Σύστημα Ραντάρ R2009 / R3016
Κάρτα γρήγορης αναφοράς
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•
•
•
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Σημείωση: Αυτό το έγγραφο καλύπτει τα προϊόντα:
Σύστημα ραντάρ R2009 με 9 “οθόνη, σε συνδυασμό με το Halo, 3G, 4G ή αισθητήρες ραντάρ HD.
Σύστημα ραντάρ R3016 με 16 “οθόνη, σε συνδυασμό με το Halo, 3G, 4G ή αισθητήρες ραντάρ HD.
Σύστημα Ραντάρ R3016 12U/6X (IMO CAT 3).

Πρόσοψη και πλήκτρα

No. Περιγραφή
1

Πλήκτρα
Πατήστε ένα πλήκτρο μία φορά για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την αντίστοιχη λειτουργία.
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ENT - Πλήκτρο Enter
Χωρίς μενού ή δρομέα ενεργό: Χωρίς λειτουργία.
Με ενεργό τον δρομέα: Πατήστε για αποκτήσετε έναν στόχο ή να ενεργοποιήσετε το AIS. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
για να εμφανιστούν οι επιλογές για τη διαχείριση του ραντάρ και των στόχων AIS.
Μενού και pop-up λειτουργία: Πιέστε για να επιλέξετε μια επιλογή ή για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε μια επιλογή.
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Πληκτρα ΒΕΛΟΥΣ
Χωρίς ενεργό μενού: Πατήστε για να μετακινήσετε το δρομέα στην λειτουργία PPI ραντάρ.
Λειτουργία μενού: Πατήστε για να μετακινηθείτε μέσα από τα στοιχεία του μενού και να ρυθμίσετε μια τιμή.
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EXIT - Κλειδί εξόδου
Χωρίς μενού ενεργό: Χωρίς λειτουργία.
Λειτουργία μενού: Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του καταλόγου ή για να βγείτε από ένα παράθυρο
διαλόγου.
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Περιστροφικό κουμπί
Χωρίς μενού ενεργό: Η συμπεριφορά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση λειτουργίας.
Λειτουργία μενού: Περιστροφή για να μετακινηθείτε μέσα από τα στοιχεία του καταλόγου και να ρυθμίσετε τις τιμές. Πατήστε
για να επιλέξετε ή να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
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RANGE - Κλειδί εύρους
Πατήστε την ένδειξη + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εύρος στο ραντάρ.
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STANDBY / BRILL - Standby / πλήκτρο φωτεινότητας
Πατήστε μία φορά για να εμφανιστεί η κατάσταση αναμονής / Brilliance pop-up, πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ
αναμονής και να μεταδίδει.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ραντάρ on/off.
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Πόρτα συσκευής ανάγνωσης καρτών

9

Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD

Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα
Εμφάνιση δρομέα: Πατήστε ένα από τα πλήκτρα βέλους.
Απόκρυψη και επαναφορά του δρομέα: Πατήστε το πλήκτρο EXIT.
¼¼ Σημείωση: Ο δρομέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, απενεργοποιηθεί ή να αφαιρεθεί όταν ένα μενού ή ένα παράθυρο διαλόγου
ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.

http://navico-commercial.com

Kύριος πίνακας
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Ο κύριος πίνακας διαιρείται σε προκαθορισμένες
περιοχές όπως υποδεικνύεται.
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2. Πληροφορίες πλοίου
Ένδειξη λειτουργίας
σταθεροποίησης, Ένδειξη
πάγωμα εικόνας και
μετρητές που δείχνουν
την πρωτοβάθμιους
και δευτεροβάθμιους
αισθητήρες.

4. Γραμμή εικονικών
πλήκτρων
Παραπομπή στις λειτουργίες
εικονικών πλήκτρων.
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1. Ένδειξης θέσης (PPI)
Περιοχή βίντεο ραντάρ όπου
όλα οι επολογές εντοπισμού
και πλοήγησης εκτελούνται.

3. Πίνακα στόχου
Λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με στόχους ραντάρ
και στόχους AIS.
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5. Δείκτες στόχων
Γενική εικόνα των ρυθμίσεων
για τον δείκτη-στόχου.
6. Δείκτες
Λεπτομέρειες για ενεργό VRM
και δείκτες ELB.
7. Πληροφορίες δρομέα
Εύρος και διόπτευση από
το πλοίο προς τη θέση του
δρομέα.
Eπίσης, συμπεριλαμβανονται
πληροφορίες της θέσης εάν η
πηγή θέσης είναι διαθέσιμη.
8. Πίνακα ειδοποιήσεις
Λίστα ενεργών ειδοποιήσεων.
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R3016 ευρεία οθόνη 16“
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9. Δείκτες σήματος
Μετρητές για επεξεργασία
σήματος και δείκτες για τις
λειτουργίες του ραντάρ.
10. Πληροφορίες συστήματος
Λειτουργία εύρους εμβέλειας και λεπτομέρειες
παλμού.
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R3016 12U/6X
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Πλήκτρο ενεργοποίησης / Φωτεινότητα
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο για περ.
από 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη μονάδα ελέγχου
και την κεραία.
Χρησιμοποιήστε περιστροφικό διακόπτη για να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Ρύθμιση σε 40% ή χαμηλότερα θα αλλάξει σε
νυχτερινή θέα.

STANDBY
BRILL

Απλό πάτημα
Πλήκτρο
εμφανίζει
STANDBY/ αναδυόμενο
BRILL
παράθυρο
φωτεινότητας.

Για να κλείσετε
το αναδυόμενο,
πατήστε το πλήκτρο
EXIT.

Όταν κάποιο παρ. διαλόγων είναι ανοιχτό:
Πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ αναμονής
Ωστόσο, ο διάλογος
και μετάδοσης.
θα λήξει μετά από 10
Παρατεταμένο πάτημα θα απενεργοποιήσει τον δευτερόλεπτα.
επιλεγμένο πομποδέκτη.

Πίνακα πλήκτρων
Πατήστε ένα πλήκτρο για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παρ. ή για να ανοίξετε ένα υπο-μενού.

R3016 12U/6X
Menu 
AIS [ = ]

GAIN

Ανοίγει το κύριο μενού.
Εναλλαγή μεταξύ on και off.

Auto [ √ ]

GAIN Ω

SEA

SEA Ω

Auto [ √ ]

RAIN Ω

Sea state

TUNE Ω
EBL/VRM
Alerts/Acknowledge

RAIN

EBL/VRM

Auto [ √ ]

Switch to EBL/VRM2
Enabled [ √ ]

TUNE
Auto [ √ ]

Adjust VRM/EBL
EBL [=]
Set offset.../Reset offset
Position Lock [=]

R2009/R3016
Κατάλογος 
AIS [ = ]

Ανοίγει το κύριο μενού.
Εναλλαγή μεταξύ on και off.

GAIN Ω

GAIN
Auto [ √ ]
SEA

SEA Ω

Auto [ √ ]

RAIN Ω

Κατάσταση θάλασσας

Βλέπω Ω
EBL/VRM
Ειδοποιήσεις/
Αναγνωρίζω

RAIN

EBL/VRM

Auto [ √ ]

Αλλαγή σε EBL/VRM2
Ενεργ/μένος [ √ ]

Βλέπω

Ρύθμιση VRM/EBL

Trails & PAST POSN >

Βάζω Μετατόπιση.../
Επαναφορά μετατόπισης

Προσανατολισμός ≡
Κίνηση [ = ]
Μηδενίζω Αληθή κίνηση
Αντιστάθμιση >
Διανύσματα >
Διόπτευση δρομέα [ = ]
Προεπ. ρυθμ.

Eικονικά πλήκτρα
Τα εικονικά πλήκτρα είναι πάντα προσβάσιμα, ενώ η μπάτρα με τα εικονικά πλήκτρα είναι πάντα ορατή στην οθόνη του
ραντάρ. Η λειτουργία των πλήκτρων βέλους, το περιστροφικό κουμπί και το πλήκτρο ENT θα ποικίλει σύμφωνα με την
οποία η λειτουργία είναι ενεργή.
Eικονικά πλήκτρα/
Πάτημα πλήκτρου

Ενέγεια

Πλήκτρα
βέλους

Πλήκτρο ENT

ΡότοραςΠιέστε

ΡότοραςΠεριστρέψτε

Άνοιγμα καταλόγου

Κύλιση

Επιλογή

Επιλογή

Κύλιση

AIS
- μονό πάτημα

Ανοιχτό/Κλειστό

-

-

-

Ανοιχτό/Κλειστό

GAIN
- μονό πάτημα

Εμφανίζει
αναδυόμενα παρ.

-

-

-

Ρύθμιση

- πατήστε ξανά όταν ο
διάλογος ανοίξει

-

-

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

Αυτόματο/
Ανοιχτό/
Κλειστό

-

- πατήστε και κρατήστε

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

-

-

-

-

Εμφανίζει
αναδυόμενα παρ.

-

-

-

Ρύθμιση

- πατήστε ξανά όταν ο
διάλογος ανοίξει

-

Κύλιση

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό ή
εναλλαγή στην
κατάσταση
θάλασσας

Αυτόματο/
Ανοιχτό/
Κλειστό

-

- πατήστε και κρατήστε

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

-

-

-

-

Εμφανίζει
αναδυόμενα παρ.

-

-

-

Ρύθμιση

Ενεργοποίηση

-

-

-

Ρύθμιση

- πατήστε ξανά όταν ο
διάλογος ανοίξει

-

-

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

Αυτόματο/
Ανοιχτό/
Κλειστό

-

- πατήστε και κρατήστε

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

-

-

-

-

Ενεργοποίηση

-

-

-

Ρύθμιση

-

-

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

Αυτόματο/
Ανοιχτό/
Κλειστό

-

Αυτόματο/Ανοιχτό/
Κλειστό

-

-

-

-

Ρύθμιση
διατομής
EBL/VRM

-

Εναλλαγή
EBL/VRM

Ρύθμιση
EBL/VRM

-

-

-

-

-

-

-

-

Κύλιση

Επιλογή

Επιλογή

Κύλιση

Menu/ Κατάλογος
- μονό πάτημα

SEA
- μονό πάτημα

R3016
12U/6X

RAIN
- μονό πάτημα
Tuning
(R3016 12U/6X)
- μονό πάτημα

View
(R2009/R3016)
- μονό πάτημα
- πατήστε ξανά όταν ο
διάλογος ανοίξει
- πατήστε και κρατήστε
EBL/VRM*
- μονό πάτημα

R2009/
R3016

Ενεργοποιεί EBL/
VRM1

- πατήστε και κρατήστε

Εναλλαγή EBL/VRM1
και EBL/VRM2

Alert
Acknowledge
- μονό πάτημα

Μετακινεί το
δρομέα στον πίνακα
προειδοποιήσεων
και αναγνωρίζει
τον τελευταίο
ενεργοποιημένο
συναγερμό

- πατήστε και κρατήστε

Εστίαση στον πίνακα
συναγερμού

*) Βλέπε λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο λειτουργία, στην Χρήση δεικτών EBL/VRM.

Κατάλογος
Μέσω του καταλόγου, έχετε πρόσβαση σε
υποκαταλόγουςύ, διαλόγους και ρυθμίσεις.
Έαν ένας κατάλογος είναι ανενεργός για 10
δευτερόλεπτα, αυτός θα κλείσει αυτόματα.

Στόχοι AIS
Ο πίνακας από προεπιλογή εμφανίζει
βασικές πληροφορίες σχετικά με τέσσερις
στόχους. Η οθόνη εμφανίζει παράλληλα
στόχους ραντάρ και στόχους AIS που παρακολουθούνται, και απαριθμούνται βάση
της απόστασης από το σκάφος. Η πληροφορία είναι ανεξάρτητη από ρυθμίσεις
οθόνη AIS ή στόχων ραντάρ.

Gain
Η επιλογή Gain ελέγχει την ευαισθησία
του δέκτη ραντάρ. Ένα υψηλό gain κάνει
το ραντάρ πιο ευαίσθητo στις επιστροφές
λήψης και του επιτρέπει να εμφανίζει τους
ασθενέστερους στόχους. Αν το gain είναι
πολύ υψηλό, η εικόνα θα μπορούσε να
είναι γεμάτη με θόρυβο.
¼¼ Σημείωση: Μην επιχειρήσετε
να χρησιμοποιήσετε το Gain για
να καθαρίσει η εικόνα από τo
αντιπαρασιτικό θάλασσας ή βροχής.
Η αξία του gain πρέπει να ρυθμιστεί έτσι
ώστε μόνο οι αντανακλάσεις θορύβου να
είναι ορατοί στην οθόνη του ραντάρ. Το
gain έχει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα πλήκτρα
για το πώς να το ρυθμίσετε.

Αντιπαρασιτικό Θάλασσας.
Η επιλογή Sea anti-clutter (αντι-παρασιτικό θάλασσας χρησιμοποιείται για να
φιλτράρει το αποτέλεσμα επιστροφής μιας
τυχαίας ηχούς από τα κύματα της θάλασσας ή της θαλασσοταραχής που μπορεί να
υπάρχει κοντά στο σκάφος. Όταν αυξάνετε
η τιμή, η ευαισθησία του κοντινότερου
πεδίου διατάραξης που προκαλείται από
τα κύματα μειώνεται. Η τιμή δεν πρέπει να
αυξηθεί πάρα πολύ, καθώς αυτό μπορεί
να φιλτράρει πραγματικούς στόχους. Η
αξία του αντι-παρασιτικού θα πρέπει να
ρυθμίζεται έτσι ώστε η διατάραξη να παρατηρείται ως μικρές κουκκίδες, κάνοντας
εύκολη την διάκριση μεταξύ διατάραξης

και μικρών στόχων γύρω από το πλοίο.
Το αντι-παρασιτικό θάλασσας έχει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία, και το
σύστημα περιλαμβάνει προκαθορισμένες
ρυθμίσεις για ήρεμη, μέτρια και κατάσταση θαλασσοταραχής. Ανατρέξτε στην
ενότητα πλήκτρων για το πώς να ρυθμίσετε το αντι-παρασιτικό θάλασσας.

Αντιπαρασιτικό Βροχής
Το αντιπαρασιτικό βροχής χρησιμοποιείται
για να μειώσει την επίδραση της βροχής,
του χιονιού ή άλλων καιρικών συνθηκών
στην εικόνα του ραντάρ. Όταν αυξάνετε
την τιμή, η ευαισθησία του μεγαλύτερου
σε απόσταση πεδίου διατάραξης που προκαλείται από την βροχή μειώνεται. Η τιμή
δεν πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ, καθώς
αυτό μπορεί να φιλτράρει πραγματικούς
στόχους.
Το αντιπαρασιτικό βροχής δεν έχει αυτόματη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα
πλήκτρα για το πώς να ρυθμίσετε το
αντιπαρασιτικό.

Συντονισμός (R3016 12U/6X)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το δέκτη ραντάρ
για να παρουσιάσει
μέγιστες επιστροφές στόχων στην οθόνη.
Ο συντονισμός έχει χειροκίνητο και
αυτόματο τρόπο. Στην αυτόματη λειτουργία συντονισμού, ο πομποδέκτης εκτελεί
μια ρύθμιση του δέκτη, όταν το φάσμα
κλίμακας αλλάξει. Ο χειροκίνητος συντονισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
όταν η αυτόματη ρύθμιση αποτυγχάνει. Η
ρύθμιση δεν θα πρέπει να γίνεται 10 λεπτά
μετά από την ενεργοποίηση του ραντάρ
και όχι νωρίτερα. Ο χειροκίνητος συντονισμός γίνεται καλύτερα μέσω ενός μακρού
παλμού (ορισμός εύρους σε 24 NM), και
με τη χρήση ενός υψηλού επιπέδου gain.
Σε αυτή την κατάσταση, ρυθμίστε το
συντονισμό ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη
ισχύς του σήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα πλήκτρα για το πώς να ρυθμίσετε τον
Συντονισμό - Tuning.

Προβολή (R2009/R3016)
Το κατάλογος προβολής στον πίνακα
πλήκτρων είναι μια συντόμευση για τις επι-

λογές προβολής, τα οποία είναι διαθέσιμα
μόνο με αισθητήρες ραντάρ HALO, 3G, 4G,
και HD. Δείτε επιλογές προβολής, επόμενη
σελίδα.

Δείκτες EBL/VRM
Η ηλεκτρονική γραμμή διόπτευσης (ELB)
και ο μεταβλητός δείκτης εμβέλειας (VRM)
επιτρέπει τη γρήγορη μετρήσεις του εύρους και της διόπτευσης για τα σκάφη και
την επιφάνεια ξηράς, εντός της εμβέλειας
του ραντάρ. Δύο διαφορετικά EBL/VRMs
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην εικόνα του ραντάρ. Έχουν προσδιοριστεί ως
διακεκομμένα δαχτυλίδια με διαφορετικά
χρώματα για να είναι σε θέση να διακρίνονται μεταξύ τους από τα σταθερά δαχτυλίδια εύρους: EBM/VRM1 πράσινο, EBL/VRM
2 μπλε. Το πλάτος γραμμής των δεικτών
υποδεικνύει αν ο δείκτης είναι σε κατάσταση επεξεργασίας (τονισμένες γραμμές) ή
σε σταθερή θέση (λεπτές γραμμές).

Συναγερμοί / Αναγνωρίσεις
Δύο επιλογές είναι διαθέσιμες για την
αναγνώριση ειδοποιήσεων:
• Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ειδοποιήσεις.
- Αναγνωρίστε τον πλέον πρόσφατο
συναγερμό ή προειδοποίηση πατώντας
το πλήκτρ.
- Επαναλάβετε πατώντας το πλήκτρο για
να συνεχίσει να αναγνωρίζει τις ειδοποιήσεις από την κορυφή του πίνακα
ειδοποιήσεων. Η σειρά ταξινόμησης των
καταχωρήσεων είναι η σοβαρότητα (δηλ.
προγενέστερη προειδοποίηση συναγερμού), έπειτα η διάρκεια.
• Από τον πίνακα συναγερμών, πρόσβαση
με παρατεταμένο πάτημα στο πλήκτρο
ειδοποιήσεις.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για
να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς
τα κάτω στη λίστα των καταχωρήσεων.
- Πατήστε το πλήκτρο ειδοποίηση ή το
πλήκτρο ENT για να αναγνωριστεί η
επιλεγμένη ειδοποίηση.
- Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε
από τον πίνακα συναγερμών.

Γενικές ενδείξεις μενού
•
•
•
•

Πατήστε το πλήκτρο Menu στο πάνελ εικονικών πλήκτρων για
πρόσβαση στο κύριο μενού.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ή το περιστροφικό κουμπί για να
μετακινηθείτε στα μενού.
Πατήστε το περιστροφικό κουμπί ή το πλήκτρο ENT για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε ένα υπο-μενού, για να αλλάξετε τις επιλογές και να
επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο καταλόγου και να βγείτε από το μενού του συστήματος.
Y.Γ: Οι κατάλογοι ρυθμίζονται αυτόματα, βάσει των επιλεγμένων
αισθητήρων ραντάρ.

Κλειδί συμβόλων:
Ω τοξωτός δείκτης
≡ λίστα επιλογών (3 ή περισσότερα)
[ = ] κουμπί εναλλαγής (εναλλαγή
μεταξύ των 2 επιλογών)
[ √ ] πλαίσιο ελέγχου
[123] πληκτρολόγιο εισόδου
[----] ολισθητής
 πρόσβαση υπομενού
... άνοιγμα διαλόγου

Main menu
Δείτε το κύριο μενού πατώντας το πλήκτρο Menu. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ή το περιστροφικό κουμπί για να
μετακινηθείτε στο μενού και να μεταβείτε στην τονισμένη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο ENT.

R3016 12U/6X
Main menu

View menu

Trails & PAST POSN menu

View 

Trails & PAST POSN 

Presentation [ = ]

Maps [ √ ]

Orientation ≡

Trails [ √ ]

Apply default settings

Motion mode [ = ]

Clear trails

User settings 

True motion reset

Length ≡

TT/AIS 

Offset 

Past positions [ √ ]

Speed source 

Vectors 

Time ≡

PPI symbols 

Cursor bearings [ = ]

Interval ≡

PI1 reset

Brilliance 
Offset menu

PI2 reset
PI3 reset

User settings menu

Look ahead [ √ ]

PI4 reset

Save settings ≡

PM [ √ ]

Load settings ≡
Vectors menu

Advanced 
Settings...

Advanced menu
IR ≡
Noise rejection ≡
Target boost ≡
Target expansion ≡
Fast scan mode [ √ ]

Set offset...

TT/AIS menu

Vectors [ √ ]
Cancel all

Presentation [ = ]

Cancel selected target

Time ≡

CPA/TCPA limit...
AIS 

Brilliance menu

Target association 

Video radar [----]

Training [ √ ]

Own ship [----]
NAV symbols [----]
Menu [----]

Speed source menu

TRKG symbols [----]

Stabilization [ = ]
Sources ≡
Manual speed [123]

PI lines menu

Drift/Set [ √ ]

Class filter ≡

Drift [123]

Range filter [ √ ]

Set [123]

Range [123]

Stabilization [ = ]
Bearings [ = ]
Enable all PI
Disable all PI
Parallel index 1 [ √ ]
0.0NM 0.0°
Adjust…
Parallel index 2 [ √ ]
0.0NM 0.0°
Adjust…
Parallel index 3 [ √ ]
0.0NM 0.0°
Adjust…
Parallel index 4 [ √ ]
0.0NM 0.0°
Adjust…

AIS menu

Speed filter [ √ ]
Speed [123]

PPI symbols menu
PI lines 

AUTO-Activation [ √ ]

Maps...

Lost warning [ √ ]

Range rings [ = ]

Physical AtoN [ √ ]

Heading line off

Virtual AtoN [ √ ]

Overlay graphic off
Target association menu
Target ASSOC ≡
Range [123]
Delta speed [123]
Delta course [123]

R2009/R3016
Main menu
Πηγή Ραντάρ ≡
TT/AIS 

Οι διαθέσιμες πηγές ραντάρ αναφέρονται.
TT/AIS Κατάλογος

Πηγή Ταχύτητας 

Ακυρώνω όλων

Σύμβολα PPI 

Ακύρωση επιλ.

Ζώνες Ασφαλείας 

Όρια CPA/TCPA...

Συντονίζω 

AIS 

Φίλτρο όλων [ √ ]

Προχωρημένες 
Ρυθμίσεις ...

AIS Κατάλογος
Ασφαλές Φίλτρο [ √ ]

Πηγή Ταχύτητας Κατάλογος
Σταθεροποίηση [ = ]

Ταχύτητα Φίλτρου ≡

Πηγές ≡

Εύρος Φίλτρου ≡
Χαμένο Προειδοποίηση [ √ ]

Σύμβολα PPI menu
Range rings [ = ]
Heading line off
Overlay graphic off
Ζώνες Ασφαλείας Κατάλογος
Ζώνη Ασφαλείας 1 [ √ ]
Ρυθμίζω 
Διαμορφώνω [ = ]
Συναγερμός όταν [ = ]

Ζώνη Ασφαλείας Ρυθμίζω

Ζώνη Ασφαλείας 2 [ √ ]

Κλίμακα [-----------]

Ρυθμίζω 

Βάθος [-----------]

Διαμορφώνω [ = ]

Διόπτευση [-----------]

Συναγερμός όταν [ = ]

Εύρος [-----------]

Ευαισθησία [----]
Συντονίζω Κατάλογος
Αυτόματη [ √ ]
Βελτιστοποίηση [----]
Προχωρημένες Κατάλογος
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ≡

Όριο [------]
IR ≡
Απόρ. Θορύβου ≡
TB ≡
Επέκταση TGT ≡
Διαχωρισμός TGT ≡
Γρήγορη ανίχνευση [ √ ]

Ειδοποιήσεις Συναγερμών
Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, αυτή εμφανίζεται στον πίνακα Συναγερμών. Συναγερμοί και προειδοποιήσεις παραμένουν στον
πίνακα έως ότου ο λόγος για το συναγερμό / προειδοποίηση αφαιρεθεί και ο συναγερμός / προειδοποίηση έχει αναγνωριστεί.
Οι συναγερμοί εμφανίζονται σε μια ταξινομημένη σειρά. Η σειρά ταξινόμησης των καταχωρήσεων είναι η σοβαρότητα (δηλ. προγενέστερη προειδοποίηση συναγερμού), έπειτα η διάρκεια.
Όταν μια ειδοποίηση διορθωθεί θα εξαφανιστεί από τον πίνακα ειδοποιήσεων.
Δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν προφυλάξεις. Θα εξαφανιστούν από το σύστημα όταν διορθωθούν και, συνεπώς, μόνο όταν θα
αποκτήσουν μια ενεργή κατάσταση.
Υπευθυνότητα μετάβασης είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να ενημερωθούν λειτουργίες, αισθητήρες ή / και πηγές όπου
μετά από αξιολόγηση η INS με τη γνώση του συστήματος έχει αναλάβει την ευθύνη, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των καταχωρήσεων υψηλής προτεραιότητας.
Τύπος Συναγερμού

Συναγερμός

Προειδοποίηση

Προσοχή

Εικονίδιο

Κατάσταση

Ένδειξη

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται,
με ηχό

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Ηχητικό σήμα

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται,
με σίγαση

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός αναγνωρίζεται

Σταθερό σύμβολο και περιγραφικό κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός η ευθύνη μεταβιβάζεται

Σταθερό σύμβολο και περιγραφικό κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται,
με ηχό

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Ηχητικό σήμα

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται,
με σίγαση

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός αναγνωρίζεται

Σταθερό σύμβολο και περιγραφικό κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός η ευθύνη μεταβιβάζεται

Σταθερό σύμβολο και περιγραφικό κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός δεν αναγνωρίζεται

Αναβοσβήνει το σύμβολο και το περιγραφικό
κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Ενεργός

Σταθερό σύμβολο και περιγραφικό κείμενο
Χωρίς ηχητικό σήμα

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χειριστή:
R2009/R3016_OM_EN_988-10949-00X και R3016-12U/6X_OM_EN_988-10911-00X.

*988-10951-002*

