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 CRUISE Verkorte handleiding

Bediening voorpaneel

A
B

C
E

D
F

G
H I

A Home-knop - indrukken om de home pagina te openen voor paginaselectie en 
instelopties.

B Draaiknop: draaien om te zoomen of door het menu te scrollen. Indrukken om 
een optie te selecteren.

C

Menu-knop 
• Indrukken om het menu van het actieve paneel weer te geven.
• Lang indrukken terwijl een pagina wordt weergegeven om het 

dialoogvenster Instellingen weer te geven.
• Lang indrukken op de homepage, met een gemarkeerde gesplitste pagina, 

om de stand van de gesplitste pagina te wijzigen in horizontaal of verticaal.

D Exit-knop: indrukken om een dialoogvenster te sluiten, terug te keren naar het 
vorige menuniveau en de cursor uit het paneel te verwijderen

E
MOB: druk tegelijkertijd op de knoppen Menu en Exit om een MOB-waypoint 
(Man-over-boord) te maken op de positie van het vaartuig.

F

Pijlknoppen
Zonder actief menu: indrukken om de cursor te activeren of te verplaatsen.
Dialoogvenster- en menubediening: indrukken om door de menu-items te 
navigeren en een waarde aan te passen.
Het actieve scherm in een gesplitste pagina in-/uitschakelen.

G
Enter-knop 
• Indrukken om instellingen te selecteren of op te slaan.
• In een gesplitste pagina: indrukken om de cursor te activeren.

H

Waypoint-knop 
• Indrukken om een waypoint te plaatsen op de positie van het vaartuig of de 

plek waar de cursor staat (indien actief ).
• Lang indrukken om het dialoogvenster Plot te openen. Hier kunt u 

waypoints, routes en tracks toevoegen of beheren.

NL
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I

Aan/uit-knop 
• Ingedrukt houden om de unit aan of uit te zetten.
• Druk één keer om het dialoogvenster Systeem regelingen te openen.
• Herhaaldelijk kort indrukken om te bladeren door vooraf ingestelde 

herlderheidsniveaus. 

Kaartlezer 

 ¼ Opmerking: Zorg dat u geen bestanden downloadt, 
overdraagt of kopieert naar een geheugenkaart met 
cartografische producten. Dat kan de cartografische 
informatie op de kaart beschadigen.

Dialoogvenster Systeem regelingen

Displayverlichting
• Pas de displayverlichting aan in het dialoogvenster Systeem regelingen.
• Doorloop de vooraf ingestelde verlichtingsniveaus door telkens kort op de toets 

Uitschakelen te drukken.

De Home pagina
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Een pagina weergeven

A Paginapictogrammen

B Vooraf gedefinieerde 
gesplitste pagina’s

A

B

Het kaartpaneel

• Zoom het beeld met behulp van de draaiknop
• Verschuif het beeld in een willekeurige richting met behulp van de pijlknoppen
• Geef iteminformatie weer door de cursor op een item te plaatsen en vervolgens op 

draaiknop of Enter-knop te drukken

Kaartbron selecteren

Waypoints, routes en tracks beheren

3s
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Een MOB-waypoint (Man Over Board) aanmaken
Activeer een MOB-waypoint (Man Over Board) door tegelijkertijd op de 
knoppen Menu en Exit te drukken.
Annuleer de navigatie naar een MOB-waypoint vanuit het menu.
 

Echosounder pagina

A
B
C

D

A Diepte

B Temperatuur

C Frequentie

D Bereikschaal

Zoom het beeld met behulp van de draaiknop.

 ¼ Opmerking: Ondersteunt alleen 83/200 kHz medium/high chirp-frequenties.

Handleidingen
Voor handleidingen, technische specificaties en verklaringen, raadpleegt u de 
productwebsite: www.simrad-yachting.com

*988-12380-001*


