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 NSO evo3S MPU 
 Beknopte handleiding

De unit in- en uitschakelen
Druk op de aan/uit-knop:

• aan de voorkant van de processorunit

• aan de voorkant van de monitor (afhankelijk van het type monitor en de configuratie)

• op de externe bedieningsunit

• op de startpagina of in het dialoogvenster Systeembediening (alleen uitschakelen)

Bediening van het systeem
Het aanraakscherm gebruiken: multi-touchgebaren voor het selecteren van objecten en 
toegang tot het menu. Vereist een monitor met aanraakscherm in het systeem.

Externe controller gebruiken: toetsenbord, muis, trackball of externe bedieningsunit.

Home pagina
AB C

GF

D E

A Applicatieknoppen

B Knop Instellingen

C Gereedschappen

D Favorieten

E Knop Sluiten

F Knop Man overboord (MOB)

G Aan-/uitknop

De MOB-markering
Een MOB-markering maken: Druk op de MOB-knop. 

Navigatie-informatie niet meer weergeven op het MOB-waypoint: annuleer de navigatie 
vanuit het menu.
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Het dialoogvenster Systeembediening
Gebruikt voor snelle toegang tot de systeeminstellingen. 

Activeer het dialoogvenster door:

• Indrukken van de Voeding

• Vegen vanaf de bovenkant van het scherm

 ¼ Notitie: De inhoud van het dialoogvenster 
Systeem regelingen hangt af van de aangesloten 
apparatuur en het actieve paneel.

Applicatiepagina’s

D

A

E

B C A Knop Home/Pagina’s

B Applicatiepaneel

C Menuknop

D Instrumentbalk

E Bedieningsbalk

Paneelgrootte aanpassen
In een gesplitste pagina kunt u de paneelgrootte aanpassen.

1. Tik op de knop Splitsingen aanpassen in het dialoogvenster Systeem regelingen om 
het pictogram voor formaat aanpassen te tonen

2. Sleep het pictogram om de paneelgrootte naar uw voorkeur aan te passen

3. Sla de wijzigingen op door op het scherm te tikken
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Kaarten
• Zoom in op de kaart door uw vingers te 

spreiden of samen te knijpen, door de 
zoomknoppen te gebruiken.

• Beweeg het beeld in de gewenste richting 
door de kaart te schuiven.

• Toon informatie over een item op de 
elektronische kaart door op dat item te 
tikken.

Waypoints
Een waypoint aanmaken: selecteer de nieuwe waypoint-optie in het menu.

 ¼ Notitie: Als de cursor niet actief is, wordt het waypoint op de positie van het 
vaartuig geplaatst. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de positie van de 
cursor geplaatst.

Echolood
• Beeld zoomen door de zoomknoppen te 

gebruiken.

• Bekijk echolood-beeldgeschiedenis door 
het beeld te schuiven.

• Stel versterking en kleur in met behulp van 
de schuifbalk in het menu.

• Schakel automatische versterkingsregeling 
AAN/UIT in het menu.

Stuurautomaat
• Activeer de stuurautomaatcontroller via de bedieningsbalk.

• Selecteer een stuurautomaatmodus door op de knop Modus 
op de bedieningsbalk te drukken. 

• Schakel over naar stand-bymodus vanaf de 
stuurautomaatcontroller of met een fysieke stand-bytoets.
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Radar
• Zet het uitzenden van radarsignalen aan/uit 

via het menu.

• U kunt het radarbereik aanpassen door de 
zoompictogrammen op het radarpaneel te 
selecteren.

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


