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 NSO evo3S MPU 
 Pikaohje

Järjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen
Paina virtanäppäintä/-painiketta:

• pääsuoritinyksikön etuosassa

• näytön etuosassa (näytön tyypistä ja kokoonpanosta riippuen)

• kauko-ohjaimessa

• aloitussivulla tai Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa (vain virran katkaisemiseen)

Järjestelmän käyttö
Kosketusnäytön käyttäminen: usean kosketuspisteen tunnistustekniikka kohteen 
valintaan ja valikon käyttämiseen. Edellyttää järjestelmän kosketusnäyttöä.

Ulkoisen ohjaimen käyttäminen: näppäimistö, hiiri, ohjauspallo tai kauko-ohjain.

Aloitussivu
AB C

GF

D E

A Sovelluspainikkeet

B Asetukset-painike

C Työkalut

D Suosikit

E Sulkemispainike

F Mies yli laidan (MOB) -painike

G Virtapainike

MOB-merkki
Luo MOB-merkki painamalla MOB-painiketta.

Voit lopettaa navigointitietojen näyttämisen MOB-reittipisteeseen peruuttamalla 
navigoinnin valikosta.
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Järjestelmäasetukset-valintaikkuna
Nopea pääsy järjestelmäasetuksiin. 

Valintaikkunan aktivointi:

• Paina virtapainiketta

• Pyyhkäise näytön ylälaidasta

 ¼ Huomautus: Järjestelmäasetukset-valintaikkunan 
sisältö määräytyy yhdistetyn laitteiston ja 
aktiivisena olevan paneelin mukaan.

Sovellussivut

D

A

E

B C A Koti-/Sivut-painike

B Sovellusruutu

C Valikko-painike

D Mittaripalkki

E Hallintapalkki

Paneelien koon muuttaminen
Voit muuttaa jaetulla sivulla olevien paneelien kokoa.

1. Tuo mukautuskuvake näkyviin napauttamalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunan 
Aseta jako -kuvaketta

2. Säädä paneeli halutun kokoiseksi vetämällä mukautuskuvaketta

3. Tallenna muutokset napauttamalla näyttöä
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Kartat
• Voit zoomata kartan näkymää 

nipistämällä tai levittämällä sormia tai 
zoomauspainikkeilla.

• Voit siirtää näkymää kartalla mihin suuntaan 
tahansa.

• Voit näyttää tietoja karttakohteesta 
napauttamalla sitä.

Reittipisteet
Reittipisteen luominen: valitse valikosta uuden reittipisteen vaihtoehto.

 ¼ Huomautus: Kun kohdistin on poissa käytöstä, reittipiste asetetaan aluksen sijainnin 
kohdalle. Kun kohdistin on käytössä, reittipiste asetetaan sen osoittamaan kohtaan.

Kaikuluotain
• Voit zoomata kuvaa käyttämällä ruudun 

zoomauskuvakkeita.

• Voit katsella kaikuluotaushistoriaa 
liu’uttamalla kuvaa.

• Vahvistusta ja väriä voi säätää valikon 
liukupalkissa.

• Automaattisen vahvistuksen voi kytkeä käyttöön / pois käytöstä valikosta.

Autopilotti
• Aktivoi autopilottiohjain hallintapalkista.

• Valitse autopilottitila painamalla hallintapalkin tilapainiketta. 

• Siirry valmiustilaan autopilottiohjaimesta tai käyttämällä 
fyysistä valmiustilapainiketta.
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Tutka
• Voit kytkeä tutkan lähetyksen päälle tai pois 

valikosta.

• Voit määrittää tutka-alueen valitsemalla 
tutkanäytössä olevat zoomauskuvakkeet.

Tuotteiden käyttöoppaat
Tuotteen täydellisen käyttöoppaan, tekniset tiedot ja vakuutukset löydät tuotteen 
sivustolta osoitteesta: www.simrad-yachting.com


