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Controlos frontais
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A

Tecla de páginas/página inicial - prima para abrir a página inicial, para a
seleção de páginas e para opções de configuração.

B

Botão rotativo - rode para ampliar/reduzir o zoom ou para percorrer o menu.
Prima para selecionar uma opção.

C

Tecla de menu
• Prima para apresentar o menu do painel ativo.
• Com a página apresentada, prima e mantenha premido o botão para abrir a
caixa de diálogo Definições.
• Na página inicial, com uma página dividida destacada, prima e mantenha
premido o botão para mudar a orientação da página dividida para horizontal
ou vertical.

D

Tecla de sair - prima para sair de uma caixa de diálogo, voltar ao nível de menu
anterior e retirar o cursor do painel

E

MOB - prima simultaneamente as teclas de menu e de sair para criar um
waypoint MOB na posição da embarcação.

F

Teclas de seta
Sem menu ativo: prima para ativar o cursor e para o mover na imagem.
Utilização do menu e caixas de diálogo: prima para navegar pelos itens do menu
e para ajustar um valor.
Alterne o ecrã ativo de uma página dividida.

G

Tecla Enter
• Prima para selecionar uma opção ou guardar as definições.
• Numa página dividida, prima para ativar o cursor.

H

Tecla Waypoint
• Prima para colocar um waypoint na posição da embarcação ou na posição do
cursor quando o cursor está ativo.
• Prima e mantenha premido o botão para abrir a caixa de diálogo Plot, a partir
de onde pode adicionar ou gerir waypoints, rotas e trilhos.
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Tecla de alimentação
• Prima e mantenha premido para ligar/desligar a unidade.
• Prima uma vez para aceder à caixa de diálogo Controlos do sistema.
• Vários toques breves permitem alternar entre os diferentes níveis
predefinidos da intensidade da luz.

Leitor de cartões
¼¼ Nota: não carregue, transfira ou copie ficheiros para um
cartão de mapas. Se o fizer, pode danificar as informações de
mapas no cartão de mapas.

Caixa de diálogo Controlos do sistema

Iluminação do ecrã
•
•

Ajuste a retroiluminação do visor a partir da caixa de diálogo Controlos do sistema
Percorra os níveis de retroiluminação predefinidos com breves pressões na tecla de
ligar/desligar.

Página Home
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Página inicial
A

B

A

Ícones das páginas

B

Páginas divididas
predefinidas

Painel da carta

•
•
•

Para aplicar zoom à imagem, utilize o botão rotativo
Percorra a imagem em qualquer direção, utilize as teclas de seta
Para ver as informações de um item, posicione o cursor sobre o item e, em seguida,
prima o botão rotativo ou a tecla Enter

Selecionar fonte da carta

Gerir Waypoints, rotas e trilhos

3s
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Criar um waypoint Man Over Board (MOB, Homem ao mar)
Ative um waypoint MOB (Man Over Board, Homem ao Mar) ao premir
simultaneamente as teclas de menu e de sair.
Cancele a navegação para um waypoint MOB a partir do menu.

Página do sonar
A
B
C
D

A

Profundidade

B

Temperatura

C

Frequência

D

Escala de alcance

Para aplicar zoom à imagem, utilize o botão rotativo.
¼¼ Nota: apenas é compatível com frequências CHIRP médias/elevadas de 83/200 kHz.

Manuais de produto
Para aceder ao manual do utilizador completo, especificações técnicas e declarações,
consulte o website do produto: www.simrad-yachting.com
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