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Johdanto

Vastuuvapausilmoitus
Navico kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Siksi pidätämme oikeuden
tehdä tuotteeseen milloin tahansa myös sellaisia muutoksia, jotka
eivät sisälly tähän ohjeeseen. Ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään, jos tarvitset lisätietoa.

Omistaja on yksin vastuussa laitteen asentamisesta ja käyttämisestä
tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, henkilövahinkoja tai
omaisuusvahinkoja. Tämän tuotteen käyttäjä on yksin vastuussa
turvallisten veneilykäytäntöjen noudattamisesta.

NAVICO HOLDING AS SEKÄ SEN TYTÄRYHTIÖT JA SIVULIIKKEET
SANOUTUVAT IRTI KORVAUSVASTUUSTA SILLOIN, KUN TUOTETTA
ON KÄYTETTY TAVALLA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA
ONNETTOMUUKSIA TAI VAHINKOA TAI RIKKOA LAKIA.

Tässä ohjeessa tuote esitetään sellaisena kuin se ohjeen
tulostushetkellä oli. Navico Holding AS sekä sen tytäryhtiöt ja
sivuliikkeet pidättävät oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin
ilman erillistä ilmoitusta.

Hallitseva kieli
Tämä lauseke, käyttöohjeet ja muut tuotetta koskevat tiedot
(dokumentaatio) voidaan kääntää toiselle kielelle tai ne on
käännetty toiselta kieleltä (käännös). Mikäli ristiriitoja havaitaan
dokumentaation eri käännösten välillä, dokumentaation
englanninkielinen versio on virallinen versio.

Tekijänoikeudet
Tekijänoikeudet © 2018 Navico Holding AS.

Takuu
Takuukortti toimitetaan erillisenä asiakirjana. Jos sinulla on
kysyttävää, siirry yksikön tai järjestelmän tuotesivustoon
osoitteeseen

www.simrad-yachting.com

Vaatimustenmukaisuustiedot
Navico vastaa siitä, että tuote on seuraavien vaatimusten mukainen:

• EMC-direktiivin 2014/30/EU CE-vaatimukset
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• Radioliikenteen (sähkömagneettisen yhteensopivuuden)
standardin (2017) mukaiset tason 2 laitteet

Asianmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
tuotetta koskevassa osiossa seuraavassa osoitteessa:

• www.simrad-yachting.com

Varoitus
Käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai muokkaukset, joita
vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tavaramerkit
Navico® on Navico Holding AS:n rekisteröity tavaramerkki.

Simrad® on käytössä Kongsbergin lisenssillä.

NMEA® ja NMEA 2000® ovat National Marine Electronics
Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöohje koskee laitteen käyttöä. Ohjeessa oletetaan, että
kaikki laitteet on asennettu, niiden asetukset on määritetty ja että
järjestelmä on käyttövalmis.

Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytössä tai saatavana
käyttöohjeen kuvakaappauksissa. Tämän vuoksi oman laitteesi
valikot ja valintaikkunat voivat poiketa tässä ohjeessa kuvatuista.

Lukijan erityishuomiota vaativat tärkeät tekstin kohdat on korostettu
seuraavasti:

Ú Huomautus: käytetään kiinnittämään lukijan huomio
kommenttiin tai muihin tärkeisiin tietoihin.

 Varoitus: käytetään varoittamaan henkilöstöä
mahdollisista loukkaantumisriskeistä tai laite- tai
henkilövahingoista sekä kertomaan näiden riskien
ehkäisemisestä.
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Perustoiminnot

Etupaneeli ja painikkeet

A Sivut-näppäin
Kun valikkoja ei ole aktiivisena:

• Selaa käytössä olevia sivuja.
• Saat käytössä olevat sivut näkyviin painamalla näppäintä

pitkään. Voit valita näytettävän sivun suoraan.

Valikon ja valintaikkunan käyttö:
• Palaa edelliselle valikkotasolle tai poistu valintaikkunasta

painamalla näppäintä.

B Nuolinäppäimet
• Liiku ylös- ja alaspäin valikoissa ja valintaikkunoissa.
• Muuta arvoa.

C Enter-näppäin
• Valitse valikkovaihtoehto ja siirry seuraavalle valikkotasolle

painamalla nuppia.
• Ota valikon/valintaikkunan toiminto käyttöön tai poista se

käytöstä.

1 
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D MENU-/taustavalaistuspainike
• Saat sivun valikon näkyviin painamalla painiketta kerran.
• Asetusikkuna tulee näkyviin painamalla painiketta

kahdesti.
• Saat näkyviin näyttöasetusikkunan, jossa voit säätää

näytön taustavalaistusta, pitämällä painiketta painettuna.

Yksikön virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Yksikkö käynnistetään virtajohdon avulla. Katso lisätietoja
asennuksen dokumentaatiosta.

Yksikön voi asettaa lepotilaan. Lisätietoja on kohdassa "Näyttöasetukset"
sivulla 9.

Katkaise yksikön virta sammuttamalla verkkovirtalähde.

Ensimmäinen käynnistys
Kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran tai tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen, näyttöön avautuu erilaisia valintaikkunoita.
Saat määritettyä olennaisimmat asetukset vastaamalla
valintaikkunan kehotteisiin.

Asetuksia voi määrittää lisää tai muuttaa Järjestelmäasetukset-
valintaikkunassa.

Valikot
Kaikilla sivuilla ei ole omaa valikkoa (A), mutta kaikista sivuvalikoista
pääsee Asetukset-valintaikkunaan.

Avaa valikko painamalla Menu-painiketta millä tahansa sivulla.

Valikossa liikkuminen:
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• Käytä nuolipainikkeita.

Valinnan vahvistaminen:

• Paina Enter-painiketta.

Edelliselle valikkotasolle palaaminen:

• Paina sivupainiketta.

Arvon muokkaaminen
1. Paina Enter-painiketta, jolloin kenttä siirtyy muokkaustilaan

- Vasen numero alkaa vilkkua
2. Aseta vilkkuvan numeron arvo nuolipainikkeilla
3. Siirry seuraavaan numeroon painamalla Enter-painiketta
4. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes kaikki numerot on asetettu
5. Poistu valitun kentän muokkaustilasta painamalla Enter-

painiketta

Valittu kenttä Kenttä muokkaustilassa

Muokkauksen peruuttaminen tai valintaikkunan sulkeminen:

• Paina sivupainiketta.
• Paina valikkopainiketta.

Näyttöasetukset
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Näytön asetuksia voi säätää milloin tahansa Näyttöasetukset-
valintaikkunassa.

Valintaikkunan avaaminen:

• Pidä valikkopainiketta painettuna.

Ú Huomautus: Kaikki näyttöasetuksiin tehdyt muutokset koskevat
kaikkia yksiköitä, jotka kuuluvat samaan näyttöryhmään.
Lisätietoja verkkoryhmistä on kohdassa "Verkkoryhmät" sivulla 29.

Backlight level (Taustavalon taso)
Säätää taustavalon tasoa.

Kun valintaikkuna on käytössä, voit selata esiasetettuja taustavalon
tasoja painamalla lyhyesti valikkopainiketta.

Näyttöryhmä
Määrittää, mihin verkkoryhmään yksikkö kuuluu

Ú Huomautus: Kaikki näyttöasetuksiin tehdyt muutokset koskevat
kaikkia yksiköitä, jotka kuuluvat samaan näyttöryhmään.
Lisätietoja verkkoryhmistä on kohdassa "Verkkoryhmät" sivulla 29.

Yötila
Ottaa käyttöön/pois käytöstä yötilan väripaletin.

Yötilan väri
Asettaa yötilan väripaletin.

Käännä päivävärit
Muuttaa sivujen taustavärin oletusväristä mustasta valkoiseksi.

Lepotila
Lepotila säästää virtaa kytkemällä näytön ja painikkeiden
taustavalaistuksen pois käytöstä. Järjestelmä jatkaa toimintaansa
taustalla.

Lepotilasta poistuminen:

• Paina valikkopainiketta.

Sivun valitseminen
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Käytössä olevien sivujen selaaminen
Käytössä olevien tietosivujen selaaminen:

• Paina sivupainiketta.

Tietosivun valitseminen suoraan

Käyttöönotettujen sivujen luettelon näyttäminen:

• Pidä sivupainiketta painettuna.

Jos valintaa ei vahvisteta, valikko aikakatkaistaan ja korostettu sivu
näytetään.
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Sivut

Staattinen mittari
Joillakin sivuilla on näytön alaosassa staattinen mittari, joka näyttää
moottoritietoja.

Yksi moottori Kaksi moottoria

 Kuvaus

A Määritettävä kenttä 1

B Määritettävä kenttä 2

C Määritettävä kenttä 3

D Määritettävä kenttä 4

E Käyntinopeusmittari

F Moottorihälytykset

Ú Huomautus: Kaksoismoottorialuksissa staattisen mittarin
määritettävät kentät (A) ja (B) voidaan määrittää näyttämään
aina käyntinopeus. Lisätietoja on kohdassa "Moottorin asetus" sivulla
32.

Määritettävissä kentissä näytettävät tiedot vastaavat mittarisivulla
näytettäviä tietoja, katso kohta "Mittari" sivulla 13.

2 
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Yksi moottori Kaksi moottoria

Sivutietojen muuttaminen
Joillakin sivuilla voi muuttaa näytettäviä tietoja.

Sivutietojen muuttaminen:

1 Paina valikkopainiketta ja valitse Muuta tietoja -toiminto.

2 Jos sivulla on useita tietokenttiä, valitse kenttä, jota haluat
muuttaa.

3 Valitse kentässä näytettävät tiedot.

4 Muuta toisia kenttiä toistamalla vaiheet 2 ja 3.

5 Tallenna muutokset painamalla valikkopainiketta.

Puuttuvat tai virheelliset tiedot
Jos tietotyyppi puuttuu tai tiedot ovat asteikon ulkopuolella,
näytössä ei näy lukemaa. Esimerkissä näkyy sivu, jolta puuttuu
tietoja.

Esimääritetyt sivut

Mittari

Yksi moottori Kaksi moottoria

 Kuvaus

A Käyntinopeusmittari

B Moottorihälytykset
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Moottori

Yksi moottori Kaksi moottoria

Polttoainetaloudellisuus

 Kuvaus

A Aluksen jäljellä oleva polttoaine

B Polttoainelukema

Sivuvalikko
Voit sivuvalikosta siirtyä tankkausikkunaan valitsemalla Lisää
polttoainetta -vaihtoehdon. Lisätietoja on kohdassa "Polttoaine" sivulla
17.

Moottoritie
Näyttää navigointitiedot, mukaan visualisoinnin veneen sijainnista
reitillä. Reittivirheraja (A) näytetään sivulla.
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Ú Huomautus: Edellyttää verkkoon yhdistettyä yhteensopivaa
navigointilähdettä.

Syvyyshistoria
Näyttää veden lämpötilan, syvyyden ja tallennettujen syvyystietojen
histogrammin. Matalan veden hälytysraja (A) näkyy sivulla.

Sivuvalikko
Sivuvalikosta voit muuttaa historian aika-aluetta.

Yksinkertainen nopeus/syvyys
Nopeuskentässä on kiihtyvyyspalkki (A).
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Yksittäinen aikaplottaus

Sivuvalikko
Sivuvalikosta voit muuttaa historian aika-aluetta.

Tupla-aikaplottaus

Sivuvalikko
Sivuvalikosta voit muuttaa historian aika-aluetta ja/tai näytettäviä
tietoja.
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Polttoaine

Vaatimukset
Jotta voit käyttää polttoainetoimintoa, Navicon polttoainetietojen
tallennuslaite on asennettava aluksen NMEA 2000 -verkkoon.

Polttoaineen hallinta
Polttoaineasetukset ovat asetusikkunassa.

Varmista, että aluksen asetukset on määritetty ja että säiliöiden
määrän ja polttoaineen kokonaismäärän arvot ovat oikein.

Polttoaineen lisääminen
Anna säiliöön lisätyn polttoaineen määrä tai valitse Aseta täydeksi -
vaihtoehto, kun säiliö täytetään kokonaan.
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Polttoainetta käytetty
Polttoainetta käytetty -valintaikkunassa näytetään, miten paljon
polttoainetta on käytetty edellisestä tankkauksesta, matkan
nollauksesta ja kauden aikana.

Jos aluksessa on useita moottoreita, näytettävät polttoaineen
käyttötiedot koskevat kaikkia moottoreita yhteensä. Tiedot annetaan
myös moottorikohtaisesti.

Nollaustoiminnolla voidaan nollata käytetyn polttoaineen tiedot
valintaikkunassa. Moottorit voidaan nollata yhdessä tai yksitellen.
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Hälytykset

Järjestelmähälytykset

Viestityypit
Viestit on luokiteltu sen mukaan, kuinka raportoitu tilanne vaikuttaa
alukseen. Seuraavia värikoodeja käytetään:

Väri Tärkeys

Punainen Kriittinen hälytys

Oranssi Tärkeä hälytys

Keltainen Vakiotason hälytys

Sininen Varoitus

Vihreä Kevyt varoitus

Hälytyksen ilmoitus
Hälytystilanteesta ilmoitetaan näyttöön tulevalla
ponnahdushälytyksellä. Jos sireeni on otettu käyttöön, hälytysviestin
jälkeen kuuluu hälytysääni.

Yksittäisen hälytyksen otsikkona näkyy hälytyksen nimi. Lisäksi
näytössä näkyvät hälytyksen lisätiedot.

Jos samanaikaisesti aktivoituu useampi kuin yksi hälytys,
ponnahdushälytys pystyy näyttämään kolme hälytystä. Hälytykset
näkyvät luettelossa esiintymisjärjestyksessä niin, että viimeisenä
annettu hälytys näkyy ylimpänä. Muut hälytykset näkyvät hälytysten
valintaikkunassa.

Moottorihälytykset
Moottorikohtaisissa hälytyksissä kuvake ilmestyy mittarisivulle.
Kuvake pysyy näkyvissä niin kauan kuin hälytys on voimassa.

4 
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Ú Huomautus: Kaksoismoottorialuksissa hälytyskuvake tulee
näkyviin näytön sille puolelle, jolle moottori on määritetty.

Myös sivut, joilla on staattinen mittari, näyttävät moottorihälytykset.

Kuvake Hälytyksen kuvaus

Virran / varauksen merkkivalo

Tarkista moottori / yleinen moottorivika / moottorin
tai siihen liittyvän järjestelmän vika

Moottorin korkea lämpötila

Varoitus – moottorin toimintahäiriö – tarkista
aktiiviset hälytykset /vikakoodit, jotta saat lisätietoja

Vettä polttoaineessa
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Kuvake Hälytyksen kuvaus

Matala polttoaineen paine

Tarkista öljyjärjestelmä

Hälytysikkuna

Käytössä olevat hälytykset
Luettelee kaikki käytössä olevat hälytykset.

Aktiiviset DTC:t (diagnostiikan vikakoodit)
Luettelee kaikki aktiiviset DTC:t. Valitse vikakoodi, jos haluat
lisätietoja.

Hälytykset | IS42J Käyttäjän ohjekirja 21



Hälytyshistoria
Hälytyshistorian valintaikkunassa tallennetaan hälytysviestit siihen
saakka, että ne poistetaan manuaalisesti.

Hälytystietojen näyttäminen tai hälytyshistorian tyhjentäminen:

• Paina valikkopainiketta ja valitse haluamasi toiminto.

Hälytysasetukset
Hälytysrajan asettamisen ja hälytyksen käyttöönoton/käytöstä
poiston valikon näyttäminen:

• Paina valikkopainiketta.

Moottorin hälytysasetukset
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä moottorin hälytyksiä.

Jos moottoreita on enemmän kuin yksi, määritä yksittäisen
moottorin asetukset mukautustoiminnolla.

Hälytykset käytössä
Ottaa kaikki hälytykset käyttöön ja pois käytöstä.
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Hälytysääni sallittu
Ottaa hälytyssireenin käyttöön ja pois käytöstä.

Hälytykset | IS42J Käyttäjän ohjekirja 23



Käyttäjäasetukset

Asetusvalintaikkunan avaaminen
Ohjelmistoasennus tehdään asetusvalintaikkunassa.

Sivut

Esimääritetyt sivut

Esimääritetyt sivut Mallisivut

Mittari 000.0 Koko näyttö

Moottori 2x1 Ruudukko

Polttoainetaloudellisu
us

2x2 Ruudukko

ft Syvyyshistoria 2x2 Ruudukko siirto

Moottoritie 3x2 Ruudukko

Yksinkertainen
Nopeus/Syvyys

3x3 Ruudukko

Yksittäinen
aikaplottaus

  

Tupla-aikaplottaus   

5 
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Sivun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Sivu on otettava käyttöön, jotta se voidaan näyttää näytössä.

Sivun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:

• Valitse haluamasi sivu ja paina Enter-painiketta.

Sivun korvaaminen
Sivu voidaan korvata jollakin muulla esimääritetyllä sivulla tai
mallisivulla, jos haluat luoda mukautetun sivun.

Sivun korvaaminen:

1 Korosta haluamasi sivu ja paina valikkopainiketta.

2 Valitse korvaustoiminto ja sitten haluamasi sivu.

Mukautetun sivun luominen ja muokkaaminen
Mukautettu sivu luodaan kahdessa vaiheessa:

1 Korvaa jokin aktiivinen sivu mallisivulla, katso kohta "Sivun
korvaaminen" sivulla 25
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2 Valitse sivun tietokentissä näytettävät tiedot, katso kohta
"Sivutietojen muuttaminen" sivulla 13

Sivujen automaattinen vieritys
Järjestelmä voi automaattisesti vierittää kaikkia käyttöönotettuja
sivuja määritetyin aikavälein.

Valitse haluamasi aikaväli, kun automaattinen vieritys on käytössä.
Aikaväliä voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin.

Vaimennus
Jos tiedot vaikuttavat virheellisiltä tai liian ailahtelevilta, niitä voidaan
vakauttaa vaimentamalla. Kun vaimennus on poistettu käytöstä,
tiedot esitetään raakamuodossa ilman vaimennusta.
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Ohjelmiston asetusten
määrittäminen

Ohjelmiston asetusten järjestys

1 Yleisasetukset
• Määritä yleisasetukset haluamallasi tavalla.

2 Lähteen valinta – katso "Verkkoasetukset" sivulla 28.
• Varmista, että oikeat ulkoiset tietolähteet ovat valittuina.

3 Moottorin ja aluksen asetukset – katso kohta "Moottorin
asetus" sivulla 32.

• Tarkastele ohjatussa käynnistystoiminnossa tehtyjä
määrityksiä

• Aseta mittarirajat laitteidesi mukaan.

Järjestelmäasetusten valintaikkunan
avaaminen
Asetus tehdään järjestelmäasetusten valintaikkunassa.
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Verkkoasetukset

Lähteet
Tietolähteet toimittavat järjestelmään reaaliaikaisia tietoja.

Jos laite on yhdistetty useampaan kuin yhteen samoja tietoja
toimittavaan lähteeseen, käyttäjä voi valita ensisijaisen lähteen.
Varmista ennen lähteen valinnan aloittamista, että kaikki ulkoiset
laitteet ja verkot on yhdistetty ja niihin on kytketty virta.

Laiteluettelo
Kun valitset laitteen luettelosta, saat näkyviin laitteen lisätietoja ja
toimintoja.

Kullekin laitteelle voi määrittää oman numeron määritysasetuksissa.
Määritä verkon identtisille laitteille yksilölliset numerot, jotta yksikkö
voi erottaa ne toisistaan. Valitsemalla Data (Tieto) saat näkyviin kaikki
laitteesta lähtevät tiedot. Joissakin laitteissa näkyy laitekohtaisia
lisäasetuksia.

Ú Huomautus: Muiden valmistajien tuotteille ei yleensä pysty
määrittämään numeroa.

Vianmääritys
Vianmääritystiedoista on hyötyä verkon ongelmien tunnistamisessa.

NMEA 2000
Antaa tietoja NMEA 2000 -väylän toiminnasta.

Ú Huomautus: Seuraavat tiedot eivät aina ilmaise ongelmaa, joka
voidaan ratkaista verkkoasettelun tai liitettyjen laitteiden ja
niiden verkkotoiminnan vähäisillä muutoksilla. Rx- ja Tx-virheet
kuitenkin ilmaisevat todennäköisesti fyysisen verkon ongelmia,
jotka voidaan ratkaista korjaamalla pääte, lyhentämällä rungon
tai liitäntöjen pituuksia tai vähentämällä verkkosolmujen
(laitteiden) määrää.
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J1939
Antaa tietoja J1939-väylän toiminnasta.

Verkkoryhmät
Tällä toiminnolla ohjataan parametrien asetuksia joko yleisesti tai
yksikköryhmissä. Toimintoa käytetään suurissa aluksissa, joissa NMEA
2000 -verkkoon on yhdistetty useita yksiköitä. Määrittämällä useita
yksiköitä samaan ryhmään yhden yksikön päivittämisellä on sama
vaikutus myös ryhmän muihin jäseniin.

Jos jokin asetuksista edellyttää erillistä ohjausta, määritä ryhmäksi Ei
mitään.
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J1939-asetukset

Hiljainen tila
Kun tila on käytössä, yksikkö kuuntelee vain J1939-portteja.

Kun tila on pois käytöstä, yksikkö pyytää määrättyjä tietoja liitetyltä
laitteelta.

Ú Huomautus: Pyydä lisätietoja tiedonsiirrosta moottorin
valmistajalta.

Mittayksiköiden asetukset
Käytetään määrittämään näytettävät mittayksiköt.

Desimaalipaikat
Määrittää nopeuden ja meren lämpötilan desimaalien määrän.

Näppäinäänet
Asetuksella säädetään näppäimen painalluksesta kuuluvan äänen
voimakkuus.

Language (Kieli)
Tällä asetuksella määritetään yksikön ruuduissa, valikoissa ja
valintaikkunoissa käytettävä kieli. Yksikkö käynnistyy uudelleen
kielen vaihtamisen jälkeen.
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Aika
Tällä asetuksella valitaan paikallinen aikavyöhyke sekä kellonajan ja
päivämäärän esitysmuoto.

Näyttöasetukset

Backlight level (Taustavalon taso)
Säätää taustavalon tasoa.

Kun valintaikkuna on käytössä, voit selata esiasetettuja taustavalon
tasoja painamalla lyhyesti valikkopainiketta.

Näyttöryhmä
Määrittää, mihin verkkoryhmään yksikkö kuuluu

Ú Huomautus: Kaikki näyttöasetuksiin tehdyt muutokset koskevat
kaikkia yksiköitä, jotka kuuluvat samaan näyttöryhmään.
Lisätietoja verkkoryhmistä on kohdassa "Verkkoryhmät" sivulla 29.

Yötila
Ottaa käyttöön/pois käytöstä yötilan väripaletin.

Yötilan väri
Asettaa yötilan väripaletin.

Käännä päivävärit
Muuttaa sivujen taustavärin oletusväristä mustasta valkoiseksi.
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Lepotila
Lepotila säästää virtaa kytkemällä näytön ja painikkeiden
taustavalaistuksen pois käytöstä. Järjestelmä jatkaa toimintaansa
taustalla.

Lepotilasta poistuminen:

• Paina valikkopainiketta.

Tiedostot
Tiedostonhallintajärjestelmä, käytetään yksikön sisäisen muistin ja
liitettyjen tallennusvälineiden sisällön selaamiseen.

Lisätietoja on kohdassa "Tiedostot" sivulla 35.

Simuloi
Näyttö toimii simuloiduilla tiedoilla. Simulaattorin avulla voit
tutustua yksikköön ennen sen käyttöä vesillä.

Aktivoitu simulaattoritila ilmaistaan näytössä.

Oletusasetusten palauttaminen
Palauttaa valitut asetukset oletusarvoihin.

Moottorin asetus

Aluksen asetusten määrittäminen
Aseta moottorien, polttoainesäiliöiden ja polttoaineen
kokonaiskapasiteetin määrä.
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Moottorin näyttöasetukset
Kussakin mittarissa voidaan näyttää korkeintaan kahden moottorin
tiedot.

Moottorin näytön asetus määrittää, minkä moottorin tiedot
näytetään mittarissa, jos aluksessa on enemmän kuin kaksi
moottoria.

Moottorin instanssiasetukset

Ohjattu asetusten määritystoiminto
Ohjattu asetusten määritystoiminto opastaa sinua moottorin
asetusten määrittämisessä vaihe kerrallaan. Noudata
valintaikkunoiden ohjeita.

Käyttöopas
Voit määrittää moottori-instanssiasetukset manuaalisesti. Muuta
laitteen instanssiasetuksia valitsemalla laite.
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 Kuvaus

A Osoittaa, mihin porttiin moottorin elektroninen
ohjausyksikkö on liitetty

B J1939:n yksilöllinen tunnus tai osoite

C NMEA 2000 -instanssi

Aina käyntinopeus staattisessa mittarissa
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos yksikkö on määritetty
näyttämään tiedot kaksoismoottoreista.

Kun asetus on käytössä, staattinen mittari näyttää aina molempien
moottorien käyntinopeuden mittarisivun määrityksestä riippumatta.

Mittarirajat
Käytetään visuaalisen mittarin rajojen asettamiseen.

Ú Huomautus: Nämä rajat esitetään visuaalisena ohjeena
tietosivuilla. Ne eivät aiheuta hälytyksiä.

Yleinen nollaus
Toiminto nollaa lähteen valinnan kaikissa verkkoon yhdistetyissä
näytöissä.

Laitteen tiedot
Näyttää tätä yksikköä koskevat tekijänoikeustiedot,
ohjelmistoversion ja tekniset tiedot.
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Tiedostot

USB-massatallennuslaite
USB-porttiin voidaan liittää USB-massatallennuslaite.

Tiedostovalintaikkunan avaaminen

Ohjelmistopäivitykset
Voit päivittää yksikön ohjelmiston ja verkkoon yhdistettyjen NMEA
2000 -laitteiden ohjelmiston yksiköstä.

Uusimman ohjelmiston lataaminen
Uusimman ohjelmiston voi ladata verkkosivustostamme osoitteesta:

• www.simrad-yachting.com

Yksikön ohjelmiston päivittäminen

1 Lataa ja tallenna yksikön uusin ohjelmistopäivitystiedosto
tallennuslaitteeseen.

2 Varmista, että yksikön virta on katkaistu.

3 Liitä tallennusväline yksikköön.
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4 Kytke yksikön virta. Päivitys käynnistyy automaattisesti.

5 Kun päivitys on valmis, poista tallennuslaite yksiköstä.

Voit tarkistaa yksikön ohjelmistoversion Tietoja-valintaikkunasta.

Etälaitteen ohjelmistopäivitys

1 Lataa ja tallenna etälaitteen uusin
ohjelmistopäivitystiedosto tallennuslaitteeseen.

2 Liitä tallennusväline yksikköön.

3 Käynnistä päivitys valitsemalla päivitystiedosto
tallennuslaitteesta.

Yhdistettyjen NMEA 2000 -anturien ohjelmistoversio on saatavissa
laiteluettelossa.
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Järjestelmäasetusten tuonti

1 Liitä tallennuslaite yksikköön.

2 Selaa muistia ja aloita tuonti valitsemalla haluamasi
varmuuskopiotiedosto.

 Varoitus: Järjestelmäasetusten tuonti korvaa kaikki
aikaisemmat järjestelmäasetukset.

Järjestelmäasetusten vienti

1 Liitä tallennuslaite yksikköön.

2 Aloita vienti valitsemalla Järjestelmäasetukset-vaihtoehto.
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Huolto

Ennaltaehkäisevä huolto
Yksikössä ei ole huollettavia osia. Siksi käyttäjän hoidettavana ei ole
monia ennalta ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä.

Jos käytettävissä on aurinkosuoja, se kannattaa kiinnittää aina, kun
laite ei ole käytössä.

Näyttöyksikön puhdistaminen
Näytön puhdistaminen:

• Näytön puhdistuksessa on käytettävä mikrokuituliinaa tai
pehmeää puuvillaliinaa. Liuota ja poista suolajäämät runsaalla
vedellä. Suolakiteet, hiekka, lika ja muut vastaavat saattavat
naarmuttaa suojapinnoitetta, jos puhdistusliina ei ole riittävän
märkä. Suihkuta laitteelle makeaa vettä ja pyyhi kuivaksi
pehmeällä mikrokuitu- tai puuvillaliinalla. Älä paina liinalla
pyyhkiessäsi.

Kotelon puhdistaminen:

• Käytä lämmintä vettä, jossa on hiukan astianpesuainetta tai
muuta nestemäistä pesuainetta.

Hankaavat puhdistusaineet tai liuottimia (asetoni, mineraalitärpätti
jne.) sisältävät tuotteet, happo, ammoniakki tai alkoholi saattavat
vaurioittaa näyttöä ja muovikoteloa. Vältä niiden käyttöä.

Älä käytä vesisuihkua tai painepesuria. Laitetta ei saa viedä
autopesulaan.
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Mittapiirustukset
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Tekniset tiedot

Mitat Katso "Mittapiirustukset" sivulla 39.

Sähkötiedot

Syöttöjännite 12 V DC (10 – 15 V DC)

Sulakekoko 3 A

Enimmäisvirrankulutus 2,16 W (160 mA, 13,5 V DC)

Verkon kuorma 1 LEN

Näyttö

Koko Halkaisija 4,1", kuvasuhde 4:3

Tarkkuus 320 x 240 pikseliä

Kirkkaus 1 200 nitiä

Katselukulmat 80° ylä/ala, 80° vasen/oikea

Ympäristötiedot

Vedenpitävyyden luokitus IPx7

Käyttö -25...+65 ºC (-13...+149 ºF)

Varastointi -40...+85 ºC (-40...+185 ºF)
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Tuetut tiedot

NMEA 2000

Vastaanotto

59392 ISO-kuittaus

59904 ISO-pyyntö

60928 ISO-osoitevaatimus

126208 ISO-komentoryhmätoiminto

126992 Järjestelmän aika

126996 Tuotetiedot

127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys

127489 Moottorin parametrit: dynaaminen

127505 Nestetaso

127508 Akun tila

128259 Nopeus: vesiviittaus

128267 Veden syvyys

129026 COG ja SOG: nopea päivitys

129033 Kellonaika ja päivämäärä

130316 Lämpötila Laajennettu alue

Lähetys

59904 ISO-pyyntö

60928 ISO-osoitevaatimus

126208 ISO-komentoryhmätoiminto

126996 Tuotetiedot

127258 Eranto

Ú Huomautus: Lisätietoja lähetetyistä moottoriparametreista on
kohdassa "J1939" sivulla 42.
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J1939

PGN/SPN-luettelo

J1939 SPN/PGN Kuvaus NMEA 2000 PGN

190 / 61444 Moottorin käyntinopeus 127488

102 / 65270 Moottorin turboahtimen
ahtopaine

127488

100 / 65263 Moottorin öljynpaine 127489

175 / 65262 Moottoriöljyn lämpötila 1 127489

110 / 65262 Moottorin
jäähdytysnesteen
lämpötila

127489

167 / 65271 Vaihtovirtageneraattorin
jännite

127489

183 / 65266 Moottorin
polttoainelukema

127489

247 / 65253 Moottorin käyttötunnit
yhteensä

127489

109 / 65263 Moottorin
jäähdytysnesteen paine

127489

94 / 65263 Moottorin polttoaineen
luovutuspaine

127489

92 / 61443 Moottorin
kuormitusprosentti
nykyisellä nopeudella

127489

513 / 61444 Nykyinen moottori –
vääntömomentin
prosentti

127489

189 / 65214 Moottorin
nimelliskäyntinopeus

127498

237 / 65260 Ajoneuvon
tunnistenumero

127498

234 / 65242 Ohjelmistotunnus 127498
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J1939 SPN/PGN Kuvaus NMEA 2000 PGN

523 / 61445 Vaihteiston nykyinen
vaihde

127493

127 / 65272 Vaihteiston öljynpaine 127493

177 / 65272 Vaihteistoöljyn lämpötila 127493

Ú Huomautus: Yksikkö toimii yhdysväylänä ja lähettää
vastaanotetun J1939 PGN/SPN -numeron uudelleen NMEA
2000 -verkon kautta.

Ú Huomautus: Jotkin tiedot lähetetään vain pyydettäessä, katso
kohta "J1939-asetukset" sivulla 30. Pyydä lisätietoja tiedonsiirrosta
moottorin valmistajalta.
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