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Voorwoord
Disclaimer
Aangezien Navico dit product voortdurend verbetert, behouden wij
ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het product aan
te brengen die mogelijk niet met deze versie van de handleiding
overeenkomen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
distributeur als u eventueel hulp nodig hebt.
De eigenaar is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de
apparatuur dusdanig wordt geïnstalleerd en gebruikt, dat er geen
ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan
worden veroorzaakt. De gebruiker van dit product is persoonlijk
verantwoordelijk voor het naleven van de regels voor veilig
zeemanschap.
NAVICO HOLDING EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN,
VESTIGINGEN EN FILIALEN WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF
VOOR ENIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAT KAN LEIDEN TOT
ONGEVALLEN, SCHADE OF TOT WETSOVERTREDING.
Deze handleiding beschrijft het product ten tijde van het ter perse
gaan. Navico Holding AS en haar dochtermaatschappijen,
vestigingen en filialen behouden zich het recht voor de specificaties
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Rechtsgeldige taal
Deze verklaring, alle instructiehandleidingen,
gebruikershandleidingen en andere informatie met betrekking tot
het product (Documentatie) kunnen zijn vertaald in, of zijn vertaald
uit een andere taal (Vertaling). In het geval van enig conflict tussen
een Vertaling van de Documentatie, is de Engelstalige versie van de
Documentatie de officiële versie van de Documentatie.

Copyright
Copyright © 2018 Navico Holding AS.

Garantie
De garantiekaart wordt als separaat document verstrekt. Raadpleeg
bij eventuele vragen de website van uw unit of systeem:
www.simrad-yachting.com
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Complianceverklaring
Navico verklaart onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat
het product voldoet aan de eisen van:
• CE volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU
• Niveau 2-apparatuur van de Radiocommunicatienorm 2017
(elektromagnetische compatibiliteit)
De relevante conformiteitsverklaring is beschikbaar in de
betreffende productsectie op de volgende website:
• www.simrad-yachting.com

Waarschuwing
De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor naleving ertoe kunnen leiden dat de
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken
komt te vervallen.

Handelsmerken
Navico® is een gedeponeerd handelsmerk van Navico Holding AS.
Simrad® wordt gebruikt onder licentie van Kongsberg.
NMEA® en NMEA 2000® zijn gedeponeerde handelsmerken van de
National Marine Electronics Association.

Over deze handleiding
Deze handleiding is een naslaghandleiding voor het bedienen van
de unit. Er wordt vanuit gegaan dat alle apparatuur is geïnstalleerd
en geconfigureerd en dat het systeem gereed is voor gebruik.
Sommige functies zijn mogelijk niet geactiveerd of beschikbaar voor
schermafbeeldingen in de handleiding. Daarom komen screenshots
van menu's en dialoogvensters mogelijk niet overeen met uw unit.
Belangrijke tekst die speciale aandacht van de lezer behoeft, wordt
als volgt aangegeven:
Ú Notitie: Wordt gebruikt om de aandacht van de lezer op een
opmerking of belangrijke informatie te richten.
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Waarschuwing: Wordt gebruikt als het noodzakelijk
is personen te waarschuwen voorzichtig te werk te
gaan om letsel en/of schade aan personen/apparatuur
te voorkomen.
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Basisbediening
Voorpaneel en knoppen

A

Paginatoets
Als er geen menu actief is:
• Druk in om door de ingeschakelde pagina's te scrollen
• Houd de knop ingedrukt om een lijst met ingeschakelde
pagina's te openen en direct de gewenste pagina te
selecteren
Werking bij menu's en dialoogvensters:
• Druk in om naar het vorige menuniveau te gaan of om
een dialoogvenster te sluiten

B

De pijltjesknoppen
• Druk in om in menu's en dialoogvensters omhoog of
omlaag te navigeren
• Druk in om een waarde aan te passen

C

Enter-toets
• Druk in om een optie in het menu te selecteren en het
volgende menuniveau te openen
• Druk in om een optie in het menu of dialoogvenster te
activeren/deactiveren
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D

Knop voor menu/schermverlichting
• Druk één keer in om het paginamenu weer te geven
• Druk twee keer in om het dialoogvenster instellingen te
openen
• Houd ingedrukt om het dialoogvenster Display instellen
te openen; hier kunt u de schermverlichting aanpassen

De unit in- en uitschakelen
De unit wordt ingeschakeld door de inschakeldraad. Raadpleeg de
installatiedocumentatie voor meer informatie.
Het is mogelijk om de unit in de slaapmodus te zetten, zie "Display
instellen" op pagina 12.
Schakel de hoofdvoeding uit om de unit uit te schakelen.

Voor de eerste keer opstarten
Wanneer de apparaat de eerste keer wordt opgestart, of na het
herstellen van de fabrieksinstellingen, worden verschillende
dialoogvensters op de unit weergegeven. Volg de aanwijzingen in
de dialoogvensters om de basisinstellingen in te voeren.
In het dialoogvenster Systeem regelingen kunt u verdere
instellingen invoeren en instellingen later wijzigen.

Menu's
Niet alle pagina's hebben een paginaspecifiek menu (A), maar alle
paginamenu's bieden toegang tot het dialoogvenster Instellingen.

Activeer het menu door vanuit een willekeurige pagina op de
menutoets te drukken.
Om door het menu te navigeren:
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• Gebruik de pijltoetsen
Om een selectie te bevestigen:
• Druk op de Enter-toets
Om terug te keren naar het vorige menuniveau:
• Druk op de toets Pagina’s

Een waarde bewerken
1. Druk op de Enter-toets om het veld in de bewerkingsmodus te
zetten
- Het eerste cijfer links begint te knipperen
2. Gebruik de pijltoetsen om de waarde van de knipperende cijfers
in te stellen
3. Druk op de Enter-toets om naar het volgende cijfer gaan
4. Herhaal stap 3 en 4 tot alle cijfers zijn ingesteld
5. Druk op de Enter-toets om de bewerkingsmodus voor het
geselecteerde veld te verlaten

Geselecteerd veld

Veld in bewerkingsmodus

Om het bewerken te annuleren of een dialoogvenster te verlaten:
• Druk op de toets Pagina’s
• Druk op de menutoets
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Display instellen

De instelling van het display kan op elk gewenst moment
aangepast worden vanuit het dialoogvenster Display instellen.
Het dialoogvenster openen:
• Houd de menutoets ingedrukt
Ú Notitie: Alle wijzigingen in het dialoogvenster Display instellen
zijn van toepassing op alle units die deel uitmaken van dezelfde
displaygroep. Zie "Netwerkgroepen" op pagina 33 voor meer
informatie over netwerkgroepen.

Backlight level (Niveau achtergrondverlichting)
Past het schermverlichtingsniveau aan.
Wanneer het dialoogvenster actief is, kunt u de vooraf ingestelde
verlichtingsniveaus doorlopen door telkens kort op de menutoets te
drukken.

Displaygroep
Bepaalt tot welke netwerkgroep de unit behoort.
Ú Notitie: Alle wijzigingen in het dialoogvenster Display instellen
zijn van toepassing op alle units die deel uitmaken van dezelfde
displaygroep. Zie "Netwerkgroepen" op pagina 33 voor meer
informatie over netwerkgroepen.

Nachtmodus
Hiermee activeert/deactiveert u het nachtmoduskleurenpalet.

Nachtmoduskleur
Hiermee stelt u het kleurenpalet voor de nachtmodus in.
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Dagkleur omkeren
Verandert de achtergrondkleur van de pagina's van zwart naar wit.

Slaapmodus
In de slaapmodus worden het achtergrondlicht voor het
touchscreen en de toetsen uitgeschakeld om energie te besparen.
Het systeem blijft op de achtergrond actief.
De slaapmodus uitschakelen:
• Druk op de menutoets

Een pagina selecteren
Door de ingeschakelde pagina's scrollen
Om door de ingeschakelde gegevenspagina's te scrollen:
• Druk op de toets Pagina’s

Direct een pagina selecteren

De lijst met ingeschakelde pagina's weergeven:
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• Houd de toets Pagina's ingedrukt
Als u uw selectie niet bevestigt, treedt er een time-out van het
menu op en wordt de gemarkeerde pagina weergegeven.

14
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Pagina's
Statische meter
Op sommige pagina's is er een statische meter onderaan op het
display, die motorgegevens weergeeft.

Eén motor

Twee motoren

Beschrijving
A

Configureerbaar veld 1

B

Configureerbaar veld 2

C

Configureerbaar veld 3

D

Configureerbaar veld 4

E

Toerentalknop

F

Motoralarmen

Ú Notitie: Voor het instellen van twee motoren kan
configureerbaar veld (A) en (B) in de statische meter worden
geconfigureerd om altijd RPM te tonen. Raadpleeg "Engine setup"
op pagina 37 voor meer informatie.
De gegevens die worden weergegeven in de configureerbare
velden komen overeen met de gegevens op de motorpagina, zie
"Motorgegevens" op pagina 17.
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Eén motor

Twee motoren

Paginagegevens wijzigen
Bij sommige pagina's kunt u wijzigen welke gegevens op de pagina
worden weergegeven.
Paginagegevens wijzigen:
1

Druk op de menutoets en selecteer de optie Data wijzigen

2

Selecteer het veld dat u wilt wijzigen als de pagina
meerdere gegevensvelden heeft

3

Selecteer de gegevens die u wilt weergeven in het veld

4

Herhaal stappen 2 en 3 om extra velden te wijzigen

5

Druk op de menutoets om uw wijzigingen op te slaan

Ontbrekende of onjuiste gegevens
Als gegevens van een bepaald type ontbreken of als deze buiten
een bepaald bereik vallen, worden deze niet op het display
weergegeven. Het voorbeeld toont een pagina met ontbrekende
informatie.

Voorgedefinieerde pagina's
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Motorgegevens

Eén motor

Twee motoren

Beschrijving
A

Toerentalknop

B

Motoralarmen

Motor

Eén motor

Twee motoren

Brandstofbesparing
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Beschrijving
A

Resterende brandstof van het vaartuig

B

Brandstofverbruik

Paginamenu
Vanuit het menu Pagina kunt u het dialoogvenster Bijtanken
openen door te drukken op de optie Brandstof bijvullen. Raadpleeg
"Brandstof" op pagina 21 voor meer informatie.

Snelweg
Toont navigatie-informatie, inclusief een visualisatie van de positie
van de boot op de track. De koersafwijkingslimiet (A) wordt op de
pagina weergegeven.

Ú Notitie: Vereist een compatibele navigatiebron die is
aangesloten op het netwerk.

Dieptehistorie
Toont de huidige watertemperatuur, de diepte en een histogram
van vastgelegde dieptegegevens. De alarmlimiet (A) voor ondiep
water wordt op de pagina gevisualiseerd.
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Paginamenu
Vanuit het paginamenu kunt u de historietijdspanne wijzigen.

Basissnelheid/diepte
Het veld Snelheid bevat een acceleratiebalk (A).

Eén tijdplot

Paginamenu
Vanuit het paginamenu kunt u de historietijdspanne wijzigen.

Dubbele tijdplot
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Paginamenu
Vanuit het paginamenu kunt u de historietijdspanne en/of de
weergegeven gegevens wijzigen.

20
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Brandstof
Vereisten
Om het brandstofhulpprogramma te gebruiken, moet een Navico
brandstofgegevensopslagapparaat worden aangebracht in het
NMEA 2000-netwerk van het vaartuig.

Brandstofbeheer
In het dialoogvenster instellingen vindt u de brandstofinstellingen.

Controleer of de vaartuiginstellingen zijn voltooid en het aantal
tanks en de totale brandstofcapaciteit is ingesteld op de juiste
waarde.

Brandstof tanken
Voer de hoeveelheid brandstof in die aan de tank is toegevoegd, of
selecteer de optie Zet op vol wanneer de tank wordt gevuld tot de
maximale capaciteit.
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Gebruikte brandstof
Het dialoogvenster Gebruikte brandstof toont de hoeveelheid
brandstof die is verbruikt sinds de laatste keer dat de tank werd
gevuld, sinds de laatste tripreset en per seizoen.
Als het vaartuig is geconfigureerd met meerdere motoren, zijn de
gegevens van de gebruikte brandstof het totaal voor alle motoren.
Ook wordt een overzicht van de gegevens per motor gegeven.
Met de optie Reset in het dialoogvenster kunt u de gegevens van
gebruikte brandstof terugzetten op nul. U kunt alle motoren tegelijk
of elke motor afzonderlijk resetten.
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Menu Alarms (Alarmen)
Systeemalarmen
Typen meldingen
De meldingen worden geclassificeerd naar gelang de gevolgen die
de gerapporteerde situatie voor uw vaartuig heeft. De volgende
kleurcodes worden gebruikt:
Kleur

Betekenis

Rood

Kritiek alarm

Oranje

Belangrijk alarm

Geel

Standaardalarm

Blauw

Waarschuwing

Groen

Lite-waarschuwing

Alarmindicatie
Een alarmsituatie wordt aangegeven met een alarmpop-up. Als u
de sirene hebt geactiveerd, wordt de alarmmelding gevolgd door
een geluidsalarm.
Een enkelvoudig alarm wordt getoond met de naam van het alarm
als de titel, en details voor het alarm.
Als er meer dan één alarm tegelijk wordt geactiveerd, kunnen in de
alarmpop-up 3 alarmmeldingen worden weergegeven. De alarmen
staan op volgorde van gebeurtenis, met bovenaan het alarm dat
het laatst geactiveerd is. De andere alarmen worden weergegeven
in het dialoogvenster Alarmen.

Motoralarmen
Voor motorspecifieke alarmen verschijnt een pictogram op de
motorpagina. Het pictogram blijft actief zolang het alarm
geactiveerd is.
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Ú Notitie: Voor de configuratie van twee motoren verschijnt het
alarmpictogram op de zijkant van het display, om aan te geven
dat de motor is geconfigureerd.
Op pagina's met een statische meter worden ook de motoralarmen
getoond.

Pictogram Alarmomschrijving
Voedings-/oplaadindicator

Controleren op motorstoringen / algemene
motorstoringen / storingen in de motor of de
bijbehorende systemen
Hoge motortemperatuur

Waarschuwing - motorstoring - controleer actieve
alarmen / DTC's op beschikbare informatie
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Pictogram Alarmomschrijving
Water in brandstof

Lage brandstofdruk

Oliesysteem controleren

De alarmdialoog

Actieve alarmen
Overzicht van alle actieve alarmen.

Actieve DTC's (diagnosestoringscode)
Geeft alle actieve DTC's weer, selecteer de gewenste DTC om details
te tonen.
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Alarmhistorie
In het dialoogvenster Alarmhistorie worden alarmmeldingen
opgeslagen totdat ze handmatig worden gewist.
Alarmgegevens weergeven of alle alarmen wissen:
• Druk op de menutoets en selecteer de gewenste actie

Alarminstellingen
Als u het menu wilt weergeven waarin u de alarmgrens kunt
instellen en een alarm kunt in-/uitschakelen:
• Druk op de menutoets

Motoralarminstellingen
Hiermee kunt u de motoralarmen in-/uitschakelen.
Gebruik de aangepaste optie om individuele motorinstellingen te
regelen als u meer dan één motor heeft.

Alarmen geactiveerd
Hiermee kunnen alle alarmen in-/uitgeschakeld worden.
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Sirene geactiveerd
Schakelt de alarmsirene in/uit.
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Gebruikersinstellingen
Het dialoogvenster Instellingen openen
De software wordt geïnstalleerd via het dialoogvenster Instellingen.

Pagina's
Voorgedefinieerde pagina's
Vooraf gedefinieerde
pagina's
Motorgegevens

ft

Sjabloonpagina's
000.0

Volledig scherm

Motor

2x1 raster

Brandstofbesparing

2x2 raster

Dieptehistorie

2x2 rastercorrectie

Snelweg

3x2 raster

Basisgegevens
snelheid/diepte

3x3 raster

Enkel tijdplot
Dubbel tijdplot
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Pagina's in-/uitschakelen
Om een pagina beschikbaar te maken voor weergave moet deze
worden ingeschakeld.
Pagina's in-/uitschakelen:
• Selecteer de gewenste pagina en druk op de Enter-toets

Een pagina vervangen
Pagina's kunnen worden vervangen door een andere vooraf
gedefinieerde pagina, of door een sjabloonpagina als u een
aangepaste pagina wilt maken.
Een pagina vervangen:
1

Markeer de gewenste pagina en druk op de menutoets

2

Selecteer de optie Vervangen en selecteer vervolgens de
gewenste pagina

Aangepaste pagina's maken en bewerken
Een aangepaste pagina wordt gemaakt in twee stappen:
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1

Vervang een van de actieve pagina's door een
sjabloonpagina, zie "Een pagina vervangen" op pagina 29

2

Selecteer de gegevens die u wilt weergeven in het (de)
gegevensveld(en) van de pagina, zie "Paginagegevens wijzigen"
op pagina 16

Automatisch door pagina's bladeren
Het systeem kan op een opgegeven tijdsinterval automatisch door
alle ingeschakelde pagina's bladeren.
Selecteer het gewenste tijdsinterval wanneer automatisch scrollen
is ingeschakeld. Het tijdsinterval kan later worden gewijzigd, indien
nodig.

Demping
Indien gegevens onjuist of te gevoelig zijn, kan demping worden
toegepast om de informatie stabieler te maken. Wanneer demping
niet is ingeschakeld, worden de gegevens in ruwe vorm
gepresenteerd, zonder demping.
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Software installeren
Volgorde software-instellingen
1

Algemene instellingen
• Kies de gewenste algemene instellingen

2

Bronselectie - zie "Netwerkinstellingen" op pagina 32.
• Zorg dat de juiste externe gegevensbronnen zijn
geselecteerd

3

Motor- en vaartuiginstellingen - zie "Engine setup" op
pagina 37.
• Controleer de configuraties die zijn gemaakt in de wizard
voor eerste keer opstarten
• Stel de meterlimieten in om uw apparatuur te monteren

Het dialoogvenster Systeeminstellingen
openen
De instellingen worden geregeld vanuit het dialoogvenster
Systeeminstellingen.
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Netwerkinstellingen
Bronnen
Gegevensbronnen voorzien het systeem van realtime gegevens.
Als een apparaat met meer dan één bron is verbonden die dezelfde
gegevens leveren, kan de gebruiker de gewenste bron selecteren.
Voordat u de bron selecteert, moet u ervoor zorgen dat alle externe
apparaten en netwerken zijn aangesloten en ingeschakeld.

Apparatenlijst
Door een apparaat in deze lijst te selecteren, worden aanvullende
gegevens en opties voor het apparaat weergegeven.
Alle apparaten staan toewijzing van een exemplaarnummer in de
configuratie-optie toe. Stel unieke exemplaarnummers in voor
identieke apparaten in het netwerk, zodat de unit deze van elkaar
kan onderscheiden. De gegevensoptie toont alle gegevens die door
het apparaat worden uitgevoerd. Sommige apparaten tonen extra
opties die specifiek zijn voor het apparaat.
Ú Notitie: Een exemplaarnummer instellen voor een product van
derden is meestal niet mogelijk.

Diagnose
Nuttige informatie voor het vaststellen van een probleem met het
netwerk.
NMEA 2000
Geeft informatie over de activiteit van de NMEA 2000-bus.
Ú Notitie: De volgende informatie duidt niet altijd op een
probleem dat eenvoudig kan worden opgelost met een kleine
wijziging in de netwerkstructuur of in de aangesloten
apparaten en hun activiteit in het netwerk. Rx- en Tx-fouten
geven waarschijnlijk problemen met het fysieke netwerk aan.
Dit zijn problemen die kunnen worden opgelost door een
connector te vervangen/repareren, een backbone- of
netwerkkabel in te korten of het aantal netwerkknooppunten
(apparaten) te verminderen.
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J1939
Geeft informatie over de activiteit van de J1939-bus.

Netwerkgroepen
Deze functie wordt gebruikt voor het beheren van de
parameterinstellingen, globaal of in groepen van units. De functie
wordt gebruikt op grotere boten, waar meerdere units met het
NMEA 2000 netwerk zijn verbonden. Door verschillende units aan
dezelfde groep toe te wijzen, wordt een parameterupdate op één
unit ook doorgevoerd op de andere units in de groep.
Als voor een van de instellingen actief beheer nodig is, stelt u de
groep in op Geen.
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Instellingen J1939

Stille modus
Wanneer de unit is ingeschakeld, luistert deze alleen naar de J1939poort(en).
Wanneer de unit is uitgeschakeld, verzendt deze een verzoek naar
het aangesloten apparaat voor specifieke gegevens.
Ú Notitie: Raadpleeg de fabrikant van de motor voor
communicatiegegevens.

Units Settings
Wordt gebruikt voor het opgeven van de weergegeven
meeteenheden.

Decimalen
Definieert het aantal decimalen dat voor snelheid en temperatuur
van het zeewater wordt gebruikt.

Toetstonen
Bepaalt hoe hard de toon klinkt als er op een toets wordt gedrukt.

Taal
Bepaalt de taal die op het apparaat wordt gebruikt voor panelen,
menu's en dialoogvensters. Bij veranderen van de taal wordt het
apparaat opnieuw opgestart.
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Time (Tijd)
Bepaalt de offset van de plaatselijke tijdzone en het formaat van de
tijd en datum.

Display instellen

Backlight level (Niveau achtergrondverlichting)
Past het schermverlichtingsniveau aan.
Wanneer het dialoogvenster actief is, kunt u de vooraf ingestelde
verlichtingsniveaus doorlopen door telkens kort op de menutoets te
drukken.

Displaygroep
Bepaalt tot welke netwerkgroep de unit behoort.
Ú Notitie: Alle wijzigingen in het dialoogvenster Display instellen
zijn van toepassing op alle units die deel uitmaken van dezelfde
displaygroep. Zie "Netwerkgroepen" op pagina 33 voor meer
informatie over netwerkgroepen.

Nachtmodus
Hiermee activeert/deactiveert u het nachtmoduskleurenpalet.

Nachtmoduskleur
Hiermee stelt u het kleurenpalet voor de nachtmodus in.

Dagkleur omkeren
Verandert de achtergrondkleur van de pagina's van zwart naar wit.
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Slaapmodus
In de slaapmodus worden het achtergrondlicht voor het
touchscreen en de toetsen uitgeschakeld om energie te besparen.
Het systeem blijft op de achtergrond actief.
De slaapmodus uitschakelen:
• Druk op de menutoets

Bestanden
Bestandsbeheersysteem, gebruikt om te bladeren door de inhoud
van het interne geheugen van de unit en op de unit aangesloten
opslagapparaten.
Raadpleeg "Bestanden" op pagina 39 voor meer informatie.

Simulatie
Hiermee wordt het display met gesimuleerde gegevens
weergegeven. U kunt de simulator gebruiken om bekend te raken
met het apparaat voordat u gaat varen.
Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt de simulatormodus
weergegeven op het display.

Terug naar standaard instellingen
Hiermee stelt u de geselecteerde instellingen terug in op de
standaard fabriekswaarden.
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Engine setup
Vaartuiginstellingen
Hiermee kunt u het aantal motoren, de brandstoftanks en de totale
brandstofcapaciteit instellen.

Motordisplay instellen
Op elke meter kunnen de gegevens van maximaal twee motoren
worden weergegeven.
In het scherm Motordisplay instellen is te zien welke
motorgegevens moeten worden weergegeven op een meter als u
meer dan 2 motoren hebt.

Motor instance instellen

Setup wizard
De Setup-wizard begeleidt u door een reeks stappen om de
installatie van de motor te configureren. Volg de instructies in de
dialoogvensters.
Handleiding
U kunt de instelling van de motor instance handmatig configureren.
Selecteer een apparaat om de instellingen van de instance voor het
apparaat te wijzigen.
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Beschrijving
A

Geeft aan op welke poort de elektronische regeleenheid
van de motor is aangesloten

B

J1939 unieke ID of adres

C

Instance NMEA 2000

Altijd toerental in statische meter
Deze optie is alleen beschikbaar als de unit is geconfigureerd voor
het weergeven van gegevens van twee motoren.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, toont de statische meter altijd
het toerental voor beide motoren, ongeacht de configuratie van de
motorpagina.

Meter limieten
Wordt gebruikt voor het instellen van de visuele meterlimieten.
Ú Notitie: Deze limieten zijn een visuele richtlijn op de
gegevenspagina's. Ze activeren geen alarmen.

Algemene reset
Hiermee wordt de bronselectie op alle displays in het netwerk
gereset.

Info over
Hier worden de copyrightgegevens, de softwareversie en de
technische informatie van dit apparaat weergegeven.
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Bestanden
USB-apparaat voor massaopslag
De USB-poort kan worden gebruikt voor het aansluiten van een
USB-apparaat voor massaopslag.

Het dialoogvenster Bestanden openen

Software-update
U kunt de software van de unit en de software van de NMEA 2000apparaten die zijn aangesloten op het netwerk bijwerken via de
unit.

De nieuwste software downloaden
De nieuwste software kunt u downloaden van onze website:
• www.simrad-yachting.com

De software van de unit bijwerken
1

Download het bestand van de nieuwste software-update
voor de unit, en sla het op een opslagapparaat op

2

Zorg ervoor dat de unit is uitgeschakeld
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3

Sluit het opslagapparaat aan op de unit

4

Schakel de unit IN, de updateprocedure wordt automatisch
gestart

5

Koppel het opslagapparaat los van de unit wanneer de
update is voltooid

De softwareversie van de unit kunt u controleren via het
dialoogvenster Info over.

Software-update voor externe apparaten
1

Download het bestand van de nieuwste software-update
voor het externe apparaat, en sla het op een
opslagapparaat op

2

Sluit het opslagapparaat aan op de unit

3

Selecteer het updatebestand van het opslagapparaat om
de update te starten

De softwareversie voor aangesloten NMEA 2000-sensoren is
beschikbaar in de Apparatenlijst.
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Systeeminstellingen importeren

1

Sluit een opslagapparaat aan op de unit

2

Blader door het geheugen en selecteer het gewenste backupbestand om het importeren te starten

Waarschuwing: Bij het importeren van
systeeminstellingen worden alle bestaande
systeeminstellingen overschreven.

Systeeminstellingen exporteren

1

Sluit een opslagapparaat aan op de unit

2

Selecteer de optie Systeeminstellingen om het exporteren
te starten
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8

Onderhoud
Preventief onderhoud
De unit bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden. De gebruiker hoeft daarom slechts in zeer
beperkte mate preventief onderhoud uit te voeren.
Breng, indien beschikbaar, altijd een zonnescherm aan als de unit
niet wordt gebruikt.

Reinigen van de display-unit
Het scherm reinigen:
• Gebruik een microvezeldoekje of een zacht katoenen doekje om
het scherm te reinigen. Gebruik voldoende water om
achtergebleven zoutresten op te lossen en weg te spoelen.
Gekristalliseerd zout, zand, vuil etc. kan de beschermende
coating beschadigen als er een vochtige doek wordt gebruikt.
Besproei de unit met schoon water en droog de unit vervolgens
met een microvezeldoekje of zacht katoenen doekje. Oefen geen
druk uit met de doek.
Behuizing reinigen:
• Gebruik warm water met een beetje vloeibaar afwasmiddel of
reinigingsmiddel.
Gebruik geen reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of
oplosmiddelen (aceton, minerale terpentine, etc.), zuur, ammoniak
of alcohol bevatten, omdat het display en de plastic behuizing
daardoor beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen hogedrukspuit. Reinig uw unit niet in een
autowasstraat.
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36.5 mm
(1.43”)
118.0 mm
(4.64”)

70.0 mm
(2.75”)
28.5 mm
(1.12”)

57.0 mm
(2.30”)

115.0 mm
(4.53”)

9

Maattekeningen
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10

Technische specificaties

Afmetingen

Zie "Maattekeningen" op pagina 43

Elektrische specificaties
Voedingsspanning 12 VDC (10 - 15 VDC)
Stroomsterkte zekering 3 A
Max. stroomverbruik 2,16 W (160 mA bij 13,5 VDC)
Netwerkbelasting 1 LEN
Menu Display (Scherm)
Afmeting

4,1" diagonaal, 4:3
Beeldverhouding

Resolutie 320 x 240 pixels
Helderheid 1200 nits
Kijkhoeken 80° boven/onder, 80° links/
rechts
Omgeving
Waterbestendigheid IPx7
Bedrijfstemperatuur -25 ºC tot +65 ºC
Opslagtemperatuur -40 ºC tot +85 ºC
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Ondersteunde gegevens
NMEA 2000
Ontvangen
59392

ISO-bevestiging

59904

ISO-verzoek

60928

ISO-adresreservering

126208 ISO-opdrachtgroepfunctie
126992 Systeemtijd
126996 Productinformatie
127488 Motorparameters, snelle update
127489 Motorparameters, dynamisch
127505 Vloeistofniveau
127508 Batterijstatus
128259 Snelheid, aan water gerefereerd
128267 Waterdiepte
129026 COG en SOG, snelle update
129033 Tijd & datum
130316 Temperatuur. Uitgebreid bereik

Zenden
59904

ISO-verzoek

60928

ISO-adresreservering

126208 ISO-opdrachtgroepfunctie
126996 Productinformatie
127258 Magnetische variatie
Ú Notitie: Zie "J1939" op pagina 46 voor verzonden
motorparameters.
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J1939
PGN/SPN lijst

46

J1939 SPN/PGN

Beschrijving

NMEA 2000 PGN

190 / 61444

Motortoerental

127488

102 / 65270

Turbocharger boost-druk 127488
motor

100 / 65263

Motoroliedruk

127489

175 / 65262

Motorolietemperatuur 1

127489

110 / 65262

Motorkoelmiddeltemper
atuur

127489

167 / 65271

Dynamo potentiaal
(voltage)

127489

183 / 65266

Motorbrandstofverbruik

127489

247 / 65253

Totaal aantal
motorbedrijfsuren

127489

109 / 65263

Motorkoelmiddeldruk

127489

94 / 65263

Toevoerdruk
motorbrandstof

127489

92 / 61443

Percentage belasting bij
huidig motortoerental

127489

513 / 61444

Werkelijk
127489
koppelpercentage motor

189 / 65214

Nominaal toerental
motor

127498

237 / 65260

Vaartuigidentificatienum
mer

127498

234 / 65242

Software-identificatie

127498

523 / 61445

Transmissiestroom

127493

127 / 65272

Transmissie oliedruk

127493

177 / 65272

Transmissie
olietemperatuur

127493
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Ú Notitie: De unit fungeert als gateway en verzend ontvangen
J1939 PGN/SPN opnieuw via NMEA 2000.
Ú Notitie: Sommige gegevens worden alleen verzonden
wanneer hierom wordt gevraagd, zie "Instellingen J1939" op pagina
34. Raadpleeg de fabrikant van de motor voor
communicatiegegevens.

Ondersteunde gegevens | IS42J Gebruikershandleiding

47

*988-12240-001*

