΝ κόψετε, μικρύνετε ή συγκολλήσετε το καλώδιο του μορφοτροπέα.
• ΜΗΝ αφαιρέσετε το βύσμα.
Εάν κοπεί το καλώδιο, δεν μπορεί να επισκευαστεί. Επίσης, εάν κόψετε το
καλώδιο, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.
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4.10 Σύνδεση δικτύου
Η οθόνη MFD μπορεί να συνδεθεί απευθείας με οποιαδήποτε συμβατή συσκευή μέσω σύνδεσης
δικτύου RayNet. Η οθόνη MFD μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ένα δίκτυο συσκευών με τη χρήση
του κατάλληλου μεταγωγέα δικτύου.

1. Καλώδιο RayNet σε RayNet — Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RayNet στην οθόνη MFD και
το άλλο άκρο σε μια συσκευή RayNet ή ένα μεταγωγέα δικτύου RayNet.

2. Καλώδιο RayNet σε RJ45 — Συνδέστε το άκρο RayNet του καλωδίου στην οθόνη MFD και το
άλλο άκρο σε μια συσκευή RJ45 ή σε μεταγωγέα ή συζεύκτη δικτύου RJ45.

3. Συμβατές συσκευές δικτύου, π.χ. μεταγωγέας δικτύου, σαρωτής ραντάρ, μονάδα βυθόμετρου,
κάμερα κ.λπ.

Σημείωση:
• Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν τη συσκευή δικτύου.

• Για μια λίστα των διαθέσιμων καλωδίων δικτύου, ανατρέξτε στο .
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4.11 Σύνδεση GA150 (Axiom Pro)
Η σύνδεση GA150 (A80288) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η λήψη του δέκτη GNSS
της οθόνης MFD.

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή GA150.
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4.12 Σύνδεση βοηθητικού εξοπλισμού
Η συσκευή RCR-SDUSB ή RCR-2 μπορεί να συνδεθεί στην οθόνη MFD μέσω της σύνδεσης
βοηθητικού εξοπλισμού.

Η σύνδεση βοηθητικού εξοπλισμού RCR-SDUSB μπορεί να προσφέρει στην οθόνη MFD μεγαλύτερη
χωρητικότητα αποθήκευσης μέσω της σύνδεσης εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης, όπως οι
εξής:
• Κάρτα SD (ή κάρτα MicroSD, όταν γίνεται χρήση προσαρμογέα κάρτας SD)
• Εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα pen/flash
Η υποδοχή μονάδας σκληρού δίσκου/flash μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση
φορητών συσκευών, καθώς παρέχει ρεύμα 0,5 Α.
Ο βοηθητικός εξοπλισμός RCR-2 μπορεί να παρέχει στην οθόνη MFD 2 επιπλέον υποδοχές καρτών
MicroSDHC.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το
βοηθητικό εξοπλισμό.

Προειδοποίηση: Τροφοδοσία από συσκευή USB
ΜΗΝ συνδέετε καμία συσκευή που να απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
στη θύρα USB του προϊόντος.
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4.13 Σύνδεση αναλογικού βίντεο (Axiom Pro)
Οι πηγές αναλογικού βίντεο, όπως η θερμική κάμερα ή η κάμερα ασφαλείας, μπορούν να συνδεθούν
στην MFD μέσω του συνδέσμου BNC του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183.

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας/βίντεο/NMEA 0183 παρέχεται με την οθόνη MFD.
2. Συσκευή αναλογικού βίντεο.
3. Σύνδεσμος BNC αναλογικού βίντεο.
Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή αναλογικού
βίντεο.
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5.1 Ξεκινώντας

Συμβατές οθόνες MFD
Το λειτουργικό σύστημα LightHouse™ 3 είναι συμβατό με τις οθόνες MFD που αναφέρονται
παρακάτω.

Έκδοση λογισμικού Συμβατές οθόνες MFD
LH3.3 • Axiom 7, 9 και 12

• Axiom Pro 9, 12 και 16
• Σειρά eS
• Σειρά gS

LH3.2 • Axiom 7, 9 και 12
• Axiom Pro 9, 12 και 16

LH3.1 • Axiom 7, 9 και 12
LH3.0 • Axiom 7, 9 και 12

Στοιχεία ελέγχου — Μοντέλα Axiom

1 Οθόνη αφής 2 Κουμπί λειτουργίας
3 Ανάγνωση καρτών

MicroSD (μόνο στην
οθόνη 7")

4 Ανάγνωση καρτών MicroSD (μόνο στις
οθόνες 9" & 12")

Παροχή ρεύματος στην οθόνη
Όταν η οθόνη MFD είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο
λειτουργίας είναι αναμμένο.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη:
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1. Σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας.
Η οθόνη MFD θα ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση της οθόνης

1. Σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας.
Θα εμφανιστεί το μενού Shortcuts (Συντομεύσεις).

2. Πατήστε παρατεταμένα το σύμβολο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Σημείωση: Όταν είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή
ποσότητα ενέργειας από την μπαταρία. Εάν δεν θέλετε κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την παροχή
τροφοδοσίας ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη.

Παροχή και διακοπή παροχής ρεύματος από το διακόπτη
Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη MFD δεν καταναλώνει καθόλου ρεύμα, θα πρέπει να
διακόψετε την παροχή ρεύματος από το διακόπτη ή να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Όταν ανοίξετε και πάλι το διακόπτη ή συνδέσετε ξανά το καλώδιο, η οθόνη MFD θα επανέλθει στην
ίδια κατάσταση λειτουργίας που βρισκόταν όταν διακόψατε την παροχή ρεύματος.
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Στοιχεία ελέγχου RMK-9 / RMK-10

1. Αρχική οθόνη — Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε την αρχική οθόνη.
2. Μενού — Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε μενού.
3. UniController — Παρέχει περιστροφικό χειριστήριο και joystick με το κουμπί OK για τη χρήση

των μενού και των εφαρμογών.
4. Πίσω — Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή παράθυρο διαλόγου.
5. - (Μείον/Αρνητικό σύμβολο) — Πατήστε για μείωση εμβέλειας.
6. + (Συν/Θετικό σύμβολο) — Πατήστε για αύξηση εμβέλειας.
7. Εναλλαγή παραθύρου — Πατήστε στιγμιαία για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του ενεργού

παραθύρου σε σελίδα σε προβολή χωρισμένης οθόνης. Το παρατεταμένο πάτημα επεκτείνει
την επιλεγμένη οθόνη.

8. Σημείο διαδρομής / MOB — Πατήστε στιγμιαία για να τοποθετήσετε ένα σημείο διαδρομής
στη θέση του σκάφους σας. Το παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί την ειδοποίηση ανθρώπου
στη θάλασσα (MOB).

9. Πιλότος — Πατήστε στιγμιαία για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την πλαϊνή γραμμή
πιλότου. Το παρατεταμένο πάτημα ρυθμίζει τον αυτόματο πιλότο σε λειτουργία κλειδωμένης
κατεύθυνσης ή απενεργοποιεί έναν ενεργό αυτόματο πιλότο.

10. Τροφοδοσία — Πατήστε στιγμιαία για να ανοίξετε τη σελίδα Συντομεύσεων στην ενεργή οθόνη.
Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε όλες τις οθόνες MFD σε σύζευξη.

11. Κατεύθυνση joystick προς τα επάνω.

Επιλογή κύριας βάσης δεδομένων κατά την πρώτη εκκίνηση
Στα δίκτυα που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία οθόνες MFD, πρέπει να οριστεί 1 οθόνη MFD
ως κύρια βάση δεδομένων. Η κύρια βάση δεδομένων είναι η κύρια οθόνη MFD του δικτύου και θα
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του διαύλου CAN SeaTalkng ®/NMEA 2000 και σε όλες τις
άλλες συσκευές και πηγές δεδομένων του συστήματός σας. Η κύρια βάση δεδομένων γεφυρώνει
τα δεδομένα μέσω του δικτύου SeaTalkhs ™ με οποιαδήποτε συμβατή οθόνη MFD του δικτύου
που λειτουργεί ως "επαναλήπτης".
Από προεπιλογή, η οθόνη MFD που έχετε ορίζεται ως κύρια βάση δεδομένων. Εάν τη συνδέσετε σε
δίκτυο που περιλαμβάνει ήδη και άλλες οθόνες MFD, κατά την πρώτη εκκίνηση θα σας ζητηθεί να
επιβεβαιώσετε ποια θα είναι η κύρια βάση δεδομένων.
Κάθε φορά που προστίθεται μια νέα οθόνη MFD στο δίκτυο, θα εμφανίζεται η προειδοποίηση
"Βρέθηκαν πολλές κύριες βάσεις δεδομένων".
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Μπορείτε να αλλάξετε την κύρια βάση δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας Assign as
Data master (Ορισμός ως κύρια βάση δεδομένων) για την οθόνη MFD που θέλετε να ορίσετε ως
κύρια βάση δεδομένων, στην καρτέλα Network (Δίκτυο) του μενού Settings (Ρυθμίσεις): Αρχική
οθόνη > Settings (Ρυθμίσεις) > Network (Δίκτυο).

Οδηγός εκκίνησης
Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε την οθόνη MFD μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος,
την πρώτη φορά που θα την θέσετε σε λειτουργία θα εμφανιστεί ο Οδηγός εκκίνησης. Ο Οδηγός
εκκίνησης θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε σημαντικές ρυθμίσεις της οθόνης MFD.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τις σχετικές ρυθμίσεις.
Ο Οδηγός εκκίνησης εμφανίζεται επίσης μετά από επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αποδοχή περιορισμού χρήσης κατά την πρώτη εκκίνηση
Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα του Οδηγού εκκίνησης, θα εμφανιστεί η αποποίηση ευθυνών
για τον περιορισμό χρήσης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη MFD, θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε
τους όρους.
Εάν επιλέξετε OK, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Μενού Data sources (Πηγές δεδομένων)
Όταν ένα σύστημα περιλαμβάνει πολλές πηγές για τον ίδιο τύπο δεδομένων, π.χ. δεδομένα βάθους,
το σύστημα επιλέγει την καταλληλότερη πηγή για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Εάν θέλετε, μπορείτε
να επιλέξετε εσείς την πηγή δεδομένων που προτιμάτε με μη αυτόματο τρόπο.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Πηγές δεδομένων από το μενού Ρυθμίσεις της
οθόνης MFD που έχει οριστεί ως κύρια βάση δεδομένων: Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις > Δίκτυο
> Πηγές δεδομένων.
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Κάθε καρτέλα σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε και να επιλέξετε την πηγή δεδομένων που
προτιμάτε. Η τρέχουσα ενεργή πηγή δεδομένων εμφανίζει και την τρέχουσα αντίστοιχη τιμή. Η
επιλογή της πηγής δεδομένων μπορεί να γίνεται αυτόματα ή μη αυτόματα:
• Αυτόματα — Η οθόνη MFD επιλέγει αυτόματα μια συσκευή.
• Χειροκίνητα — Μπορείτε να επιλέξετε εσείς τη συσκευή που προτιμάτε.
Οι οθόνες MFD που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο ενημερώνονται αυτόματα, ώστε να
χρησιμοποιούν και αυτές τις πηγές δεδομένων που έχουν οριστεί στην οθόνη MFD που λειτουργεί
ως κύρια βάση δεδομένων.

RealVision™ 3D Βαθμονόμηση AHRS
Οι μορφοτροπείς RealVision™ 3D διαθέτουν ενσωματωμένο AHRS (Αισθητήρα αναφοράς θέσης και
κατεύθυνσης), ο οποίος υπολογίζει την κίνηση του σκάφους σας για τη λήψη εικόνων βυθομέτρου.
Μετά την εγκατάσταση όλοι οι μορφοτροπείς RealVision™ 3D θα χρειαστούν βαθμονόμηση.
Μορφοτροπέας που δεν έχει βαθμονομηθεί μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση στο μπροστινό άκρο
του λήπτη του κάτω μέρους της εικόνας του βυθόμετρου, όπως εικονίζεται παρακάτω.

Μη βαθμονομημένος Βαθμονομημένος

Η διαδικασία της βαθμονόμησης θα ξεκινήσει αυτόματα αφού το σκάφος σας στρίψει κατά 100°
με ταχύτητα 3 –15 κόμβους. Η βαθμονόμηση δεν απαιτεί είσοδο από το χρήστη, όμως χρειάζεται
στροφή τουλάχιστον 270° για να μπορέσει η διαδικασία βαθμονόμησης να καθορίσει την τοπική
απόκλιση και να εφαρμόσει τη σχετική αντιστάθμιση.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης διαφέρει ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του σκάφους, το περιβάλλον εγκατάστασης του μορφοτροπέα και τα επίπεδα των
μαγνητικών παρεμβολών κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Εάν υπάρχουν πηγές σημαντικών
μαγνητικών παρεμβολών, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας βαθμονόμησης. Συγκεκριμένες περιοχές με σημαντική μαγνητική απόκλιση μπορεί να
απαιτήσουν επιπλέον κύκλους ή μανούβρες "οκτάρια". Παραδείγματα τέτοιων πηγών μαγνητικής
παρεμβολής είναι τα εξής:
• Πλωτές γέφυρες
• Σκάφη με μεταλλικό κύτος
• Υποβρύχια καλώδια
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Σημείωση:
Η βαθμονόμηση θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από επαναφορά του βυθόμετρου ή επαναφορά
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της οθόνης MFD.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων μορφοτροπέα
Στα συστήματα που διαθέτουν βυθόμετρο, θα πρέπει να διαμορφώσετε και τις ρυθμίσεις του
μορφοτροπέα.

1. Επιλέξτε Μορφοτροπέας από το μενού Ρυθμίσεις της εφαρμογής βυθόμετρου: Μενού >
Ρυθμίσεις > Μορφοτροπέας

2. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εμφανίζονται τα δεδομένα βάθους: (Απόκλιση βάθους)
i. Below transducer (default) (Κάτω από το μορφοτροπέα) — Δεν απαιτείται απόκλιση.
ii. Below keel (Κάτω από την καρίνα) — Συμπληρώστε την απόσταση από την επιφάνεια του

μορφοτροπέα μέχρι το κάτω μέρος της καρίνας.
iii. Below waterline (Κάτω από την ίσαλο γραμμή) — Συμπληρώστε την απόσταση από το κάτω

μέρος της καρίνας μέχρι την ίσαλο γραμμή.
3. Εάν ο μορφοτροπέας διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας, μπορείτε να διαμορφώσετε και τις

ρυθμίσεις θερμοκρασίας, ως εξής:
i. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις μετρήσεις θερμοκρασίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις

σας.
ii. Εάν ενεργοποιήσετε τις μετρήσεις θερμοκρασίας, ελέγξτε τη μέτρηση που βλέπετε σε

σύγκριση με την πραγματική θερμοκρασία του νερού.
iii. Εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε την τρέχουσα μέτρηση, επιλέξτε Βαθμονόμηση

θερμοκρασίας και συμπληρώστε τη διαφορά μεταξύ των 2 μετρήσεων.

Προσδιορισμός μηχανών
Τα δεδομένα που αφορούν τις μηχανές μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη MFD, εφόσον οι
μηχανές σας μεταδίδουν τα σχετικά υποστηριζόμενα δεδομένα στο δίκτυο όπου είναι συνδεδεμένη
η οθόνη MFD. Εάν το σύστημά σας έχει χαρακτηρίσει με λανθασμένο τρόπο τις μηχανές, μπορείτε
να κάνετε τις απαιτούμενες διορθώσεις χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αναγνώρισης μηχανών.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό αναγνώρισης μηχανών από την καρτέλα Boat
details (Λεπτομέρειες σκάφους): Αρχική οθόνη > Settings (Ρυθμίσεις) > Boat details (Λεπτομέρειες
σκάφους) > Identify engines (Αναγνώριση μηχανών).
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1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό αριθμό μηχανών στο πλαίσιο Num of Engines:
(Αριθμός μηχανών:).

2. Επιλέξτε Identify engines (Αναγνώριση μηχανών).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα βήματα του

Οδηγού αναγνώρισης μηχανών.

Ανάθεση λειτουργίας στο κουμπί με διαμόρφωση από το χρήστη
Μπορείτε να αναθέσετε μια λειτουργία στο κουμπί προγραμματιζόμενο από το χρήστη σε οθόνη
MFD Axiom™ Pro.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί προγραμματιζόμενο από το χρήστη.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία από τη λίστα:
Μπορείτε να αναθέσετε λειτουργία στο Κουμπί προγραμματιζόμενο από το χρήστη από το μενού
Ρυθμίσεις: Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις > Αυτή η Οθόνη > Πλήκτρο διαμορφώσιμο από το χρήστη.

Εκτέλεση επαναφοράς ρυθμίσεων ή εργοστασιακών επιλογών
Η εκτέλεση της εντολής Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει ΟΛΑ τα δεδομένα
χρήστη και επαναφέρει τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων της MFD.
Η εκτέλεση της εντολής Επαναφορά ρυθμίσεων επαναφέρει τις ρυθμίσεις της MFD στις
εργοστασιακές προεπιλογές ενώ παράλληλα διατηρεί τα δεδομένα χρήστη.
1. Επιλέξτε Επαναφορά ρυθμίσεων από την καρτέλα Αυτή η οθόνη: Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις >

Αυτή η οθόνη > Επαναφορά ρυθμίσεων για να εκτελέσετε επαναφορά ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από την καρτέλα Αυτή η οθόνη: Αρχική

οθόνη > Ρυθμίσεις > Αυτή η οθόνη > Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να
εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
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5.2 Συντομεύσεις
Για να μπείτε στο μενού Συντομεύσεων, σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά
στην περιοχή του κουμπιού Λειτουργίας σε μια οθόνη MFD Axiom™ ή πιέστε το κουμπί Λειτουργίας
σε μια οθόνη MFD Axiom™ Pro της σειράς eS ή gS.

Υπάρχουν οι παρακάτω συντομεύσεις:
• Λήψη στιγμιότυπου
• Ενεργοποίηση κλειδώματος αφής
• Διακοπή μετάδοσης ραντάρ
• Απενεργοποίηση
• Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματου πιλότου
• Ρύθμιση κλειδωμένης κατεύθυνσης
• Ρύθμιση φωτεινότητας
• Απενεργοποίηση όλων των βυθόμετρων

Λήψη στιγμιότυπου
Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο και να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια εξωτερική
μνήμη.
1. Σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας.

Θα εμφανιστεί το μενού Shortcuts (Συντομεύσεις).
2. Επιλέξτε Take screenshot (Λήψη στιγμιότυπου).
Το στιγμιότυπο θα αποθηκευτεί σε μορφή .png στη θέση Screenshot file (Αρχείο στιγμιότυπου).
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση Screenshot file (Αρχείο στιγμιότυπου) από την καρτέλα This Display
(Αυτή η οθόνη), στο μενού Settings (Ρυθμίσεις): Αρχική οθόνη > Settings (Ρυθμίσεις) > This Display
(Αυτή η οθόνη) > Screenshot file: (Αρχείο στιγμιότυπου:).

Ενεργοποίηση κλειδώματος αφής
Όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα, η βροχόπτωση μπορεί να παρερμηνευτεί από την
οθόνη αφής ως πάτημα. Σε αυτές τις συνθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος αφής για να αποφύγετε κάτι τέτοιο.
1. Επιλέξτε Activate touchlock (Ενεργοποίηση κλειδώματος αφής) από το μενού Shortcuts

(Συντομεύσεις).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος αφής, η οθόνη αφής απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη αφής, σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα
δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας.
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Αναμονή ραντάρ
Μπορείτε να θέσετε ένα ραντάρ που μεταδίδει δεδομένα σε αναμονή από το μενού Shortcuts
(Συντομεύσεις).
1. Επιλέξτε Stop Radar tx (Διακοπή μετάδοσης ραντάρ) στο μενού Shortcuts (Συντομεύσεις).

Συντομεύσεις αυτόματου πιλότου
Όταν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο ελέγχου αυτόματου πιλότου, η σελίδα συντομεύσεων
παρέχει ένα εικονίδιο του αυτόματου πιλότου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την
ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του αυτόματου πιλότου. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο
αυτόματος πιλότος σε λειτουργία κλειδωμένης κατεύθυνσης, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε
την κλειδωμένη κατεύθυνση από τη σελίδα συντομεύσεων.

Ρύθμιση φωτεινότητας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD από το μενού Shortcuts (Συντομεύσεις).
1. Σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας.

Θα εμφανιστεί το μενού Shortcuts (Συντομεύσεις).
2. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Display brightness (Φωτεινότητα οθόνης) κατά μήκος της γραμμής

κύλισης για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Όταν εμφανίζεται το μενού Shortcuts (Συντομεύσεις), μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό
σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή του κουμπιού λειτουργίας για να αυξήσετε
σταδιακά το επίπεδο της φωτεινότητας.
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5.3 Συμβατότητα καρτών μνήμης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης microSD για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
ή να αρχειοθετήσετε δεδομένα (π.χ. σημεία διαδρομής, διαδρομές και πορείες). Εφόσον
δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σε μια κάρτα μνήμης, τα παλιά δεδομένα
μπορούν να διαγραφούν από το σύστημα. Μπορείτε να ανακτήσετε τα αρχειοθετημένα δεδομένα
οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε
κάρτα μνήμης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Συμβατές κάρτες
Η οθόνη MFD είναι συμβατή με τους παρακάτω τύπους καρτών microSD:

Τύπος Μέγεθος
Εγγενής μορφή
κάρτας

Μορφή
υποστηριζόμενη
από την οθόνη
MFD

MicroSDSC (Micro Secure
Digital Standard Capacity)

Έως 4 GB FAT12, FAT16 ή
FAT16B

NTFS, FAT32

MicroSDHC (Micro Secure
Digital High Capacity)

4 GB έως 32 GB FAT32 NTFS, FAT32

MicroSDXC (Micro Secure
Digital eXtended Capacity)

32 GB έως 2 TB exFAT NTFS, FAT32

• Κατηγορίες ταχύτητας — Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης
κατηγορίας 10 ή UHS (εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας), ή καλύτερες.

• Χρήση επώνυμων καρτών μνήμης — Κατά την αρχειοθέτηση δεδομένων συνιστάται να
χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης καλής ποιότητας.

Αφαίρεση κάρτας MicroSD από τον προσαρμογέα της
Οι κάρτες μνήμης MicroSD και οι κάρτες χαρτογραφίας παρέχονται συνήθως τοποθετημένες σε
έναν προσαρμογέα καρτών SD. Για να τοποθετήσετε μια τέτοια κάρτα στην οθόνη, θα πρέπει
να την αφαιρέσετε από τον προσαρμογέα της.

Τοποθέτηση κάρτας MicroSD — Μοντέλα Axiom
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1. Τραβήξτε προς τα πίσω το κάλυμμα της υποδοχής ανάγνωσης καρτών microSD, όπως
απεικονίζεται πιο πάνω.

2. Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3. Κλείστε το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά στη θέση του.

Αφαίρεση κάρτας MicroSD
1. Επιλέξτε Εξαγωγή κάρτας SD από τη σελίδα Εισαγωγή/Εξαγωγή: Αρχική οθόνη > Τα δεδομένα

μου > Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εξαγωγή κάρτας SD.
2. Αφαιρέστε την κάρτα MicroSD από το πίσω μέρος της οθόνης MFD.
3. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής ανάγνωσης καρτών.

Τοποθέτηση κάρτας MicroSD — Μοντέλα Axiom Pro

1. Ανοίξτε τη θύρα της συσκευής ανάγνωσης καρτών.
2. Τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της συσκευής ανάγνωσης καρτών.
3. Τοποθετήστε την κάρτα σε μια υποδοχή καρτών και πιέστε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση κάρτας στην κάτω υποδοχή καρτών, η κάρτα μνήμης θα πρέπει
να είναι προσανατολισμένη με τις επαφές προς τα επάνω.

Αφαίρεση κάρτας MicroSD - Axiom Pro
Με ανοιχτή τη θύρα της συσκευής ανάγνωσης καρτών και το κάλυμμα προς τα κάτω:
1. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει.
2. Απελευθερώστε την κάρτα από την υποδοχή καρτών.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα ή η θύρα της συσκευής
ανάγνωσης καρτών είναι καλά κλεισμένα.
Για να αποτρέψετε την εισροή νερού και την επακόλουθη βλάβη του προϊόντος,
βεβαιωθείτε ότι η θύρα ή το κάλυμμα της συσκευής ανάγνωσης καρτών είναι
καλά κλεισμένα.

Προσοχή: Φροντίδα καρτών χαρτών και μνήμης
Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες ζημιές ή/και απώλεια δεδομένων από κάρτες
χαρτών και μνήμης:

• Βεβαιωθείτε ότι οι κάρτες χαρτών και μνήμης είναι τοποθετημένες σωστά.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να σπρώξετε την κάρτα στη θέση της.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία, όπως κατσαβίδι ή τανάλια, για να
τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε μια κάρτα χαρτών ή μνήμης.
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5.4 Ενημερώσεις λογισμικού
Η Raymarine® εκδίδει τακτικά ενημερώσεις για το λογισμικό των συσκευών της, οι οποίες παρέχουν
νέες και βελτιωμένες λειτουργίες, καθώς επίσης και βελτιωμένη απόδοση και ευχρηστία. Πρέπει να
διασφαλίζετε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για τις συσκευές σας, ελέγχοντας τακτικά την
τοποθεσία web της Raymarine® για νέες εκδόσεις.
www.raymarine.com/software

Σημείωση:
• Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων χρήστη πριν από κάθε
ενημέρωση λογισμικού.

• Για την ενημέρωση των συμβατών προϊόντων SeaTalkng ® θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη συγκεκριμένη οθόνη MFD κύριας βάσης δεδομένων που είναι φυσικά συνδεδεμένη στο
κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng ®.

• Για να εκτελέσετε ενημέρωση λογισμικού, οι συνδεδεμένοι αυτόματοι πιλότοι ή τα συνδεδεμένα
ραντάρ θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.

• Η λειτουργία online ελέγχου της οθόνης MFD είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον η οθόνη MFD
διαθέτει σύνδεση στο Internet.

• Για να δείτε ποια προϊόντα είναι συμβατά με τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού της οθόνης
MFD, ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.raymarine.com/software.

Ενημέρωση λογισμικού με κάρτα μνήμης
Τα προϊόντα SeaTalkhs ® και SeaTalkng ® μπορούν να ενημερωθούν ακολουθώντας τα παρακάτω
βήματα.
1. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει το προϊόν που χρησιμοποιείτε.

2. Βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού στην τοποθεσία web της Raymarine:
(www.raymarine.com > Support (Υποστήριξη) > Software Updates (Ενημερώσεις λογισμικού)).

3. Κατεβάστε το πακέτο του λογισμικού.
4. Αντιγράψτε τα αρχεία σε μια κάρτα MicroSD.
5. Αφού ενεργοποιήσετε την οθόνη MFD, τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή

ανάγνωσης καρτών.
Η MFD θα εντοπίσει αυτόματα τα αρχεία λογισμικού.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό του προϊόντος.
7. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε Έλεγχος κάρτας SD από τις αναδυόμενες επιλογές

Ενημέρωση λογισμικού στην καρτέλα "Έναρξη χρήσης": (Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις > Έναρξη
χρήσης > Ενημέρωση λογισμικού).
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Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet
Τα προϊόντα SeaTalkhs ® και SeaTalkng ® μπορούν να ενημερωθούν ακολουθώντας τα παρακάτω
βήματα.
1. Επιλέξτε Update software (Ενημέρωση λογισμικού) στην καρτέλα Getting started (Έναρξη

χρήσης): (Αρχική οθόνη > Settings (Ρυθμίσεις) > Getting started (Έναρξη χρήσης)).
2. Επιλέξτε Έλεγχος online στο αναδυόμενο μενού.
3. Για να διαμορφώσετε μια σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε Wi-Fi settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi) και

συνδεθείτε στο κατάλληλο σημείο πρόσβασης/hotspot Wi-Fi.
4. Επιλέξτε Έναρξη και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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6.1 Αποδοχή περιορισμών χρήσης
Αφού ενεργοποιήσετε την οθόνη MFD, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

1. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη MFD, θα πρέπει να αποδεχτείτε την αποποίηση
ευθυνών με τίτλο (Περιορισμοί χρήσης). Για να δείτε το πλήρες κείμενο της αποποίησης,
επιλέξτε "more details" (περισσότερες λεπτομέρειες).

Η αποποίηση αυτή εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε την οθόνη και για κάθε νέο προφίλ
χρήστη. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο για τους περιορισμούς χρήσης οποιαδήποτε
στιγμή, μεταβαίνοντας στην καρτέλα Getting started (Έναρξη χρήσης): Αρχική οθόνη > Settings
(Ρυθμίσεις) > Getting started (Έναρξη χρήσης) > View terms of use (Προβολή όρων χρήσης).
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6.2 Επισκόπηση αρχικής οθόνης
Όλες οι ρυθμίσεις και οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω της αρχικής οθόνης.

1. Θέση GNSS/Λεπτομέρειες στίγματος — Επιλέξτε αυτή την περιοχή για να δείτε την ακρίβεια
του στίγματος και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις GNSS.

2. Προφίλ — Επιλέξτε αυτή την περιοχή για να αλλάξετε προφίλ ή να δημιουργήσετε, να
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε προφίλ.

3. Εξωτερικές συσκευές και ώρα συστήματος — Επιλέξτε αυτή την περιοχή για να ρυθμίσετε τη
διαφορά από την ώρα UTC.

4. Εικονίδια σελίδων εφαρμογών — Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε την αντίστοιχη σελίδα
εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί βέλος, ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά σε αυτή την περιοχή, για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες σελίδες
της αρχικής οθόνης.

5. Ρυθμίσεις και δεδομένα — Αυτή η περιοχή παρέχει πρόσβαση στα μενού Ρυθμίσεις,
Ειδοποιήσεις και Τα δεδομένα μου. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση
Άνθρωπος στη θάλασσα και να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο.

Σημείωση: Όταν υπάρχουν περισσότερες από 1 οθόνες συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο, η αρχική
οθόνη της κύριας βάσης δεδομένων αναπαράγεται και σε όλες τις άλλες οθόνες MFD.
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6.3 Δημιουργία/προσαρμογή σελίδας εφαρμογής
1. Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο σελίδας εφαρμογής για να εμφανιστούν οι αναδυόμενες

επιλογές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναδυόμενες επιλογές για να προσαρμόσετε, να μετονομάσετε
ή να διαγράψετε σελίδες.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή από τις αναδυόμενες επιλογές για να αλλάξετε τη διάταξη των σελίδων
και τις σχετικές εφαρμογές. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, πατήστε παρατεταμένα ένα
κενό σημείο της αρχικής οθόνης.

3. Επιλέξτε Layout: (Διάταξη:) για να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας.
4. Επιλέξτε τα εικονίδια που αντιστοιχούν στις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται στη

συγκεκριμένη σελίδα.
5. Επιλέξτε Next (Επόμενο) και ορίστε ένα όνομα για τη σελίδα που θα μπορείτε να το θυμάστε

εύκολα.
6. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Θα γίνει αποθήκευση της σελίδας και το εικονίδιο της νέας σελίδας εφαρμογών θα εμφανιστεί
στην αρχική οθόνη.
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6.4 Προφίλ χρηστών
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την οθόνη MFD από κοινού με άλλους χρήστες, δημιουργώντας
ξεχωριστά προφίλ χρηστών. Με τα προφίλ μπορείτε να διατηρείτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις,
επιτρέποντας παράλληλα στους άλλους χρήστες να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις της οθόνης MFD
σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις.

Σημείωση: Τα δεδομένα, όπως τα σημεία διαδρομής, οι διαδρομές, οι πορείες, οι εγγραφές
εικόνων και βίντεο κ.λπ., θα είναι διαθέσιμα για όλους τους χρήστες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Profiles (Προφίλ) επιλέγοντας το εικονίδιο προφίλ
στην αρχική οθόνη.

Εάν επιλέξετε το εικονίδιο Συν (+), θα δημιουργηθεί ένα νέο προφίλ με βάση το προφίλ που
χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.
Οι αλλαγές που γίνονται με κάθε προφίλ στις ρυθμίσεις της οθόνης MFD είναι μοναδικές για το
συγκεκριμένο προφίλ και εξακολουθούν να ισχύουν την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί
το προφίλ.
Μπορείτε να δείτε την απόσταση και το χρόνο κατά τον οποίο έχει παραμείνει ενεργό κάθε προφίλ.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ονόματα και τα εικονίδια των προφίλ. Επίσης, μπορείτε να
μηδενίσετε την απόσταση και το χρόνο για κάθε προφίλ.
Για τους προσωρινούς χρήστες, διατίθεται το προφίλ επισκέπτη. Οι αλλαγές ρυθμίσεων που
γίνονται με το προφίλ επισκέπτη δεν διατηρούνται. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το προφίλ
επισκέπτη, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται βασίζονται στο προφίλ που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.
Όταν γίνεται επανεκκίνηση της οθόνης MFD, ενεργοποιείται το προφίλ που χρησιμοποιήθηκε
τελευταίο.
Επίσης, διατίθενται δοκιμαστικά προφίλ για να εξασκηθείτε στη λειτουργία της οθόνης MFD
κάνοντας χρήση προσομοιωμένων δεδομένων.
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6.5 My data (Τα δεδομένα μου)
Όταν επιλέγετε το εικονίδιο My data (Τα δεδομένα μου), αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα
χρήστη, π.χ. Waypoints (Σημεία διαδρομής), Routes (Διαδρομές), Tracks (Πορείες), Trip (Ταξίδι)
και Files (Αρχεία). Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Import/export (Εισαγωγή/εξαγωγή) για να
εισαγάγετε/εξαγάγετε δεδομένα χρήστη από το μενού My data (Τα δεδομένα μου).

Εάν επιλέξετε Σημεία διαδρομής, Διαδρομές ή Πορείες, θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη λίστα,
όπου μπορείτε να διαχειριστείτε και να προσαρμόσετε τα δεδομένα σας.
Εάν επιλέξετε Ταξίδι , θα εμφανιστούν οι μετρητές ταξιδιού.
Εάν επιλέξετε Επαναφορά χειροκ. ταξιδιού, ο μετρητής ταξιδιού θα επανέλθει στο μηδέν.
Εάν επιλέξετε Files (Αρχεία), θα ανοίξει ένα παράθυρο αναζήτησης αρχείων.
Εάν επιλέξετε Import/export (Εισαγωγή/εξαγωγή), μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα χρήστη χρησιμοποιώντας μια εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης.
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6.6 Settings (Ρυθμίσεις)
Το μενού Settings (Ρυθμίσεις) περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και ρυθμίσεις για την οθόνη
MFD.
Το μενού Settings (Ρυθμίσεις) χωρίζεται σε διάφορες καρτέλες. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι οι
εξής:
Καρτέλα Επιλογές
Getting started
(Έναρξη χρήσης)

• Προβολή πληροφοριών για το υλικό και το λογισμικό της οθόνης MFD
• Προβολή χαρτογραφικών λεπτομερειών για τις τοποθετημένες κάρτες
χαρτών

• Ενημέρωση λογισμικού οθόνης MFD
• Προβολή αποποίησης ευθυνών για τους περιορισμούς χρήσης (καρτέλα
Getting started (Έναρξη χρήσης))

• Αλλαγή γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας
Boat details
(Λεπτομέρειες
σκάφους)

• Ορισμός εικονιδίου και ονόματος σκάφους
• Διαμόρφωση ελάχιστου ασφαλούς βάθους, ύψους και πλάτους
• Διαμόρφωση μηχανών
• Διαμόρφωση μπαταριών
• Διαμόρφωση δεξαμενών καυσίμου

Units (Μονάδες) • Διαμόρφωση των προτιμώμενων μονάδων μέτρησης
• Διαμόρφωση λειτουργίας διόπτευσης
• Διαμόρφωση μοντέλου
• Διαμόρφωση γεωδαιτικού συστήματος GNSS

Αυτή η οθόνη • Ορισμός σελίδας αρχικής οθόνης ή εφαρμογής που θα εκκινείται κατά
την ενεργοποίηση της οθόνης MFD

• Επιλογή θέσης αποθήκευσης των στιγμιότυπων
• Διαμόρφωση του κουμπιού προγραμματιζόμενου από το χρήστη του
Axiom Pro

• Σύζευξη/κατάργηση σύζευξης με εξωτερικά πληκτρολόγια RMK
• Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη
• Κοινή χρήση Wi-Fi, σύζευξη με ασύρματο σαρωτή ραντάρ Quantum,
διαμόρφωση ρυθμίσεων Wi-Fi και ρύθμιση πρόσβασης στην εφαρμογή
φορητών συσκευών

• Εκτέλεση επαναφοράς ρυθμίσεων ή εργοστασιακών επιλογών

Αυτόματος
πιλότος

• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου αυτόματου πιλότου
• Ρύθμιση απόκρισης αυτόματου πιλότου
• Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του αυτόματου πιλότου για προχωρημένους

Δίκτυο • Προβολή λίστας με τις οθόνες MFD που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο
• Ορισμός της οθόνης MFD που θα λειτουργεί ως κύρια βάση δεδομένων
• Προβολή λεπτομερειών για το λογισμικό και το δίκτυο σχετικά με την
οθόνη MFD που χρησιμοποιείτε

• Αποθήκευση ή διαγραφή αρχείων καταγραφής διαγνωστικών ελέγχων
από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

• Προβολή και Αποθήκευση πληροφοριών καταγραφής διαγνωστικών
ελέγχων σχετικά με τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα στην οθόνη MFD
σας

• Ρύθμιση επιλογών NMEA 0183 σε Axiom Pro
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Καρτέλα Επιλογές

• Ορισμός προτιμώμενων πηγών δεδομένων (Μόνο κύρια βάση δεδομένων)
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6.7 Man Overboard (ΜΟΒ - Άνθρωπος στη θάλασσα)
Εάν πέσει στη θάλασσα ένα άτομο ή ένα αντικείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ΜΟΒ (Άνθρωπος στη θάλασσα) για να επισημάνετε τη θέση στην οποία βρισκόταν το σκάφος όταν
ενεργοποιήθηκε αυτή η ειδοποίηση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MOB πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο MOB

στην αρχική οθόνη ή το εικονίδιο σημείου διαδρομής/ΜΟΒ που εμφανίζεται στην επάνω
πλευρά όλων των εφαρμογών.

Η λειτουργία ΜΟΒ απαιτεί την ύπαρξη έγκυρου στίγματος του σκάφους από δέκτη GNSS. Η
λειτουργία ανύψωσης πυθμένα απαιτεί επίσης την ύπαρξη δεδομένων κατεύθυνσης και ταχύτητας.
Όταν ενεργοποιείτε την ειδοποίηση ΜΟΒ:
• Ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση ανά 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακυρωθεί η σχετική λειτουργία.
• Στο επάνω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται μια γραμμή δεδομένων ΜΟΒ όπου μπορείτε να δείτε
τη διόπτευση και την εμβέλεια από το σημείο ΜΟΒ και το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από
την ενεργοποίηση της ειδοποίησης ΜΟΒ. Αυτή η γραμμή δεδομένων εμφανίζεται σε όλες τις
εφαρμογές και στην αρχική οθόνη, και παραμένει μέχρι να ακυρωθεί η ειδοποίηση ΜΟΒ.

• Εμφανίζεται μια ειδοποίηση ΜΟΒ στο κάτω μέρος της οθόνης, την οποία πρέπει να υποδείξετε
ότι έχετε δει.

• Η εφαρμογή χάρτη τίθεται σε μια ειδική λειτουργία ΜΟΒ, προκειμένου να σας βοηθήσει να
επιστρέψετε στο σημείο όπου βρισκόταν το σκάφος όταν ενεργοποιήθηκε η ειδοποίηση ΜΟΒ.
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6.8 Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού διαχείρισης ειδοποιήσεων από την αρχική οθόνη.

Παράδειγμα: Λίστα ενεργών ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται από λειτουργίες του συστήματος, καθώς και από εξωτερικό
εξοπλισμό που έχει συνδεθεί στην οθόνη.
Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και εμφανίζεται
ένα προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις οθόνες MFD που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Το
προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το
λόγο ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

Παράδειγμα: Ειδοποίηση άφιξης σε σημείο διαδρομής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού διαχείρισης ειδοποιήσεων για να κάνετε τα εξής:
• εμφάνιση των τρεχουσών, ενεργών ειδοποιήσεων
• ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ειδοποιήσεων
• προσαρμογή ορίων ειδοποιήσεων
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις ενεργές ειδοποιήσεις από την καρτέλα Active
(Ενεργές), επιλέγοντας Αρχική οθόνη > Alarms (Ειδοποιήσεις) > Active (Ενεργές).
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων από την καρτέλα Settings
(Ρυθμίσεις), επιλέγοντας Αρχική οθόνη > Alarms (Ειδοποιήσεις) > Settings (Ρυθμίσεις).
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6.9 Δορυφορική πλοήγηση/προσδιορισμός θέσης

Κατάσταση GNSS
Η θέση GNSS του σκάφους εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης. Μπορείτε
να δείτε την ακρίβεια του στίγματος και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις επιλέγοντας
αυτή την περιοχή.
Εάν βλέπετε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στην αρχική οθόνη, αυτό σημαίνει ότι έχετε έγκυρο
στίγμα. Εάν το κείμενο είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια του στίγματος είναι χαμηλή.

Η προβολή του ουρανού στην αριστερή πλευρά της σελίδας δείχνει τη θέση των δορυφόρων
πλοήγησης και το σύμπλεγμα στο οποίο ανήκουν. Το χρώμα κάθε δορυφόρου υποδεικνύει την
κατάστασή του:
• Γκρι = αναζήτηση για δορυφόρο
• Πράσινο = δορυφόρος σε χρήση
• Πορτοκαλί = παρακολούθηση δορυφόρου

Ρυθμίσεις GNSS
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του (εσωτερικού ή εξωτερικού) δέκτη GNSS από
το μενού Δορυφόροι, επιλέγοντας Αρχική οθόνη > Αναδυόμενο παράθυρο GNSS > Δορυφόροι >
Ρυθμίσεις.

Στην καρτέλα GNSS Settings (Ρυθμίσεις GNSS), μπορείτε να κάνετε τα εξής:
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• Να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη χρήση του διαφορικού προσδιορισμού θέσης
(SBAS).

• Να ορίσετε το φίλτρο COG/SOG ανάλογα με την ταλάντωση του σκάφους, για πιο σταθερές
ενδείξεις COG και SOG.

• Να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό/ δέκτη GNSS της οθόνης MFD.
Απενεργοποιήστε τον, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό δέκτη GNSS της
μονάδας ως πηγή προέλευσης δεδομένων προσδιορισμού θέσης.

• Επανεκκινήστε το δέκτη GNSS που χρησιμοποιείτε ως πηγή για τα δεδομένα προσδιορισμού
θέσης.
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6.10 Περιοχή κατάστασης
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των περιφερειακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες με την
οθόνη MFD ανατρέχοντας στην περιοχή κατάστασης, επάνω δεξιά στην αρχική οθόνη. Στην
περιοχή αυτή εμφανίζεται επίσης η ώρα και υποδεικνύεται πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
κλειδώματος αφής στην οθόνη MFD.

Εικονίδια περιοχής κατάστασης
Η κατάσταση των συνδεδεμένων AIS, ραντάρ, βυθόμετρων/μορφοτροπέων αναφέρεται στην
περιοχή κατάστασης:

Επιλογές αναδυόμενου μενού
Από το αναδυόμενο μενού Επιλογές, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφορά ώρας από τη ζώνη
ώρας UTC.
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6.11 Πλαϊνή γραμμή
Η πλαϊνή γραμμή εμφανίζεται σε όλες τις εφαρμογές και παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα
του συστήματος. Από προεπιλογή, η πλαϊνή γραμμή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να εμφανίζει
δεδομένα πλοήγησης.

Η πλαϊνή γραμμή εμφανίζεται αυτόματα στην εφαρμογή χάρτη, όταν εκκινείται μια λειτουργία
μετάβασης ή τήρησης διαδρομής. Επίσης, μπορείτε να την εμφανίζετε οποιαδήποτε στιγμή
σύροντας το δάχτυλό σας από την αριστερή άκρη της οθόνης προς τα δεξιά. Εάν σύρετε το
δάχτυλό σας από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα γίνει απόκρυψη της πλαϊνής γραμμής.
Για να προσαρμόσετε τα εμφανιζόμενα δεδομένα, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο δεδομένων
που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε Επεξεργασία από τις αναδυόμενες επιλογές.
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6.12 Επικαλύψεις δεδομένων
Μπορείτε να κάνετε επικάλυψη δεδομένων του συστήματος στις εφαρμογές χάρτη, ραντάρ,
βυθόμετρου και κάμερας. Σε ορισμένες εφαρμογές, η επικάλυψη δεδομένων είναι ενεργοποιημένη
από προεπιλογή.

Η επικάλυψη των δεδομένων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας εφαρμογών και σε
οποιαδήποτε εφαρμογή, κατά την προβολή μιας σελίδας εφαρμογών σε χωρισμένη οθόνη.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επικαλύψεις δεδομένων επιλέγοντας Menu (Μενού) > Settings
(Ρυθμίσεις) > Page Settings (Ρυθμίσεις σελίδας) > Edit data overlays (Επεξεργασία επικαλύψεων
δεδομένων).
Στη λειτουργία επεξεργασίας, σύρετε την επικάλυψη δεδομένων στη θέση που θέλετε και έπειτα
πατήστε την παρατεταμένα για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε
Επεξεργασία, Μετακίνηση, Αλλάξτε μέγεθος ή Διαγραφή για να κάνετε τις αντίστοιχες ενέργειες.
Επιλέξτε Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε μια ακόμα επικάλυψη ή Done (Τέλος) για να βγείτε
από τη λειτουργία επεξεργασίας.
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6.13 Επεξεργασία αναλογίας διαχωρισμού σελίδας εφαρμογών σε
προβολή χωρισμένης οθόνης

Αφού ανοίξετε μια σελίδα εφαρμογών σε προβολή χωρισμένης οθόνης:
1. Επιλέξτε Edit split ratio (Επεξεργασία αναλογίας διαχωρισμού) στην καρτέλα Page settings

(Ρυθμίσεις σελίδας): Menu (Μενού) > Settings (Ρυθμίσεις) > Page settings (Ρυθμίσεις σελίδας) >
Edit split ratio (Επεξεργασία αναλογίας διαχωρισμού).

2. Σύρετε το εικονίδιο αλλαγής μεγέθους για να δημιουργήσετε την αναλογία διαχωρισμού που
θέλετε.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση.
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6.14 Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη
Οι οθόνες MFD Axiom™ και Axiom™ Pro μπορούν να συνδεθούν σε ασύρματη οθόνη μέσω
εξωτερικού dongle ή σε οθόνη με ενσωματωμένη υποστήριξη. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η
οθόνη MFD κατοπτρίζεται στην ασύρματη οθόνη.
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την ασύρματη οθόνη/dongle για να ρυθμίσετε τη

συσκευή.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο οθόνης που βρίσκεται στην ενότητα Ασύρματη οθόνη: στην καρτέλα Αυτή

η οθόνη του μενού Ρυθμίσεις: (Αρχική οθόνη > Αυτή η οθόνη > Ασύρματη οθόνη:).
Η οθόνη MFD θα εκτελέσει αναζήτηση για διαθέσιμες οθόνες.

3. Επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Εάν στην οθόνη MFD είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Κοινή χρήση Wi-Fi", εμφανίζεται

ένας αριθμός PIN στην ασύρματη οθόνη. Εισαγάγετε αυτόν τον αριθμό PIN όταν σας ζητηθεί
από την οθόνη MFD.

5. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην οθόνη MFD να συνδέεται αυτόματα στο
μέλλον. Επιλέξτε Ναι ή Όχι στην ασύρματη οθόνη σας.
Η οθόνη MFD θα εμφανίζεται τώρα στην επιλεγμένη συσκευή.

6. Για να επιτρέψετε στην ασύρματη οθόνη να συνδέεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η οθόνη
MFD, ενεργοποιήστε την επιλογή Σύνδεση κατά την ενεργοποίηση από τις αναδυόμενες
επιλογές.

Σημείωση:
1. Μην ξεχάσετε να ελέγχετε την ασύρματη οθόνη για τυχόν απαραίτητες επιβεβαιώσεις.
2. Ορισμένες συσκευές που δεν διαθέτουν πιστοποίηση Miracast μπορεί να μην έχουν τη

δυνατότητα να συνδέονται έχοντας ενεργοποιημένη την κοινή χρήση Wi-Fi. Στην περίπτωση
αυτή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία κοινής χρήσης Wi-Fi και δοκιμάστε ξανά.

3. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα ασύρματης οθόνης στην οθόνη σας και στην οθόνη MFD
ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά και τις δύο συσκευές.

4. Εφόσον έχει γίνει σύνδεση/σύζευξη με ασύρματη οθόνη, μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον
κωδικό πρόσβασης Wi-Fi της οθόνης MFD, καθώς σε ορισμένες συσκευές ενδέχεται να
χρειαστεί επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία νέας σύνδεσης.
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7.1 Έλεγχος αυτόματου πιλότου
Η οθόνη MFD που χρησιμοποιείτε μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα αυτόματου πιλότου
Evolution και να λειτουργήσει ως ελεγκτής του αυτόματου πιλότου. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει τον αυτόματο πιλότο για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη σύνδεση
του αυτόματου πιλότου στην οθόνη MFD.
Ο έλεγχος του αυτόματου πιλότου από την οθόνη MFD μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί από την καρτέλα Αυτόματος πιλότος του μενού Ρυθμίσεις: Αρχική οθόνη >
Ρυθμίσεις > Αυτόματος πιλότος > Έλεγχος πιλότου.

1. Εικονίδιο πιλότου — Με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Έλεγχος αυτόματου πιλότου, εμφανίζεται
το εικονίδιο πιλότου στην οθόνη. Επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται η πλαϊνή γραμμή
πιλότου. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος πιλότος, το εικονίδιο πιλότου αντικαθίσταται
από το εικονίδιο απενεργοποίησης πιλότου.

2. Πλαϊνή γραμμή πιλότου — Η πλαϊνή γραμμή πιλότου παρέχει στοιχεία ελέγχου και
πληροφορίες που σχετίζονται με το σύστημα αυτόματου πιλότου που χρησιμοποιείτε. Όταν
είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος πιλότος, η πλαϊνή γραμμή πιλότου επεκτείνεται για να
παρέχει επιπλέον στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες. Μπορείτε να αποκρύψετε την πλαϊνή
γραμμή πιλότου σύροντάς την προς τα αριστερά. Η πλαϊνή γραμμή μπορεί να εμφανιστεί ξανά
σύροντάς την από τα αριστερά της οθόνης προς το κέντρο της.

Ενεργοποίηση του αυτόματου πιλότου — Κλειδωμένη κατεύθυνση
Έχοντας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ελέγχου αυτόματου πιλότου:
1. Στην περίπτωση πιλότων τιμονιού και λαγουδέρας, ενεργοποιήστε το μηχανικό σύστημα

μετάδοσης κίνησης ενεργοποιώντας τον συμπλέκτη του συστήματος μετάδοσης κίνησης της
μονάδας τροχών ή συνδέοντας την μπιέλα στον πείρο της λαγουδέρας.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο αυτόματου πιλότου.
Εμφανίζεται η πλαϊνή γραμμή πιλότου.

3. Επιλέξτε Οδήγηση προς κατεύθυνση.
4. Επιλέξτε Ενεργοποίηση πιλότου.

Ενεργοποίηση αυτόματου πιλότου — Πλοήγηση
Έχοντας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ελέγχου αυτόματου πιλότου:
1. Στην περίπτωση πιλότων τιμονιού και λαγουδέρας, ενεργοποιήστε το μηχανικό σύστημα

μετάδοσης κίνησης ενεργοποιώντας τον συμπλέκτη του συστήματος μετάδοσης κίνησης της
μονάδας τροχών ή συνδέοντας την μπιέλα στον πείρο της λαγουδέρας.

2. Εκκινήστε μια λειτουργία μετάβασης ή τήρησης από την εφαρμογή χάρτη.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο αυτόματου πιλότου.

Εμφανίζεται η πλαϊνή γραμμή πιλότου.
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4. Επιλέξτε Οδήγηση προς σημείο πλοήγησης.
5. Επιλέξτε Ενεργοποίηση πιλότου ή, εάν υφίσταται σφάλμα εγκάρσιας πορείας, επιλέξτε ΚΑΤΑ

ΜΗΚΟΣ σκέλους διαδρομής ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από εδώ.

Επιλέγοντας ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ σκέλους διαδρομής, η πλοήγηση θα ακολουθήσει την αρχική πορεία.
Επιλέγοντας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από εδώ, θα σχεδιαστεί μια νέα πορεία από την τρέχουσα θέση
σας προς τον προορισμό.

Απενεργοποίηση αυτόματου πιλότου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας το εικονίδιο
απενεργοποίησης αυτόματου πιλότου.
Το εικονίδιο απενεργοποίησης αυτόματου πιλότου είναι διαθέσιμο σε όλες τις εφαρμογές. Είναι
επίσης διαθέσιμο στην πλαϊνή γραμμή πιλότου, σε αναδυόμενα μηνύματα πιλότου, στην αρχική
οθόνη και στη σελίδα συντομεύσεων.
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8.1 Επισκόπηση εφαρμογής χάρτη
Η εφαρμογή χάρτη εμφανίζει μια αναπαράσταση του σκάφους σας σε σχέση με τις χερσαίες μάζες
και άλλα χαρτογραφημένα αντικείμενα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να σχεδιάζετε την πορεία σας
και να μεταβαίνετε στον προορισμό που θέλετε. Η εφαρμογή χάρτη απαιτεί την ύπαρξη στίγματος
GNSS, προκειμένου να εμφανίζει το σκάφος σας στη σωστή θέση σε έναν παγκόσμιο χάρτη.
Μπορείτε να επιλέξετε τους ηλεκτρονικούς χάρτες που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε
παράθυρο της εφαρμογής χάρτη. Η επιλογή αυτή δεν αλλάζει, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.
Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή χάρτη σε σελίδες εφαρμογών, τόσο σε προβολή
πλήρους οθόνης όσο και σε προβολή χωρισμένης οθόνης. Οι σελίδες εφαρμογών μπορούν να
περιλαμβάνουν έως και 4 παράθυρα της εφαρμογής χάρτη.

1 Σημείο διαδρομής
Χρησιμοποιήστε τα σημεία διαδρομής
για να επισημάνετε συγκεκριμένες
τοποθεσίες ή σημεία ενδιαφέροντος.

2 Πορεία
Μπορείτε να καταγράψετε τη
διέλευση του σκάφους σας
χρησιμοποιώντας πορείες.

3 Εικονίδιο σκάφους
Αναπαριστά το σκάφος σας και
εμφανίζεται μόνο εφόσον υπάρχει στίγμα
GNSS. (Το εικονίδιο αντικαθίσταται από
μια μαύρη κουκκίδα όταν δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα κατεύθυνσης.)

4 Ένδειξη ανέμου
Δείχνει την κατεύθυνση και την
ταχύτητα του ανέμου. (Απαιτείται
μορφοτροπέας ανέμου.)

5 Διαδρομή
Μπορείτε να σχεδιάσετε τη διαδρομή
σας εκ των προτέρων, δημιουργώντας
σημεία διαδρομής για κάθε επιμέρους
σκέλος.

6 Σημείο διαδρομής προορισμού
Κατά τη διάρκεια της μετάβασης,
αυτό είναι το τρέχον σημείο
διαδρομής προορισμού.

7 Γραμμή κατεύθυνσης
Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
κατεύθυνσης, μπορείτε να εμφανίσετε
ένα διάνυσμα κατεύθυνσης για το
σκάφος σας.

8 Γραμμή COG
Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
COG, μπορείτε να εμφανίσετε ένα
διάνυσμα COG για το σκάφος σας.

114



9 Ένδειξη παλίρροιας
Εμφανίζει ενδείξεις για το παλιρροϊκό
ρεύμα. Απαιτούνται τα ακόλουθα
δεδομένα: COG, κατεύθυνση, SOG και
STW (ταχύτητα στο νερό).

10 Κλίμακα χάρτη
Δείχνει την κλίμακα στην οποία
εμφανίζεται ο χάρτης.

11 Δακτύλιοι εμβέλειας
Παρέχουν μια ένδειξη απόστασης γύρω
από το σκάφος, σε προκαθορισμένα
διαστήματα.

12 Πλαϊνή γραμμή
Η πλαϊνή γραμμή περιλαμβάνει
δεδομένα συστήματος που
μπορείτε να δείτε σε όλες τις
εφαρμογές.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής χάρτη
Εικονίδιο Περιγραφή Ενέργεια

Εικονίδιο αρχικής
οθόνης

Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής / MOB Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής. Πατήστε
παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση
ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.

Εύρεση σκάφους Κεντράρει το σκάφος σας στην οθόνη.

Μείωση εμβέλειας Μειώνει την εμβέλεια/απόσταση που εμφανίζεται στην
οθόνη.

Αύξηση εμβέλειας Αυξάνει την εμβέλεια/απόσταση που εμφανίζεται στην
οθόνη.

Εμβέλεια και περιστροφή χάρτη
Μπορείτε να αλλάξετε την εμβέλεια της εφαρμογής χάρτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου
εμβέλειας που εμφανίζονται στην οθόνη ή την κίνηση τσιμπήματος για ζουμ.
Μπορείτε, επίσης, να περιστρέψετε το χάρτη σύροντας το δάχτυλό σας.
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Επιλογή κάρτας χαρτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτες LightHouse™ και συμβατούς ηλεκτρονικούς χάρτες Navionics
και C-MAP. Οι κάρτες των ηλεκτρονικών χαρτών θα πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή ανάγνωσης
καρτών MicroSD της οθόνης MFD (ή στη συσκευή ανάγνωσης καρτών μιας οθόνης MFD στο ίδιο
δίκτυο).

Στο μενού της εφαρμογής χάρτη:
1. Επιλέξτε το εικονίδιο Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε την χαρτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την καρτέλα "Χαρτογραφία".
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό χάρτη για κάθε εμφάνιση της εφαρμογής χάρτη, η οποία είναι
προσβάσιμη από την Αρχική οθόνη. Η επιλογή χαρτογραφίας θα διατηρηθεί μέχρι να αλλαχτεί.

Λειτουργίες εφαρμογής χάρτη
Η εφαρμογή χάρτη διαθέτει προκαθορισμένες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
την διαμορφώσετε γρήγορα, ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία χάρτη, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε από το μενού της
εφαρμογής.

ΑΠΛΗ
Στην απλή λειτουργία, δεν εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του
χάρτη ώστε να έχετε πιο καθαρή και απλή εικόνα και είναι
διαθέσιμες μόνο οι επιλογές μενού που σχετίζονται με την
πλοήγηση. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Η λεπτομερής είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία. Διατίθενται
πλήρεις λεπτομέρειες χάρτη και επιλογές μενού. Οι αλλαγές
στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη που
χρησιμοποιείται.
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ΨΑΡΕΜΑ
Η λειτουργία ψαρέματος βελτιστοποιεί την εφαρμογή
χάρτη για ψάρεμα και εμφανίζει λεπτομερέστερες γραμμές
περιγράμματος, εφόσον υποστηρίζονται από την επιλεγμένη
χαρτογραφία. Διατίθενται οι πλήρεις επιλογές μενού. Οι
αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη
που χρησιμοποιείται.

ΚΑΙΡΟΣ
Η Λειτουργία καιρού είναι διαθέσιμη όταν η οθόνη MFD
συνδέεται σε έναν συμβατό δέκτη υπηρεσίας δελτίου καιρού
(SR150).
Η Λειτουργία καιρού σας επιτρέπει να επικαλύπτετε
δεδομένα καιρού επάνω στον χάρτη και να προβάλλετε
κινούμενα γραφικά καιρού ή να διαβάζετε δελτία καιρού.
Διατίθενται μόνο επιλογές μενού σχετικές με τον Καιρό. Οι
αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη
που χρησιμοποιείται.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες για τη λειτουργία Καιρού,
ανατρέξτε στο: Κεφάλαιο 9 Λειτουργία καιρού

Λεπτομέρειες σκάφους
Το αναδυόμενο μενού λεπτομερειών σκάφους παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις που αφορούν
το σκάφος.

Στο αναδυόμενο μενού λεπτομερειών σκάφους, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια πορεία.
• Να μετατοπίσετε τη θέση του συμβόλου του σκάφους.
• Να αλλάξετε το σύμβολο που αναπαριστά το σκάφος σας.
• Να ορίσετε το μήκος των διανυσμάτων του σκάφους.
• Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα διανύσματα κατεύθυνσης και COG.
• Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τους δακτύλιους εμβέλειας.
• Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γραφικά για την παλίρροια και τον άνεμο.
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Layers (Επίπεδα)
Διατίθενται επίπεδα τα οποία μπορούν να εμφανίζονται σε επικάλυψη στην εφαρμογή χάρτη. Στα
επίπεδα περιλαμβάνονται αεροφωτογραφίες, στόχοι AIS, εικόνες ραντάρ, δακτύλιοι εμβέλειας,
γραφήματα παλίρροιας, ραντάρ καιρού και περιεχόμενο πληθοπορισμού.

Η καρτέλα Layers (Επίπεδα) του μενού Settings (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής χάρτη (Menu (Μενού) >
Settings (Ρυθμίσεις) > Layers (Επίπεδα)) περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου για τα επίπεδα του χάρτη.

View and motion (Προβολή και κίνηση)
Η καρτέλα View and motion (Προβολή και κίνηση) σάς επιτρέπει να ελέγχετε την εμφάνιση του
χάρτη σε σχέση με το σκάφος σας.
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Chart motion (Κίνηση χάρτη)
Η επιλογή Chart motion (Κίνηση χάρτη) καθορίζει την απεικόνιση του χάρτη και του σκάφους, έτσι
ώστε το σκάφος να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη καθώς κινείται.

Chart orientation (Προσανατολισμός χάρτη)
Ο προσανατολισμός του χάρτη επηρεάζει την ευθυγράμμιση του χάρτη σε σχέση με το σκάφος, τη
διαδρομή ή το βορρά.

Boat position (Θέση σκάφους)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του σκάφους, έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερη ή μικρότερη
"ορατότητα" μπροστά από το σκάφος.

Τοποθέτηση σημείου διαδρομής

1. Επιλέξτε παρατεταμένα την επιθυμητή θέση και επιλέξτε Τοποθέτηση σημείου διαδρομής από
το μενού περιβάλλοντος.

2. Επιλέξτε Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σημείου διαδρομής,
Μετάβαση για να πλοηγηθείτε στο σημείο διαδρομής ή OK για να επιστρέψετε στην κανονική
λειτουργία.

Για να τοποθετήσετε ένα σημείο διαδρομής στην τρέχουσα θέση του σκάφους
σας, πατήστε το εικονίδιο ή το φυσικό κουμπί σημείου διαδρομής/MOB.
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Πλοήγηση σε σημείο διαδρομής ή σημείο ενδιαφέροντος
Μπορείτε να επιλέξετε τη μετάβαση σε ένα σημείο διαδρομής ή μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

1. Επιλέξτε παρατεταμένα το σημείο διαδρομής ή ενδιαφέροντος και επιλέξτε Μετάβαση από
το μενού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία Goto (Μετάβαση) οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας
παρατεταμένα ένα οποιοδήποτε σημείο στην εφαρμογή χάρτη και επιλέγοντας Stop (Διακοπή) ή
επιλέγοντας κάποιο άλλο σημείο για τη λειτουργία Goto (Μετάβαση).

2. Η εφαρμογή χάρτη θα ξεκινήσει την περιήγηση. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τον
αυτόματο πιλότο.

3. Μόλις φτάσετε στο σημείο διαδρομής, θα ηχήσει μια ειδοποίηση.
Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετάβαση από το μενού Go (Μετάβαση): Menu (Μενού)
> Go (Μετάβαση) > Waypoint (Σημείο διαδρομής) ή Menu (Μενού) > Go (Μετάβαση) > Lat/long
(Γεωγραφικό πλάτος/μήκος).
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Δημιουργία διαδρομής

1. Επιλέξτε παρατεταμένα τη θέση για το πρώτο σημείο διαδρομής.
2. Επιλέξτε Δημιουργία διαδρομής από το μενού περιβάλλοντος.
3. Επιλέξτε τη θέση για το δεύτερο σημείο διαδρομής.

Τα 2 σημεία διαδρομής θα συνδεθούν με μια γραμμή, δημιουργώντας το πρώτο σκέλος της
διαδρομής σας.

4. Επιλέξτε τη θέση για τα επόμενα σημεία διαδρομής.
5. Ελέγξτε την ασφάλεια της διαδρομής σας. Μπορείτε να μετακινήσετε τα σημεία διαδρομής της

πορείας σας σύροντάς τα σε μια νέα θέση.
6. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδρομή σας, επιλέξτε Ολοκλήρωση δημιουργίας διαδρομής.
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Αυτόματη δρομολόγηση
Η αυτόματη δρομολόγηση είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση συμβατής χαρτογραφίας. Η αυτόματη
δρομολόγηση σάς επιτρέπει να δημιουργείτε αυτόματα μια διαδρομή μεταξύ ενός σημείου του
χάρτη και του σκάφος.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο στον χάρτη και από το μενού περιβάλλοντος του χάρτη
να επιλέξετε Αυτόματη δρομολόγηση εδώ ή μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη δρομολόγηση προς
από το μενού περιβάλλοντος ενός υπάρχοντος σημείου διαδρομής για να δημιουργήσετε μια
πορεία αυτόματα μεταξύ του σκάφους σας και του επιλεγμένου σημείου.
Η νέα διαδρομή δημιουργείται με τη σύγκριση διαθέσιμων δεδομένων στην χαρτογραφία σας με
τις ελάχιστες ασφαλείς αποστάσεις που καθορίζονται στο μενού Λεπτομέρειες σκάφους: (Αρχική
οθόνη > Ρυθμίσεις > Λεπτομέρειες σκάφους).
Τα σημεία διαδρομής δεν θα τοποθετηθούν σε περιοχές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των
καθορισμένων ελάχιστων ασφαλών αποστάσεων. Χρησιμοποιούνται σύμβολα προσοχής για σημεία
διαδρομής που βρίσκονται κοντά σε αντικείμενα ή απαγορευμένες περιοχές.
Μην ακολουθείτε ποτέ μια διαδρομή εάν δεν ελέγξτε ότι το κάθε σκέλος της είναι ασφαλές για
το σκάφος.

Έλεγχος αυτόματα δημιουργημένης διαδρομής
Πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε διαδρομή πρέπει να ελέγξετε την ασφάλειά της.
Με την ολοκλήρωση της διαδρομής:
1. Αυξήστε την εμβέλεια του κάθε σκέλους της διαδρομής και του κάθε σημείου διαδρομής που

την αποτελούν.
2. Ελέγξτε και τις δύο πλευρές του σκέλους διαδρομής καθώς και γύρω από το σημείο διαδρομής

για πιθανά εμπόδια.

Τα εμπόδια μπορεί να είναι χαρτογραφημένα αντικείμενα ή απαγορευμένες περιοχές. Οι
διαδρομές που δημιουργούνται αυτόματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το σύμβολο προσοχής
για σημεία διαδρομής στις περιοχές όπου υπάρχουν πιθανά εμπόδια.

3. Στα σημεία που υπάρχουν εμπόδια, μετακινήστε τα απαραίτητα σημεία διαδρομής έτσι ώστε το
σημείο διαδρομής και το σκέλος της διαδρομής να μην εμποδίζονται πλέον.

Τήρηση διαδρομής
Μπορείτε να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη διαδρομή.
Αφού εμφανίσετε τη σχετική διαδρομή στην εφαρμογή χάρτη:
1. Επιλέξτε παρατεταμένα ένα σκέλος της διαδρομής που θέλετε να ακολουθήσετε.
2. Επιλέξτε Follow Route (Τήρηση διαδρομής) από το μενού περιβάλλοντος της διαδρομής.
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Δημιουργία πορείας
Μπορείτε να καταγράψετε τη διαδρομή του σκάφους σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
καταγραφής πορείας.

1. Επιλέξτε παρατεταμένα το εικονίδιο του σκάφους σας για να εμφανίσετε τις αναδυόμενες
επιλογές του σκάφους.

2. Επιλέξτε Έναρξη πορείας.
Η διαδρομή του σκάφους σας θα αρχίσει να καταγράφεται.

3. Επιλέξτε Διακοπή πορείας από τις αναδυόμενες επιλογές όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία
της πορείας.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την πορεία ή Διαγραφή για να καταργήσετε την
πορεία.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την καταγραφή μιας νέας πορείας οποιαδήποτε στιγμή από το
μενού χάρτη: Μενού > Νέο > Έναρξη νέας πορείας. Όταν χρησιμοποιείτε το μενού χάρτη για την
έναρξη πορείας, εάν η πορεία καταγράφεται ήδη, τότε θα αποθηκευτεί πριν από την έναρξη της
νέας πορείας. Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε μια πορεία, μπορείτε να τη μετατρέψετε σε
διαδρομή έτσι ώστε να την ακολουθήσετε ξανά στο μέλλον.
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Κεφάλαιο 9: Λειτουργία καιρού

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 9.1 Λειτουργία καιρού στη σελίδα 126
• 9.2 Κινούμενα γραφικά καιρού στη σελίδα 127
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9.1 Λειτουργία καιρού
Η Λειτουργία καιρού διατίθεται στην εφαρμογή χάρτη αν έχετε δέκτη υπηρεσίας δελτίου καιρού
και έγκυρη συνδρομή. Η εναλλαγή της εφαρμογής χάρτη στη λειτουργία καιρού σας επιτρέπει να
επικαλύψετε τα δεδομένα καιρού και τις πληροφορίες από τον δέκτη υπηρεσίας δελτίου καιρού.
Για να μπείτε στη Λειτουργία καιρού, ανοίξτε την εφαρμογή χάρτη και επιλέξτε το ΚΑΙΡΟΣ.
Η Λειτουργία καιρού σας επιτρέπει να εντοπίζετε συστήματα καιρού σε σχέση με το σκάφος
σας τοποθετώντας στο χάρτη στοιχεία πραγματικού χρόνου, στοιχεία ιστορικού και στοιχεία
μετεωρολογικών προβλέψεων. Στη Λειτουργία καιρού μπορείτε να προβάλλετε κινούμενα γραφικά
καιρού και να διαβάσετε δελτία καιρού. Η Λειτουργία καιρού ορίζει τη ρύθμιση Λεπτομέρεια χάρτη
στην επιλογή Χαμηλή και αποκρύπτει άλλα δεδομένα τα οποία αυξάνουν την ορατότητα των
Δεδομένων καιρού.

Σημαντικό:
• Για να ενεργοποιηθεί η Λειτουργία καιρού είναι απαραίτητο να υπάρχει συμβατός εξοπλισμός
και έγκυρη συνδρομή.

• Με την ενεργοποίηση της Λειτουργίας καιρού συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
• Μην χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία καιρού για πλοήγηση.
• Τα δεδομένα καιρού διατίθενται μόνο στην Βόρεια Αμερική και στις παράκτιες περιοχές της.

Τα σύμβολα καιρού είναι οργανωμένα σε επίπεδα, στα οποία η πρόσβαση γίνεται από το μενού
Χάρτης: Μενού > Επίπεδα καιρού. Κάθε επίπεδο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί
ανεξάρτητα.
Υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα επίπεδα:

Ραντάρ καιρού Επιφανειακή πίεση

Πόλεις Επιφανειακοί σταθμοί παρακολούθησης

Νεφοσκεπής Άνεμος

Κεραυνοί Σύστημα παρακολούθησης

Θερμοκρασία θαλάσσιας επιφάνειας Ύψος κύματος

Δελτίο καταιγίδας Περίοδος κύματος

Πορείες καταιγίδας Κατεύθυνση κύματος (από)

Στη Λειτουργία Καιρού, η Κατεύθυνση χάρτη είναι προς το βορρά.
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9.2 Κινούμενα γραφικά καιρού
Στη Λειτουργία καιρού μπορείτε να αναπαραγάγετε κινούμενα γραφικά καιρού βάσει ιστορικών
δεδομένων από το ραντάρ καιρού και προβλέψεις για άνεμο, κύματα ή πίεση επιφανείας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κινούμενα γραφικά καιρού, επιλέξτε Κινούμενα γραφικά καιρού
από το μενού.
Όταν επιλεγούν τα Κινούμενα γραφικά καιρού, τα στοιχεία ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής
κινούμενων γραφικών και τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τα διαθέσιμα δεδομένα σε κινούμενα
γραφικά εμφανίζονται στην οθόνη.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής
Τα στοιχεία ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής περιλαμβάνουν μια μπάρα προόδου, τις επιλογές
Αναπαραγωγή/Παύση, Γρήγορα εμπρός και πίσω.

Δεδομένα κινούμενων γραφικών καιρού
Η διάρκεια των προβλέψεων εξαρτάται από τον τύπο της συνδρομής.

Ραντάρ καιρού
Μπορούν να αναπαραχθούν τα δεδομένα βροχόπτωσης για τις δύο
προηγούμενες ώρες.

Άνεμος
Πρόβλεψη ανέμου εκτός ακτής για έως και 48 ώρες.
Παράκτια και εσωτερική πρόβλεψη ανέμου σε υψηλή ανάλυση για έως και 24
ώρες.

Ύψος κυμάτων
Πρόβλεψη ύψους κύματος εκτός ακτής για έως και 48 ώρες.
Παράκτια πρόβλεψη ύψους κύματος σε υψηλή ανάλυση για έως και 24 ώρες.
Πρόβλεψη ύψους κύματος στις Μεγάλες Λίμνες για έως και 24 ώρες.
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Περίοδος κύματος
Πρόβλεψη περιόδου κύματος εκτός ακτής για έως και 48 ώρες.
Πρόβλεψη περιόδου κύματος στις Μεγάλες Λίμνες για έως και 24 ώρες.

Κατεύθυνση κύματος
Πρόβλεψη κατεύθυνσης κύματος εκτός ακτής για έως και 48 ώρες.
Πρόβλεψη κατεύθυνσης κύματος στις Μεγάλες Λίμνες για έως και 24 ώρες.

Πίεση επιφάνειας
Πρόβλεψη πίεσης επιφάνειας για έως και 48 ώρες.

Για να βγείτε από τα Κινούμενα γραφικά καιρού ανοίξτε το κύριο Μενού.
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Κεφάλαιο 10: Εφαρμογή βυθόμετρου
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10.1 Επισκόπηση εφαρμογής βυθόμετρου
Η εφαρμογή βυθόμετρου εμφανίζει μια οπτική απεικόνιση των ηχώ που λαμβάνονται από τη μονάδα
βυθόμετρου και το μορφοτροπέα. Η εφαρμογή βυθόμετρου είναι συμβατή με παραδοσιακές
μονάδες βυθόμετρου και μορφοτροπείς, καθώς και με μονάδες βυθόμετρου και μορφοτροπείς
CHIRP, DownVision™, SideVision™ και RealVision™ 3D. Η εφαρμογή βυθόμετρου δημιουργεί μια
υποθαλάσσια εικόνα της δομής του πυθμένα και των στόχων που βρίσκονται στη στήλη νερού.
Μπορείτε να συνδέσετε πολλές μονάδες βυθόμετρου ταυτόχρονα. Οι μονάδες βυθόμετρου
μπορούν να είναι εσωτερικές (ενσωματωμένες στην οθόνη MFD) ή εξωτερικές (ξεχωριστή συσκευή
στο δίκτυο).
Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα βυθόμετρου και το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε
παράθυρο της εφαρμογής βυθόμετρου. Η επιλογή μονάδας βυθόμετρου και καναλιού δεν αλλάζει,
ακόμα και αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.
Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή βυθόμετρου σε σελίδες εφαρμογών, τόσο σε προβολή
πλήρους οθόνης όσο και σε προβολή χωρισμένης οθόνης. Οι σελίδες εφαρμογών μπορούν να
περιλαμβάνουν έως και 4 παράθυρα της εφαρμογής βυθόμετρου.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής βυθόμετρου
Εικονίδιο Περιγραφή Ενέργεια

Εικονίδιο αρχικής
οθόνης

Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής /
MOB

Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής και ενεργοποιεί την
ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.
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Εικονίδιο Περιγραφή Ενέργεια

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.

Προσαρμογή
εικόνας

Εμφανίζει την ευαισθησία της οθόνης και τα στοιχεία
ελέγχου προσαρμογής της εικόνας.

Παύση "Παγώνει" την εικόνα του βυθόμετρου RealVision™ 3D.

Κατάργηση
παύσης

Εάν έχετε διακόψει τη λειτουργία της εφαρμογής
βυθόμετρου, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά την κύλιση
επιλέγοντας το εικονίδιο κατάργησης παύσης.

Αύξηση εμβέλειας
/ Μεγέθυνση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη
εμβέλεια, αν πατήσετε το εικονίδιο συν, θα ενεργοποιηθεί η
λειτουργία ζουμ και με κάθε επόμενο πάτημα, θα αυξάνεται
ο συντελεστής ζουμ. Όταν είναι ενεργοποιημένη η μη
αυτόματη ρύθμιση της εμβέλειας, αν πατήσετε το εικονίδιο
συν, θα μειωθεί η απόσταση που βλέπετε στην οθόνη.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόματης εμβέλειας από το εξής μενού: Μενού
> Αυτόματη εμβέλεια.

Μείωση εμβέλειας
/ Σμίκρυνση

Στη λειτουργία ζουμ, αν πατήσετε το εικονίδιο μείον, θα
μειωθεί ο συντελεστής ζουμ και, τελικά, θα επιστρέψετε
στην κανονική λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η μη
αυτόματη ρύθμιση της εμβέλειας, αν πατήσετε το εικονίδιο
μείον, θα αυξηθεί η απόσταση που βλέπετε στην οθόνη.

Στοιχεία ελέγχου RealVision 3D
Εάν χρησιμοποιείτε βυθόμετρο RealVision 3D, μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα
χρησιμοποιώντας κινήσεις αφής.
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Στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής
• Σύροντας ένα δάχτυλο στην οθόνη, περιστρέφεται η εικόνα.
• Σύροντας δύο δάχτυλα, η εικόνα περιστρέφεται γύρω από την οθόνη.
• Κάνοντας την κίνηση τσιμπήματος για ζουμ, αλλάζει το ποσοστό μεγέθυνσης της εικόνας.
• Το στοιχείο ελέγχου εμβέλειας καθορίζει πόσο μακριά θα φτάνει το σήμα (ping) του βυθόμετρου.
• Πατήστε παρατεταμένα ένα σημείο της οθόνης για να εμφανίσετε το μενού περιβάλλοντος.
Κανονικά κουμπιά
• Το κουμπί OK εκτελεί παύση της κύλισης του βυθόμετρου.
• Το κουμπί Πίσω επαναφέρει την κύλιση του βυθόμετρου.
• Το κουμπί OK, σε κατάσταση παύσης, ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.
• Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου κατεύθυνσης (Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά) του
χειριστηρίου Uni-Control για να περιστρέψετε την εικόνα.

• Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό χειριστήριο Uni-Control ή τα κουμπιά αύξησης εμβέλειας και
μείωσης εμβέλειας ενός πληκτρολογίου RMK για αύξηση και μείωση της εμβέλειας.

Άνοιγμα της εφαρμογής βυθόμετρου
Για να ανοίξετε την εφαρμογή βυθόμετρου, επιλέξτε ένα εικονίδιο σελίδας στην αρχική οθόνη που
να περιλαμβάνει την εφαρμογή βυθόμετρου.
Προαπαιτούμενα:
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βυθόμετρου είναι συμβατή. (Δείτε τις πιο πρόσφατες, διαθέσιμες

πληροφορίες στην τοποθεσία web της Raymarine.) Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

2. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση της μονάδας βυθόμετρου έχει γίνει σύμφωνα με την τεκμηρίωση
που τη συνόδευε.

Η εφαρμογή βυθόμετρου ανοίγει σε 1 από τις 4 διαθέσιμες καταστάσεις:

Επιλέξτε κανάλι βυθόμετρου
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε μια νέα σελίδα εφαρμογών που περιλαμβάνει την εφαρμογή
βυθόμετρου, θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα κανάλι για το βυθόμετρο.
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Επιλέξτε OK και έπειτα επιλέξτε το κανάλι βυθόμετρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη
λίστα:

Το βυθόμετρο είναι ενεργοποιημένο και στέλνει σήμα (ping)
Εάν έχετε διαμορφώσει ήδη την εφαρμογή βυθόμετρου, όταν την ανοίξετε θα εμφανιστεί η εικόνα
του βυθόμετρου και θα ξεκινήσει η κύλιση.

Εφαρμογή βυθόμετρου 133



Δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή βυθόμετρου
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση No sonar source available (Δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή
βυθόμετρου), ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
• Η ενεργοποίηση της μονάδας βυθόμετρου δεν έχει ολοκληρωθεί.
• Η οθόνη MFD δεν μπορεί να συνδεθεί με την εξωτερική μονάδα βυθόμετρου που χρησιμοποιείτε.
• Η εσωτερική μονάδα βυθόμετρου που χρησιμοποιείτε δεν είναι συνδεδεμένη με μορφοτροπέα.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τροφοδοσίας της εξωτερικής μονάδας βυθόμετρου, ελέγξτε τη
σύνδεση δικτύου και μορφοτροπέα της οθόνης MFD για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις και οι
καλωδιώσεις είναι σωστές και σε καλή κατάσταση, και έπειτα απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά το σύστημα. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας βυθόμετρου,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες
αντιμετώπισης προβλημάτων.

Δεν υπάρχει συνδεδεμένος μορφοτροπέας
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση No transducer connected (Δεν υπάρχει συνδεδεμένος
μορφοτροπέας), αυτό σημαίνει ότι η μονάδα βυθόμετρου δεν μπορεί να συνδεθεί με το
μορφοτροπέα που χρησιμοποιείτε.
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Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις του μορφοτροπέα είναι σωστές και σε καλή κατάσταση, και έπειτα
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατός ο
εντοπισμός του μορφοτροπέα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης του εξοπλισμού για
περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επιλογή καναλιού βυθόμετρου
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε μια νέα σελίδα με την εφαρμογή βυθόμετρου, θα σας ζητηθεί
να επιλέξετε κανάλι. Αργότερα, εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι του βυθόμετρου
επιλέγοντας ένα εικονίδιο καναλιού από το μενού της εφαρμογής βυθόμετρου.
1. Επιλέξτε ένα σχετικό εικονίδιο καναλιού από το μενού.
2. Εναλλακτικά, επιλέξτε All channels (Όλα τα κανάλια) από το μενού και έπειτα επιλέξτε τη

μονάδα βυθόμετρου και το κανάλι που θέλετε.

Κανάλια βυθόμετρου
Τα διαθέσιμα κανάλια βυθόμετρου εξαρτώνται από τη μονάδα βυθόμετρου και το συνδεδεμένο
μορφοτροπέα.

RealVision™ 3D SideVision™ DownVision™

Υψηλό CHIRP / Υψηλή
συχνότητα

Μεσαίο CHIRP / Μεσαία
συχνότητα

Χαμηλό CHIRP / Χαμηλή
συχνότητα

Τοποθέτηση σημείου διαδρομής (Βυθόμετρο, DownVision και SideVision)
Όταν παρατηρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει στην εφαρμογή βυθόμετρου, μπορείτε να τοποθετήσετε
ένα σημείο διαδρομής στη συγκεκριμένη τοποθεσία, έτσι ώστε να μπορείτε να την εντοπίσετε
εύκολα στο μέλλον.
1. Πατήστε παρατεταμένα το σημείο που σας ενδιαφέρει στην οθόνη.

Θα εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος και θα διακοπεί, προσωρινά, η κύλιση.
2. Επιλέξτε Add Waypoint (Προσθήκη σημείου διαδρομής) από το μενού περιβάλλοντος.

Η εικόνα του βυθόμετρου θα παραμείνει στατική για περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την
τοποθέτηση του σημείου διαδρομής.
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Τοποθέτηση σημείου διαδρομής RealVision 3D
Για την τοποθέτηση σημείου διαδρομής ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι RealVision 3D,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Επιλέξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία στην οθόνη.

Θα εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος του σημείου διαδρομής και ο κόκκινος δείκτης σημείου
διαδρομής:

2. Επιλέξτε Τοποθέτηση σημείου διαδρομής για να δημιουργήσετε ένα σημείο διαδρομής στη
θέση του δείκτη. Διαφορετικά:

3. Επιλέξτε Μετακίνηση θέσης για να προσαρμόσετε τη θέση του δείκτη πριν δημιουργήσετε
το σημείο διαδρομής.

Μπορείτε να μετακινήσετε το σημείο διαδρομής κατά μήκος του τρέχοντος άξονά του σύροντας
με το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εμφάνιση
στην οθόνη χρησιμοποιώντας τις συνηθισμένες κινήσεις αφής δύο δαχτύλων.
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4. Όταν ο δείκτης βρεθεί στην επιθυμητή θέση, επιλέξτε Τοποθέτηση σημείου διαδρομής για να
αποθηκεύσετε το σημείο διαδρομής στη θέση του δείκτη.

Κύλιση προς τα πίσω στο βυθόμετρο
Μπορείτε να εκτελέσετε "κύλιση προς τα πίσω" στην εφαρμογή βυθόμετρου για να εμφανίσετε το
ιστορικό του βυθόμετρου.
Για να ενεργοποιήσετε την "κύλιση προς τα πίσω" του βυθόμετρου, εκτελέστε τα παρακάτω:
• Βυθόμετρο και DownVision — Σύρετε το δάχτυλό σας από αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος
της οθόνης του βυθόμετρου.

• SideVision — Σύρετε το δάχτυλό σας από κάτω προς τα επάνω στην οθόνη του βυθόμετρου.
• RealVision 3D — Επιλέξτε το εικονίδιο παύσης στην οθόνη.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η κύλιση προς τα πίσω του βυθόμετρου, εμφανίζονται τα εικονίδια
γραμμής κύλισης προς τα πίσω και κατάργησης παύσης.

1. Κατάργηση παύσης — Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής εκτελεί συνέχιση της ζωντανής
κύλισης του βυθόμετρου.

2. Γραμμή κύλισης προς τα πίσω — Χρησιμοποιήστε τη για μετακίνηση μπροστά-πίσω στο
διαθέσιμο ιστορικό του βυθόμετρου. Μπορείτε να σύρετε την ένδειξη θέσης προς τα δεξιά ή
προς τα αριστερά ή να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θέση στη γραμμή για να μεταβείτε σε αυτήν.

Στα κανάλια βυθόμετρου, DownVision και SideVision, τις επόμενες φορές που θα σύρετε το
δάχτυλό σας, θα εκτελεστεί κίνηση προς τα πίσω στο ιστορικό του βυθόμετρου, ενώ εάν το σύρετε
προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα εκτελεστεί κίνηση προς τα εμπρός.
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Κεφάλαιο 11: Εφαρμογή ραντάρ

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 11.1 Επισκόπηση εφαρμογής ραντάρ στη σελίδα 140
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11.1 Επισκόπηση εφαρμογής ραντάρ
Η εφαρμογή ραντάρ εμφανίζει μια οπτική απεικόνιση των ηχώ που λαμβάνονται από το
συνδεδεμένο σαρωτή ραντάρ. Η εφαρμογή ραντάρ λειτουργεί ως βοήθημα, προσφέροντας πιο
ολοκληρωμένη επίγνωση των συνθηκών και βελτιώνοντας τη δυνατότητα αποφυγής συγκρούσεων,
καθώς καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της απόστασης και της ταχύτητας του στόχου σε
σχέση με το σκάφος σας.
Μπορείτε να συνδέσετε έως 2 σαρωτές ραντάρ ταυτόχρονα. Ωστόσο, μόνο 1 από τα ραντάρ του
συστήματος μπορεί να είναι ραντάρ Quantum™.
Μπορείτε να επιλέξετε το σαρωτή ραντάρ που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε παράθυρο της
εφαρμογής ραντάρ. Η επιλογή σαρωτή ραντάρ δεν αλλάζει, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.
Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή ραντάρ σε σελίδες εφαρμογών, τόσο σε προβολή
πλήρους οθόνης όσο και σε προβολή χωρισμένης οθόνης. Οι σελίδες εφαρμογών μπορούν να
περιλαμβάνουν έως και 2 παράθυρα της εφαρμογής ραντάρ.

Οι παρακολουθούμενοι στόχοι ραντάρ και AIS εμφανίζονται με σύμβολα στόχου.
Η εφαρμογή ραντάρ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε συναγερμούς που ενεργοποιούνται όταν ένας
στόχος ή ένα αντικείμενο προκαλεί διένεξη με Επικίνδυνους στόχους ή τη ρύθμιση συναγερμού
Ζώνη προστασίας.
Οι δακτύλιοι εμβέλειας, ο δακτύλιος διόπτευσης και τα VRM/EBL μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να αναγνωριστεί η απόσταση ενός στόχου και η κατεύθυνση σε σχέση με το σκάφος σας.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής ραντάρ
Εικονίδιο Περιγραφή Ενέργεια

Εικονίδιο αρχικής
οθόνης

Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής / MOB Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής και ενεργοποιεί την
ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).
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Εικονίδιο Περιγραφή Ενέργεια

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.

Προσαρμογή εικόνας Εμφανίζει την ευαισθησία της οθόνης και τα στοιχεία
ελέγχου προσαρμογής της εικόνας.

Απενεργοποίηση Απενεργοποιεί το σαρωτή ραντάρ που χρησιμοποιείτε
τη δεδομένη στιγμή.

Ενεργοποίηση Ενεργοποιεί το σαρωτή ραντάρ που έχετε επιλέξει.

Μετάδοση Ξεκινάει τη μετάδοση δεδομένων από το ραντάρ.

Μείωση εμβέλειας Μειώνει την απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη
(ελάχιστη εμβέλεια: 1/16 του ναυτικού μιλίου).

Αύξηση εμβέλειας Αυξάνει την απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη
(έως τη μέγιστη εμβέλεια του σαρωτή ραντάρ).

Άνοιγμα της εφαρμογής ραντάρ
Για να ανοίξετε την εφαρμογή ραντάρ, επιλέξτε ένα εικονίδιο σελίδας στην αρχική οθόνη που να
περιλαμβάνει την εφαρμογή ραντάρ.
Προαπαιτούμενα:
1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε συμβατό σαρωτή ραντάρ. Ελέγξτε τις πιο πρόσφατες, διαθέσιμες

πληροφορίες στην τοποθεσία web της Raymarine. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

2. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση της μονάδας ραντάρ έχει γίνει σύμφωνα με την τεκμηρίωση
που τη συνόδευε.

Η εφαρμογή ραντάρ ανοίγει σε 1 από τις 3 διαθέσιμες καταστάσεις:
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Απενεργοποιημένο/Εκτός σύνδεσης

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Off/Not Connected (Απενεργοποιημένη/Εκτός σύνδεσης), ισχύει ένα
από τα ακόλουθα:
• Ο σαρωτής ραντάρ μπορεί να είναι απενεργοποιημένος.
• Η οθόνη MFD δεν μπορεί να συνδεθεί με το σαρωτή ραντάρ.
Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το ραντάρ. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Radar
not found (Δεν βρέθηκε ραντάρ), αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι
οι συνδέσεις δικτύου και τροφοδοσίας του ραντάρ και της οθόνης MFD είναι σωστές και σε καλή
κατάσταση και, έπειτα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Εάν εξακολουθεί να
μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του σαρωτή ραντάρ, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης
του ραντάρ για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Απενεργοποιημένο

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Off (Απενεργοποιημένο), αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μεν σύζευξη, αλλά ο
σαρωτής ραντάρ είναι απενεργοποιημένος. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση), για να ενεργοποιήσετε
το ραντάρ σας.

Αναμονή (Δεν γίνεται μετάδοση)

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Standby (Αναμονή), επιλέξτε Transmit (Μετάδοση) για να ξεκινήσει η
μετάδοση.
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Γίνεται μετάδοση

Εάν ο σαρωτής ραντάρ είναι συνδεδεμένος, ενεργοποιημένος και πραγματοποιεί μετάδοση, θα
εμφανιστούν στην οθόνη η εικόνα του ραντάρ και οι ηχώ/στόχοι.

Επιλογή σαρωτή ραντάρ
Στα συστήματα που διαθέτουν 2 σαρωτές ραντάρ, μπορείτε να επιλέξετε ποιος σαρωτής ραντάρ
θα εμφανίζεται σε κάθε παράθυρο της εφαρμογής ραντάρ.

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Settings (Ρυθμίσεις) από το μενού της εφαρμογής ραντάρ.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο Scanner: (Σαρωτής:) στην καρτέλα Transmission (Μετάδοση).
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους διαθέσιμους σαρωτές ραντάρ.
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3. Επιλέξτε το σαρωτή ραντάρ που θέλετε να συσχετίσετε με το τρέχον παράθυρο της εφαρμογής
ραντάρ.

4. Κλείστε τη σελίδα Settings (Ρυθμίσεις).
Το τρέχον παράθυρο της εφαρμογής ραντάρ θα αλλάξει, εμφανίζοντας την εικόνα του επιλεγμένου
σαρωτή ραντάρ. Η επιλογή σαρωτή ραντάρ εξακολουθεί να ισχύει, ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε
και ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.
Εναλλακτικά, όταν το ραντάρ είναι απενεργοποιημένο ή σε αναμονή, μπορείτε να επιλέξετε σαρωτή
ραντάρ επιλέγοντας Change scanner (Αλλαγή σαρωτή).

Λειτουργίες ραντάρ
Η εφαρμογή ραντάρ διαθέτει προκαθορισμένες λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε γρήγορα την καλύτερη δυνατή εικόνα με βάση τις επικρατούσες
συνθήκες. Εμφανίζονται μόνο οι λειτουργίες ραντάρ που υποστηρίζονται από το σαρωτή ραντάρ
που διαθέτετε.
Για να αλλάξετε λειτουργία ραντάρ, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε από το μενού της
εφαρμογής ραντάρ.

ΛΙΜΑΝΙ
Η λειτουργία "Λιμάνι" συνυπολογίζει τα παράσιτα ξηράς που
συνήθως υπάρχουν σε ένα λιμάνι, ώστε να μην χάνονται οι
μικρότεροι στόχοι. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά την
πλοήγηση μέσα σε λιμάνι.
Σαρωτές ραντάρ: Όλοι.

ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ
Η λειτουργία "Σημαδούρα" βελτιώνει τον εντοπισμό
μικρότερων στόχων, π.χ. σημαδούρων αγκυροβόλησης, και
είναι χρήσιμη σε εμβέλειες έως 3/4 ναυτικών μιλίων.
Σαρωτές ραντάρ: Ανοιχτή συστοιχία SuperHD™, ανοιχτή
συστοιχία HD και ραδιοθόλος HD.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ
Η λειτουργία "Παράκτια" συνυπολογίζει τα ελαφρώς
υψηλότερα επίπεδα θαλάσσιων παράσιτων που συναντώνται
εκτός των λιμανιών. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν
ταξιδεύετε σε ανοιχτή θάλασσα μεν, αλλά μένετε κοντά σε
παράκτιες περιοχές.
Σαρωτές ραντάρ: Όλοι.
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ΕΚΤΟΣ ΑΚΤΗΣ
Η λειτουργία "Εκτός ακτής" συνυπολογίζει τα υψηλά επίπεδα
θαλάσσιων παράσιτων, έτσι ώστε να παραμένουν ορατοί
οι στόχοι. Είναι χρήσιμη κατά την πλοήγηση σε ανοιχτή
θάλασσα, μακριά από την ακτή.
Σαρωτές ραντάρ: Όλοι.

ΠΟΥΛΙ
Η λειτουργία "Bird" βελτιστοποιεί την εικόνα, έτσι ώστε να
μπορείτε να εντοπίζετε κοπάδια πουλιών. Είναι χρήσιμη για
τον εντοπισμό σημείων ψαρέματος.
Σαρωτές ραντάρ: Ανοιχτή συστοιχία SuperHD™, ανοιχτή
συστοιχία HD και ραδιοθόλος HD.

ΚΑΙΡΟΣ
Η λειτουργία "Καιρός" βελτιστοποιεί την εικόνα, έτσι ώστε να
μπορείτε να εντοπίζετε τις βροχοπτώσεις. Είναι χρήσιμη για
τον εντοπισμό καιρικών μετώπων.
Σαρωτές ραντάρ: Quantum™.

Ρυθμίσεις στόχου
Το διάνυσμα στόχου, το Ιστορικό στόχων και τα γραφικά ίχνους αντικειμένου μπορούν να
προβληθούν στην οθόνη για να βελτιώσουν τον εντοπισμό σύγκρουσης και να έχετε καλύτερη
επίγνωση των συνθηκών.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις στόχου, πατήστε στην καρτέλα Ρυθμίσεις στόχου:
Μενού > Στόχοι > Ρυθμίσεις στόχου.

Λειτουργία αναφοράς
Οι ρυθμίσεις στόχου μπορούν να οριστούν είτε στην Αληθινή είτε στην Σχετική λειτουργία. Στην
Αληθινή λειτουργία, τα Ίχνη, τα Διανύσματα και το Ιστορικό εμφανίζονται με μπλε χρώμα και βάσει
του εδάφους (π.χ. η πραγματική πορεία του αντικειμένου ή στόχου πάνω από το έδαφος). Στην
Σχετική λειτουργία, τα Ίχνη, τα Διανύσματα και το Ιστορικό εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα
και σε σχέση με την κίνηση του σκάφους σας.
Για να περάσετε σε λειτουργία αναφοράς στόχου, επιλέξτε τη ρύθμιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .
Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναφοράς επιλέγοντας από την οθόνη το
εικονίδιο Προσαρμογή εικόνας και έπειτα να επιλέξετε είτε Αληθινή είτε Σχετική.

Λειτουργία κίνησης "Αληθινή" Λειτουργία κίνησης "Σχετική"

Η λειτουργία αναφοράς των Ρυθμίσεων στόχου είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία κίνησης
του σκάφους σας.

Εφαρμογή ραντάρ 145



Διανύσματα στόχων

Τα διανύσματα στόχων εμφανίζουν την προβλεπόμενη πορεία ενός στόχου.
Τα διανύσματα στόχων για τους στόχους ραντάρ που έχουν ληφθεί εμφανίζονται πάντοτε.
Από προεπιλογή, εμφανίζονται διανύσματα στόχων και για όλους τους στόχους AIS. Μπορείτε
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Εμφάνιση διανυσμάτων AIS σε Χειροκίνητη
λειτουργία, που σας δίνει τη δυνατότητα να Ενεργοποιήσετε και να Απενεργοποιήσετε στόχους AIS
για κάθε στόχο ξεχωριστά, από το μενού περιβάλλοντος του στόχου.
Το μήκος της γραμμής διανύσματος υποδηλώνει το σημείο που θα βρίσκεται ο στόχος αφότου έχει
περάσει μια ορισμένη Περίοδος διανύσματος. Η Περίοδος διανύσματος μπορεί να ρυθμιστεί με την
επιλογή της τρέχουσας τιμής της Περιόδου διανύσματος και του χρόνου, από τις επιλογές στο
αναδυόμενο μενού.

Ιστορικό στόχων
Το Ιστορικό στόχων εμφανίζει τις προηγούμενες θέσεις ενός στόχου.
Το Ιστορικό στόχων μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τον μεταγωγέα
εναλλαγής Εμφάνιση ιστορικού.
Το Ιστορικό στόχων υποδεικνύεται από ένα σύμβολο στόχου που εμφανίζεται στην θέση του
σκάφους κάθε φορά που περνά η τιμή που ορίστηκε στην ρύθμιση Διάστημα. Το Διάστημα
υπολογίζεται αυτόματα βάσει της Περιόδου διανύσματος του διανύσματος του στόχου
διαιρούμενης με το τέσσερα.
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Ίχνη
Τα Ίχνη σχεδιάζουν το ιστορικό της κίνησης των αντικειμένων (Επιστροφές ραντάρ) για το χρονικό
διάστημα που ορίστηκε στη ρύθμιση Διάστημα ιχνών.
Τα Ίχνη μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν από τον μεταγωγέα εναλλαγής
Εμφάνιση ιχνών.
Το ιστορικό της θέσης του αντικειμένου εμφανίζεται με τη μορφή χρωματισμένου ίχνους πίσω
από το αντικείμενο.

Συναγερμός επικίνδυνων στόχων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συναγερμό επικίνδυνων στόχων, για να σας ειδοποιήσει αν
ένας στόχος ραντάρ ή AIS πλησιάσει σε μια ορισμένη απόσταση από το σκάφος σας μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Για να ρυθμίσετε τον συναγερμό επικίνδυνων στόχων, αρχικά προσαρμόστε την Απόσταση
ασφαλείας στην επιθυμητή τιμή και έπειτα επιλέξτε Χρόνος άφιξης στην επιθυμητή απόσταση. Ο
συναγερμός θα ενεργοποιηθεί όταν ένας στόχος που παρακολουθείται πλησιάσει το σκάφος σας
στην καθορισμένη απόσταση ασφαλείας εντός του χρονικού διαστήματος που έχει επιλεγεί.
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ενεργοποιείται ο συναγερμός επικίνδυνων στόχων για στόχους
ραντάρ ή/και AIS.
Μπορείτε να εμφανίσετε έναν δακτύλιο Απόστασης ασφαλείας γύρω από το σκάφος σας στην
εφαρμογή Ραντάρ χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου Εμφάνιση απόστασης ασφαλείας.

Ειδοποίηση ζώνης προστασίας
Η Ειδοποίηση ζώνης προστασίας σας ενημερώνει όταν εντοπιστούν επιστροφές ραντάρ εντός της
περιοχής ζώνης προστασίας.
Δύο ζώνες προστασίας μπορούν να διαμορφωθούν για κάθε συνδεδεμένο σαρωτή ραντάρ.
Οι ζώνες προστασίας μπορούν να διαμορφωθούν από το μενού Συναγερμοί: Μενού > Συναγερμοί
> Ζώνη προστασίας 1 ή Μενού > Συναγερμοί > Ζώνη προστασίας 2

Η ζώνη προστασίας μπορεί να διαμορφωθεί ως τομέας ή ως ένας κύκλος γύρω από το σκάφος σας.
Η επιλογή Προσαρμογή ζώνης σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το μέγεθος της ζώνης προστασίας.
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Για να προσαρμόστε το μέγεθος της ζώνης προστασίας, σύρετε τα τελικά σημεία (κύκλοι) της
εσωτερικής και της εξωτερικής περιμέτρου στις επιθυμητές τοποθεσίες.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση επιλέξτε Πίσω.
Αν απαιτείται, μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία της ζώνης προστασίας. Η ευαισθησία
καθορίζει το μέγεθος που πρέπει να έχουν τα αντικείμενα για να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό.
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Κεφάλαιο 12: Εφαρμογή πίνακα οργάνων

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 12.1 Επισκόπηση εφαρμογής πίνακα οργάνων στη σελίδα 152
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12.1 Επισκόπηση εφαρμογής πίνακα οργάνων
Η εφαρμογή πίνακα οργάνων σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε δεδομένα συστήματος. Τα
δεδομένα συστήματος μπορούν να παραχθούν από την οθόνη MFD ή από συσκευές που είναι
συνδεδεμένες με την οθόνη MFD μέσω SeaTalkng ®/NMEA 2000 και SeaTalkhs ™. Επίσης, μπορείτε
να διαμορφώσετε την εφαρμογή πίνακα οργάνων έτσι ώστε να ελέγχετε τις συμβατές συσκευές
ψηφιακής μεταγωγής.

Σημείωση: Για να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στην εφαρμογή πίνακα οργάνων, τα
δεδομένα αυτά θα πρέπει να μεταδίδονται στην οθόνη MFD από συμβατό εξοπλισμό, με χρήση
υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων και μηνυμάτων.

Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή πίνακα οργάνων σε σελίδες εφαρμογών, σε προβολή
πλήρους ή χωρισμένης οθόνης.
Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε παράθυρο
της εφαρμογής πίνακα οργάνων. Η επιλογή σελίδων δεδομένων δεν αλλάζει, ακόμα και αν
απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.

Η εφαρμογή πίνακα οργάνων είναι προδιαμορφωμένη με διάφορες, προσαρμόσιμες σελίδες
δεδομένων.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής πίνακα οργάνων
Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Εικονίδιο αρχικής οθόνης Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής / MOB Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής και ενεργοποιεί
την ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.
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Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Αριστερό βέλος Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα δεδομένων.

Δεξί βέλος Εμφανίζει την επόμενη σελίδα δεδομένων.

Εναλλαγή σελίδων δεδομένων
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού βέλους και δεξιού βέλους που υπάρχουν στην κάτω

πλευρά της οθόνης, για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες σελίδες δεδομένων.
2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα δεδομένων από το μενού της

εφαρμογής πίνακα οργάνων.

Επιλογή σελίδων δεδομένων προς εμφάνιση
Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες δεδομένων που θέλετε να βλέπετε σε κάθε παράθυρο της
εφαρμογής πίνακα οργάνων.
1. Επιλέξτε την καρτέλα Pages (Σελίδες): Menu (Μενού) > Settings (Ρυθμίσεις) > Pages (Σελίδες).
2. Επιλέξτε τη σχετική σελίδα από τη λίστα.
3. Επιλέξτε Απόκρυψη σελίδας από τις αναδυόμενες επιλογές.

Η επιλεγμένη σελίδα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στο τρέχον παράθυρο της εφαρμογής πίνακα
οργάνων.
Εάν επιλέξετε Show page (Εμφάνιση σελίδας) για μια σελίδα που έχετε κρύψει, η σελίδα αυτή θα
συμπεριληφθεί και πάλι στο παράθυρο της εφαρμογής πίνακα οργάνων.

Προσαρμογή σελίδων δεδομένων
Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία δεδομένων που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.
1. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο δεδομένων που σας ενδιαφέρει.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία στο αναδυόμενο μενού του στοιχείου δεδομένων.
3. Επιλέξτε το νέο στοιχείο δεδομένων που θέλετε να εμφανίζεται.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Customize page (Προσαρμογή σελίδας) από το μενού της
εφαρμογής: Menu (Μενού) > Customize page (Προσαρμογή σελίδας).
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Κεφάλαιο 13: Εφαρμογή κάμερας

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 13.1 Επισκόπηση εφαρμογής κάμερας στη σελίδα 156
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13.1 Επισκόπηση εφαρμογής κάμερας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή κάμερας για να βλέπετε, να καταγράφετε και να
αναπαράγετε ροές βίντεο ΙΡ που διατίθενται μέσω MFD Axiom™ Pro. Ορισμένα παραδείγματα ροών
βίντεο είναι τα εξής: κάμερες CCTV και κάμερες θερμικής απεικόνισης. Ενδέχεται να μπορείτε
να προβάλλετε αναλογικές ροές βίντεο από άλλες πηγές εφόσον χρησιμοποιείτε κατάλληλο
μετατροπέα για τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε σήμα βίντεο ΙΡ.
Όταν χρησιμοποιείτε σελίδα εφαρμογών σε προβολή χωρισμένης οθόνης, μπορείτε να προβάλλετε
ταυτόχρονα έως και 4 ροές βίντεο.
Μπορείτε να επιλέξετε τη ροή βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε παράθυρο της
εφαρμογής κάμερας. Η επιλογή αυτή δεν αλλάζει, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη MFD.
Οι οθόνες MFD Axiom™ Pro μεταδίδουν μια ροή συνδεδεμένου αναλογικού βίντεο μέσω ethernet
για να ενεργοποιηθεί η ροή ώστε να είναι δυνατή η προβολή της σε MFD δικτύου.

Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής κάμερας
Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Εικονίδιο αρχικής οθόνης Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής / MOB Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής και ενεργοποιεί
την ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.
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Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Εγγραφή Ξεκινάει την εγγραφή. (Αντικαθίσταται από το
εικονίδιο διακοπής, όταν υπάρχει εγγραφή σε
εξέλιξη.)

Διακοπή Διακόπτει την εγγραφή. (Αντικαθίσταται από το
εικονίδιο εγγραφής, όταν υπάρχει εγγραφή σε
εξέλιξη.)

Λήψη φωτογραφίας Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της
εικόνας που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή στην
ενεργή ροή.

Άνοιγμα της εφαρμογής κάμερας
Για να ανοίξετε την εφαρμογή κάμερας, επιλέξτε μια σελίδα εφαρμογών στην αρχική οθόνη που να
περιλαμβάνει την εφαρμογή κάμερας.
Προαπαιτούμενα:
1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας είναι συμβατή, ανατρέχοντας στις πιο πρόσφατες, διαθέσιμες

πληροφορίες στην τοποθεσία web της Raymarine και κάνοντας αντιπαραβολή με τις
προδιαγραφές της κάμερας ΙΡ που διαθέτετε. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

2. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση της κάμερας έχει γίνει σύμφωνα με την τεκμηρίωση που τη
συνόδευε.

Η εφαρμογή κάμερας ανοίγει σε 1 από τις 3 διαθέσιμες καταστάσεις:

Σημείωση: Εάν ανοίξετε την εφαρμογή κάμερας αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε το σύστημά
σας, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της κάμερας
για να δείτε τη ροή βίντεο.

Προβολή ροής κάμερας
Εάν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία, θα εμφανιστεί η ροή βίντεο της κάμερας.

Η κάμερα δεν είναι ακόμα διαθέσιμη
Το μήνυμα xxx not yet available..... (Η κάμερα xxx δεν είναι ακόμα διαθέσιμη) εμφανίζεται όταν:
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• Έχετε ανοίξει μια σελίδα εφαρμογής κάμερας, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της
κάμερας.

• Δεν υπάρχει σύνδεση με την κάμερα.

Εάν το μήνυμα xxx not yet available..... (Η κάμερα xxx δεν είναι ακόμα διαθέσιμη) παραμείνει στην
οθόνη για περισσότερο από 2 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη MFD δεν μπορεί να συνδεθεί με
την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις δικτύου και τροφοδοσίας της κάμερας και της οθόνης
MFD είναι σωστές και σε καλή κατάσταση, και έπειτα απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το
σύστημα. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η ροή της κάμερας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
εγκατάστασης του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Δεν έχει εντοπιστεί κάμερα
Το μήνυμα No camera detected (Δεν έχει εντοπιστεί κάμερα) εμφανίζεται όταν:
• Έχετε ανοίξει μια σελίδα εφαρμογής κάμερας για πρώτη φορά και δεν υπάρχει συνδεδεμένη
συμβατή κάμερα.

• Έχετε ανοίξει μια σελίδα εφαρμογής κάμερας για πρώτη φορά, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκκίνησης της κάμερας.

Εάν το μήνυμα No camera detected (Δεν έχει εντοπιστεί κάμερα) παραμείνει στην οθόνη για
περισσότερο από 2 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη MFD δεν μπορεί να συνδεθεί με την
κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις δικτύου και τροφοδοσίας της κάμερας και της οθόνης MFD
είναι σωστές και σε καλή κατάσταση, και έπειτα απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το
σύστημα. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η ροή της κάμερας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
εγκατάστασης του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επιλογή ροής βίντεο
Μπορείτε να αλλάξετε τη ροή βίντεο που εμφανίζεται στην εφαρμογή κάμερας.
Στο μενού της εφαρμογής κάμερας, επιλέξτε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην κάμερα που θέλετε
να βλέπετε στην οθόνη.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να γίνεται αυτόματη κυκλική
εναλλαγή των διαθέσιμων ροών.
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14.1 Επισκόπηση εφαρμογής ήχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ήχου για τον έλεγχο ενός συμβατού συστήματος
ψυχαγωγίας NMEA 2000, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο SeaTalkng ®.
Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή ήχου σε σελίδες εφαρμογών, σε προβολή πλήρους ή
χωρισμένης οθόνης.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από 1 συμβατά συστήματα ψυχαγωγίας στο δίκτυο, η εφαρμογή ήχου
θα ελέγχει το πρώτο σύστημα που θα συνδεθεί στο δίκτυο. Μόνο το σύστημα ψυχαγωγίας που
θέλετε να ελέγχετε πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Συμβατά συστήματα ψυχαγωγίας
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα συμβατά συστήματα ψυχαγωγίας NMEA 2000 που έχουν εγκριθεί
για χρήση με την εφαρμογή ήχου.

Κατασκευαστής Αριθμός μοντέλου Raymarine
Αριθμός εξαρτήματος
Raymarine

Rockford Fosgate RMX8DH E70394
Rockford Fosgate RMX8BB E70395
Rockford Fosgate RMX5 E70396
Rockford Fosgate RMX2 E70397
Rockford Fosgate RMX1R A80383
Rockford Fosgate RMX0 E70398
Fusion 650 / 600 Δεν διατίθεται
Fusion 750 / 700* Δεν διατίθεται
Fusion BB100 / BB300 Δεν διατίθεται
Fusion RA70 / RA205 Δεν διατίθεται

Σημείωση: * Αποκλειστικά σύνδεση CAN. Η σύνδεση ethernet δεν υποστηρίζεται.
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Στοιχεία ελέγχου εφαρμογής ήχου
Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Εικονίδιο αρχικής οθόνης Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη.

Σημείο διαδρομής / MOB Τοποθετεί ένα σημείο διαδρομής και ενεργοποιεί
την ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα).

Εικονίδιο πιλότου Ανοίγει και κλείνει την πλαϊνή γραμμή πιλότου.

Εικονίδιο μενού Ανοίγει το μενού της εφαρμογής.

Απενεργοποίηση Απενεργοποιεί το σύστημα ψυχαγωγίας.

Σίγαση όλων Πραγματοποιεί σίγαση όλων των ζωνών ήχου.

Μείωση έντασης ήχου Μειώνει την ένταση ήχου στην τρέχουσα ζώνη.

Αύξηση έντασης ήχου Αυξάνει την ένταση ήχου στην τρέχουσα ζώνη.

Μετακίνηση προς τα
μπροστά

• Προχωράει στο επόμενο κομμάτι (USB και
Bluetooth).

• Προχωράει στον επόμενο σταθμό (ραδιόφωνο).

Μετακίνηση προς τα πίσω • Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος κομματιού
(USB και Bluetooth).

• Πηγαίνει στον προηγούμενο σταθμό
(ραδιόφωνο).

Μη αυτόματος συντονισμός • Ενεργοποίηση (Τα εικονίδια μετακίνησης προς
τα μπροστά και προς τα πίσω αντικαθίστανται
από τα εικονίδια μη αυτόματου συντονισμού.)

• Απενεργοποίηση

Αναζήτηση σε επόμενες
συχνότητες

Πραγματοποιεί μη αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών/καναλιών στις επόμενες
συχνότητες.
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Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία

Αναζήτηση σε προηγούμενες
συχνότητες

Πραγματοποιεί μη αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών/καναλιών στις
προηγούμενες συχνότητες.

Επανάληψη • Απενεργοποίηση
• Επανάληψη κομματιού
• Επανάληψη όλων

Τυχαία αναπαραγωγή • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποίηση

Αναπαραγωγή Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Παύση Επιλέξτε το για να διακόψετε προσωρινά την
αναπαραγωγή.

Διακοπή Επιλέξτε το για να διακόψετε (να
πραγματοποιήσετε σίγαση) των ραδιοφωνικών
συσκευών.

Μου αρέσει Δηλώστε ότι σας αρέσει ένα κομμάτι (μόνο για το
Pandora).

Δεν μου αρέσει Δηλώστε ότι δεν σας αρέσει ένα κομμάτι (μόνο
για το Pandora).

Αποθηκευμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί

Αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας
ραδιοφωνικούς σταθμούς/κανάλια σε 4
κουμπιά. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για
αποθήκευση. Πατήστε μία φορά για να μεταβείτε
στον αποθηκευμένο σταθμό/κανάλι.

Άνοιγμα της εφαρμογής ήχου
Για να ανοίξετε την εφαρμογή ήχου, επιλέξτε μια σελίδα εφαρμογών στην αρχική οθόνη που να
περιλαμβάνει την εφαρμογή ήχου.
Προαπαιτούμενα:
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψυχαγωγίας είναι συμβατό, ανατρέχοντας στις πιο πρόσφατες,

διαθέσιμες πληροφορίες στην τοποθεσία web της Raymarine. Εάν έχετε αμφιβολίες,
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.

2. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση του συστήματος ψυχαγωγίας έχει γίνει σύμφωνα με την
τεκμηρίωση που το συνόδευε.

Η εφαρμογή ήχου ανοίγει σε 1 από τις 3 διαθέσιμες καταστάσεις:

Σημείωση: Εάν ανοίξετε την εφαρμογή ήχου αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε την οθόνη MFD,
μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα No audio device found (Δεν βρέθηκε συσκευή ήχου), μέχρι να
ολοκληρωθεί η σύνδεση δικτύου.
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Εμφάνιση εφαρμογής ήχου
Εάν το σύστημα ψυχαγωγίας είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία, η εφαρμογή ήχου εμφανίζεται
στην οθόνη και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του συστήματός σας.

Απενεργοποιημένο σύστημα ψυχαγωγίας
Εάν το σύστημα ψυχαγωγίας είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο λειτουργίας.
Επιλέξτε το εικονίδιο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ψυχαγωγίας.

Δεν βρέθηκε συσκευή ήχου
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα No audio device found (Δεν βρέθηκε συσκευή ήχου) για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη MFD δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα
ψυχαγωγίας. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις δικτύου και τροφοδοσίας του συστήματος ψυχαγωγίας
και της οθόνης MFD είναι σωστές και σε καλή κατάσταση, και έπειτα απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται το σύστημα ψυχαγωγίας,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες
αντιμετώπισης προβλημάτων.
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Επιλογή πηγής ήχου
1. Επιλέξτε την πηγή ήχου που θέλετε να ακούσετε από την επιλογήMenu (Μενού) της εφαρμογής.

Για να επιλέξετε μια πηγή ήχου από την οθόνη MFD, η πηγή αυτή θα πρέπει να είναι ήδη
διαθέσιμη στην κεντρική μονάδα ελέγχου του συστήματος ψυχαγωγίας.
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15.1 Εφαρμογές της Raymarine για φορητές συσκευές
Ελέγξτε το σχετικό κατάστημα εφαρμογών για τις εφαρμογές της Raymarine για φορητές συσκευές.

Σημείωση: Όταν κάνετε ενημέρωση του λογισμικού για οθόνες MFD βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε για
ενημερώσεις των εφαρμογών για φορητές συσκευές.

Σύνδεση φορητής συσκευής στην οθόνη MFD
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1. Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων Wi-Fi της έξυπνης συσκευής και επιλέξτε το όνομα Wi-Fi / SSID του
προϊόντος σας από τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.

Μπορείτε να προσδιορίσετε το SSID και τη φράση πρόσβασης της οθόνης MFD επιλέγοντας
Διαμόρφωση από την επιλογή Αυτή η οθόνη στο μενού Ρυθμίσεις: Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις
> Αυτή η οθόνη > Διαμόρφωση .

2. Εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης του Wi-Fi του προϊόντος σας και επιλέξτε Σύνδεση.
3. Η φορητή συσκευή σας θα συνδεθεί με την οθόνη MFD.
4. Η κατάσταση του δικτύου θα αλλάξει σε Συνδεδεμένη.

Έλεγχος της οθόνης MFD μέσω της εφαρμογής RayControl
Η εφαρμογή RayControl σας επιτρέπει να προβάλλετε και να ελέγξετε απομακρυσμένα την οθόνη
MFD από τη φορητή συσκευή σας.
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή RayControl από το κατάστημα εφαρμογών.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο Wi-Fi με την οθόνη MFD.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή RayControl.
4. Ελέγξτε την οθόνη MFD μέσω της οθόνης αφής της φορητής συσκευής σας με τον ίδιο τρόπο

που θα αλληλεπιδρούσατε με την οθόνη αφής MFD.
5. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια αναπαράσταση των φυσικών κουμπιών του

απομακρυσμένου πληκτρολογίου των Axiom Pro ή RMK αν σύρετε την πλαϊνή γραμμή στοιχείων
ελέγχου από τα δεξιά της οθόνης ή σε μικρότερες συσκευές επιλέγοντας Απομακρυσμένος
έλεγχος.
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Έλεγχος της οθόνης MFD μέσω της εφαρμογής RayRemote
Η εφαρμογή RayRemote σας επιτρέπει να ελέγξετε απομακρυσμένα την οθόνη MFD από τη
φορητή συσκευή σας.

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή RayRemote από το κατάστημα εφαρμογών.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο Wi-Fi με την οθόνη MFD.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή RayRemote.
4. Ελέγξτε την οθόνη MFD από τη φορητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια

των φυσικών κουμπιών που υπάρχουν στο απομακρυσμένο πληκτρολόγιο των Axiom Pro MFD ή
RMK.

Προβολή της οθόνης MFD μέσω του RayView
Η εφαρμογή RayView σας επιτρέπει να προβάλλετε απομακρυσμένα την οθόνη MFD από τη
φορητή συσκευή σας.

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή RayView από το κατάστημα εφαρμογών.
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2. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο Wi-Fi με την οθόνη MFD.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή RayView.
4. Το παράθυρο οθόνης της φορητής συσκευής σας τώρα θα κατοπτρίζει το παράθυρο της

οθόνης MFD.
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