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1 STBY knappen
Tryck för att ändra autopiloten till standbyläge.
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MENU/X - knappen
Utan någon aktiv meny:

• Tryck för att visa menyn Inställningar

• Tryck på och håll in för att visa dialogrutan Display inställingar

Meny- och dialogdrift:
• Tryck för att återgå till föregående menynivå eller stänga en dialogruta
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Vridreglage
Meny- och dialogdrift

• Vrid för att flytta uppåt och nedåt i menyer och dialogrutor

• Vrid för att justera ett värde

• Tryck för att välja ett menyalternativ och ange nästa menynivå

I FU-läget:
• Vrid för att ställa in rodervinkeln

I läget AUTO, Ingen drift och Vind:
• Vrid för att ändra inställd kurs/inställd kurs/inställd vindvinkel

4 MODE knappen
Tryck för att visa lägeslistan

5 AUTO knappen
Tryck för att ställa in autopiloten i AUTO-läget
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Larm

Larmindikering

Bekräfta larm

Bekräfta larm genom att trycka på vridreglaget. En påminnelse visas igen vid angivna 
intervall så länge larmtillståndet är aktivt.

 
Aktivera larmsystemet och larmsirenen

Öppna enhetslistan

*988-11314-001*



Autopilotlägen

Läge Aktivera Lägesvisning Vridreglage

Tryck Rotera

Standby
STBY

Växla till 
FU-läget

Ingen 
åtgärd

Uppföljning Från valfritt läge: välj 
uppföljningsalterna-
tivet i lägeslistan.

Från standbyläget: 
tryck på vridreglag-
et.

Ingen 
åtgärd

Ange 
rodervin-
keln

AUTO
AUTO

Ingen 
åtgärd

Justera 
inställd 
kurs

Vind* Från AUTO-läget:
välj alternativet Vind 
i lägeslistan.

Ingen 
åtgärd

Justera 
inställd 
vind

Ingen drift Från AUTO-läget: välj 
alternativet Ingen 
drift i lägeslistan.

Ingen 
åtgärd

Justera 
inställd 
kurs

NAV Från valfritt läge: välj 
NAV-alternativet i 
lägeslistan.

Ingen 
åtgärd

Ingen 
åtgärd

 ¼ Obs! * Läget är endast tillgängligt när båttypen är inställd på SEGEL.

Sidan för autopiloten

Innehållet varierar med aktivt läge. Alla lägen är:
• Svarläget (AC12N/AC42N/SG05)/profilläget (NAC-2/NAC-3)  (A)

• Kursindikator, analoga och digitala  (B)

• Indikering av Autopilotläge (C)

• Roderindikator, analog och digital (D)

Display inställingar

x
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När nivåfältet för bakgrundsbelysning är aktivt, justerar du bakgrundsbelysningens nivå 
i minskningar på 30 % när du trycker flera gånger på MENU knappen.

Välja ett autopilotläge med MODE - knappen
Tryck på MODE - knappen och välj relevant alternativ i lägeslistan.


