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STBY MODE AUTOMENU
X

1 Tecla STBY
Prima para colocar o piloto automático no modo de espera.

2

Tecla de MENU/X
Sem qualquer menu ativo:

• Prima para aceder ao menu Settings (Definições)
• Prima sem soltar para visualizar a caixa de diálogo Display setup (Con-

figuração do ecrã)
Funcionamento dos menus e das caixas de diálogo:

• Prima para voltar ao nível de menus anterior ou para sair de uma caixa 
de diálogo
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Botão rotativo
Funcionamento dos menus e das caixas de diálogo:

• Rode para se deslocar para cima ou para baixo nos menus e caixas de 
diálogo

• Rode para ajustar um valor
• Prima para selecionar uma opção do menu e aceder ao nível de menus 

seguinte
No modo de seguimento:

• Rode para definir ângulo do leme
Nos modos automático, Sem deriva e de vento:

• Rode para alterar a direção definida/percurso definido/ângulo do vento 
definido

4 Tecla MODE 
Prima para visualizar a lista de modos

5 Tecla AUTO 
Prima para colocar o piloto automático no modo automático
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Alarmes

Indicação de alarme

Confirmar alarmes

Confirme os alarmes premindo o botão rotativo. É apresentado um lembrete em 
intervalos regulares enquanto existir a condição do alarme.

 
Ativar o sistema de alarmes e a sirene do alarme

Aceder à lista de dispositivos

*988-11313-001*



Modos do piloto automático

Modo Ativar Ecrã do modo Botão rotativo

Premir Rodar

Em espera
STBY

Mudar 
para 
Modo de 
segui-
mento

Sem ação

Seguimento A partir de qualquer 
modo: selecione a 
opção de seguimen-
to na lista de modos.

A partir do modo 
de espera: prima o 
botão rotativo.

Sem ação Definir o 
ângulo do 
leme

AUTOMÁTI-
CO AUTO

Sem ação Ajustar a 
direção 
definida

Vento* A partir do modo 
automático:
selecione a opção 
Wind (Vento) na lista 
de modos

Sem ação Ajustar 
o vento 
definido

Sem deriva A partir do modo au-
tomático: selecione a 
opção Sem deriva na 
lista de modos.

Sem ação Ajustar o 
percurso 
definido

NAV A partir de qualquer 
modo: selecione a 
opção de navegação 
na lista de modos

Sem ação Sem ação

 ¼ Nota: * O modo só se encontra disponível quando o tipo de embarcação está 
definido como SAIL (Vela).

Página do piloto automático

O conteúdo varia de acordo com modo ativo. Todos os modos incluem:
• Modo de resposta (AC12N/AC42N/SG05)/perfil (NAC-2/NAC-3) (A)
• Indicador de direção, analógico e digital (B)
• Indicação do modo de piloto automático (C)
• Indicador do leme, analógico e digital (D)

Configuração do ecrã

x
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Quando o campo do nível de retroiluminação estiver ativo, as pressões subsequentes 
na tecla de MENU ajustam o nível da retroiluminação em passos de 30%.

Selecionar um modo de piloto automático utilizando a tecla MODE
Prima a tecla MODE e selecione a opção relevante a partir da lista de modos. 


