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Σημείωση για τα εμπορικά σήματα και τις ευρεσιτεχνίες
Οι ονομασίες Autohelm, hsb2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalkNG, SeaTalkHS και Sportpilot είναι σήματα κατατεθέντα
της Raymarine UK Limited. Οι ονομασίες RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder και Raymarine είναι σήματα κατατεθέντα της
Raymarine Holdings Limited.
Η ονομασία FLIR είναι σήμα κατατεθέν της FLIR Systems, Inc. ή/και των θυγατρικών της.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για λόγους αναγνώρισης και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες, ευρεσιτεχνίες σχεδίων, εκκρεμείς ευρεσιτεχνίες ή εκκρεμείς ευρεσιτεχνίες σχεδίων.

Δήλωση καλής χρήσης
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε περισσότερα από τρία αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου για προσωπική σας χρήση. Δεν
μπορείτε να δημιουργήσετε περαιτέρω αντίγραφα ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εμπορικής εκμετάλλευσης του εγχειριδίου ή της παροχής ή της πώλησης
αντιγράφων σε τρίτους.

Ενημερώσεις λογισμικού
Για να δείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού για το προϊόν σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία web www.raymarine.com.

Εγχειρίδια για το προϊόν

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις όλων των αγγλικών και μεταφρασμένων εγχειριδίων διατίθενται προς λήψη σε μορφή PDF στην τοποθεσία web
www.raymarine.com.
Ελέγξτε την τοποθεσία web για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια.
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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές
πληροφορίες

Οδηγίες ασφαλείας
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.

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

Προειδοποίηση: Υψηλή τάση
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει υψηλή τάση. Τυχόν
προσαρμογές απαιτούν εξειδικευμένες διαδικασίες
σέρβις και εργαλεία που διαθέτουν μόνο οι
εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί σέρβις. Δεν υπάρχουν
εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από
το χρήση, ούτε και προσαρμογές που μπορούν να
γίνουν από το χρήστη. Ο χειριστής δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να αφαιρέσει το κάλυμμα ή να
προσπαθήσει να επισκευάσει το προϊόν.

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής
γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με
θετική γείωση.

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.

Προσοχή: Καλώδιο αισθητήρα
ΜΗΝ κόψετε, μικρύνετε ή κάνετε τομές στο καλώδιο
του αισθητήρα και μην αφαιρέσετε το βύσμα. Εάν
κοπεί το καλώδιο, δεν μπορεί να επισκευαστεί.
Επίσης, εάν κόψετε το καλώδιο, η εγγύηση
καθίσταται άκυρη.

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

Προσοχή: Επισκευή και συντήρηση
Το παρόν προϊόν δεν περιέχει στοιχεία που
μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για
θέματα συντήρησης και επισκευής απευθυνθείτε
στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
Raymarine. Η μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.

Προσοχή: Καθαρισμός
Όταν καθαρίζετε αυτό το προϊόν:

• ΜΗΝ σκουπίζετε την οθόνη με στεγνό πανί,
καθώς αυτό μπορεί να γρατζουνίσει την
επίστρωση της οθόνης.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα ή
προϊόντα με βάση οξύ ή αμμωνία.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε πίδακα νερού.

Προσοχή: Συμπύκνωση
Ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί
να προκαλέσουν τη δημιουργία περιορισμένης
συμπύκνωσης στην οθόνη της μονάδας. Αυτό δεν
προκαλεί βλάβη στη μονάδα και η οθόνη καθαρίζει
λίγο μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.

Είσοδος νερού
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού
Παρότι η αδιαβροχοποίηση του προϊόντος πληροί το πρότυπο
IPX6, μπορεί να παρουσιαστεί είσοδος νερού και, κατά συνέπεια,
βλάβη του εξοπλισμού, εάν το προϊόν υποστεί εμπορική πλύση
υψηλής πίεσης. Η Raymarine δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα
που υπόκεινται σε πλύση υψηλής πίεσης.

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.
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 στις
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από το προϊόν και
παρέχονται από τρίτους.

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 και
να ελαχιστοποιούν 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.
Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστούμε όποτε είναι δυνατόν:
• Ο εξοπλισμός και τα καλώδια Raymarine που είναι
συνδεδεμένα σε αυτό να βρίσκονται:
– Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) μακριά από οποιοδήποτε
εξοπλισμό που μεταδίδει ή από καλώδια που μεταφέρουν
ραδιοσήματα π.χ. ραδιόφωνα 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
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υποτίθεται ότι εξαπλώνεται κατά 20 μοίρες επάνω και κάτω
από το στοιχείο ραντάρ.

• Το προϊόν να τροφοδοτείται από ξεχωριστή μπαταρία από
αυτή που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της μηχανής. Είναι
σημαντική η αποφυγή της ακανόνιστης συμπεριφοράς και
της απώλειας δεδομένων, η οποία μπορεί να προκληθεί εάν
το σύστημα εκκίνησης της μηχανής δεν διαθέτει ξεχωριστή
μπαταρία.

• Να χρησιμοποιούνται τα ειδικά καλώδια Raymarine.
• Να μην κόβετε ή επιμηκύνετε τα καλώδια, εκτός και εάν αυτό
περιγράφεται με ακρίβεια στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Σημείωση: Όταν περιορισμοί της εγκατάστασης
αποτρέπουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω
προτάσεις, να εξασφαλίζετε πάντα το μέγιστο δυνατό
διαχωρισμό ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία του ηλεκτρικού
εξοπλισμού, για να παρέχετε τις καλύτερες συνθήκες
απόδοσης EMC στη διάρκεια της εγκατάστασης

Συσκευή εξασθένισης φερρίτη
Τα καλώδια της Raymarine μπορεί να είναι τοποθετημένα
με συσκευές εξασθένισης φερρίτη. Είναι σημαντικές για τη
διόρθωση της απόδοσης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Εάν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση φερρίτη για οποιοδήποτε
σκοπό (π.χ. εγκατάσταση ή συντήρηση), πρέπει να
επανατοποθετηθεί στην αρχική θέση πριν από τη χρήση του
προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε μόνο φερρίτες του σωστού τύπου, οι οποίοι
παρέχονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
Raymarine.

Συνδέσεις σε άλλο εξοπλισμό
Απαιτήσεις για φερρίτες σε καλώδια που δεν προέρχονται από
την Raymarine
Εάν ο εξοπλισμός σας Raymarine πρόκειται να συνδεθεί σε άλλο
εξοπλισμό με χρήση καλωδίου το οποίο δεν παρέχεται από την
Raymarine, ΠΡΕΠΕΙ πάντα να είναι συνδεδεμένη μια συσκευή
εξασθένισης φερρίτη με το καλώδιο που βρίσκεται κοντά στη
μονάδα Raymarine.

Δήλωση συμμόρφωσης
ΗRaymarine UK Ltd. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Μπορείτε να δείτε το αρχικό πιστοποιητικό της Δήλωσης
συμμόρφωσης στην σχετική σελίδα του προϊόντος στη
διεύθυνση www.raymarine.com.

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. Ενώ η
Oδηγία WEEE δεν ισχύει για ορισμένα προϊόντα Raymarine,
υποστηρίζουμε την πολιτική της και σας ζητάμε να ενημερωθείτε
σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος.

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.

ΔΝΟ και Διεθνής Σύμβαση SOLAS
Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο προορίζεται
για χρήση σε θαλάσσια σκάφη αναψυχής και σκάφη εργασίας
που δεν καλύπτονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΔΝΟ) και τους κανονισμούς κατοχής επίσημων ναυτικών
χαρτιών της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS περί ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

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 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).

8 i60

http://www.raymarine.com
http://www.raymarine.com
http://www.raymarine.com


Κεφάλαιο 2: Πληροφορίες εγχειριδίου

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 2.1 Πληροφορίες εγχειριδίου στη σελίδα 10
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2.1 Πληροφορίες εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με την οθόνη του οργάνου Raymarine.

Εγχειρίδια i60
Για το προϊόν που διαθέτετε, παρέχονται τα παρακάτω εγχειρίδια:

Εγχειρίδια

Περιγραφή Κωδικός

Τοποθέτηση και έναρξη χρήσης 88010

Οδηγίες εγκατάστασης και
λειτουργίας

81342

Πρότυπο στερέωσης 87130

Σειρά οργάνων i60
Η σειρά οργάνων i60 της Raymarine αποτελείται από τα
παρακάτω μοντέλα:

TackTrue/AppDisplay VMG TackTrue/AppDisplay VMG

1 2

D12549-1

Στοιχείο Περιγραφή Κωδικός

1 Αναλογικό όργανο i60
Wind

E70061

2 Αναλογικό όργανο i60
close hauled wind

E70062

i60 Wind
Το όργανο i60 Wind παρέχει κλίμακα κατεύθυνσης ανέμου 360º
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μεμονωμένη μονάδα είτε
στο πλαίσιο ενός δικτύου SeaTalk ή SeaTalkng.

i60 Close hauled wind
Το όργανο i60 Close hauled wind παρέχει μια διευρυμένη ένδειξη
από 20º έως +60º για τη πλώρη και την πρύμνη του σκάφους.
Το όργανο i60 Close hauled wind πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο δικτύου SeaTalk ή SeaTalkng.
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3.1 Λίστα ελέγχου εγκατάστασης
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Εργασία εγκατάστασης

1 Σχεδιάστε το σύστημά σας.

2 Συγκεντρώστε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα εργαλεία.

3 Τοποθετήστε τον εξοπλισμό.

4 Περάστε όλα τα καλώδια.

5 Ανοίξτε οπές για τα καλώδια και την τοποθέτηση.

6 Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις στον εξοπλισμό.

7 Στερεώστε τον εξοπλισμό στη θέση του.

8 Ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε τη λειτουργία του.
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3.2 Ενσωμάτωση στο σύστημα

2 3

6

4 51

D12395-1

Στοιχείο Τύπος συσκευής Μέγιστος αριθμός Κατάλληλες συσκευές Συνδέσεις

1 Όργανο i60 Wind, Close
hauled wind

Ανάλογα με το εύρος ζώνης
και το φορτίο ισχύος του
διαύλου SeaTalkng

• i60 Wind

• i60 Close hauled wind

• SeaTalkng

2 Οθόνες οργάνου SeaTalk Ανάλογα με το εύρος ζώνης
και το φορτίο ισχύος του
διαύλου SeaTalk

• i40

• ST40

• ST60+

• SeaTalkng μέσω του
προαιρετικού μετατροπέα
SeaTalk1 σε SeaTalkng

3 Οθόνες οργάνου SeaTalkng Ανάλογα με το εύρος ζώνης
και το φορτίο ισχύος του
διαύλου SeaTalkng

• i50

• i60

• i70

• ST70

• ST70+

• SeaTalkng

4 Χειριστήριο πιλότου
SeaTalkng

Ανάλογα με το εύρος ζώνης
και το φορτίο ισχύος του
διαύλου SeaTalkng

• ST70

• ST70 +

• p70

• p70R

• SeaTalkng

5 Οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών SeaTalkng

6 • Οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών Raymarine

• SeaTalkng

6 Μορφοτροπείς ανέμου
ή μονάδα Rotavecta της
Raymarine

• 1 μορφοτροπέας
ανεμοδείκτη, ή

• 1 μορφοτροπέας ανέμου
Rotavecta

• Μορφοτροπέας
ανεμοδείκτη με μικρό
βραχίονα

• Μορφοτροπέας
ανεμοδείκτη με μεγάλο
βραχίονα

• Μορφοτροπέας ανέμου
με μικρό βραχίονα για
κατάρτι

• Μορφοτροπέας ανέμου
με μεγάλο βραχίονα για
κατάρτι

• Μορφοτροπέας ανέμου
Rotavecta

Συνδέσεις μορφοτροπέων
Raymarine

Σχεδιασμός εγκατάστασης 13



3.3 Τυπικά συστήματα
Η σειρά οργάνων μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε δίκτυο SeaTalkng. Η σειρά οργάνων μπορεί επίσης να συνδεθεί σε σύστημα
SeaTalk με χρήση του καλωδίου προσαρμογέα SeaTalk σε SeaTalkng.

Παράδειγμα βασικού συστήματος SeaTalkngSSMMAARRTTPPIILLOOTT
D12373-1

12 V / 24 V dc 12 V dc

SeaTalkng 

1 2

6

10 11

8 9

5

7

3

4

1 Οθόνη οργάνου SeaTalkng

2 Χειριστήριο πιλότου SeaTalkng

3 Όργανο i60 Wind

4 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη Raymarine

5 Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών Raymarine

6 Τροφοδοσία 12 / 24 V dc

7 Υπολογιστής πορείας Raymarine (παρέχει ισχύ 12 V dc στο δίκτυο
SeaTalkng)

8 Όργανο i50 Speed

9 Όργανο i50 Depth

10 Μορφοτροπέας ταχύτητας

11 Μορφοτροπέας βάθους

Παράδειγμα διευρυμένου συστήματος SeaTalkng SSMMAARRTTPPIILLOOTT 12 V

D12374-1

10

12

11 11

1 2 2 3 4 5

17

6 7 8

16

9

11

151413

18 19
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1 Χειριστήριο πιλότου SeaTalkng

2 Οθόνες οργάνου SeaTalkng

3 Μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate)

4 Αναφορά πηδαλίου διεύθυνσης

5 Υπολογιστής πορείας Raymarine (παρέχει ισχύ 12 V dc στο δίκτυο
SeaTalkng)

6 Τροφοδοσία 12 / 24 V dc

7 Πομποδέκτης AIS της Raymarine

8 Raymarine SeaTalkng GPS

9 Άνθρωπος στη θάλασσα

10 Μετατροπέας SeaTalk σε SeaTalkng

11 Μπλοκ SeaTalkng 5 διακλαδώσεων

12 Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών Raymarine

13 Δεδομένα μηχανής (μέσω καλωδίου προσαρμογέα DeviceNet)

14 Όργανο i60 Wind

15 Όργανο i50 Depth

16 Όργανο i50 Speed

17 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη Raymarine

18 Μορφοτροπέας βάθους

19 Μορφοτροπέας ταχύτητας

Σχεδιασμός εγκατάστασης 15



3.4 Πρωτόκολλα συστήματος
Το προϊόν σας μπορεί να συνδεθεί σε διάφορα προϊόντα
και συστήματα με στόχο την κοινή χρήση πληροφοριών και
κατ' επέκταση τη βελτίωση της λειτουργικότητας όλου του
συστήματος. Αυτές οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω μιας
σειράς διαφορετικών πρωτοκόλλων. Η γρήγορη και ακριβής
συλλογή και μεταφορά δεδομένων επιτυγχάνεται με έναν
συνδυασμό των ακόλουθων πρωτοκόλλων δεδομένων:

• SeaTalkng

• NMEA 2000

• SeaTalk

Σημείωση: Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το σύστημά σας δεν
χρησιμοποιεί όλους τους τύπους συνδέσεων ή όλα τα όργανα
που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.

Seatalkng
Το SeaTalkng (επόμενης γενιάς) είναι ένα βελτιωμένο
πρωτόκολλο για τη σύνδεση συμβατών ναυτικών οργάνων και
εξοπλισμού. Αντικαθιστά τα παλαιότερα πρωτόκολλα SeaTalk
και SeaTalk2.
Το SeaTalkng χρησιμοποιεί έναν κορμό στον οποίο συνδέονται
συμβατά όργανα μέσω διακλάδωσης. Μέσα από τον κορμό
μεταφέρονται δεδομένα και ρεύμα. Οι συσκευές με χαμηλή
κατανάλωση μπορούν να τροφοδοτούνται από το δίκτυο, αλλά
ο εξοπλισμός υψηλής τάσης θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή
σύνδεση τροφοδοσίας.
Το SeaTalkng είναι μια αποκλειστική επέκταση του NMEA
2000 και της δοκιμασμένης τεχνολογίας διαύλου CAN. Ακόμη,
είναι δυνατή η σύνδεση συμβατών συσκευών NMEA 2000 και
SeaTalk / SeaTalk2 με τις κατάλληλες συνδέσεις ή καλώδια
προσαρμογής όπως απαιτείται.

NMEA 2000
Το NMEA 2000 παρέχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με
το NMEA 0183, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχύτητα και τη
συνδεσιμότητα. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκπομπής
και λήψης έως 50 μονάδων σε έναν μόνο δίαυλο οποιαδήποτε
στιγμή, με κάθε κόμβο να διευθυνσιοδοτείται. Το πρότυπο
προορίζεται ειδικά για να επιτρέπει σε ένα ολόκληρο δίκτυο
ηλεκτρονικών ναυτικών οργάνων οποιουδήποτε κατασκευαστή
να επικοινωνεί με έναν κοινό δίαυλο, μέσω προτυποποιημένων
τύπων και μορφών μηνυμάτων.

SeaTalk
Το SeaTalk είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει σε συμβατά
όργανα να συνδέονται μεταξύ τους και να μοιράζονται δεδομένα.
Το σύστημα καλωδίων SeaTalk χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
συμβατών οργάνων και εξοπλισμού. Το καλώδιο μεταφέρει
ρεύμα και δεδομένα και επιτρέπει τη σύνδεση χωρίς να απαιτείται
κεντρικός επεξεργαστής.
Στο σύστημα SeaTalk μπορείτε να προσθέσετε όργανα και
λειτουργίες, απλά συνδέοντάς τα στο δίκτυο. Ο εξοπλισμός
SeaTalk μπορεί επίσης να επικοινωνεί με εξοπλισμό άλλης
επωνυμίας μέσω του προτύπου NMEA 0183, με την
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται κατάλληλη διασύνδεση.

3.5 Παρεχόμενα εξαρτήματα

1 2

5 6

98

43

7

D12388-1

1 Όργανο i60

2 Πρόσοψη

3 Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalk σε
SeaTalkng

4 Καλώδιο διακλάδωσης SeaTalkng

5 Τσιμούχα

6 Κάλυμμα ηλίου

7 Πακέτο τεκμηρίωσης

8 Κάλυμμα κενής θέσης SeaTalkng

9 4 βίδες στερέωσης

16 i60



3.6 Απαιτούμενα εργαλεία
Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση

D12530-1

3

42

1 5

1 Κατσαβίδι Pozidriv

2 Λίμα

3 Τρυπάνι 92 χιλ. (3,62 ίντσες)

4 Κολλητική ταινία

5 Δράπανο

Σχεδιασμός εγκατάστασης 17
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4.1 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης

Τύποι και μήκος καλωδίων
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλου τύπου
και μήκους

• Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιείτε μόνο
ανάλογα καλώδια του σωστού τύπου που παρέχονται από
τη Raymarine.

• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καλώδια που δεν ανήκουν στη
Raymarine διαθέτουν τη σωστή ποιότητα και πάχος. Για
παράδειγμα, τα μακρύτερα καλώδια ρεύματος μπορεί να
απαιτούν μεγαλύτερο πάχος καλωδίου για να ελαχιστοποιηθεί
η πτώση της τάσης κατά τη μεταφορά.

Δρομολόγηση καλωδίων
Τα καλώδια πρέπει να δρομολογηθούν σωστά, για τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης και την επιμήκυνση της ζωής των
καλωδίων.

• ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά τα καλώδια. Όποτε είναι δυνατό,
βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη διάμετρος περιέλιξης είναι 200
χιλ. (8 ίντσες) και η ελάχιστη ακτίνα περιέλιξης είναι 100 χιλ.
(4 ίντσες).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Προστατεύετε όλα τα καλώδια από τις φυσικές φθορές και την
έκθεση σε θερμότητα. Χρησιμοποιείτε αγωγούς καλωδίων
όπου είναι δυνατόν. ΜΗΝ δρομολογείτε τα καλώδια μέσα από
σεντίνες ή πόρτες ή κοντά σε κινούμενα ή καυτά αντικείμενα.

• Στερεώνετε τα καλώδια στη θέση τους χρησιμοποιώντας
δεματικά ή νήματα δεσίματος. Εάν περισσεύει καλώδιο,
τυλίξτε το και δέστε το για να μην εμποδίζει.

• Εάν το καλώδιο περνάει μέσα από εκτεθειμένο μπουλμέ
ή το εκτεθειμένο επάνω μέρος του καταστρώματος,
χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο υδατοστεγή αγωγό
διέλευσης.

• ΜΗΝ δρομολογείτε τα καλώδια κοντά σε μηχανές ή λαμπτήρες
φθορισμού.

Δρομολογείτε πάντα τα καλώδια δεδομένων όσο πιο μακριά
γίνεται από:

• άλλον εξοπλισμό και καλώδια

• γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης που μεταφέρουν
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

• κεραίες

Ανακούφιση καταπόνησης
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής ανακούφιση καταπόνησης.
Προστατέψτε τις υποδοχές σύνδεσης από την καταπόνηση και
βεβαιωθείτε ότι δεν θα αποσυνδεθούν σε ακραίες θαλάσσιες
συνθήκες.

Θωράκιση καλωδίων
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν θωρακιστεί σωστά και ότι
η θωράκιση καλωδίων είναι άθικτη (π.χ. δεν έχει φθαρεί ενώ
πιέστηκε μέσα από μια στενή περιοχή).

4.2 Επισκόπηση συνδέσεων
Οι συνδέσεις γίνονται με τους συνδέσμους καλωδίων SeaTalkng
και μορφοτροπέων που υπάρχουν στο πίσω μέρος της μονάδας.

Συνδέσεις SeaTalkng
Η μονάδα διαθέτει 2 συνδέσμους SeaTalkng στην πίσω πλευρά
της για σύνδεση σε δίκτυο SeaTalkng.

D12056-1

Σύνδεση καλωδίων SeaTalkng
1. Περιστρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης στο πίσω μέρος της

μονάδας και τοποθετήστε τον στη θέση ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ.
2. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου

διασύνδεσης είναι σωστά προσανατολισμένο.
3. Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου.
4. Περιστρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης δεξιόστροφα (2 κλικ)

έως ότου ασφαλίσει στη θέση ΚΛΕΙΔΩΜΑ.

Συνδέσεις αισθητήρων
Οι συνδέσεις μορφοτροπέων ισχύουν μόνο για το
όργανο i60 Wind. Το μοντέλο i60 Close hauled wind δεν
περιλαμβάνει συνδέσεις μορφοτροπέων, καθώς πρόκειται για
οθόνη-επαναλήπτη.

Συνδέσεις μορφοτροπέων i60

6

7

3

4

5

D12396-1

1

2

1 Μπλε Ρότορας + (Rotavecta)

2 Κόκκινο Ρότορας – (Rotavecta)

3 Γκρι Άνεμος 0 V
(Θωράκιση)

4 Κίτρινο Ανεμόμετρο (Σήμα)

5 Μπλε Συνημίτονο
κατεύθυνσης ανέμου
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6 Πράσινο Ημίτονο κατεύθυνσης
ανέμου

7 Κόκκινο Άνεμος V+

Σημείωση: Οι σύνδεσμοι 1 και 2 είναι συνδέσεις Rotavecta
και οι σύνδεσμοι 3 έως 7 είναι για μορφοτροπείς ανέμου.

Συνδέσεις μορφοτροπέων
Παρότι το καλώδιο του μορφοτροπέα διαθέτει ακροδέκτες για
απευθείας σύνδεση στο πίσω μέρος της μονάδας, μπορεί
να χρειαστεί να αφαιρέσετε αυτούς τους ακροδέκτες για να
διευκολυνθείτε κατά την εγκατάσταση, π.χ. εάν πρέπει να
δρομολογήσετε το καλώδιο μέσα από στενά ανοίγματα. Θα
χρειαστείτε ακροδέκτες 1/8 (δεν περιλαμβάνονται) για να
αντικαταστήσετε αυτούς που αφαιρέσατε. Κατά την τοποθέτηση
των νέων ακροδεκτών, προετοιμάστε τα καλώδια όπως
περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια:

3 mm

6 mm50 mm1

2

D12359-1

1. Προετοιμάστε το καλώδιο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα
1 πιο πάνω.

2. Διπλώστε τους κλώνους του καλωδίου και τοποθετήστε το
νέο ακροδέκτη, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 2 πιο πάνω.

3. Βεβαιωθείτε ότι οι κλώνοι του καλωδίου δεν προεκτείνονται
έξω από το πίσω μέρος της μόνωσης του ακροδέκτη.

4. Σφίξτε τον ακροδέκτη στο καλώδιο.

Σύνδεση iTC-5
Οι μορφοτροπείς μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο SeaTalkng
με χρήση ενός μετατροπέα μορφοτροπέα οργάνου της
Raymarine (iTC-5) και ενός οργάνου i70. Έπειτα, μπορεί να γίνει
επανάληψη των δεδομένων σε μια μονάδα i50 / i60.

12 V

D12033-3

1 2 3 4

5

6 7 8

1 i50 Depth (επαναλήπτης)

2 Όργανο i70 (κύρια μονάδα)

3 i50 Speed (επαναλήπτης)

4 i60 Wind (επαναλήπτης)

5 iTC-5

6 Μορφοτροπέας βάθους

7 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη

8 Μορφοτροπέας ταχύτητας

Σημείωση: Οι μορφοτροπείς που συνδέονται στο iTC-5
πρέπει να βαθμονομηθούν με τη χρήση (κύριας) μονάδας i70.
Οι μορφοτροπείς που συνδέονται στο iTC-5 δεν μπορούν να
βαθμονομηθούν με τη χρήση μονάδας i50 / i60.

Συνδέσεις μορφοτροπέων iTC-5
Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση μορφοτροπέων στη μονάδα
iTC-5, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας iTC-5.

Σύνδεση τροφοδοσίας
Η τροφοδοσία του προϊόντος γίνεται μέσω του δικτύου SeaTalkng.
Ένα σύστημα SeaTalkng απαιτεί τροφοδοσία 12 V dc
συνδεδεμένη στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng. Η
τροφοδοσία μπορεί να γίνει:

• Από μπαταρία μέσω του πίνακα διανομής, ή

• Από υπολογιστή πορείας Raymarine μέσω συστήματος
SeaTalk ή SeaTalkng

Παράδειγμα σύνδεσης τροφοδοσίας

Σύνδεση τροφοδοσίας SeaTalkng

SeaTalkng

D12391-1

12 V3

1 2

1 Όργανο SeaTalkng

2 Όργανο SeaTalkng

3 Τροφοδοσία σκάφους 12 V dc

Προειδοποίηση: Δεν απαιτείται
γείωση
Αυτό το προϊόν είναι πλήρως μονωμένο και ΔΕΝ
απαιτεί ξεχωριστή γείωση.

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής
γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με
θετική γείωση.

Προστασία τροφοδοσίας SeaTalk
Η τροφοδοσία πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια 5 Α ή
διακόπτη κυκλώματος που προσφέρει ανάλογη προστασία.
Η Raymarine συνιστά τη σύνδεση της τροφοδοσίας σε σύστημα
SeaTalk έτσι ώστε να αντλείται το ίδιο ρεύμα σε κάθε πλευρά του
σημείου σύνδεσης τροφοδοσίας.

Καλώδια τροφοδοσίας SeaTalk

Κωδικός Περιγραφή

D229 Καλώδιο τροφοδοσίας SeaTalk
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Προστασία τροφοδοσίας SeaTalkng

Η τροφοδοσία πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια 5 Α ή
διακόπτη κυκλώματος που προσφέρει ανάλογη προστασία.
Η Raymarine συνιστά τη σύνδεση της τροφοδοσίας σε σύστημα
SeaTalkng έτσι ώστε να αντλείται το ίδιο ρεύμα σε κάθε πλευρά
του σημείου σύνδεσης τροφοδοσίας.

Καλώδια τροφοδοσίας SeaTalkng

Κωδικός Περιγραφή

A06049 Καλώδιο τροφοδοσίας SeaTalkng

Σύνδεση SeaTalkng
Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο SeaTalkng.

12 V dc

SeaTalkng

D12531-1

1 1 2 3

4

5 6

7 8

1 Οθόνες οργάνου i70 (SeaTalkng)

2 Όργανο i60 Wind (SeaTalkng)

3 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη
Raymarine

4 Τροφοδοσία 12 V dc

5 Όργανο i50 Speed (SeaTalkng)

6 Όργανο i50 Depth (SeaTalkng)

7 Μορφοτροπέας ταχύτητας

8 Μορφοτροπέας βάθους

Καλωδίωση SeaTalkng

Καλώδια και σύνδεσμοι SeaTalkng

Σύνδεση / Καλώδιο Σημειώσεις

Καλώδια κεντρικού δικτύου
(backbone) (διάφορα μήκη)

Είναι το βασικό καλώδιο
μεταφοράς δεδομένων. Για τη
σύνδεση συσκευών SeaTalkng
χρησιμοποιούνται διακλαδώσεις
από το κεντρικό δίκτυο (backbone).

Σύνδεσμοι τύπου Τ Χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία διακλαδώσεων
στο κεντρικό δίκτυο (backbone)
στο οποίο μπορούν έπειτα να
συνδεθούν συσκευές.

Τερματιστές Απαιτούνται σε κάθε άκρο του
κεντρικού δικτύου (backbone).

Σύνδεση / Καλώδιο Σημειώσεις

Καλώδια διακλάδωσης Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση
συσκευών. Οι συσκευές μπορεί
να είναι συνδεδεμένες αλυσιδωτά
ή απευθείας στους συνδέσμους
τύπου Τ.

Σύνδεσμος SeaTalkng 5 εξόδων Χρησιμοποιείται για τη
διακλάδωση, το διαχωρισμό ή
την πραγματοποίηση πρόσθετων
συνδέσεων στα δίκτυα SeaTalkng.

Τροφοδοσία Seatalkng

Ο δίαυλος SeaTalkng απαιτεί τροφοδοσία 12 V. Αυτή μπορεί να
παρέχεται από:

• Υπολογιστή πορείας SPX ή

• Άλλη ξεχωριστή, ρυθμιζόμενη τροφοδοσία 12 V.

Σημείωση: Το SeaTalkng ΔΕΝ παρέχει τροφοδοσία σε οθόνες
πολλαπλών λειτουργιών και άλλον εξοπλισμό με αποκλειστική
είσοδο ισχύος.

Σύνδεση SeaTalk
Οι συνδέσεις με υπάρχον σύστημα SeaTalk πρέπει να γίνονται
με τη χρήση καλωδίου προσαρμογέα SeaTalk σε SeaTalkng.

Παράδειγμα βασικού συστήματος SeaTalk

12 V dc
12 / 24 V dc

D12058-2

98

11 12

41 2 3

7

5

6 6 7

10

1 Οθόνη οργάνου i70 (SeaTalkng)

2 Όργανο i50 Speed (SeaTalkng)

3 Όργανο i50 Depth (SeaTalkng)

4 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη
Raymarine

5 Όργανο i60 Wind (SeaTalkng)

6 Καλώδια SeaTalkng

7 Καλώδια προσαρμογέα SeaTalk σε
SeaTalkng

8 Μορφοτροπέας ταχύτητας

9 Μορφοτροπέας βάθους

10 Τροφοδοσία 12 / 24 V dc
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11 Υπολογιστής πορείας SeaTalk
(παρέχει ισχύ 12 V dc στο δίκτυο
SeaTalk)

12 Χειριστήριο πιλότου ST6002
(SeaTalk)

Εξαρτήματα SeaTalk
Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk για χρήση με συμβατά
προϊόντα.

Περιγραφή Αρ. εξαρτήματος Σημειώσεις

Κουτί διακλάδωσης 3
δρόμων SeaTalk

D244

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 1 μ. (3,28
πόδια)

D284

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 3 μ. (9,8
πόδια)

D285

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 5 μ. (16,4
πόδια)

D286

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 9 μ. (29,5
πόδια)

D287

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 12 μ. (39,4
πόδια)

E25051

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 20 μ. (65,6
πόδια)

D288

Σύνδεση εξοπλισμού NMEA200
Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng
και να συνδέσετε κάθε συσκευή NMEA2000 με καλώδιο
διακλάδωσης, Ή

• Να συνδέσετε την οθόνη του οργάνου μέσω καλωδίου
διακλάδωσης με το υπάρχον κεντρικό δίκτυο (backbone)
ΝΜΕΑ2000.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να συνδέσετε 2 τερματικά κεντρικά
δίκτυα (backbone) μεταξύ τους, εκτός εάν τοποθετήσετε μια
πύλη απομόνωσης ανάμεσά τους.

Σύνδεση εξοπλισμού NMEA2000 στο κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng

12V NMEA 2000

SeaTalkng

D12380-1

3

1

2

4

1. Παροχή 12 V dc στο κεντρικό δίκτυο (backbone)

2. Κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng

3. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalkng σε DeviceNet

4. Εξοπλισμός NMEA2000

Σύνδεση της μονάδας σε υπάρχον κεντρικό δίκτυο
(backbone) NMEA2000 (DeviceNet)

D12377-1

1

4

2

3

1. Οθόνη οργάνου SeaTalkng

2. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalkng σε DeviceNet

3. Κεντρικό δίκτυο (backbone) DeviceNet

4. Εξοπλισμός NMEA2000
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5.1 Επιλογή θέσης οθόνης
Προειδοποίηση: Πιθανή πηγή
ανάφλεξης
Το παρόν προϊόν ΔΕΝ είναι εγκεκριμένο για χρήση
σε επικίνδυνα/εύφλεκτα περιβάλλοντα. ΜΗΝ
εγκαθιστάτε σε επικίνδυνο/εύφλεκτο περιβάλλον
(όπως σε ένα μηχανοστάσιο ή κοντά σε δεξαμενές
καυσίμων).

Γενικές απαιτήσεις θέσης
Όταν επιλέγετε θέση για τη μονάδα, είναι σημαντικό να
λαμβάνετε υπόψη μια σειρά από παράγοντες.

Απαιτήσεις εξαερισμού
Για να διασφαλίσετε την κατάλληλη ροή αέρα:

• Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί σε χώρο με
το κατάλληλο μέγεθος.

• Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες.

• Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο μεταξύ των συσκευών του
εξοπλισμού.

Απαιτήσεις επιφάνειας τοποθέτησης
Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες διαθέτουν την κατάλληλη στήριξη και
είναι τοποθετημένες σε ασφαλή επιφάνεια. ΜΗΝ τοποθετείτε
μονάδες και μην ανοίγετε τρύπες σε σημεία που μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στη δομή του σκάφους.

Απαιτήσεις δρομολόγησης καλωδίων
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη σε σημείο που
επιτρέπει την κατάλληλη δρομολόγηση και σύνδεση των
καλωδίων:

• Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης του καλωδίου είναι 100 χιλ. (3,94
ίντσες), εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

• Χρησιμοποιήστε στηρίγματα για τα καλώδια προκειμένου να
μην ασκείται πίεση στους συνδέσμους.

Είσοδος νερού
Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί και επάνω και κάτω από
το κατάστρωμα. Είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο
IPX6. 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.

Μαγνητική πυξίδα
Κατά την επιλογή της κατάλληλης θέσης, θα πρέπει να
επιδιώκετε να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ της
μονάδας και των πυξίδων.
Για να αποφύγετε πιθανές παρεμβολές από τις μαγνητικές
πυξίδες του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση
τουλάχιστον 230 χιλ. (9 ίντσες) ανάμεσα στη μονάδα και τις
εγκατεστημένες πυξίδες.

Θέματα σχετικά με τη γωνία θέασης
Επειδή η αντίθεση, τα χρώματα και η νυχτερινή λειτουργία
της οθόνης επηρεάζονται από τη γωνία θέασης, η Raymarine
συνιστά να ενεργοποιήσετε προσωρινά την οθόνη κατά τη
σχεδίαση της εγκατάστασης ώστε να μπορέσετε να κρίνετε πιο
εύκολα ποιο σημείο προσφέρει την καλύτερη γωνία θέασης.

Γωνία θέασης

Dxxxxx-1

70° 70°

70°

70°

Διαστάσεις προϊόντος

D12389-1

A C G

D E

B F

A 110 χιλ. (4,22”)

B 115 χιλ. (4,52")

C 14 χιλ. (0,55")

D 30 χιλ. (1,18")

E 35 χιλ. (1,38")

F 90 χιλ. (3,54")

G 17 χιλ. (0,67")
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5.2 Τοποθέτηση

Έλεγχος πριν από την τοποθέτηση
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση 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 την πρόσοψη.

• Έχετε αφαιρέσει το πληκτρολόγιο.

Διάγραμμα τοποθέτησης

D12379-1

Οδηγίες τοποθέτησης
1. Ελέγξτε τη θέση που έχετε επιλέξει για τη μονάδα. Πρέπει

να είναι μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια με αρκετό κενό
χώρο πίσω από το πλαίσιο.

2. Στερεώστε το πρότυπο τοποθέτησης που συνοδεύει
το προϊόν στην επιλεγμένη θέση χρησιμοποιώντας
προστατευτική ή αυτοκόλλητη ταινία.

3. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πριόνι διάτρησης και ανοίξτε την κεντρική τρύπα, όπως
υποδεικνύεται στο πρότυπο τοποθέτησης.

4. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο πριόνι
διάτρησης, ανοίξτε τρύπες-οδηγούς σε κάθε γωνία της
περιοχής αποκοπής και, με μια σέγα, κόψτε κατά μήκος του
εσωτερικού άκρου της γραμμής αποκοπής.

5. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χωράει στο κενό που έχει
δημιουργηθεί και έπειτα λιμάρετε τα κομμένα άκρα έως ότου
γίνουν λεία.

6. Ανοίξτε τις υπόλοιπες απαιτούμενες τρύπες, όπως
υποδεικνύεται στο πρότυπο τοποθέτησης, για τις βίδες
στερέωσης.

7. Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια στη μονάδα.
8. Αφαιρέστε το προστατευτικό της παρεχόμενης τσιμούχας,

τοποθετήστε την με την αυτοκόλλητη πλευρά πάνω στην
οθόνη και πιέστε την σταθερά πάνω στη φλάντζα.

9. Σύρετε τη μονάδα στη θέση της και στερεώστε την με τις
παρεχόμενες βίδες.

10.Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

Σημείωση: Το μέγεθος των τρυπών και η ροπή σύσφιξης
εξαρτώνται από τον τύπο και το πάχος του υλικού της
επιφάνειας τοποθέτησης.

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, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η
χρήση ναυτικού υλικού στεγανοποίησης, εάν η επιφάνεια
τοποθέτησης ή η πυξιδοθήκη δεν είναι απόλυτα επίπεδη και
άκαμπτη ή διαθέτει ανώμαλη επίστρωση.

5.3 Πρόσοψη

Αφαίρεση της πρόσοψης

D12372-1

1 2

3 4

Σημείωση: Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε την
πρόσοψη. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ασκήσετε
πίεση στην πρόσοψη. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.

1. Πιάστε το πάνω και το πλαϊνό μέρος της πρόσοψης και
τραβήξτε την από τη μονάδα, όπως απεικονίζεται στην
εικόνα 2.
Το επάνω και το πλαϊνό μέρος της πρόσοψης θα αρχίσουν
να απομακρύνονται από τη μονάδα.

2. Τώρα, τραβήξτε την πρόσοψη από την αντίθετη πλευρά,
όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
Η πρόσοψη θα απελευθερωθεί από τη μονάδα, όπως
φαίνεται στην εικόνα 4.
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5.4 Επιλογή θέσης μορφοτροπέα

Απαιτήσεις θέσης μορφοτροπέα
ανεμοδείκτη/Rotavecta
Όταν επιλέγετε θέση για το μορφοτροπέα ανέμου, είναι
σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη μια σειρά από παράγοντες.
Η θέση του μορφοτροπέα πρέπει:

• Να παρέχει εύλογη πρόσβαση για την τοποθέτηση και τη
συντήρηση.

• Να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά και μακριά από εξοπλισμό
που μπορεί να επικαλύπτει το μορφοτροπέα ή να δημιουργεί
προβλήματα στη ροή του αέρα.

• Να παρέχει μια οριζόντια επιφάνεια τοποθέτησης. Εάν η
επιφάνεια (π.χ. κορυφή καταρτιού) είναι κατά τα λοιπά
κατάλληλη αλλά δεν είναι οριζόντια, δημιουργήστε ένα
κατάλληλο σφηνωτό τμήμα για να εξασφαλίσετε την
απαραίτητη οριζόντια επιφάνεια.

• Να παρέχει επίσης κατάλληλη διαδρομή για τη δρομολόγηση
του καλωδίου του μορφοτροπέα προς την οθόνη του οργάνου.

Τοποθέτηση μορφοτροπέα ανεμοδείκτη και
Rotavecta
Βεβαιωθείτε ότι ο μορφοτροπέας ανέμου ή η μονάδα Rotavecta
έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν τη
μονάδα.
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6.1 Στοιχεία ελέγχου

1 32 4
D12375-1

1 Display (Power) (Λειτουργία) —
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την
οθόνη του οργάνου και ρυθμίζει τα
επίπεδα φωτισμού και αντίθεσης.

2 True/App — Πραγματοποιεί
εναλλαγή μεταξύ κατεύθυνσης
πραγματικού και φαινόμενου
ανέμου.

3 VMG — Εμφανίζει τη συνιστώσα
της ταχύτητας του σκάφους στη
διεύθυνση του ανέμου (Velocity
Made Good - VMG).

4 Tack (Aναστροφή) — Κατεύθυνση
αναστροφής.

6.2 Τροφοδοσία

Ενεργοποίηση της μονάδας
Με ενεργή τροφοδοσία αλλά απενεργοποιημένη μονάδα:
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας μέχρι να

ενεργοποιηθεί η μονάδα και να εμφανιστούν τα δεδομένα
(περίπου 2 δευτερόλεπτα).

Σημείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία προς τη
μονάδα, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Απενεργοποίηση της μονάδας
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας μέχρι να

εμφανιστεί το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και να
μηδενιστεί (περίπου 6 έως 8 δευτερόλεπτα).

Ειδοποίηση βαθμονόμησης
Εάν η ετικέτα CAL στην ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει για τα
πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στην
ενότητα Βαθμονόμηση για να βαθμονομήσετε τη μονάδα.

30 i60



6.3 Κύρια βάση δεδομένων
Στις περιπτώσεις που το σύστημα περιλαμβάνει περισσότερες
από μία μονάδες με δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων, η
μονάδα που συνδέεται φυσικά με το μορφοτροπέα πρέπει να
οριστεί ως κύρια βάση δεδομένων και οι υπόλοιπες μονάδες
πρέπει να οριστούν ως επαναλήπτες.

Ρύθμιση μονάδας ως κύριας βάσης
δεδομένων
1. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ορίσετε τη

μονάδα ως κύρια βάση δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα
Ενδιάμεση βαθμονόμηση.

6.4 Φωτισμός

Ρύθμιση επιπέδου φωτισμού
Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό χρησιμοποιώντας το κουμπί
λειτουργίας.
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας για περίπου 1

δευτερόλεπτο για να εμφανιστεί η σελίδα φωτισμού.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να

ρυθμίσετε το φωτισμό στο επίπεδο που θέλετε.

Σημείωση: Η σελίδα φωτισμού θα κλείσει αυτόματα, εάν δεν
γίνει καμία ενέργεια για διάστημα 7 δευτερολέπτων.
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6.5 Βαθμονόμηση
Πριν από τη χρήση, πρέπει να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες
βαθμονόμησης προκειμένου να διασφαλίσετε τη βέλτιστη
απόδοση του οργάνου στο σκάφος.
Οι διαδικασίες βαθμονόμησης είναι οι εξής:

• Βαθμονόμηση από το χρήστη

• Ενδιάμεση βαθμονόμηση

• Ομαδική ρύθμιση

• Βαθμονόμηση από την αντιπροσωπεία

Σημείωση: Η ομαδική ρύθμιση αφορά τον ομαδικό φωτισμό
και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας βαθμονόμησης.

Βαθμονόμηση από το χρήστη
Το μοντέλο i60 Close hauled wind είναι μια οθόνη-επαναλήπτης
και, κατά συνέπεια, δεν απαιτεί βαθμονόμηση. Τα παρακάτω
βήματα ισχύουν μόνο για τη βαθμονόμηση του οργάνου i60
Wind.
Οι επιλογές βαθμονόμησης από το χρήστη περιλαμβάνουν τα
εξής:

• Απόκλιση γωνίας ανέμου

• Μονάδες ταχύτητας ανέμου

Γραμμικοποίηση και ευθυγράμμιση του μορφοτροπέα
ανέμου
Μπορείτε να γραμμικοποιήσετε και να ευθυγραμμίσετε το
μορφοτροπέα ανέμου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να
κάνετε ανεμπόδιστα έναν μεγάλο κύκλο.
1. Πλοηγήστε αργά το σκάφος σε 2 ολόκληρους κύκλους.

x 2

D12415-1

Αυτή η διαδικασία γραμμικοποιεί αυτόματα τον ανεμοδείκτη.
Η επιτυχής γραμμικοποίηση υποδεικνύεται από μια ψηφιακή
ένδειξη που αναβοσβήνει και τρία ηχητικά σήματα.

2. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Λειτουργίας και true/app
για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού
βαθμονόμησης από το χρήστη.

True
App+

D12488-1
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3. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
απόκλισης της γωνίας ανέμου.

D12489-1

4. Πλοηγήστε το σκάφος αντίθετα προς τον άνεμο και ρυθμίστε
τον αναλογικό δείκτη στο 0 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
VMG και Tack (Αναστροφή).

D12490-1

TackVMG

Το κουμπί VMG μειώνει την τρέχουσα τιμή και το κουμπί
Tack (Αναστροφή) την αυξάνει. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η απόκλιση της γωνίας ανέμου εμφανίζει το
ποσοστό διόρθωσης που έχετε εφαρμόσει.

5. Για να κλείσετε τις σελίδες βαθμονόμησης από το χρήστη ανά
πάσα στιγμή, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Λειτουργίας
και true/app για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Επιλογή μονάδων ταχύτητας ανέμου
Η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να εμφανίζεται σε κόμβους ή σε
μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Για να αλλάξετε τις μονάδες ταχύτητας
ανέμου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Από τις σελίδες βαθμονόμησης από το χρήστη:
1. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα

ρύθμισης των μονάδων ταχύτητας ανέμου, ή

D12491-1

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά VMG και Tack (Αναστροφή) για
να επιλέξετε τις μονάδες ταχύτητας ανέμου που θέλετε.

3. Για να κλείσετε τις σελίδες βαθμονόμησης από το χρήστη ανά
πάσα στιγμή, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Λειτουργία
και true/app για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ενδιάμεση βαθμονόμηση
Με την ενδιάμεση βαθμονόμηση μπορείτε να κάνετε τα εξής:
i60 Wind i60 Close hauled wind

Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού
του οργάνου.

Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού
του οργάνου.

Να ελέγξετε την κατάσταση του
οργάνου (Master (Κύρια συσκευή)
ή Repeater (Επαναλήπτης)).
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True
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Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού της μονάδας
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Λειτουργίας και true/app

για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
Θα εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού. Η σελίδα
έκδοσης λογισμικού θα κλείσει αυτόματα, εάν δεν γίνει καμία
ενέργεια για διάστημα 7 δευτερολέπτων.

2. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η
κατάσταση του οργάνου.

Έλεγχος της κατάστασης του οργάνου
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης του οργάνου
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Στη σελίδα έκδοσης λογισμικού:
1. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας.

Θα εμφανιστεί η κατάσταση του οργάνου (r0 = κύρια συσκευή
και r1 = επαναλήπτης). Η σελίδα κατάστασης οργάνου θα
κλείσει αυτόματα, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια για διάστημα 7
δευτερολέπτων.

Βαθμονόμηση από την αντιπροσωπεία
Οι διαδικασίες βαθμονόμησης από την αντιπροσωπεία
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών
βαθμονόμησης από το χρήστη

• Ρύθμιση της απαιτούμενης απόκρισης γωνίας ανέμου και
ταχύτητας

• Ρύθμιση της απόκρισης ταχύτητας VMG
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εμφάνισης
σκάφους

• Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών

Ρύθμιση επιλογών βαθμονόμησης από την αντιπροσωπεία
Για να ρυθμίσετε τις επιλογές βαθμονόμησης από την
αντιπροσωπεία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Κατά την κανονική λειτουργία:
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1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Λειτουργίας και true/app
για περίπου 14 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η σελίδα
καταχώρησης βαθμονόμησης από την αντιπροσωπεία.
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True
App

CAL

2. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά VMG και Tack (Αναστροφή)
για να εμφανιστεί η σελίδα πρόσβασης στη βαθμονόμηση
από το χρήστη.

+
D12494-1

TackVMG

CALCAL

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση
από το χρήστη.

4. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
απόκρισης γωνίας ανέμου.

D12495-1

CAL

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ρυθμίστε την τιμή απόκρισης γωνίας ανέμου που θέλετε.

6. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
απόκρισης ταχύτητας ανέμου.

D12496-1

CAL

7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ρυθμίστε την τιμή απόκρισης ταχύτητας ανέμου που θέλετε.

8. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
απόκρισης VMG.

D12497-1

CAL VMG

9. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ρυθμίστε την τιμή απόκρισης VMG που θέλετε.

10.Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
ταχύτητας ανέμου.

D12498-1

CAL

KTS

11. Πατήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
εμφανιστεί η σελίδα βαθμονόμησης της ταχύτητας ανέμου.

D12499-1

CAL

TackVMG +

12.Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ορίσετε την τιμή βαθμονόμησης της ταχύτητας ανέμου σε 0,7.

13.Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
λειτουργίας εμφάνισης του σκάφους.

D12500-1

CAL

14.Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για
να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
εμφάνισης του σκάφους.

15.Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα
επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

D12501-1

CAL

16.Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της μονάδας στις εργοστασιακές,
προεπιλεγμένες τιμές.

17.Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
ρυθμίσετε τις τρέχουσες τιμές σε κάθε σελίδα.

18.Για να κλείσετε τις σελίδες βαθμονόμησης από την
αντιπροσωπεία ανά πάσα στιγμή, πατήστε ταυτόχρονα
τα κουμπιά Λειτουργίας και true/app για περίπου 2
δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Οι σελίδες πρόσβασης στη βαθμονόμηση από το
χρήστη, ταχύτητας ανέμου και λειτουργίας εμφάνισης σκάφους
δεν είναι διαθέσιμες στο μοντέλο i60 Close hauled wind.
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Κεφάλαιο 7: Χρήση της οθόνης

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 7.1 Σελίδες στη σελίδα 36

• 7.2 Λειτουργία οργάνου i60 Wind στη σελίδα 36

• 7.3 Ομαδικός φωτισμός στη σελίδα 37
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7.1 Σελίδες
Οι διαθέσιμες σελίδες εξαρτώνται από το μοντέλο της οθόνης και
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

i60 Wind i60 Close hauled wind

Wind speed (Ταχύτητα ανέμου) Wind speed (Ταχύτητα ανέμου)

*Beaufort wind speed (Ταχύτητα
ανέμου σε Μποφόρ)

*Maximum wind speed (Μέγιστη
ταχύτητα ανέμου)

*Maximum wind speed (Μέγιστη
ταχύτητα ανέμου)

VMG

*Maximum true wind speed alarm
(Ειδοποίηση μέγιστης ταχύτητας
πραγματικού ανέμου)

Tack (Αναστροφή)

*Low true wind speed alarm
(Ειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας
πραγματικού ανέμου)

*High apparent wind angle alarm
(Ειδοποίηση μεγάλης γωνίας
φαινόμενου ανέμου)

*Low apparent wind angle alarm
(Ειδοποίηση μικρής γωνίας
φαινόμενου ανέμου)

VMG

Tack (Αναστροφή)

Σημείωση: *Οι σελίδες αυτές είναι προσωρινές και,
εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για διάστημα 7
δευτερολέπτων, γίνεται επαναφορά της προηγούμενης
μόνιμης σελίδας.

Αλλαγή σελίδων
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να περιηγηθείτε στις

σελίδες.
2. Πατήστε το κουμπί VMG για να εμφανιστούν οι πληροφορίες

VMG.
3. Πατήστε το κουμπί Tack (Αναστροφή) για να εμφανιστούν οι

πληροφορίες αναστροφής.

7.2 Λειτουργία οργάνου i60 Wind
Όταν συνδέεται με σχετικό μορφοτροπέα Rotavecta ή
ανεμοδείκτη, το όργανο i60 παρέχει τις εξής πληροφορίες:
• Κατεύθυνση και ταχύτητα πραγματικού και φαινόμενου ανέμου
Η ταχύτητα του ανέμου εμφανίζεται σε κόμβους, μέτρα ανά
δευτερόλεπτο ή τιμές της κλίμακας Μποφόρ.

• Πληροφορίες VMG, όταν υπάρχουν πληροφορίες για την
ταχύτητα του σκάφους στο δίκτυο.

• Γωνία αναστροφής, όταν υπάρχουν πληροφορίες κατεύθυνσης
στο δίκτυο.

• Μέγιστη ταχύτητα ανέμου
• Ειδοποιήσεις υψηλής και χαμηλής ταχύτητας πραγματικού
ανέμου

• Ειδοποίηση μεγάλης και μικρής γωνίας φαινόμενου ανέμου

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις είναι διαθέσιμες στο όργανο
i60 Wind, μόνο όταν αυτό έχει οριστεί ως κύρια μονάδα. Το
μοντέλο i60 Close hauled wind δεν περιλαμβάνει ειδοποιήσεις.

Πληροφορίες οθόνης οργάνου i60
Η οθόνη του οργάνου i60 αποτελείται από έναν αναλογικό δείκτη
και μια αναλογική ένδειξη.

Αναλογική ένδειξη
Ο αναλογικός δείκτης δείχνει την κατεύθυνση του πραγματικού ή
φαινόμενου ανέμου (ανάλογα με τη ρύθμιση).

Ψηφιακή ένδειξη
Η ψηφιακή οθόνη LCD εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες
για τον άνεμο.
• Ταχύτητα ανέμου σε Μποφόρ
• Ταχύτητα πραγματικού/φαινόμενου ανέμου
• Συνιστώσα ταχύτητας σκάφους στη διεύθυνση του ανέμου
(VMG)

• Κατεύθυνση αναστροφής
• Μέγιστη ταχύτητα ανέμου
• Δεδομένα ειδοποίησης ανέμου

Χρήση του κουμπιού Display (Εμφάνιση)
(Λειτουργίας)

HI

LO

disp

KTS

KTSKTS

LO KTS

KTS

Display

Display

DisplayDisplay

Display

Display

Display

Tack
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Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Display (Εμφάνιση) για να

μετακινηθείτε στις διαθέσιμες σελίδες.
2. Πατήστε το κουμπί Tack (Αναστροφή) για 3 δευτερόλεπτα

για να επαναφέρετε την ένδειξη μέγιστης ταχύτητας ανέμου
στην τρέχουσα ταχύτητα ανέμου.
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Σημείωση: Όλες οι σελίδες, εκτός από τη σελίδα Current
wind speed (Τρέχουσα ταχύτητα ανέμου), είναι προσωρινές
και κλείνουν μετά από 8 δευτερόλεπτα.

Χρήση των κουμπιών Tack (Αναστροφή) και
VMG

TackTrue/AppDisplay VMG

TACK

VMG

KTS

1

2

D12550-1

Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε το κουμπί VMG για να εμφανιστεί η σελίδα VMG

στην ψηφιακή οθόνη.

Σημείωση: Οι πληροφορίες VMG είναι διαθέσιμες μόνο όταν
υπάρχουν πληροφορίες για την ταχύτητα του σκάφους.

2. Πατήστε το κουμπί Tack (Αναστροφή) για να εμφανιστεί η
σελίδα Tack (Αναστροφή) στην ψηφιακή οθόνη.

Σημείωση: Η σελίδα Tack (Αναστροφή) περιλαμβάνει
πληροφορίες μόνο όταν υπάρχουν πληροφορίες για την
κατεύθυνση και την ταχύτητα του σκάφους.

Εναλλαγή μεταξύ πληροφοριών
πραγματικού και φαινόμενου ανέμου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης των
πληροφοριών πραγματικού και φαινόμενου ανέμου στη μονάδα.

D12551-1

1

2

Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε το κουμπί True / App για να πραγματοποιήσετε

εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών πραγματικού και
φαινόμενου ανέμου.

• Στη λειτουργία True (Πραγματικός), θα εμφανιστεί η ένδειξη
που υποδεικνύεται με τον αριθμό 1 πιο πάνω.

• Στη λειτουργία Apparent (Φαινόμενος), θα εμφανιστεί η
ένδειξη που υποδεικνύεται με τον αριθμό 2 πιο πάνω.

7.3 Ομαδικός φωτισμός
Ο ομαδικός φωτισμός χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό και
τον έλεγχο του επιπέδου φωτισμού πολλών μονάδων που
ανήκουν στην ίδια μονάδα.
Η μονάδα μπορεί να συμμετέχει σε κοινόχρηστο φωτισμό μέσω
δικτύου SeaTalk ή σε ομαδικό φωτισμό μέσω δικτύου SeaTalkng.
Όταν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο SeaTalk, όλες οι συμβατές
μονάδες έχουν το ίδιο επίπεδο φωτισμού (όταν ρυθμίζεται το
επίπεδο φωτισμού μίας μονάδας, αλλάζει το επίπεδο φωτισμού
όλων των άλλων μονάδων).
Όταν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο SeaTalkng, η μονάδα μπορεί
να συμμετέχει σε ομαδικό φωτισμό και να συμπεριληφθεί σε
μια ομάδα μονάδων που θα έχουν κοινό επίπεδο φωτισμού. Οι
διαθέσιμες ομάδες είναι οι εξής:

• Πηδάλιο 1

• Πηδάλιο 2

• Θάλαμος διακυβέρνησης

• Κόντρα γέφυρα

• Άρμπουρο

• grP1 σε grP5

Όταν μια μονάδα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια ομάδα και
γίνεται ρύθμιση του φωτισμού μίας μονάδας, αλλάζει το επίπεδο
φωτισμού όλων των μονάδων που ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Συμπερίληψη της μονάδας σε ομάδα
Για να συμπεριλάβετε τη μονάδα σε μια ομάδα, ώστε να μπορεί
να συμμετέχει σε ομαδικό φωτισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Display (Εμφάνιση)

(Λειτουργίας) και True / app για 6 δευτερόλεπτα.
Θα εμφανιστεί η σελίδα Group brightness entry (Εισαγωγή
ομαδικής φωτεινότητας).

Σημείωση: Η σελίδα Group brightness entry (Εισαγωγή
ομαδικής φωτεινότητας) είναι προσωρινή και, μετά από 8
δευτερόλεπτα, επανέρχεται η προηγούμενη σελίδα στην
οθόνη.

2. Πατήστε το κουμπί Display (Εμφάνιση) (Λειτουργίας) για να
εμφανιστεί η σελίδα Group (Ομάδα).

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG ή Tack (Αναστροφή) για να
επιλέξετε την ομάδα στην οποία θα συμπεριληφθεί η μονάδα.
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8.1 Ειδοποιήσεις
Οι ειδοποιήσεις σάς ενημερώνουν για μια κατάσταση ή έναν
κίνδυνο που απαιτεί την προσοχή σας.
Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις που θα σας ενημερώνουν
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται από λειτουργίες του
συστήματος, καθώς και από εξωτερικό εξοπλισμό που έχει
συνδεθεί στην οθόνη.
Σε περίπτωση συμβάντος ειδοποίησης, ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα και εμφανίζεται μια οπτική ειδοποίηση, που υποδεικνύει
τη σχετική κατάσταση.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια για τις ειδοποιήσεις από τη
σχετική σελίδα/μενού ειδοποιήσεων.

Ειδοποιήσεις οργάνου
Παρακάτω αναφέρονται οι ειδοποιήσεις που διαθέτει η μονάδα
i60 Wind.

• Υψηλή ταχύτητα πραγματικού ανέμου

• Χαμηλή ταχύτητα πραγματικού ανέμου

• Μεγάλη γωνία φαινόμενου ανέμου

• Μικρή γωνία φαινόμενου ανέμου

Σημείωση: Το μοντέλο i60 Close Hauled wind δεν
περιλαμβάνει ειδοποιήσεις.

Ενδείξεις ειδοποίησης
Ένα συμβάν ειδοποίησης υποδεικνύεται τόσο με ηχητικές όσο
και με οπτικές προειδοποιήσεις.

Ειδοποίηση υψηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου

KTS

D12553-1

Η ειδοποίηση υψηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου ηχεί
όταν η ταχύτητα του πραγματικού ανέμου ισούται ή υπερβαίνει το
όριο υψηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου. Η ειδοποίηση
συνεχίζει να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Ειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου

D12554-1

KTSLO

Η ειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου ηχεί
όταν η ταχύτητα του πραγματικού ανέμου είναι ίση ή μικρότερη
από το όριο χαμηλής ταχύτητας πραγματικού ανέμου.
Η ειδοποίηση συνεχίζει να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί
χειροκίνητα.

Ειδοποίηση μεγάλης γωνίας φαινόμενου ανέμου

D12555-1

HI

Η ειδοποίηση μεγάλης γωνίας φαινόμενου ανέμου ηχεί
όταν η γωνία φαινόμενου ανέμου ισούται ή υπερβαίνει το όριο
μεγάλης γωνίας φαινόμενου ανέμου. Η ειδοποίηση συνεχίζει
να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Ειδοποίηση μικρής γωνίας φαινόμενου ανέμου

D12556-1

LO

Η ειδοποίηση μικρής γωνίας φαινόμενου ανέμου ηχεί όταν
η γωνία φαινόμενου ανέμου είναι ίση ή μικρότερη από το όριο
μικρής γωνίας φαινόμενου ανέμου. Η ειδοποίηση συνεχίζει
να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Σίγαση των ειδοποιήσεων
1. Για να απενεργοποιήσετε μια ενεργή ειδοποίηση, πατήστε

ένα οποιοδήποτε κουμπί.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
ειδοποιήσεων
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
ειδοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή.
Αφού εμφανίσετε τη σελίδα της σχετικής ειδοποίησης:
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Tack (Αναστροφή) για

1 δευτερόλεπτο για να επιλέξετε on (ενεργοποίηση) ή off
(απενεργοποίηση) για την ειδοποίηση.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση, εμφανίζεται το
σχετικό όριο.

Ρύθμιση ορίων ειδοποιήσεων
Μπορείτε να προσαρμόσετε το όριο ενεργοποίησης των
ειδοποιήσεων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

D12557-1

+

-

+KTS KTS

VMG

Tack

TackVMG

Αφού εμφανίσετε τη σελίδα της σχετικής ειδοποίησης:
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά VMG και Tack (Αναστροφή)

για να μεταβείτε σε λειτουργία ρύθμισης.
Το τρέχον όριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Tack (Αναστροφή) για να
αυξήσετε το όριο της ειδοποίησης.

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί VMG για να μειώσετε το όριο της
ειδοποίησης.

4. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά VMG και Tack (Αναστροφή)
για να αποθηκεύσετε το νέο όριο ειδοποίησης και να βγείτε
από τη λειτουργία ρύθμισης.

Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα
ρύθμισης του ορίου ειδοποίησης μέγιστης ταχύτητας
πραγματικού ανέμου.
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9.1 Επισκευή και συντήρηση
Το παρόν προϊόν δεν περιέχει στοιχεία που μπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη. Για θέματα συντήρησης
και επισκευής απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της Raymarine. Η μη εξουσιοδοτημένη
επισκευή μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.

9.2 Συμπύκνωση
Ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν
τη δημιουργία περιορισμένης συμπύκνωσης στην οθόνη της
μονάδας. Αυτό δεν προκαλεί βλάβη στη μονάδα και η οθόνη
καθαρίζει λίγο μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.
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9.3 Συνηθισμένοι έλεγχοι εξοπλισμού
Η Raymarine συνιστά να ολοκληρώνετε μια σειρά συνηθισμένων
ελέγχων ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και αξιόπιστη
λειτουργία του εξοπλισμού σας.
Πραγματοποιείτε τακτικά τους παρακάτω ελέγχους:

• Εξετάστε όλα τα καλώδια για σημάδια βλάβης και φθοράς.

• Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια.

9.4 Καθαρισμός
Βέλτιστες πρακτικές καθαρισμού.

Όταν καθαρίζετε αυτό το προϊόν:

• ΜΗΝ σκουπίζετε την οθόνη με στεγνό πανί, καθώς αυτό
μπορεί να γρατζουνίσει την επίστρωση της οθόνης.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα ή προϊόντα με βάση
οξύ ή αμμωνία.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε πίδακα νερού.
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9.5 Καθαρισμός του περιβλήματος της
οθόνης
Η οθόνη είναι μια σφραγισμένη μονάδα και δεν απαιτεί τακτικό
καθαρισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να την
καθαρίσετε, ακολουθήστε τη βασική διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην οθόνη.
2. Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό και μαλακό πανί (το

ιδανικό είναι ένα πανί από μικροΐνες).
3. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη

(IPA) ή ένα ήπιο καθαριστικό για να αφαιρέσετε σημάδια
λίπους.

Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ισοπροπυλική αλκοόλη ή
άλλο διαλύτη ή καθαριστικό επάνω στην οθόνη.

Σημείωση: Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να εμφανιστεί
συμπύκνωση στο εσωτερικό της οθόνης. Το γεγονός αυτό δεν
θα προκαλέσει βλάβη στη μονάδα και μπορεί να εξαφανιστεί
αν ενεργοποιήσετε για λίγο την οθόνη.

9.6 Καθαρισμός της οθόνης
Στην οθόνη έχει εφαρμοστεί μια επίστρωση. Αυτό την καθιστά
αδιάβροχη και εμποδίζει το θάμπωμα. Για να αποφύγετε την
καταστροφή αυτής της επίστρωσης, ακολουθήστε την εξής
διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην οθόνη.
2. Ξεπλύνετε την οθόνη με καθαρό νερό για να αφαιρεθούν όλα

τα σωματίδια βρωμιάς και τα αλατούχα εναποθέματα.
3. Αφήστε την οθόνη να στεγνώσει μόνη της.
4. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν κηλίδες, σκουπίστε την οθόνη

πολύ μαλακά με ένα καθαρό πανί καθαρισμού από μικροΐνες
(διατίθεται στα καταστήματα οπτικών).
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10.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχουν
πιθανές αιτίες και την απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια
για συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικών ναυτικών οργάνων.
Όλα τα προϊόντα Raymarine υποβάλλονται σε διεξοδικό
έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας μέσω προγραμμάτων, πριν
συσκευαστούν και αποσταλούν. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε
προβλήματα με τη χρήση του προϊόντος σας, αυτή η ενότητα θα
σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να διορθώσετε προβλήματα,
ώστε να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία.
Εάν μετά την παραπομπή σε αυτή την ενότητα εξακολουθείτε
να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine για περισσότερες συμβουλές.
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10.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνου
Σφάλμα Αιτία Ενέργεια

Κενή οθόνη Δεν παρέχεται ρεύμα. • Ελέγξτε την ασφάλεια/το διακόπτη κυκλώματος.

• Ελέγξτε την τροφοδοσία.

• Ελέγξτε την καλωδίωση και το σύνδεσμο
SeaTalk / SeaTalkng.

Δεν γίνεται μεταφορά πληροφοριών SeaTalk /
SeaTalkng μεταξύ των οργάνων.

Πρόβλημα στην καλωδίωση ή το σύνδεσμο
SeaTalk / SeaTalkng

• Ελέγξτε τις συνδέσεις SeaTalk / SeaTalkng
μεταξύ των μονάδων.

• Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων SeaTalk
/ SeaTalkng.

• Απομονώστε την ελαττωματική μονάδα
αποσυνδέοντας τις μονάδες μία προς μία.

Μια ομάδα μονάδων SeaTalk / SeaTalkng δεν
λειτουργεί.

Πρόβλημα στην καλωδίωση ή το σύνδεσμο
SeaTalk / SeaTalkng

• Ελέγξτε τους συνδέσμους SeaTalk / SeaTalkng
μεταξύ των μονάδων που λειτουργούν και
αυτών που δεν λειτουργούν.

• Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου
SeaTalk / SeaTalkng μεταξύ των μονάδων που
λειτουργούν και αυτών που δεν λειτουργούν.
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10.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης
Εδώ περιγράφονται προβλήματα ενεργοποίησης, καθώς και ενδεχόμενες αιτίες και λύσεις.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Ελέγξτε τις αντίστοιχες ασφάλειες και τους διακόπτες.

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτο και αν όλες οι
συνδέσεις είναι στέρεες και χωρίς διάβρωση.

Το σύστημα (ή μέρος του) δεν
εκκινείται.

Πρόβλημα τροφοδοσίας.

Ελέγξτε αν η πηγή τροφοδοσίας έχει τη σωστή τάση και επαρκές ρεύμα.
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10.4 Αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων
Εδώ περιγράφονται διάφορα προβλήματα, καθώς και οι ενδεχόμενες αιτίες και λύσεις τους.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Ελέγξτε τις αντίστοιχες ασφάλειες και τους διακόπτες.

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτο και αν όλες οι
συνδέσεις είναι καλές και χωρίς διάβρωση.

Σποραδικά προβλήματα με την
τροφοδοσία στην οθόνη

Ελέγξτε αν η πηγή τροφοδοσίας έχει τη σωστή τάση και επαρκές ρεύμα.

Αναντιστοιχία λογισμικού στο σύστημα
(απαιτείται αναβάθμιση)

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.raymarine.com και κάντε κλικ
στην επιλογή υποστήριξης για να βρείτε τις πιο πρόσφατες λήψεις
λογισμικού.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά:

• Συχνές, ξαφνικές επαναφορές

• Κατάρρευση συστήματος ή άλλη μη
φυσιολογική συμπεριφορά

Κατεστραμμένα δεδομένα / άλλο
άγνωστο πρόβλημα

Πραγματοποιήστε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημαντικό: Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
ρυθμίσεων και δεδομένων (π.χ. σημείων) που έχετε αποθηκεύσει
στο προϊόν. Πριν προχωρήσετε σε επαναφορά, φροντίστε να
αποθηκεύσετε τυχόν σημαντικά δεδομένα σε κάρτα μνήμης.
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10.5 Αυτόματος έλεγχος
Η μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματου
ελέγχου που βοηθά στη διάγνωση σφαλμάτων. Τα σφάλματα
ή/και οι κωδικοί σφάλματος που προκύπτουν πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης
πελατών της Raymarine.

Έναρξη αυτόματου ελέγχου
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτόματου
ελέγχου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Display (Εμφάνιση)

(Λειτουργίας) και Tack (Αναστροφή) για 4 δευτερόλεπτα,
μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα.

2. Όταν ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα,
πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά VMG και Tack (Αναστροφή).
Θα ξεκινήσει το στάδιο αυτόματου ελέγχου 1.

3. Στο τέλος κάθε ελέγχου, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
Display (Εμφάνιση) (Λειτουργίας) και True / App για να
προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Στάδια αυτόματου ελέγχου
Ο αυτόματος έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο αυτόματου ελέγχου 1
Κατά την είσοδο στο στάδιο αυτόματου ελέγχου 1, ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα και στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη St και έπειτα η ένδειξη t1.
Κατά το στάδιο αυτόματου ελέγχου 1 εκτελούνται οι παρακάτω
έλεγχοι:
• Αυτόματος έλεγχος SeaTalk / SeaTalkng, που ελέγχει τα
κυκλώματα λήψης και μετάδοσης

• Έλεγχος EEPROM (ανάγνωση και εγγραφή)
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, θα
εμφανιστεί η ένδειξη P στην οθόνη.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι ικανοποιητικά,
μπορεί να εμφανιστούν οι παρακάτω κωδικοί σφάλματος:
Κωδικός σφάλματος

F01

F02

Στάδιο αυτόματου ελέγχου 2
Κατά την είσοδο στο στάδιο αυτόματου ελέγχου 2, ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα και στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη t 2 για 1 δευτερόλεπτο.
Κατά το στάδιο αυτόματου ελέγχου 2 εκτελούνται οι παρακάτω
έλεγχοι:
• Έλεγχος φωτισμού, που πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ανά δευτερόλεπτο

• Κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί, ακούγεται ένας
χαρακτηριστικός ήχος.

• Έλεγχος οθόνης, που ελέγχει τα τμήματα της οθόνης LCD με
την ακόλουθη σειρά, αλλάζοντας μία φορά ανά δευτερόλεπτο:

D4491-2

1 2 3

D4491-3

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος, πατήστε ένα προς ένα τα
κουμπιά της οθόνης και ελέγξτε ότι ακούγεται ένας ήχος κάθε
φορά που πατάτε ένα κουμπί.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πιθανά προβλήματα που
μπορεί να παρουσιαστούν:
Σφάλμα

Δεν υπάρχει φωτισμός

Σφάλμα φωτισμού κουμπιών

Σφάλμα

Μειωμένος φωτισμός πλήκτρων

Δεν ακούγεται κανένας ήχος όταν πατάτε ένα κουμπί

Λείπουν εντελώς κάποια τμήματα της οθόνης LCD

Κάποια τμήματα της οθόνης LCD είναι αχνά

Ο δείκτης δεν περιστρέφεται ή κινείται ανεξέλεγκτα

Στάδιο αυτόματου ελέγχου 3
Κατά την είσοδο στο στάδιο αυτόματου ελέγχου 3, ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα και στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη t 3 για 1 δευτερόλεπτο.
Το στάδιο αυτόματου ελέγχου 3 πραγματοποιεί μετατόπιση
και διόρθωση του δείκτη.
Εάν πατήσετε το κουμπί Display (Εμφάνιση) (Λειτουργίας), ο
δείκτης θα περιστραφεί δεξιόστροφα ώστε να ευθυγραμμιστεί με
τις σημαντικές διαβαθμίσεις.
Εάν ο δείκτης δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένος,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά VMG (αριστερόστροφα) και Tack
(Αναστροφή) (δεξιόστροφα) για να προσαρμόσετε χειροκίνητα
τη μετατόπιση του δείκτη μέχρι να επιτευχθεί η σωστή
ευθυγράμμιση.

Στάδιο αυτόματου ελέγχου 4
Για το στάδιο αυτόματου ελέγχου 4 πρέπει να συνδέσετε
ένα μορφοτροπέα που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά και το
σκάφος πρέπει να πλέει με επαρκή ταχύτητα, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Κατά την είσοδο στο στάδιο αυτόματου ελέγχου 4, ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη μονάδα και στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη t 4 για 1 δευτερόλεπτο.
Κατά το στάδιο αυτόματου ελέγχου 4 πραγματοποιείται
έλεγχος του μορφοτροπέα.
Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, θα
εμφανιστεί η ένδειξη P στην οθόνη.
Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά, θα
εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη:

Κωδικός σφάλματος Σφάλμα

F5 Rotavecta

F3 Ανεμοδείκτης

F4 Ανεμόμετρο

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το στάδιο αυτόματου
ελέγχου 4 και να αποθηκεύσετε τις διορθώσεις μετατόπισης του
δείκτη, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Display (Εμφάνιση)
(Λειτουργίας) και True / App για 2 δευτερόλεπτα.
Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το στάδιο αυτόματου
ελέγχου 4 χωρίς να αποθηκεύσετε τις διορθώσεις μετατόπισης
του δείκτη, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Display (Εμφάνιση)
(Λειτουργίας) και True / App.
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11.1 Υποστήριξη πελατών Raymarine
Η Raymarine παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης
πελατών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη
πελατών μέσω της τοποθεσίας web της Raymarine, τηλεφωνικά
ή μέσω email. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα,
χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες για να
λάβετε επιπλέον βοήθεια.

Υποστήριξη μέσω web
Επισκεφτείτε την ενότητα υποστήριξης πελατών της τοποθεσίας
μας στο web στη διεύθυνση:
www.raymarine.com
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις, πληροφορίες
επισκευής, πρόσβαση στο Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της
Raymarine μέσω email και τα στοιχεία των αντιπροσώπων της
Raymarine σε όλο τον κόσμο.

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
Στις Η.Π.Α.:

• Τηλ: +1 603 324 7900

• Χωρίς χρέωση: +1 800 539 5539

• Email: Raymarine@custhelp.com

Σε Η.Β., Ευρώπη, Μέση Ανατολή ή Άπω Ανατολή:

• Τηλ: +44 (0)13 2924 6777

• Email: ukproduct.support@raymarine.com

Πληροφορίες προϊόντος
Εάν θέλετε να ζητήσετε υποστήριξη, να έχετε διαθέσιμες τις
παρακάτω πληροφορίες:

• Όνομα προϊόντος

• Ταυτότητα προϊόντος

• Αριθμό σειράς

• Έκδοση εφαρμογής λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα μενού του προϊόντος σας.

11.2 Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού
Για να προσδιορίσετε την έκδοση λογισμικού της μονάδας,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Κατά την κανονική λειτουργία:
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Display (Εμφάνιση)

(Λειτουργίας) και True / App για 4 δευτερόλεπτα.
Η έκδοση του λογισμικού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
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12.1 Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 12 V dc

Εύρος τάσης λειτουργίας 10 V dc έως 16 V dc

Κατανάλωση ενέργειας • < 1 W τυπική (μόνο οθόνη)

• 2,4 W μέγιστη (με συνδεδεμένο μορφοτροπέα)

Ρεύμα • 45 έως 65 mA τυπικό (μόνο οθόνη)

• 200 mA μέγιστο (με συνδεδεμένο μορφοτροπέα)

LEN (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο αναφοράς
SeaTalkng.)

4

Περιβάλλον Θερμοκρασία λειτουργίας: –20°C έως +55°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –30°C έως +70°C
Σχετική υγρασία: 93%
Αδιαβροχοποίηση: IPX6

Συνδέσεις • 2 συνδέσεις SeaTalkng (συμβατές με SeaTalk)

• Συνδέσεις μορφοτροπέων

Συμμόρφωση Ευρώπη 2004/108/EΚ
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13.1 Μορφοτροπείς ανέμου
Για τη σειρά i60 διατίθενται οι παρακάτω μορφοτροπείς ανέμου:

Περιγραφή Κωδικός Σημειώσεις

Μορφοτροπέας
ανεμοδείκτη

E22078

Μορφοτροπέας
Rotavecta

Z195

Σημείωση: Διατίθενται και άλλοι μορφοτροπείς. Απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Raymarine.

13.2 Ανταλλακτικά
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που
διατίθενται για τις οθόνες των οργάνων i60.

Περιγραφή Κωδικός Σημείωση

Πρόσοψη για i50 / i60
/ i70

R22168

Κάλυμμα ηλίου για i50
/ i60 / i70

R22169

Πληκτρολόγιο για i60 R70133
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13.3 Καλώδια και εξαρτήματα
SeaTalkng
Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalkng για χρήση με συμβατά
προϊόντα

Περιγραφή Αρ. εξαρτήματος Σημειώσεις

Κιτ κεντρικού δικτύου
(backbone)

A25062 Περιλαμβάνει:

• 2 καλώδια
κεντρικού δικτύου
5 μ. (16,4 πόδια)

• 1 καλώδιο
κεντρικού δικτύου
20 μ. (65,6 πόδια)

• 4 συνδέσμους
τύπου T

• 2 τερματιστές
κεντρικού δικτύου
(backbone)

• 1 καλώδιο
τροφοδοσίας

Διακλάδωση
SeaTalkng 0,4 μ.
(1,3 πόδια)

A06038

Διακλάδωση
SeaTalkng 1 μ.
(3,3 πόδια)

A06039

Διακλάδωση
SeaTalkng 3 μ.
(9,8 πόδια)

A06040

Διακλάδωση
SeaTalkng 5 μ.
(16,4 πόδια)

A06041

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 0,4 μ.
(1,3 πόδια)

A06033

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 1 μ.
(3,3 πόδια)

A06034

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 3 μ.
(9,8 πόδια)

A06035

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 5 μ.
(16,4 πόδια)

A06036

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 9 μ.
(29,5 πόδια)

A06068

Κεντρικό δίκτυο
SeaTalkng 20 μ.
(65,6 πόδια)

A06037

Διακλάδωση
SeaTalkng σε γυμνούς
ακροδέκτες 1 μ.
(3,3 πόδια)

A06043

Διακλάδωση
SeaTalkng σε γυμνούς
ακροδέκτες 3 μ.
(9,8 πόδια)

A06044

Καλώδιο τροφοδοσίας
SeaTalkng

A06049

Τερματιστής SeaTalkng A06031

Σύνδεσμος τύπου Τ
SeaTalkng

A06028 Παρέχει 1 σύνδεση
διακλάδωσης

Περιγραφή Αρ. εξαρτήματος Σημειώσεις

Σύνδεσμος SeaTalkng
5 εξόδων

A06064 Παρέχει 3 συνδέσεις
διακλάδωσης

Μετατροπέας SeaTalk
σε SeaTalkng

E22158 Επιτρέπει τη σύνδεση
συσκευών SeaTalk σε
σύστημα SeaTalkng.

Τερματιστής σύνδεσης
σε σειρά SeaTalkng

A80001 Παρέχει άμεση
σύνδεση ενός
καλωδίου
διακλάδωσης στο
άκρο του καλωδίου
κεντρικού δικτύου. Δεν
απαιτείται σύνδεσμος
τύπου T.

Κάλυμμα κενής θέσης
SeaTalkng

A06032

Καλώδιο
προσαρμογέα
SeaTalk (3 ακίδων)
σε SeaTalkng 0,4 μ
(1,3 πόδια)

A06047

Καλώδιο
προσαρμογέα
SeaTalk2 (5 ακίδων)
σε SeaTalkng 0,4 μ
(1,3 πόδια)

A06048

Καλώδιο
προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό)

A06045 Επιτρέπει τη σύνδεση
συσκευών NMEA 2000
σε σύστημα SeaTalkng.

Καλώδιο
προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)

A06046 Επιτρέπει τη σύνδεση
συσκευών NMEA 2000
σε σύστημα SeaTalkng.

Καλώδιο
προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

E05026 Επιτρέπει τη σύνδεση
συσκευών NMEA 2000
σε σύστημα SeaTalkng.

Καλώδιο
προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)
σε γυμνούς
ακροδέκτες.

E52027 Επιτρέπει τη σύνδεση
συσκευών NMEA 2000
σε σύστημα SeaTalkng.
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13.4 Μετατροπείς
Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή

E22158 Μετατροπέας SeaTalk σε SeaTalkng
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Παράρτημα A Προτάσεις NMEA 2000
Η σειρά οργάνων i60 υποστηρίζει τις παρακάτω προτάσεις NMEA 2000 PGN.

Όνομα PG PGN i60 Wind - Μετάδοση i60 Wind - Λήψη

Αναγνώριση ISO 59392 ●

Αίτημα ISO 59904 ●

Απαίτηση διεύθυνσης ISO 60928 ● ●

Ζητούμενη διεύθυνση ISO 65240 ●

Λειτουργία αιτήματος ομάδας NMEA 126208 ●

Λειτουργία εντολής ομάδας NMEA 126208 ●

Λειτουργία αναγνώρισης ομάδας
NMEA

126208 ●

Λίστα PGN—Μετάδοση λειτουργίας
ομάδας PGN

126464 ●

Λίστα PGN — Λήψη λειτουργίας
ομάδας PGN

126464 ●

Πληροφορίες προϊόντος 126996 ● ●

Κατεύθυνση/Αναστροφή 127237 ●

Κατεύθυνση σκάφους 127250 ●

Μαγνητική απόκλιση 127258 ●

Ταχύτητα 128259 ●

Ταχεία ενημέρωση πορείας COG &
ταχύτητας SOG

129026 ●

Δεδομένα θέσης GNSS 129029 ●

Δεδομένα ανέμου 130306 ● ●
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