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Power knop
• Indrukken om setup dialoog te tonen. Herhaal met korte indrukken om door de 

mogelijke belichtings instellingen te lopen
• Ingedrukt houden om de autopilot in slaapmodus te brengen. Kort indruken om 

te her-activeren

2 De knop MENU
Druk in om het menu Instellingen te openen.

3
De knop X
Druk in om naar het vorige menuniveau te gaan of om een dialoogvenster te 
sluiten.

4

Draai knop
Werking bij menu’s en dialoogvensters:
• Draai om in menu’s en dialoogvensters omhoog of omlaag te navigeren
• Draai om een waarde aan te passen
• Druk in om een optie in het menu te selecteren en het volgende menuniveau te 

openen
Voor de modi instellingen zie de autopilot modus tabel.

5-8

< 10 , < 1 en 1 >, 10 > (Bakboord en Stuurboord knoppen)
Indrukken om de ingestelde kompaskoers/koers/windhoek met 1 of 10 naar 
bakboord of stuurboord te veranderen.
Voor Mode werkwijze zie de autopilot modus tabel.

9 De knop STBY
Druk in om de stuurautomaat op standby te zetten.

10 De knop MODE
Druk in om de moduslijst te openen.

11 De knop AUTO
Druk in om de stuurautomaat op de AUTO-modus te zetten.
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De stuurautomaatpagina
De inhoud is afhankelijk van de actieve modus. Alle modi 
bevatten:

A Reactie (AC12N/AC42N/SG05)/Profiel (NAC-2/NAC-3)-
modus

B Koersindicator, analoog en digitaal
C Indicator voor de stuurautomaatmodus
D Roerindicator, analoog en digitaal

Display instellen 
Setup dialoog tonen door op de POWER toets te drukken. Als 
het veld voor het instellen van het schermverlichtingsniveau 
actief is, wordt de helderheid elke keer dat u op de knop 
MENU drukt met 30% omlaag gesteld.

Een stuurautomaatmodus selecteren met de 
knop MODE
U kunt andere modi selecteren en automatische functies door 
de relevante optie te kiezen uit de Mode lijst, activeren door 
op de knop MODE. 

Digitale meters

A
B

C

D

Een meter

Twee meters
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Stuurautomaatmodi

Modus Activeren Draaiknop Bakboord en 
Stuurboord 

knoppen

Standby
STBY

Indrukken om 
FU modus te 
activeren.

Indrukken om 
NFU modus te 
activeren.

Follow-up In elke modus: selecteer de optie 
Followup in de moduslijst.
In de standbymodus: druk op de 
draaiknop.

Draaien om 
de roerhoek 
aan te passen.

Indrukken om 
NFU modus te 
activeren.

Non Follow-
up

Schakel om naar NFU modus door te 
drukken op de bakboord of stuurboord  
knoppen als de autopilot in Standby 
modus is of FU modus.

Indrukken om 
FU modus te 
activeren.

Indrukken om 
de roerhoek 
aan te passen.

AUTO 
AUTO

Draaien om 
de koers aan 
te passen.

Indrukken om 
de koers aan te 
passen.

Wind In elke modi: Selecteer de Wind optie in 
de modus lijst.

 ¼ Opmerking: Deze modus is alleen 
beschikbaar als het boottype is 
ingesteld op ZEIL.

Draaien om 
de windhoek 
bij te stellen.

Indrukken 
oom de 
windhoek bij 
te stellen.

Wind NAV In elke modus: Selecteer de Wind NAV 
optie in de modus lijst.

 ¼ Opmerking: Is alleen beschikbaar 
met AC12/42 autopiloten als het 
boottype is ingesteld op ZEIL. Niet 
beschikbaar bij NAC2 of NAC3 
autopiloten.

Draaien om 
de windhoek 
bij te stellen.

Indrukken 
oom de 
windhoek bij 
te stellen.

NAV In elke modus: selecteer de optie NAV in 
de moduslijst.

 ¼ Opmerking: NAV modus vereist een 
compatibele kaartplotter verbonden 
met het N2K netwerk.

Geen actie. Geen actie.

Geen Drift In elke modus: selecteer de optie Geen 
drift in de moduslijst.

Draaien om 
de koers aan 
te passen.

Indrukken om 
de koers aan te 
passen.
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Alarmen

Alarmen bevestigen
Het meest recente alarm is bevestigs door op de draaiknop te 
drukken.

Het alarmsysteem en de alarmsirene inschakelen

Navigeren naar de apparatenlijst
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