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Innledning

Fraskrivelse
Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet,
forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som
helst. Disse endringene gjenspeiles kanskje ikke i denne versjonen
av brukerhåndboken. Kontakt din nærmeste leverandør hvis du
trenger ytterligere hjelp.

Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke utstyret på
en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller skade på
eiendom. Brukeren av dette produktet er ene og alene ansvarlig for
å ivareta sikkerheten til sjøs.

NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG
TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL
BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER ELLER
SKADE, ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG.

Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for
trykking. Navico Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og
tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
spesifikasjoner uten varsel.

Gjeldende språk
Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller
annen informasjon som er tilknyttet produktet (dokumentasjon),
kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet språk
(oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom
en oversettelse av dokumentasjonen og den engelske versjonen av
dokumentasjonen, er det den engelske versjonen av
dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av
dokumentasjonen.

Copyright
Copyright © 2018 Navico Holding AS.

Garanti
Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har
spørsmål, kan du gå til nettsiden til produsenten av enheten eller
systemet:

www.simrad-yachting.com
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Erklæring om overholdelse
Navico erklærer på eget ansvar at produktet er i samsvar med
kravene i:

• CE i henhold til EMC-direktivet 2014/30/EU
• Enheter på nivå 2 i Radio Communications (Electromagnetic

Compatibility) Standard 2017

Du finner den relevante samsvarserklæringen i delen om produktet
på følgende nettsted:

• www.simrad-yachting.com

Advarsel
Brukeren advares om at eventuelle endringer eller modifikasjoner
som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for å
overholde standarder, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene
utstyret.

Varemerker
Navico® er et registrert varemerke for Navico Holding AS.

Simrad® brukes på lisens fra Kongsberg.

NMEA® og NMEA 2000® er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association.

Om denne håndboken
Denne håndboken er en referanseveiledning for betjening av av
enheten. Det forutsettes at alt utstyr er installert og konfigurert, og
at systemet er klart for bruk.

Noen funksjoner er kanskje ikke aktivert eller tilgjengelig for
skjermbilder i håndboken. Derfor er det ikke sikkert at skjermbilder
av menyer og dialogbokser stemmer med enheten din.

Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er
understreket på følgende måte:

Ú Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en
kommentar eller viktig informasjon.
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 Advarsel: Brukes når det er nødvendig å advare
mannskapet om at de må være forsiktige for å unngå
risiko for skader på utstyr/mannskap.
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Grunnleggende betjening

Frontpanel og knapper

A Skjermvinduknapp
Uten noen aktiv meny:

• Trykk for å bla gjennom de aktiverte skjermvinduene
• Hold inne for å vise en liste over aktiverte skjermvinduer

der du kan velge skjermvinduet du vil vise, direkte.

I meny og dialogboks:
• Trykk for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller lukke

en dialogboks.

B Piltaster
• Trykk for å flytte opp og ned i menyer og dialogbokser
• Trykk for å justere en verdi

C Enter-knapp
• Trykk for å velge et menyalternativ og for å gå til neste

nivå i menyen.
• Trykk for å aktivere/deaktivere et alternativ i en meny/

dialogboks

1 
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D Meny-/bakgrunnsbelysningstast
• Trykk én gang for å vise skjerm-menyen
• Dobbelttrykk for å vise dialogboksen Innstillinger
• Trykk og hold inne for å vise dialogboksen Skjermoppsett.

Der kan du justere bakgrunnsbelysningen

Slå enheten på og av
Enheten slås på med strøm PÅ-ledningen. Du finner mer
informasjon i installasjonsdokumentasjonen.

Det er mulig å sette enheten i sovemodus. Se "Skjermoppsett" på side
11.

Slå av hovedstrømforsyningen for å slå av enheten.

Oppstart første gang
Når enheten startes for første gang eller etter en gjenoppretting til
fabrikkinnstillingene, viser enheten en serie dialogbokser. Svar på
dialogboksspørsmålene for å angi grunnleggende innstillinger.

Du kan foreta ytterligere konfigurasjon og endre innstillingene
senere ved hjelp av dialogboksene for systeminnstillinger.

Menyer
Ikke alle skjermvinduer har en spesifikk meny for skjermvinduet (A),
men alle menyene i et skjermvindu gir tilgang til dialogboksen
Innstillinger.

Aktiver menyen ved å trykke på menytasten fra et hvilket som helst
skjermvindu.

Navigere i menyen:

• Bruk piltastene
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Bekrefte et valg:

• Trykk på Enter

Gå tilbake til forrige menynivå:

• Trykk på skjermvinduknappen

Redigere en verdi
1. Trykk på Enter-tasten for å sette feltet i redigeringsmodus

- Tallet til venstre begynner å blinke
2. Bruk piltastene for å justere verdien for det blinkende tallet
3. Trykk på Enter-tasten for å flytte fokuset til neste tall
4. Gjenta trinn 3 og 4 til alle tallene er angitt
5. Trykk på Enter-tasten for å forlate redigeringsmodus for det

valgte feltet

Valgt felt Felt i redigeringsmodus

Avslutte redigering eller lukke en dialogboks:

• Trykk på skjermvinduknappen
• Trykk på menytasten

Skjermoppsett
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Skjermoppsettet kan justeres når som helst i dialogboksen
Skjermoppsett.

Åpne dialogboksen:

• Trykk på og hold inne menytasten

Ú Merk: Alle endringer som gjøres i skjermoppsettet, brukes på
alle enheter som tilhører den samme skjermgruppen. Hvis du vil
ha mer informasjon om nettverksgrupper, kan du se
"Nettverksgrupper" på side 31.

Bakgrunnsbelysningsnivå
Justerer bakgrunnsbelysningsnivået.

Når dialogboksen er aktiv, kan du bla gjennom de forhåndsinnstilte
bakgrunnsbelysningsnivåene med korte trykk på menytasten.

Skjermgruppe
Definerer hvilken nettverksgruppe enheten tilhører.

Ú Merk: Alle endringer som gjøres i skjermoppsettet, brukes på
alle enheter som tilhører den samme skjermgruppen. Hvis du vil
ha mer informasjon om nettverksgrupper, kan du se
"Nettverksgrupper" på side 31.

Nattmodus
Aktiverer/deaktiverer fargepaletten for nattmodus.

Nattmodusfarge
Angir fargepaletten for nattmodus.

Inverter dagfarge
Endrer bakgrunnsfargen for skjermen fra standard svart til hvit.

Sovemodus
I sovemodus blir bakgrunnsbelysningen for skjermen og tastene
slått av for å spare strøm. Systemet fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Avslutte sovemodus:

• Trykk på menytasten
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Velge et skjermvindu

Bla gjennom aktiverte skjermvinduer
Hvis du vil bla gjennom de aktiverte skjermvinduene:

• Trykk på skjermvinduknappen

Velge et skjermvindu direkte

Vise listen over aktiverte skjermvinduer:

• Trykk på og hold inne skjermvinduknappen

Hvis du ikke bekrefter valget, blir menyen tidsavbrutt og det
uthevede skjermvinduet vises.
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Skjermvinduer

Statisk måler
Noen skjermvinduer har en statisk måler nederst på skjermen som
viser motordata.

Én motor To motorer

 Beskrivelse

A Konfigurerbart felt 1

B Konfigurerbart felt 2

C Konfigurerbart felt 3

D Konfigurerbart felt 4

E O/MIN-instrumentskive

F Motoralarmer

Ú Merk: For et oppsett med dobbel motor kan de konfigurerbare
feltene (A) og (B) i den statiske måleren konfigureres til å alltid
vise O/MIN. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
"Motoroppsett" på side 34.

Data som vises i de konfigurerbare feltene, samsvarer med dataene
som vises på skjermvinduet for motorkjøring, se "Motorer" på side 15.
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Én motor To motorer

Endre skjermdata
På enkelte skjermvinduer kan du endre dataene som vises på
skjermen.

Endre skjermdata:

1 Trykk på menytasten, og endre dataalternativet

2 Hvis skjermvinduet har flere datafelt, velger du feltet du
ønsker å endre

3 Velg dataene som skal vises i feltet

4 Gjenta trinn 2 og 3 for å endre flere felt

5 Trykk på menytasten for å lagre endringene

Manglende eller feil data
Hvis en datatype mangler, eller hvis dataene er utenfor skalaen, vises
det ikke noen dataavlesning på skjermen. Eksempelet viser et
skjermvindu med manglende informasjon.

Forhåndsdefinerte skjermvindumenyer

Motorer

Én motor To motorer

 Beskrivelse

A O/MIN-instrumentskive
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 Beskrivelse

B Motoralarmer

Motor

Én motor To motorer

Drivstofføkonomi

 Beskrivelse

A Gjenværende drivstoff for fartøy

B Drivstofforbruk

Skjerm-meny
Fra skjerm-menyen kan du få tilgang til dialogboksen Tank opp ved
å trykke på alternativet Legg til drivstoff. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se "Drivstoff" på side 19.

Skipsled
Viser navigasjonsinformasjon, inkludert visualisering av båtens
posisjon på ruten. Grensen for krysspeilingsavvik (A) vises på siden.
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Ú Merk: Krever at en kompatibel navigasjonskilde er koblet til
nettverket.

Dybdehistorikk
Viser gjeldende sjøtemperatur, dybde og et histogram over
registrerte dybdedata. Alarmgrensen for grunt vann (A) er visualisert
på skjermen.

Skjerm-meny
Fra menyen kan du endre tidsrommet for historikk.

Grunnleggende hastighet/dybde
Hastighetsfeltet har en akselerasjonslinje (A).
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Enkel tidsplott

Skjerm-meny
Fra menyen kan du endre tidsrommet for historikk.

Dobbel tidsplott

Skjerm-meny
Fra skjerm-menyen kan du endre tidsrommet for historikk og/eller
dataene som vises.
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Drivstoff

Forutsetninger
Hvis du vil bruke drivstoffverktøyet, må en Navico-lagringsenhet for
drivstoffdata være koblet til NMEA 2000-nettverket.

Drivstoffkontroll
Du kan finne drivstoffinnstillinger i dialogboksen for innstillinger.

Kontroller at konfigureringen av fartøyet er fullført og antall tanker
og total drivstoffkapasitet er satt til riktig verdi.

Fylle på drivstoff
Angi hvor mye drivstoff som er fylt på tanken, eller velg alternativet
Satt til full når du fyller tanken til maksimal kapasitet.
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Drivstofforbruk
Dialogboksen for drivstofforbruk viser mengden drivstoff som er
brukt siden forrige påfylling, fra tilbakestilling av tur og
sesongbetont bruk.

Hvis fartøyet er konfigurert med flere motorer, gjelder
drivstofforbruksdataene som vises, det totale forbruket for alle
motorer. Data for hver motor vises også.

Du kan bruke alternativet for tilbakestilling i dialogboksen til å
nullstille drivstofforbruksdataene. Du kan nullstille alle motorer eller
hver motor separat.
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Alarms (Alarmer)

Systemalarmer

Type meldinger
Meldingene klassifiseres i henhold til hvordan den rapporterte
situasjonen påvirker fartøyet. Følgende fargekoder brukes:

Farge Viktighet

Rød Kritisk alarm

Oransje Viktig alarm

Gul Standard alarm

Blå Advarsel

Grønn Lett advarsel

Alarmangivelse
En alarmsituasjon angis med et hurtigvindu for alarm. Hvis du har
aktivert sirenen, følges alarmmeldingen av et lydsignal.

En enkeltstående alarm vises med navnet på alarmen som tittel og
med detaljer for alarmen.

Hvis to eller flere alarmer aktiveres samtidig, kan hurtigvinduet for
alarm vise tre alarmer. Alarmene er oppført i rekkefølgen de fant
sted, og den øverste er alarmen som sist ble aktivert. De resterende
alarmene er tilgjengelige i dialogboksen Alarmer.

Motoralarmer
For motorspesifikke alarmer vises det et symbol på siden for
motorinfo. Ikonet forblir aktivt så lenge alarmforekomsten fortsatt er
gyldig.

4 

Alarms (Alarmer) | IS42J Brukerhåndbok 21



Ú Merk: For konfigurasjon med to motorer vises alarmikonet på
den siden av skjermen som motoren er konfigurert for.

Sider som har en statisk måler, vil også vise motoralarmer.

Ikon Alarmbeskrivelse

Strøm-/ladeindikator

Kontroller motoren / Generelle motorfeil / Feil ved
motoren eller det tilknyttede systemet

Høy motortemperatur

Advarsel – Motorfeil – Kontroller aktive alarmer/
feilkoder for tilgjengelig informasjon

Vann i drivstoff
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Ikon Alarmbeskrivelse

Lavt drivstofftrykk

Kontroller oljesystemet

Dialogboksen Alarmer

Aktive alarmer
Viser en liste over alle aktive alarmer.

Aktive feilkoder
Viser alle aktive feilkoder. Velg ønsket feilkode for å se flere detaljer.
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Alarmhistorikk
Alarmmeldingene lagres i dialogboksen Alarmhistorikk til de fjernes
manuelt.

Hvis du vil vise alarmdetaljer eller slette alle alarmer:

• Trykk på menytasten, og velg ønsket handling

Alarminnstillinger
Hvis du vil vise menyen der du kan stille inn alarmgrensen og
aktivere/deaktivere en alarm:

• Trykk på menytasten

Motoralarminnstillinger
Her kan du aktivere/deaktivere motoralarmer.

Hvis du har mer enn én motor, bruker du egendefinerte alternativer
for å angi individuelle motorinnstillinger.

Alarm aktivert
Aktiverer/deaktiverer alle alarmer.
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Sirene aktivert
Aktiverer/deaktiverer alarmsirenen.
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Brukerinnstillinger

Åpne dialogboksen for innstillinger
Programvaren konfigureres fra dialogboksen for innstillinger.

Skjermvinduer

Forhåndsdefinerte skjermvindumenyer

Forhåndsdefinerte
skjermvindumenyer Standard skjermvindu

Motorer 000.0 Fullskjerm

Motor 2 x 1 vindu

Drivstofføkonomi 2 x 2 vindu

ft Dybdehistorikk
2 x 2
rutenettforskyvning

Skipsled 3 x 2 rutenett

Grunnleggende
hastighet/dybde

3 x 3 rutenett

Enkel tidsplott   

Dobbel tidsplott   

5 
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Aktivere/deaktivere et skjermvindu
Hvis du vil gjøre et skjermvindu tilgjengelig for visning, må det
aktiveres.

Aktivere/deaktivere et skjermvindu:

• Velg ønsket skjermvindu, og trykk på Enter

Erstatte et skjermvindu
Skjermvinduer kan erstattes med et av de andre forhåndsdefinerte
skjermvinduene, eller av et forhåndsdefinert kundetilpasset
skjermvindu.

Erstatte et skjermvindu:

1 Merk det ønskede skjermvinduet, og trykk på menytasten

2 Velg erstatningsalternativet og deretter det foretrukne
skjermvinduet

Opprette og redigere et egendefinert skjermvindu
Et egendefinert skjermvindu opprettes i to trinn:
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1 Erstatt et av de aktive skjermvinduene med et standard
skjermvindu. Se "Erstatte et skjermvindu" på side 27

2 Velg dataene som skal vises i datafeltet til skjermvinduet. Se
"Endre skjermdata" på side 15

Automatisk skiftende skjermvinduer
Systemet kan automatisk bla gjennom alle de aktiverte
skjermvinduene ved et definert tidsintervall.

Velg ønsket tidsintervall når automatisk skifting aktiveres. Intervallet
kan endres senere ved behov.

Demping
Hvis dataene virker uberegnelige eller for følsomme, kan demping
brukes for å stabilisere informasjonen. Når demping er satt til Av,
presenteres dataene i råform uten noe demping.
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Programvareoppsett

Programvareoppsettsekvens

1 Generelle innstillinger
• Foreta generelle innstillinger etter behov

2 Kildevalg – se "Nettverksinnstillinger" på side 29.
• Kontroller at de riktige eksterne datakildene er valgt

3 Konfigurere motor og fartøy – se "Motoroppsett" på side
34.

• Gå gjennom konfigurasjonene som ble angitt i veiviseren
for første gangs oppstart

• Angi instrumentgrenser som passer utstyret ditt

Åpne dialogboksen for systeminnstillinger
Konfigurasjonen utføres fra dialogboksen for systeminnstillinger.

Nettverksinnstillinger

Kilder
Datakilder leverer sanntidsdata til systemet.

Når en enhet er koblet til flere enn én kilde som leverer samme data,
kan brukeren velge foretrukket kilde. Før du velger kilde, må du
kontrollere at alle eksterne enheter og nettverk er koblet til og slått
på.
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Enhetsliste
Når du velger en enhet i denne listen, vises det flere detaljer og
alternativer for enheten:

Alle enheter kan tildeles et forekomstnummer via alternativet
Konfigurer. Angi unike instansnumre på eventuelle identiske
enheter i nettverket slik at enheten kan skille mellom dem. Data-
alternativet viser alle data som sendes ut av enheten. Noen enheter
viser ytterligere alternativer som er spesifikke for enheten.

Ú Merk: Det er som regel ikke mulig å stille inn
forekomstnummeret på et tredjepartsprodukt.

Diagnostikk
Inneholder nyttig informasjon for å identifisere et problem med
nettverket.

NMEA 2000
Gir informasjon om NMEA 2000-bussaktiviteten.

Ú Merk: Den følgende informasjonen tyder ikke alltid på et
problem som lett kan løses med en mindre justering av
nettverksoppsettet eller tilkoblede enheter og deres aktivitet i
nettverket. Rx- og Tx-feil skyldes imidlertid mest sannsynlig
problemer med det fysiske nettverket, som kan løses ved å
korrigere terminering, redusere nettverksbussen eller
dropplengdene eller redusere antallet nettverksnoder (enheter).

J1939
Gir informasjon om J1939-bussaktiviteten.
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Nettverksgrupper
Denne funksjonen brukes til å styre parameterinnstillinger, enten
globalt eller i enhetsgrupper. Funksjonen brukes på større fartøy der
flere enheter er koblet til NMEA 2000-nettverket. Når flere enheter
tilordnes til den samme gruppen, vil en parameteroppdatering på
én enhet ha samme innvirkning på resten av gruppemedlemmene.

Hvis noen av innstillingene krever atskilt kontroll, setter du gruppen
til None (Ingen).

J1939-innstillinger

Stille modus
Når modusen er aktivert, lytter enheten bare til J1939-porten(e).

Når modusen er deaktivert, sender enheten en forespørsel til den
tilkoblede enheten om bestemte data.

Ú Merk: Kontakt motorprodusenten for kommunikasjonsdetaljer.
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Enhetsinnstillinger
Brukes til å angi måleenhetene som vises.

Desimalplasser
Definerer antallet desimaler som brukes for hastighet og
sjøtemperatur.

Tastelyd
Kontrollerer lydstyrken ved betjening av knapper og menyer.

Språk
Kontrollerer språket som brukes på denne enheten for paneler,
menyer og dialogbokser. Endring av språket kan føre til at enheten
starter på nytt.

Time (Tid)
Kontrollerer den lokale tidssoneforskjellen og formatet for
klokkeslett og dato.

Skjermoppsett

Bakgrunnsbelysningsnivå
Justerer bakgrunnsbelysningsnivået.

Når dialogboksen er aktiv, kan du bla gjennom de forhåndsinnstilte
bakgrunnsbelysningsnivåene med korte trykk på menytasten.

Skjermgruppe
Definerer hvilken nettverksgruppe enheten tilhører.
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Ú Merk: Alle endringer som gjøres i skjermoppsettet, brukes på
alle enheter som tilhører den samme skjermgruppen. Hvis du vil
ha mer informasjon om nettverksgrupper, kan du se
"Nettverksgrupper" på side 31.

Nattmodus
Aktiverer/deaktiverer fargepaletten for nattmodus.

Nattmodusfarge
Angir fargepaletten for nattmodus.

Inverter dagfarge
Endrer bakgrunnsfargen for skjermen fra standard svart til hvit.

Sovemodus
I sovemodus blir bakgrunnsbelysningen for skjermen og tastene
slått av for å spare strøm. Systemet fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Avslutte sovemodus:

• Trykk på menytasten

Filer
Filbehandlingssystem, brukes til å søke etter innhold i enhetens
internminne og lagringsenheter koblet til enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Filer" på side 36.

Simulere
Kjører skjermen med simulerte data. Bruk simulatoren til å gjøre deg
kjent med enheten før du bruker den på vannet.

Når simulatormodusen er aktivert, angis det på skjermen.

Gjenopprette standardinnstillinger
Gjenoppretter valgte innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
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Motoroppsett

Fartøyoppsett
Angi antall motorer, drivstofftanker og total drivstoffkapasitet.

Motorskjermoppsett
Data fra maksimalt to motorer kan vises på hver måler.

I Motorskjermoppsett definerer du hvilken motors data som skal
vises på en måler hvis du har flere enn to motorer.

Engine instance setup

Oppsettsveiviser
Installeringsveiviseren vil veilede deg gjennom en rekke trinn for å
konfigurere motoroppsettet. Følg instruksjonene i dialogboksene.

manuell
Du kan konfigurere oppsett av motorinstansen manuelt. Velg en
enhet for å endre instansinnstillinger for enheten.
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 Beskrivelse

A Viser hvilken port motorens elektroniske kontrollenhet er
koblet til

B Unik J1939-ID eller adresse

C NMEA 2000-instans

Alltid O/MIN i statisk måler
Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis enheten er konfigurert til
å vise data fra to motorer.

Når dette alternativet er aktivert, vil den statiske måleren alltid vise
O/MIN for begge motorer, uavhengig av skjermkonfigurasjonen.

Instrumentgrenser
Brukes til å angi visuelle instrumentgrenser.

Ú Merk: Disse grensene er en visuell veiledning på
dataskjermene. De angir ingen alarmer.

Global tilbakestilling
Tilbakestiller kildevalget for alle skjermer koblet til nettverket.

Om
Viser informasjon om opphavsrett, programvareversjon og teknisk
informasjon for denne enheten.
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Filer

USB-masselagringsenhet
USB-porten kan brukes til å koble til en USB-masselagringsenhet.

Åpne dialogboksen for filer

Programvareoppdatering
Du kan oppdatere enhetens programvare og programvare for
NMEA 2000-enheter som er koblet til nettverket, fra enheten.

Last ned den nyeste programvaren
Den nyeste programvaren er tilgjengelig for nedlasting fra
nettstedet vårt:

• www.simrad-yachting.com

Oppdatere enhetens programvare

1 Last ned og lagre filen med den nyeste
programvareoppdateringen for enheten på en
lagringsenhet

2 Kontroller at enheten er slått av
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3 Koble lagringsenheten til enheten

4 Slå PÅ enheten. Oppdateringsprosedyren vil starte
automatisk

5 Når oppdateringen er fullført, fjerner du lagringsenheten fra
enheten

Du kan sjekke programvareversjonen på enheten fra dialogboksen
Om.

Ekstern programvareoppdatering

1 Last ned og lagre filen med den nyeste
programvareoppdateringen for den eksterne enheten på
en lagringsenhet

2 Koble lagringsenheten til enheten

3 Start oppdateringen ved å velge oppdateringsfilen fra
lagringsenheten

Programvareversjonen for tilkoblede NMEA 2000-sensorer er
tilgjengelig i enhetslisten.
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Importere systeminnstillinger

1 Koble en lagringsenhet til enheten

2 Bla gjennom minnet, og velg ønsket sikkerhetskopifil for å
starte importen

 Advarsel: Import av systeminnstillinger overskriver
alle eksisterende systeminnstillinger.

Eksportere systeminnstillinger

1 Koble en lagringsenhet til enheten

2 Velg alternativet for systeminnstillinger for å starte
eksporten
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Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold
Enheten inneholder ingen komponenter som trenger vedlikehold
under bruk. Brukeren må derfor bare utføre en svært begrenset
mengde forebyggende vedlikehold.

Hvis et soldeksel er tilgjengelig, anbefales det at du alltid setter det
på når enheten ikke er i bruk.

Rengjøre skjermenheten
Slik rengjør du skjermen:

• Bruk en mikrofiberklut eller en myk bomullsklut til å rengjøre
skjermen. Bruk mye vann for å løse opp og fjerne saltrester.
Krystallisert salt, sand, skitt osv. kan skrape opp det beskyttende
belegget hvis du bruker en fuktig klut. Bruk en lett
ferskvannsspray, og tørk deretter enheten tørr med en
mikrofiberklut eller en myk bomullsklut. Ikke legg trykk på
skjermen.

Slik rengjør du kabinettet:

• Bruk varmt vann med en skvett med flytende oppvasksåpe eller
annet vaskemiddel.

Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller produkter som
inneholder løsemidler (aceton, mineralsk terpentin osv.), syre,
ammoniakk eller alkohol, ettersom disse midlene kan skade
skjermen og plastkabinettet.

Ikke vask enheten med vann med høyt trykk Ikke kjør enheten
gjennom en vaskeautomat for bil.
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Dimensjonstegninger
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Tekniske spesifikasjoner

Mål Se "Dimensjonstegninger" på side 40

Elektronikk

Forsyningsspenning 12 V DC (10–15 V DC)

Verdi for sikring 3 A

Strømforbruk – maks 2,16 W (160 mA ved 13,5 V
likestrøm)

Nettverksbelastning 1 LEN

Skjerm

Størrelse 4,1" diagonalt, 4:3-sideforhold

Oppløsning 320 x 240 piksler

Lysstyrke 1200 nits

Visningsvinkler 80° topp/bunn, 80° venstre/
høyre

Miljø

Vanntetthetsklassifisering IPx7

Drift –25 til 65 °C (–13 til 149 °F)

Oppbevaring –40 til 85 °C (–40 til 185 °F)
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Data som støttes

NMEA 2000

Motta

59392 ISO-bekreftelse

59904 ISO-forespørsel

60928 ISO-adressekrav

126208 ISO-kommandogruppefunksjon

126992 Systemtid

126996 Produktinformasjon

127488 Motorparametre, rask oppdatering

127489 Motorparametre, dynamisk

127505 Væskenivå

127508 Batteristatus

128259 Fart, vannreferert

128267 Vanndybde

129026 COG og SOG, rask oppdatering

129033 Tid og dato

130316 Temperatur. Utvidet område

Sende

59904 ISO-forespørsel

60928 ISO-adressekrav

126208 ISO-kommandogruppefunksjon

126996 Produktinformasjon

127258 Magnetisk variasjon

Ú Merk: For overførte motorparametere kan du se "J1939" på side
43.
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J1939

PGN/SPN-liste

J1939 SPN/PGN Beskrivelse NMEA 2000 PGN

190 / 61444 Motorhastighet 127488

102 / 65270 Ladetrykk for motorens
turbolader

127488

100 / 65263 Motoroljetrykk 127489

175 / 65262 Motoroljetemperatur 1 127489

110 / 65262 Temperatur på
motorkjølevæske

127489

167 / 65271 Dynamo-potensial
(spenning)

127489

183 / 65266 Motorens drivstoffbruk 127489

247 / 65253 Motordriftstimer totalt 127489

109 / 65263 Motorens
kjølevæsketrykk

127489

94 / 65263 Motorens
drivstoffleveringstrykk

127489

92 / 61443 Motoren
prosentbelastning ved
gjeldende hastighet

127489

513 / 61444 Faktisk
motordreiemoment i
prosent

127489

189 / 65214 Nominell motorhastighet 127498

237 / 65260 Kjøretøyets ID-nummer 127498

234 / 65242 Programvare-ID 127498

523 / 61445 Overføring av gjeldende
gir

127493

127 / 65272 Overføring av oljetrykk 127493

177 / 65272 Overføring av
oljetemperatur

127493
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Ú Merk: Enheten fungerer som en gateway og videresender
mottatt J1939 PGN/SPN over NMEA 2000.

Ú Merk: Noen data sendes bare ved forespørsel. Se "J1939-
innstillinger" på side 31. Kontakt motorprodusenten for
kommunikasjonsdetaljer.
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