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 NSO evo3S 
 Manual de início rápido

Painel frontal

B C

A

A Ecrã tátil

B Tecla de ligar/desligar 
• Premir continuamente: liga/desliga a unidade

• Premir brevemente uma vez: apresenta a caixa de diálogo Controlo do sistema

• Premir brevemente várias vezes: alterna entre os níveis predefinidos de brilho

C WheelKey - configurável pelo utilizador; consulte o Manual do operador. 

Predefinição sem um piloto automático ligado ao sistema:

• Pressão breve: alterna entre painéis em ecrã dividido

• Pressão demorada: maximiza o painel ativo em ecrã dividido

Predefinição com um piloto automático ligado ao sistema:

• Pressão breve: abre o controlador do piloto automático e coloca o piloto 
automático no modo standby (espera)

• Pressão demorada: alterna entre painéis em ecrã dividido
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Página Home
AB C

GF

D E A Botões de aplicação

B Botão de definições

C Ferramentas

D Favoritas

E Botão de fechar

F Botão de Homem ao 
Mar (MOB)

G Botão de ligar/desligar

A marca MOB
Para criar uma marca MOB: prima o botão MOB. 

Para parar a apresentação de informações de navegação para o waypoint MOB: cancele 
a navegação a partir do menu. 

A caixa de diálogo Controlo do sistema
Oferece acesso rápido às definições do sistema. 

Ativar a caixa de diálogo:

• Prima a tecla de Alimentação

• Deslize um dedo para baixo a partir da parte 
superior do ecrã

 ¼ Nota: Os ícones apresentados na caixa de 
diálogo podem ser diferentes. Por exemplo, a 
opção Ajustar divisões só está disponível se visualizar uma página dividida quando 
abre a caixa de diálogo Controlos do sistema.
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Páginas de aplicação

D

A

E

B C A Botão de página inicial/páginas

B Painel de aplicações

C Botão de menu

D Barra de instrumentos

E Barra de controlo

Ajustar o tamanho do painel
Pode ajustar os tamanhos dos painéis numa página dividida.

1 Toque no botão de ajustar a divisão na caixa de diálogo Controlo do sistema para 
fazer aparecer o ícone de redimensionamento

2 Arraste o ícone de redimensionamento para definir o tamanho do painel conforme 
preferir

3 Guarde as alterações tocando no ecrã

Cartas
• Amplie/reduza a carta com gestos de 

afastamento ou aproximação, utilizando os 
botões de ampliar/reduzir.

• Arraste a carta em qualquer direção para 
mudar a área visível.

• Para ver as informações de um item da 
carta, toque no item.

Waypoints
Para criar um waypoint: selecione a opção de novo waypoint no menu.

 ¼ Nota: Com o cursor inativo, o waypoint será colocado na posição da embarcação. 
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Com o cursor ativo, o waypoint será colocado na posição do cursor selecionada.

Sonda acústica 
• Zoom da imagem do seguinte modo 

utilizando os botões de zoom.

• Para ver o histórico da sonda acústica, 
arraste a imagem.

• Ajuste o ganho e a cor utilizando a barra 
deslizante no menu.

• Ligue/desligue o ganho automático no menu.

Piloto automático 
• Ative o controlador de piloto automático a partir da barra de 

controlo.

• Selecione um modo de piloto automático premindo o botão 
de modo a partir da barra de controlo. 

• Mude para o modo de espera a partir do controlador de 
piloto automático ou utilizando uma tecla física de colocação 
em modo de espera.

Radar
• Ative/desative a transmissão de radar no 

menu.

• Ajuste o alcance do radar selecionando os 
ícones de ampliar/reduzir no painel do radar.

Manuais de produto
Para aceder ao manual do operador completo, a especificações técnicas e a declarações, 
consulte o website do produto em: www.simrad-yachting.com


