
|  1 NSO evo3S MPU  |  Hurtigguide - NO

 NSO evo3S MPU 
 Hurtigguide

Slå systemet på og av
Trykk på av/på-knappen:

• foran på hovedprosessorenheten

• på fremsiden av monitoren (avhengig av monitortype og konfigurasjon)

• på fjernkontrollen

• i Hjem-skjermvinduet eller dialogboksen Systemkontroller (bare slå av)

Slik bruker du systemet
Ved hjelp av berøringsskjermen: multitouch-bevegelser for valg av objekter og 
menytilgang. Krever en berøringsskjerm i systemet.

Bruk av ekstern kontroller: tastatur, mus, styrekule eller fjernkontroll.

Hjem-skjerm
AB C

GF

D E

A Funksjons knapper

B Innstillingsknapp

C Verktøy

D Favoritter

E Lukk knapp

F Mann-Over-Bord (MOB) knapp

G PÅ/AV-knapp

MOB-merket
Slik oppretter du et MOB-merke: Trykk på MOB-knappen. 

Slik slutter du å vise navigasjonsinformasjon til MOB-veipunktet: Avbryt navigeringen fra 
menyen.
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System-kontroll beskrivelse
Gir hurtig tilgang til innstillinger, belysning osv. 

Aktiver dialogen ved å:

• Trykke på av/på-knappen

• Dra fingeren fra toppen av berøringsskjermen

 ¼ Merk: Innholdet i Systemkontroll dialogen er 
avhengig av tilkoblet utstyr og hvilket skjermbilde som er aktivt.

Hovedfunksjon - skjermbilder

D

A

E

B C A Hjem/sider-knapp

B Applikasjonvindu

C Menyknapp

D Instrumentfelt

E Kontrollfelt

Justér størrelsen på skjermvindu
Vindusstørrelsen i et delt skjermvindu kan justeres.

1. Velg Juster-splitt knappen i Systemkontroll dialogen for å vise endringsikonet

2. Dra ikonet med fingeren for å sette ønsket størrelse

3. Lagre endringene ved å berøre skjermen
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Kart
• Zoom i kartet ved å dra fingrene sammen eller 

fra hverandre på berøringsskjermen, eller ved å 
bruke zoom knappene.

• Flytt kartet i hvilken som helst retning ved å dra 
med fingrene på berøringsskjermen.

• Vis informasjon om kartobjekter ved å velge 
objektet.

Veipunkter
For å lagre et veipunkt: velg alternativet for nytt veipunkt i menyen.

 ¼ Merk: Når markøren er inaktiv, vil veipunktet bli plassert ved båtens posisjon. Med 
markøren aktiv, vil veipunktet bli plassert ved valgte markørposisjon.

Ekkolodd
• Zoom i bildet ved å bruke zoom knappene.

• Se ekkoloddhistorie ved å flytte bildet med å 
dra fingeren på skjermen.

• Juster styrke og farge ved å benytte skyve-
knappen fra menyen.

• Velg Auto styrke på/av i menyen, eller ved å 
holde inne roteringsknappen.

Autopilot
• Aktiver autopilotkontrolleren fra kontrollinjen.

• Velg en autopilotmodus ved å trykke på modusknappen på 
kontrollinjen. 

• Bytt til standby-modus fra autopilotkontrolleren eller ved å 
bruke en fysisk standby-knapp.
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Radar
• Slå radar sending på/av fra menyen.

• Juster radar avstand ved å velge zoom 
knappene på radarskjermen.

Produkthåndbøker
Hvis du vil ha mer informasjon eller lese tekniske spesifikasjoner og erklæringer, kan du 
gå til nettsiden for produktet på: www.simrad-yachting.com


