
NOR2009/R3016 Radar system 

Hurtig Guide
 ¼ Note: Dette dokumentet dekker følgendde produkter: 

• R2009 Radar med 9” portrett skjerm, med følgende antenner, Halo, 3G, 4G eller HD.

• R3016 Radar med 16” Wide screen, med følgende antenner Halo, 3G, 4G eller HD.

• R3016 12U/6X Radar system (IMO CAT 3).

Front panel og menyknapper

 

Nr. Beskrivelse

1 Menyknapper 
Trykk på knappen for å aktivisere funksjon som er vist på skjermen. Du vil ha forskjellige valg avhengig av hvilke menyer som 
er åpne.

2 ENT - Enter knapp 
Dersom hverken menyer eller kursor er aktiv har ikke ENT noen funksjon.  
Dersom kursor er aktivisert, pek på ett radar mål eller AIS mål og trykk ENT for å aktivisere målfølging. Trykk og hold for å vise 
opsjoner for håndtering av radar og AIS mål.   
For meny og “popp opp” betjening, trykk for å velge eller aktivere/deaktivere en funksjon.

3 Pilknapper 
Når ingen menyer er aktiv benyttes knappene til å flytte kursor på radarskjermen. 
Når menyer er aktiv benyttes knappene til å navigere rundt i menyene eller justere verdier.

4 EXIT - Exit knapp 
EXIT knappen er kun aktiv når menyer er åpnet. 
I menybetjening vil denne skifte tilbake til forrige meny eller avslutte en dialogboks.

5 Vrid knapp med trykk funksjon 
Når ingen menyer er aktiv, vil funksjonen avhenge av betjeningsmodus. Gain STC osv  
I menybetjening vrir du for å skifte i menyer eller justere verdier og trykker for å velge.

6 RANGE - Range/Avstand knapp 
Trykk på + eller - for å øke eller minske avstand.

7 STANDBY/BRILL - Standby/Brilliance knapp 
Trykk en gang for å åpne menyen, juster lysstyrke med vriknapp, eller trykk en gang til når menyen er åpen for å skifte mel-
lom send (TX) eller standby (STBY) Trykk og hold på knappen i 5 sekund for å slå av radaren.

8 Dør til SD kortleser

9 SD kortleser

Kursorbetjening
Vis kursor: Trykk en av pilknappene.
Skjul og reset kursor gjøres med å trykke EXIT.

 ¼ Note: Kursoren kan ikke bli aktivert/deaktivert eller flyttes når en meny eller oppsett dialogboks er åpen.
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Skjermbilde
Skjermbildet er delt i forhåndsbestemte områder.

1. Radarbildet 
Viser Radar ekko, målfølging 
og annen visuell nav info..

2. Informasjon om egen  
posisjon kurs og fart 
Indikator for valgt modus. 
Indikator for “live” bilde samt 
instrumenter for sensorer som 
viser primær og sekundær 
info.

3. Mål indikering 
Detaljinfo om AIS og radar 
mål.

4. Menyknapp indikering 
Viser funksjon på knappene.

5. Mål info 
Viser info om oppsett.

6. Markører 
Viser aktive VRM og EBL info.

7. Kursor informasjon 
Kursor posisjon samt peiling 
og avstand til denne.

8. Alarm panel 
Liste på aktive alarmer.

9. Signal indikatorer 
Viser innstillinger for radar 
oppsett.

10. System informasjon  
Avstand, modus og puls infor-
masjon.
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Power/Lysstyrke knapp

BRILL
STANDBY

STANDBY/
BRILL knapp

Trykk og hold i ca. 5  
sekund.

Slår av/på skjerm og radar 
antennen.

Et enkelt trykk på 
knappen åpner meny 
for Lysstyrkejustering/ 
Brilliance.

Bruk vri knappen for å justere 
lysstyrke. Dersom styrken er satt 
under 40% vil nattbilldet benyttes. For at stenge bildet, trykk   

EXIT.

Bildet stenges automa-
tisk etter 10 sek.

Når dialogen er åpen: 

Trykk igjen for å skifte mellom 
Send og Standby.

Langt trykk slår av den valgte 
senderen.

Meny knapper
Trykk en menyknapp for å åpne undermenyer eller justeringer.

R3016 12U/6X

R2009/R3016 

Menu 

AIS  [ = ] 

GAIN  Ω   

SEA   Ω

RAIN   Ω

TUNE Ω

EBL/VRM

Alerts/Acknowledge

GAIN

Auto [ √ ] 

SEA

Auto  [ √ ]

Sea state

TUNE

Auto [ √ ] 

EBL/VRM 

Switch to EBL/VRM2

Enabled [ √ ]

Adjust VRM/EBL

EBL [=]

Set offset.../Reset offset

Position Lock [=]

RAIN

Auto [ √ ] 

Skifter mellom Av/På.

Meny 

AIS  [ = ] 

GAIN  Ω   

SEA   Ω

RAIN   Ω

Vis Ω

EBL/VRM

Varsel/Bekrefte

GAIN

Auto [ √ ] 

SEA

Auto  [ √ ]

Sjø-status

VIEW

Trails & PAST POSN > 

Orientering ≡

Bevegelsesmodus [ = ]

Tilbakestill sann bevegelse

Forskyvning >

Vektorer >

Markørpeiling [ = ]

Bruk standardinnstillinger

EBL/VRM 

Bytt til EBL/VRM2

Enabled [ √ ]

Juster VRM/EBL

Velg-/Nullstill forskyvning

RAIN

Auto [ √ ] 

Skifter mellom Av/På.

Åpner hovedmenyen.

Åpner hovedmenyen.



Menyknapper
Menyknappene er alltid lett tilgjengelig, men vil alltid være synlig når radar er valgt. Funksjonene på pil-, vri- og ENT- 
knappene vil variere med hvilken meny som er åpen. .

Menyknapper/ 
Knappetrykk Funksjon Pilknapper ENT knapp Vri knapp - 

Trykk
Vri knapp -  

Rotate

Menu
- kort trykk Åpner menyen Skroll Velg Velg Skroll

AIS
- kort trykk På/Av - - -

 
På/Av

GAIN
- kort trykk Vis Popp opp - - - Juster

- trykk når dialog 
er åpen

- - AUTO/På/Av AUTO/ På/Av -

- trykk og hold AUTO/On/Off - - - -

SEA
- kort trykk Vis Popp opp - - - Juster

- trykk når dialog 
er åpen - Skroll

AUTO/ På/Av 
eller skift sjøsta-

tus
AUTO/ På/Av -

- trykk og hold AUTO/ På/Av - - - -

RAIN
- kort trykk Vis Popp opp - - - Juster

Tuning  
(R3016 12U/6X)
- kort trykk Aktiver - - - Juster

- trykk når dialog 
er åpen

- - AUTO/ På/Av AUTO/ På/Av -

- trykk og hold AUTO/ På/Av - - - -

View/Vis 
(R2009/R3016)
- kort trykk Aktiver - - - Juster

- trykk når dialog 
er åpen

- - AUTO/ På/Av AUTO/ På/Av -

- trykk og hold AUTO/ På/Av - - - -

EBL/VRM*
- kort trykk Slår på EBL/VRM1

Juster EBL/VRM 
kryssingspunkt -

Skift mellom  
EBL/VRM 
kontroll

Juster 
EBL/VRM

- trykk og hold Skifter mellom EBL/
VRM1 og EBL/VRM2

- - - -

Alerts/Varsel 
Acknowledge/ 
Bekrefte
- kort trykk

Flytter fokus til 
Alarmpanelet og 

kvitterer siste akti-
verte alarm

- - - -

- trykk og hold Flytter fokus til 
alarmpanel

Skroll Velg Velg Skroll

*) For ytterligere detaljer om bruken se EBL/VRM markører i brukermanualen.

R2009/
R3016

R3016 
12U/6X



Menu
Via Menu har du tilgang til under- menyer 
og settinger. Dersom en menu forblir ube-
nyttet i 10 sekunder vil den slåes av.

AIS mål
Som standard viser Mål panelet grunn-
leggende informasjon om 4 mål.  Både Ra-
dar og AIS mål vises, sortert etter avstand.  
Informasjonen er uavhengig av oppsett 
på AIS eller Radar mål.

Gain/Forsterkning
Gain kontrollen øker følsomheten på 
radarmottakeren. Høyere forsterkning gjør 
radaren mer følsom på mottatte ekko, 
og vil vise svakere ekko. Derimot settes 
forsterkningen for høyt vil radar bildet bli 
rotet til med falske ekko.

 ¼ Note: Ikke bruk/reduser Gain- 
kontrollen for å renske sjø- regn- støy i 
radarbilde, bruk sjø- regn- demper.

Gain skal setters slik at  bakgrunnsstøy er 
akkurat synlig. 
Gain/Forsterkning har en manuell og 
Automatisk modus, ref  Meny knapper for 
bruk.

Sjø støy demper
Sjøstøy demper benyttes for å dempe 
sjøstøy nært egen båt.   
Når du øker sjøstøy filteret vil følsomheten 
reduseres rundt båten.  Verdien må ikke 
økes for mye da det vil kunne fjerne ekte 
mål. 
Juster sjø til støyen vises som små prikker 
og det er mulig å skille vanlige ekko fra  
støyen.  
Vær særlig oppmersom på faren på at 
det er mulig å fjerne reelle ekko hvis du 
benytter for høy STC filter.

Du kan velge mellom manuell og autom-
atisk sjødemper. Radaren har forhånds 
instillte modus for Calm/rolig sjø, Moderat 
sjø og Røff /Rough sjø. Ref  Meny knapper 
for bruk av sjøstøy demper.

Regn/Snø støydemper
Regndemper vil redusere effekten av 
radarbølger reflektert fra regn/snø byger. 
Når du øker Regn vil starten på ekko 
slippes gjennom og  lange områder med 
støy generert av regn ekko vil dempes. Du 
bør benytte denne funksjon kun ved regn 
og samtidig være oppmerksom på at 
også reelle mål kan filtreres bort. Regn har 
ikke noen automtisk funksjon.

Tuning (R3016 12U/6X)
Du kan tune inn mottakeren for å maksi-
mum følsomheten for best mulig mottak.  
Tuningen har en manuell og en automa-
tisk funksjon. I automatisk modus justeres 
tuningen når avstand eller pulslenge 
skiftes. 
Manuell tuning bør kun benyttes hvis den 
automtiske tuningen feiler. Du bør vente 
min 10 minutter etter radaren er slått på 
før du tuner manuelt. 
Manuell Tuning utføres best på lang puls-
lengde (24NM) og med mye Gain, juster 
til maks ekko på skjermen.

View/Vis (R2009/R3016)
Vis/View i menyknappene er en snarvei 
til Vis opsjonen i HALO, 3G, 4G, and HD 
radarene. Se View opsjon i menystruk-
turen på de neste sidene.

EBL/VRM markers
Peilielinje, EBL, og avstandsmarkør ,VRM, 
gjør det mulig raskt og enkelt  å måle peil-
ing og avstand til et mål på skjermen.  
To separate sett med EBL/VRM indikatorer 
kan benyttes samtidig for å enkelt ta krys-
speiling eller følge to mål samtidig. EBL/
VRM vises med prikket linje/ring. Nr1 er 
grønn mens nr2 er blå. Den aktive EBL/
VRM linjen er vist med bredere streker, 
men er EBL/VRM låst til en fast posisjon er 
linjene tynnere.

Varsel/Bekrefte  
(Alerts/Acknowledge)
Det er mulig å kvittere alarmer på to 
måter:

• Ved at trykke på menyknappen Bekreft/ 
Acknowledge.

- Den siste alarmen kvitteres ut ved at 
trykke på menyknappen.

- Ved gjentatte trykk kvitteres resten av 
alarmene en etter en. Alarmene er sort-
ert etter faregrad og tid.

• Fra alarmpanelet, som åpnes ved et 
langt trykk på Bekrefte/Acknowledge.

- Benytt pilknappene til å velge alarm. 
Denne vises markert.

- Trykk ENT eller menyknappen Bekrefte/
Acknowledge.

- Trykk EXIT for at stenge alarmpanelet.

Generell meny indikeringer

PS: Menyer er automatisk konfigurert basert på hvilken radar 
antenne som er valgt.

Tegnforklaring:
  Ω    Buet indikator, klokkeindikat

  ≡    Opsjonsliste med 3 eller flere opsjoner

[ = ]  Skift knapp (mellom to valg)

[ √ ]  Sjekkboks

[123] Tastatur

[----]  Skyver/Glider

     Tilgang til undermeny

...      Åpner dialogboks

• Trykk Menu på menyknappne for å åpne hovedmenyen.
• Bruk pilknappene eller vri knappen for å flytte markøren 

rundt i menyene.
• Trykk på vriknappen eller ENT for å åpne en undermeny, 

skifte opsjoner og for å bekrefte valg.
• Trykk EXIT knappen for å gå tilbake i menyer og for å 

avslutte.



PI lines menu

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…

Main menu

View 

Maps  [ √ ]

Apply default settings 

User settings 

TT/AIS 

Speed source  

PPI symbols 

PI1 reset

PI2 reset

PI3 reset

PI4 reset

PM [ √ ]

Advanced 

Settings...

Hovedmeny
Tilgang til hovedmenyen fås ved å trykke Menu i menyknappene. Bruk pilknappene og eller vriknappen for å flytte runt i menyer og 
åpne markert funksjon ved å trykke ENT knappen eller trykk på vriknappen.

R3016 12U/6X 

View menu

Trails & PAST POSN 

Orientation ≡

Motion mode [ = ] 

True motion reset

Offset 

Vectors 

Cursor bearings [ = ]

Brilliance 

User settings menu

Save settings ≡

Load settings ≡

Trails & PAST POSN menu

Presentation [ = ] 

Trails  [ √ ]

Clear trails

Length  ≡

Past positions [ √ ]

Time  ≡

Interval  ≡

Offset menu

Look ahead  [ √ ]

Set offset...

Vectors menu

Vectors  [ √ ]

Presentation [ = ] 

Time  ≡

Brilliance menu

Video radar [----]

Own ship [----]

NAV symbols [----]

Menu [----]

TRKG symbols [----]

PPI symbols menu

PI lines 

Maps...

Range rings  [ = ] 

Heading line off

Overlay graphic off

TT/AIS menu

Cancel all

Cancel selected target

CPA/TCPA limit...

AIS 

Target association 

Training  [ √ ]

Speed source menu

Stabilization  [ = ] 

Sources  ≡

Manual speed  [123]

Drift/Set  [ √ ]

Drift [123]

Set  [123]

AIS menu

Class filter   ≡

Range filter [ √ ]

Range [123]

Speed filter [ √ ]

Speed [123]

AUTO-Activation [ √ ]

Lost warning [ √ ]

Physical AtoN [ √ ]

Virtual AtoN [ √ ]

Target association menu

Target ASSOC  ≡

Range [123]

Delta speed [123]

Delta course [123]

Advanced menu

IR ≡

Noise rejection ≡

Target boost ≡ 

Target expansion ≡

Fast scan mode  [ √ ]



PPI-symboler-meny

Range rings  [ = ] 

Heading line Av

Overlay graphic Av

Alarmsonemeny

Alarmsone 1 [ √ ]

Juster 

Utforming [ = ]

Alarm når [ = ]

Alarmsone 2 [ √ ]

Juster 

Utforming [ = ]

Alarm når [ = ]

Følsomhet [----]

Finjusteringsmeny

Auto  [ √ ]

Finjustere [----]

Avansert meny

Brukermodus  ≡ 

Terskel [------]

IR ≡

Støydemping ≡ 

Målutvidelse ≡ 

Målforstørrelse ≡

Målseperasjon ≡ 

Hurtigskanning [√]

AIS-meny

Filtrer alt [ √ ]

Filtrer sikre [ √ ]

Filtrer fart  ≡

Filtrer område  ≡

Tapt advarsel [ √ ]

Alarmsone justeringsmeny

Avstand [-----------]

Dybde [-----------]

Peiling [-----------]

Bredde [-----------]

TT/AIS-meny

Avbryt alt

Kanseller valgt mål

CPA-/TCPA-grense...

AIS 

Fartskildemeny

Stabilisering  [ = ] 

Fartskilde  ≡

Hovedmeny

Radarkilde ≡

TT/AIS 

Fartskilde  

PPI-symboler 

Alarmsoner 

Finjustere 

Avansert 

Innstillinger...

R2009/R3016 

Viser hvilken radar som er tikoblet.



For full betjening referer vi til brukermanualene:

R2009/R3016_OM_NO_988-11083-00X og R3016-12U/6X_OM_EN_988-10911-00X.

Alarm indikeringer
Når en alarm er utløst vil alarmen vises i Alarmpanelet. Alarmer og advarsler forblir i alarmpanelet inntil årsaken for alarmen er borte 
og alarmen er kvittert ut.  
Alarmene er sortert og vises etter faregrad, alarmer kommer før varsler, og begge er sortert etter alder. 
Når feilen er rettet og alarmen er kvittert ut vil den forsvinne fra alarmpanelet. 
Deter ikke mulig å kvittere ut varsler (Caution), de vil automatisk forsvinne når de ikke er  aktive lengere.

Ansvarsoverføring benyttes i et INS system i en prosess for å redusere antall alarmer på broen. 

Alarm type Ikon Status Indikering

Alarm

Aktiv - 
ikke kvittert,  
lyd ikke avstilt

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Lydalarm

Aktiv - 
ikke kvittert,  
lyd avstilt

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
kvittert

Fast symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
ansvar overført

Fast symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
ikke kvittert

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Advarsel/Warning

Aktiv - 
ikke kvittert,  
lyd ikke avstilt

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Lydalarm

Aktiv - 
ikke kvittert,  
lyd avstilt

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
kvittert

Fast symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
ansvar overført

Fast symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Aktiv - 
ikke kvittert

Blinkende symbol og beskrivende tekst
Ingen lydalarm

Varsel/Caution
Aktiv Fast symbol og beskrivende tekst

Ingen lydalarm

*988-10951-002*


