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Luku 1: Tärkeitä tietoja
Varoitus: Tuotteen asennus ja käyttö
• Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää toimitettujen
ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa henkilövahingon vaaran, aluksen vaurioitumisriskin
ja/tai aiheuttaa laitteen suorituskyvyn huonontumisen.

• Raymarine suosittelee, että asennus jätetään Raymarine-yhtiön
valtuuttaman asentajan suoritettavaksi. Sertifioitu asennus tuo
mukanaan lisätakuuehtojen edut. Jos tarvitset lisätietoja, ota
yhteys Raymarine-jälleenmyyjään ja tutustu tuotteen mukana
lähetettyyn erilliseen takuutodistukseen.

Varoitus: Potentiaalinen kipinälähde (kaasujen
syttymisvaara)
Tätä tuotetta EI ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa
olosuhteissa tai herkästi syttyvissä olosuhteissa. ÄLÄ asenna
tätä laitetta vaaralliseen / herkästi syttyvään ympäristöön (kuten
moottoritilaan tai lähelle polttoainetankkeja).

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Tarkista ja varmista ennen käyttöjännitteen päälle kytkentää tähän
laitteeseen, että maadoitus on suoritettu annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Varoitus: Positiivisesti maadoitetut järjestelmät
Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on positiivisesti maadoitettu.

Varoitus: Virran poiskytkentä
Varmista, että aluksen jännitesyöttö on kytketty POIS PÄÄLTÄ
ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä tuotetta. ÄLÄ liitä tai irrota
laitetta jännitesyötön ollessa kytkettynä päälle ellei tässä ohjeessa
nimenomaisesti toisin pyydetä tekemään.

Varoitus: Käyttöjännite
Tämän tuotteen liittäminen ilmoitettua maksimikäyttöjännitettä
suurempaan käyttöjännitteeseen saattaa aiheuttaa laitteen pysyvän
vaurioitumisen. Lisätietoja käyttöjännitteestä on kohdassa Tekniset
tiedot.

Huomautus: Virransyötön suojaus
Kun asennat tätä tuotetta, varmista että virtalähde on suojattu
asianmukaisella tavalla sopivasti mitoitetun sulakkeen tai
automaattisen varokkeen avulla.

Huomautus: Aurinkosuoja
• Mikäli laitteesi mukana on toimitettu aurinkosuoja, suojaa laite
UV-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta pitämällä aurinkosuojaa
näytön päällä aina kun monitoiminäyttöä ei käytetä.

• Poista aurinkosuojat laitteista veneen kulkiessa suurella
nopeudella riippumatta siitä kulkeeko vene vedessä vai
vedetäänkö venettä peräkärryssä.

Tärkeitä tietoja 11



Huomautus: Tuotteen puhdistus
Kun puhdistat laitteita:

• Jos tuotteesi sisältää näyttöruudun, ÄLÄ pyyhi näyttöruutua
kuivalla kankaalla koska näytön pinnoitus saattaa naarmuuntua.

• ÄLÄ käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia
tuotteita.

• Älä käytä painepesureita.

Huomautus: Huolto ja ylläpito
Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki
huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun
Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon
suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.

TFT-näytöt
Näytön värit voivat näyttää vaihtelevan mikäli näyttöä katsellaan värillistä taustaa
vasten tai värillisessä valaistuksessa. Kyseessä on normaali ilmiö, joka liittyy
kaikkiin TFT-näyttöihin (Thin Film Transistor).

Suojaus veden vaikutuksia vastaan
Veden laitteen sisään pääsyyn liittyvä vastuuvapauslauseke
Vaikka tämän tuotteen suojausluokka täyttää ilmoitetun IPX-standardin vaatimukset
(kts. tuotteen Tekniset tiedot), vettä voi päästä laitteen sisään ja laite voi vaurioitua,
mikäli laite altistetaan painepesulle. Raymarine ei myönnä takuuta painepesulle
altistetuille laitteille.

Vastuuvapauslauseke
Raymarine ei takaa, että tämä tuote olisi täysin vapaa virheistä tai että se on
yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on valmistanut joku muu henkilö
tai taho kuin Raymarine.
Raymarine ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat käyttäjän
kyvyttömyydestä tai osaamattomuudesta tämän laitteen käyttöön liittyen,
laitteen yhteistoiminnasta muiden valmistajien kanssa tai laitteen hyödyntämissä
kolmannen osapuolen tuottamissa karttatiedoissa tai muissa tiedoissa olevien
virheiden johdosta.

EMC—asennusohjeet
Raymarine—laitteet ja —varusteet täyttävät laitteiden välisiä sähkömagneettisia
häiriöitä minimoivien soveltuvien sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät
, Electromagnetic Compatibility (EMC) -säädökset. Mainittujen säädöksien
tavoitteena on minimoida laitteiden väliset ja laitteiden suorituskykyä heikentävät
häiriöt.
Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys sille, että
EMC-suorituskykyä ei vaaranneta.

Huom: Alueilla joissa esiintyy runsaasti EMC-häiriöitä laitteen käytön aikana voi
ilmetä jonkin verran havaittavissa olevia häiriöitä. Jos näin tapahtuu laitteen ja
häiriölähteen keskinäistä etäisyyttä tulee lisätä.
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Optimaalisen EMC-suorituskyvyn aikaansaamiseksi suosittelemme seuraavia
toimenpiteitä:
• Raymarine—laitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit
– Vähintään 1m (3jalan) etäisyys lähettävistä laitteista tai kaapeleista joissa
kulkee RF-signaaleita (esim. VHF-radiot, -kaapelit ja -antennit). SSB-radioiden
tapauksessa etäisyyden tulee olla vähintään 2 metriä (7 jalkaa).

– Yli 2m (7jalan) etäisyys tutkasäteestä. Tutkasäteen keilan voidaan normaalisti
olettaa ulottuvan 20 astetta tutka-antennin ylä- ja alapuolelle.

• Tuotteen virransyöttö tulee toteuttaa erillisen akun, ei käynnistysakun kautta.
Tämä on tärkeää jotta ei-toivotut reaktiot ja tietojen menetykset voidaan
eliminoida moottorin käynnistyksen yhteydessä.

• Liitännät toteutetaan käyttämällä Raymarine-yhtiön määrittämiä kaapeleita.
• Kaapeleita ei katkaista tai jatketa, ellei asennusohjeissa erikseen anneta ohjetta
mainituista toimenpiteistä.

Huom: Mikäli veneen rakenteet estävät jonkin edellä mainitun suosituksen
vaatimuksien täyttämisen, varmista kuitenkin että eri sähkölaitteiden keskinäiset
etäisyydet ovat mahdollisimman suuret jolloin saat aikaan parhaan mahdollisen
EMC-suorituskyvyn koko asennukselle.

Häiriönpoistoferriitit
• Raymarine—kaapeleihin voidaan esiasentaa tai jälkiasentaa häiriönpoistoferriitit.
Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn takaamiseksi. Jos
kaapeleihin toimitetaan ferriitit (ei esiasennettuja) mukana toimitetut ferriitit tulee
asentaa kaapeleihin mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

• Mikäli häiriönpoistoferriitti on poistettava kaapelista esimerkiksi asennuksen
tai huollon aikana, kyseinen häiriönpoistoferriitti on ehdottomasti asennettava
takaisin alkuperäiseen kohtaan kaapelia ennen kuin laitetta ryhdytään
käyttämään.

• Käytä vain oikean tyyppisiä häiriönpoistoferriittejä, joita on saatavissa
Raymarine-jälleenmyyjiltä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

• Asennuksissa joissa edellytetään useampia häiriönpoistoferriittejä tulee käyttää
ylimääräisiä vedonpoistajia tai kaapelikiinnikkeitä ylimääräisten ferriittien
kaapeleihin kohdistaman rasituksen minimoimiseksi.

Liitännät muihin laitteisiin
Tarve muiden kuin Raymarine-yhtiön valmistamien kaapeleiden suojaamiseen
ferriittien avulla.
Mikäli Raymarine-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka eivät ole
Raymarine-yhtiön valmistamia, häiriönpoistoferriitti on AINA asennettava siihen
päähän kaapelia, joka on lähempänä Raymarine-laitetta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Raymarine Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset EMC 2004/108/EC -
direktiivin vaatimukset.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa asianomaisilta
tuotesivuilta Internet-sivuilta osoitteessa www.raymarine.com.
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Tuotteen poisto käytöstä
Tämä tuote on poistettava käytöstä WEEE-direktiivin ohjeiden mukaisella tavalla.

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment) edellyttää
elektronisten tuotteiden kierrätystä.

Takuu ja laitteen rekisteröinti
Rekisteröi Raymarine-tuotteen omistussuhde vierailemalla Internet-sivuilla
osoitteessa www.raymarine.com.
Rekisteröimällä tuotteen voit hyödyntää täydet takuuehdot. Laitteen pakkaus
sisältää viivakooditarran joka sisältää laitteen sarjanumeron. Tarvitset sarjanumeron
rekisteröidäksesi tuotteen Internet-sivujen kautta. Säilytä tarra myöhempää käyttöä
varten.

IMO ja SOLAS
Tässä manuaalissa kuvattu laite on tarkoitettu käytettäväksi vain huviveneissä
sekä työveneissä, jotka eivät kuulu IMO:n (International Maritime Organization) tai
SOLAS:ksen (Safety of Life at Sea) säädöksiin.

Tekninen tarkkuus
Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa olevat tiedot tuotantohetkellä
olivat virheettömät. Raymarine ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista
epätarkkuuksista tai puutteista. Jatkuvan tuotteiden kehitykseen liittyvän
tuotepolitiikkamme takia tuotteiden ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia ilman
ennakkoilmoitusta. Edellisen seurauksena Raymarine ei vastaa mahdollisista tämän
dokumentin ja tuotteen ominaisuuksien välisistä eroista. Varmista että käytössäsi
on uusimmat versiot tuotteen dokumentoinnista tarkistamalla saatavissa oleva
dokumentointi Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.
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2.1 Dokumentointitiedot
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä Raymarine-tuotteeseen liittyviä tietoja.
Dokumentin sisältämät tiedot auttavat sinua:
• suunnittelemaan asennuksen ja varmistumaan siitä, että käytettävissä ovat
kaikki tarvittavat osat;

• asentamaan ja liittämään tuotteesi osaksi laajempaa yhteenliitettyä
merielektroniikkajärjestelmää;

• suorittamaan vianhakuun liittyviä toimenpiteitä ja ottamaan yhteyttä tekniseen
tukeen tarvittaessa.

Tämän ja muita Raymarinen tuotedokumentteja voit ladata PDF-muodossa
Internet-osoitteesta www.raymarine.com.

Soveltuvat tuotteet
Tämä dokumentti liittyy seuraaviin tuotteisiin:

Tuotenumero Nimi Tuotekuvaus
E70327 i70s monitoimi

mittarinäyttö

Dokumentin piirustukset
Tuotteesi voi poiketa jossain määrin tässä dokumentissa kuvatuista kuvista,
tuotemallista ja valmistusajankohdasta riippuen.
Kaikki kuvat ovat vain ohjeellisia.

Tuotteen dokumentaatio
Tuotteeseen on saatavissa seuraavia dokumentteja.
Tuotekuvaus Tuotenumero
i70s Asennus- ja käyttöohjeet
i70s-laitteen asennus- ja käyttöohjeet ja liitäntä osaksi
laajempaa merielektroniikkajärjestelmää.

88056 / 81364

i70s Asennussapluuna
i70s-laitteen pinta-asennuksen asennuskaavio.

87260

Lisädokumentaatio
Tuotekuvaus Tuotenumero
SeaTalk ng® Referenssimanuaali 81300
iTC–5 Asennusohjeet 87138

16

http://www.raymarine.com


2.2 Tuotteen esittely
i70s on monitoimintoinen mittarinäyttö, joka sisältää AIS-toiminnot. Yhdessä
yhteensopivien mittariantureiden ja iTC-5-yksikön kanssa i70s tarjoaa tarkan
tilannekuvan ympäristö-, navigointi- ja alustietoineen.

i70s sisältää seuraavat ominaisuudet:
• 4.1” kirkas värillinen LCD-näyttö laajoilla katselukulmilla
• SeaTalk ng®, NMEA 2000 ja SeaTalk -yhteensopiva
• Säänkestävä optisesti liimattu LCD-näyttö
• Kookkaat selkeät numerot ja merkit (maks. korkeus 43 mm / 1.7 tuumaa)
helpottaa luettavuutta kaikissa olosuhteissa

• Helppokäyttöinen LightHouseTM-käyttöjärjestelmä
• AIS-toistin ja AIS-kohteiden näyttö
• Datanäkymät sisältävät mm. seuraavat: Tuuli, Nopeus, Syvys, Tridata, Moottori,
Ympäristö, Polttoaine, Navigointi

• 12 VDC käyttö
• Matala tehonkulutus
• Suojausluokka IPX6 ja IPX7

Dokumentointi- ja tuotetiedot 17
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3.1 Asennuksen tarkistuslista
Asennus sisältää seuraavat toimenpiteet:

Asennustehtävä
1 Suunnittele järjestelmäsi.
2 Kerää kaikki tarvittavat laitteet ja työkalut saataville etukäteen
3 Aseta kaikki laitteet asennuskohteisiin.
4 Reititä kaikki kaapelit
5 Poraa tarvittavat asennusreiät ja kaapeleiden läpivientiaukot
6 Suorita kaikki liitännät kaapeleiden ja laitteiden välille
7 Kiinnitä kaikki laitteet paikoilleen
8 Kytke virta ja testaa järjestelmän toiminta

Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio on oleellinen osa asennustöitä. Kytkentäkaaviosta on lisäksi
hyötyä myöhemmin tehtävissä järjestelmän laajennuksissa tai huoltoon liittyvissä
tehtävissä. Kytkentäkaavion tulisi sisältää seuraavat tiedot:
• Kaikkien komponenttien sijainti.
• Liittimet, kaapelityypit, reitit ja pituudet.
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3.2 Toimituksen sisältö
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat osat.

1. Dokumentointi
2. Paneelin tiiviste
3. 400 mm (15.7 tuumaa)SeaTalk ng® -haarakaapeli (A06038)
4. i70s-mittarinäyttö (mukana näppäinpainikematto ja musta kehys (A80353)

asennettuina)
5. Aurinkosuoja (A80357)
6. Asemetallinen kehys (varalle) (A80354)
7. Asennustarvikkeet x 4
Pura lähetyspaketti varovasti osien vaurioitumisen tai katoamisen välttämiseksi ja
tarkista sisältö vertaamalla yllä olevaan listaan. Säilytä pakkaus ja dokumentointi
myöhempää käyttötarvetta varten.
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3.3 Yhteensopivat kaikuanturit
Luettelo yhteensopivista antureista on kohdassaLuku 18 Valinnaiset varusteet.
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3.4 Ohjelmistopäivitykset
Laitteen ohjelmisto on päivitettävissä.
• Raymarine julkistaa säännöllisin välein ohjelmistopäivityksiä jotka parantavat
tuotteiden ominaisuuksia ja suorituskykyä.

• Voit päivittää tuotteen ohjelmiston tuotteeseen liitetyllä yhteensopivalla
monitoiminäytöllä.

• Lisätietoa viimeisimmistä ohjelmistopäivityksistä sekä ohjelmistoon päivitykseen
liittyvät ohjeet löytyvät Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com/software/

• Jos olet epävarma oikeasta päivitystavasta ota yhteys jälleenmyyjään tai
Raymarinen tekniseen tukeen.

Huomautus: Ohjelmistopäivityksien asennus
Asiakas suorittaa ohjelmistopäivitykset omalla vastuullaan. Ennen
päivityksen aloittamista varmista, että olet varmuuskopioinut
mahdolliset tärkeä tietosi.
Varmista, että laitteen virransyöttö toimii luotettavasti koko
ohjelmistopäivityksen ajan ja että lataustoiminto ei pääse
keskeytymään.
Epätäydellisten ohjelmistopäivityksien aiheuttamat vauriot eivät
kuulu Raymarinen myöntämän takuun piiriin.
Lataamalla ohjelmistopäivityspaketin hyväksyt samalla tässä
mainitut ehdot.
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3.5 Työkalut
Asennuksessa tarvittavat työkalut

1. Sähköpora
2. Kuviosaha
3. Ruuvimeisseli
4. Sopivan kokoinen (10 mm ... 30 mm)

reikäsaha
5. Viila
6. Eristysnauha
7. Sopivan kokoinen poranterä (1)

Huom: (1) Poranterän koko riippuu asennuskohteen materiaalista ja paksuudesta.
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3.6 Tyypilliset järjestelmät
Seuraavat kuvat esittävät tyypilliseen järjestelmään liitettävissä olevia eri tuotteita.

Esimerkki: Yksinkertainen ympäristötietoja keräävä tietojärjestelmä

Kohde Tuotekuvaus
1 Mittarinäyttö (esim. i70s)
2 SeaTalk ng® 12 VDC jännitelähde
3 iTC-5-muunnin
4 Syvyysanturi (analoginen)
5 Nopeus / Lämpötila-anturi (Analoginen)
6 Tuulianturi (analoginen)
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Esimerkki: Laajennettu järjestelmä ilman autopilottia

Kohde Tuotekuvaus
1 AIS-vastaanotin / lähetin (AIS350 / AIS650)
2 Mittarinäyttö (esim. i70s)
3 LifeTag — Mies yli laidan (MOB) -järjestelmä
4 SeaTalk ng® GPS/GNSS-vastaanotin (esim. RS130)
5 SeaTalk ng® 12 VDC jännitelähde
6 Fluxgate-kompassi
7 SeaTalk - SeaTalk ng® -muunnin
8 Alus / Moottorijärjestelmät
9 iTC-5-muunnin
10 Peräsinreferenssi
11 Syvyysanturi (analoginen)
12 Tuulianturi (analoginen)
13 Nopeus / Lämpötila-anturi (Analoginen)
14 ECI-100

Huom: Moottorityypistä riippuen voi olla
mahdollista liittää moottorijärjestelmä suoraan
SeaTalk ng®-runkokaapeliin käyttämällä
SeaTalk ng® - DeviceNet -adapterikaapelia. Ilman
ECI-100-yksikköä käytettävissä olevat tiedot
rajoittuvat vakiomuotoiseen NMEA 2000-dataan.
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Esimerkki: Laajennettu järjestelmä autopilotilla

Kohde Tuotekuvaus
1 AIS-vastaanotin / lähetin (AIS350 / AIS650)
2 Mittarinäyttö (esim. i70s)
3 LifeTag — Mies yli laidan (MOB) -järjestelmä
4 Autopilottiohjain (esim. p70s tai p70Rs)
5 EvolutionTM-autopilotti
6 SeaTalk ng® GPS/GNSS-vastaanotin (esim. RS130)
7 SeaTalk - SeaTalk ng® -muunnin
8 iTC-5-muunnin
9 ACU (Autopilotin ohjainyksikkö)
10 ECI-100

Huom: Moottorityypistä riippuen voi olla
mahdollista liittää moottorijärjestelmä suoraan
SeaTalk ng®-runkokaapeliin käyttämällä
SeaTalk ng® - DeviceNet -adapterikaapelia. Ilman
ECI-100-yksikköä käytettävissä olevat tiedot
rajoittuvat vakiomuotoiseen NMEA 2000-dataan.

11 Alus / Moottorijärjestelmät
12 Syvyysanturi (analoginen)
13 Tuulianturi (analoginen)
14 Nopeus / Lämpötila-anturi (Analoginen)
15 Peräsinreferenssi
16 12 VDC / 24 VDC jännitelähde (syöttää virtaa

SeaTalk ng®-runkokaapeliin).
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3.7 Järjestelmän yhteyskäytännöt
Tämä laite voidaan liittää erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin tietojen jakamiseksi ja
kokonaisjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi.
Nämä liitännät on mahdollista toteuttaa useamman erilaisen yhteyskäytännön
avulla. Nopea ja tarkka tietojen keruu saadaan aikaan seuraavilla
yhteyskäytännöillä:
• SeaTalk ng®

• NMEA 2000
• SeaTalk

Huom: Voi olla että oma järjestelmäsi ei hyödynnä kaikkia tässä luvussa kuvattuja
yhteyskäytäntöjä.

SeaTalkng ®
SeaTalkng ® (Next Generation) on tehostettu yhteyskäytäntö yhteensopivien
merielektroniikkalaitteiden ja -varusteiden liittämiseen toisiinsa. Korvaa aiemmat
SeaTalk - ja SeaTalk2 -protokollat.
® hyödyntää yhtä runkokaapelia, johon yhteensopivat laitteet liitetään
haarakaapeleiden avulla. Data ja virta välittyvät runkokaapelin kautta. Laitteet,
joiden virrankulutus on tarpeeksi pieni, voivat saada virran verkon kautta, mutta
laitteet joiden virrankulutus on suuri tarvitsevat erillisen virransyötön.
SeaTalkng ® on NMEA 2000-standardiin ja laajasti käytettyyn CAN-väylään
perustuva Raymarine-yhtiön toteuttama laajennus. Yhteensopivat NMEA 2000-
ja SeaTalk - sekä SeaTalk2 -laitteet voidaan myös liittää käyttämällä soveltuvia
liitäntäsovittimia tai sovitinkaapeleita.

NMEA 2000
NMEA 2000 tarjoaa oleellisen parannuksen NMEA 0183:een verrattuna,
erityisesti mitä tulee dataväylän tiedonsiirtonopeuteen ja liitettävyyteen. Yhdellä
fyysisellä väylällä voi viestittää samanaikaisesti jopa 50 laitetta, kunkin solmun
ollessa fyysisesti osoitettavissa. Standardi kehitettiin erityisesti sallimaan eri
merielektroniikkavalmistajien kaikkien laitteiden keskinäinen tiedonvaihto yhteistä
standardoitua väylää ja viestityyppejä käyttämällä.

SeaTalk
SeaTalk on yhteyskäytäntö joka mahdollistaa yhteensopivien laitteiden keskinäisen
tiedonvaihdon.
SeaTalk -kaapelijärjestelmää käytetään liittämään erilaiset yhteensopivat laitteet ja
mittarit toisiinsa. Kaapeli välittää virran ja datan ja mahdollistaa laitteiden liittämisen
toisiinsa ilman erillistä keskusyksikköä.
SeaTalk -järjestelmään on mahdollista kytkeä lisää laitteita yksinkertaisesti
liittämällä ne olemassa olevaan verkkoon. SeaTalk -laitteet voivat vaihtaa tietoja
myös ei-SeaTalk -laitteiden kanssa käyttämällä NMEA 0183-standardiin perustuvaa
liitäntää, mikäli sellainen on laitteissa käytettävissä.
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3.8 Varoitukset ja huomautukset
Tärkeää: Ennen jatkamista, varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän
dokumentin osassa Luku 1 Tärkeitä tietoja luetellut varoitukset ja huomautukset.
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3.9 Asennuspaikkaan liittyvät yleiset vaatimukset
Tärkeitä tuotteen asennuskohteen valintaan liittyviä seikkoja.
Laite soveltuu asennukseen sekä ulkotiloihin että kannen alapuolelle sisätiloihin.
Tuote tulee asentaa siten, että se on
• suojattu fyysisiltä vaurioilta ja liialliselta tärinältä.
• hyvin tuuletettu ja etäällä lämmönlähteistä.
• etäällä mahdollisista paloherkistä tiloista kuten konehuoneesta,
polttoainetankeista tai kaasupullojen säilytyslokerosta.

Kun valitset laitteen asennuspaikkaa ota huomioon seuraavat seikat varmistaaksesi
ongelmattoman ja luotettavan toiminnan:
• Käytettävyys — laitteen ympärillä tulee olla riittävästi vapaata tilaa jotta kaapelit
voidaan liittää laitteeseen ilman liian tiukkoja kaapeleiden taivutuksia.

• Diagnostiikka — laite tulee asentaa paikkaan joka mahdollistaa diagnostiikkaan
liittyvien LEDien helpon luettavuuden.

Huom: Kaikki tuotteet eivät sisällä diagnostiikka-LEDejä. Lisätietoja
kohdassaLuku 15 Systeemitietoihin liittyvä vianmääritys.

• Sähköiset häiriöt — laite tulee asentaa riittävän etäälle laitteista jotka voivat
aiheuttaa häiriöitä (moottorit, generaattorit ja radiolähettimet ja -vastaanottimet).

• Magneettinen kompassi — ohjeita ja suosituksia magneettikompassin ja
tämän tuotteen väliseen minimietäisyyteen liittyen on kohdassa Kompassin
turvaetäisyys.

• Virta — kaapelivetojen pituuksien minimoimiseksi tämä tuote tulee sijoittaa
mahdollisimman lähelle aluksen DC-virtalähdettä.

• Asennuspinta — varmista, että tämä tuote on kiinnitetty riittävän tukevaan
asennuspintaan. Tarkista kohdassa Tekniset tiedot tälle tuotteelle ilmoitettu
paino ja varmista, että suunniteltu asennuskohde ja sen rakenteet ja pinnat
kestävät tuotteen painon kaikissa olosuhteissa. ÄLÄ asenna laitteita tai leikkaa
aukkoja kohtiin, jotka voivat vaarantaa aluksen rakenteiden kestävyyden tai
turvallisuuden.

Kompassin turvaetäisyys
Estä ei-toivotut aluksen magneettikompassiin kohdistuvat häiriöt varmistamalla,
että kompassin ja laitteen välillä on riittävä välimatka.
Kun valitset sopivaa asennuskohtaa tuotteelle pyri maksimoimaan laitteiden
etäisyys kompasseista. Tyypillisesti välimatkan tulee olla vähintään 1 metri (3 jalkaa)
kaikkiin suuntiin. Joidenkin pienempien alusten tapauksessa mainitun vaatimuksen
täyttäminen voi osoittautua mahdottomaksi. Näissä tapauksissa asennuspaikan
valinnassa tulee varmistaa, että tuote ei virta päälle kytkettynä vaikuta kompassin
toimintaan.

Katsekulmaan liittyviä kommentteja
Katselukulma vaikuttaa näytön kontrastiin, väritoistoon sekä yötilan näkyvyyteen,
josta syystä Raymarine suosittelee näytön kytkemistä päälle asennuskohdetta
suunniteltaessa ja testattaessa. Näin menetellen voit varmistaa, että lopullinen
sijoituskohde tuottaa parhaan mahdollisen näkyvyyden.
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3.10 Tuotteen mitat
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4.1 Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita

Kaapelityypit ja pituudet
On tärkeää käyttää oikean tyyppisiä ja oikeanpituisia kaapeleita
• Ellei muuta ole mainittu, käytä vain Raymarine-yhtiön toimittamia vakiotyyppisiä
kaapeleita.

• Kun käytät muita kuin Raymarine-kaapeleita, varmista, että kaapeleiden laatu
ja poikkipinta-ala on sopiva. Pitemmät virransyöttökaapelit saattavat vaatia
poikkipinta-alaltaan suurempia kaapeleita kaapelin pituuden aiheuttaman
jännitehäviön kompensoimiseksi.

Kaapeleiden reititys
Kaapelit on reititettävä oikein suorituskyvyn optimoimiseksi ja kaapeleiden
käyttöiän maksimoimiseksi.
• ÄLÄ taivuta kaapeleita liikaa. Mikäli mahdollista, varmista että on vähintään 200
mm (8 tuumaa) / minimi taivutussäde on 100 mm (4 tuumaa).

• Suojaa kaikki kaapelit fyysisiltä vaurioilta ja lämmölle altistumiselta. Käytä
kaapelikouruja tai —putkia aina kun se on mahdollista. ÄLÄ reititä kaapeleita
pilssien tai oviaukkojen kautta tai liikkuvien tai kuumien kohteiden läheltä.

• Kiinnitä kaapelit kunnolla paikoilleen käyttämällä nippusiteitä tai
kiinnitysankkureita. Kierrä ylimääräinen kaapeli kiepille ja aseta suojaan sopivaan
paikkaan.

• Kaapelin tai johdon kulkiessa laipion läpi tai kannen läpi on käytettävä
vedenpitävää läpivientiä.

• ÄLÄ reititä kaapeleita moottoreiden tai loisteputkien läheltä.
Reititä kaapelit aina mahdollisimman etäälle seuraavan tyyppisistä kohteista:
• muut laitteet ja kaapelit,
• suuria virtoja välittävistä AC- ja DC-syöttökaapeleista,
• antenneista.

Vedonpoisto
Varmista, että kaapelien on suoritettu asianmukaisella tavalla. Suojaa liittimet
mekaanisilta rasituksilta ja varmista, että ne eivät voi irrota vahingossa esimerkiksi
voimakkaassa merenkäynnissä.

Kaapeleiden suojat
Varmista, että kaikki datakaapelit on suojattu riittävän hyvin ja että suojat ovat ehjät
(esim. suojavaipat eivät ole hankautuneet rikki ahtaissa paikoissa).
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4.2 Liitäntöjen esittely
Seuraavat tiedot auttavat sinua tunnistamaan tuotteen liitännät.
Liitin Määrä Liitäntä kohteeseen: Soveltuvat kaapelit

1 1. SeaTalk ng-
runkokaapeli

2. NMEA 2000
-runkokaapeli

3. SeaTalk
-runkokaapeli

1. SeaTalk ng

-haarakaapelit
2. SeaTalk ng -

DeviceNet
-adapterikaapeli
(A06045)

3. SeaTalk - SeaTalk ng

-adapterikaapeli
(A06073)

SeaTalkng ®-kaapeleiden liittäminen

1. Käännä laitteessa oleva kaapeliliittimen lukituskaulus auki-asentoon.
2. Varmista, että kaapelin liitin on oikeassa asennossa.
3. Työnnä kaapelin liitin pohjaan asti.
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4. Kierrä lukituskaulusta myötäpäivään kunnes se on lukitussa asennossa (2
napsausta).

SeaTalkng ® tuotteiden kuorma
SeaTalkng ®-runkokaapeliin liitettävissä olevien laitteiden lukumäärä riippuu kunkin
laitteen virrankulutuksesta sekä runkokaapelin fyysisestä pituudesta.
SeaTalkng ® tuotteilla on nk. LEN-luku (Load Equivalency Number), joka ilmaisee
tuotteen tehonkulutuksen. Kunkin tuotteen LEN-luku löytyy tuotteen teknisistä
tiedoista.
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4.3 SeaTalkng ®-jännitelähde
Virta syötetään laitteeseen SeaTalkng ®-runkokaapelin kautta.
SeaTalkng ®-runkokaapeli tarvitsee yhden 12 VDC , joka liitetään
SeaTalkng ®-runkokaapeliin. Mainittu virtalähde voi olla:
• akku (1), sähköpaneelin kautta,
• Autopilot Control Unit (ACU)(2) -yksikön,
• SPX-kurssitietokoneen (2),
• 24 V järjestelmissä 5 A:n vakavoidun jatkuvakäyttöisen 24 VDC - 12 VDC
muuntimen.

Huom:
• (1) Aluksenmoottorin käynnistysakkua EI tule käyttää SeaTalkng ®-runkokaapelin
virransyöttöön koska moottorin käynnistys aiheuttaa äkillisiä jännitteen
putoamispiikkejä jotka voivat häiritä laitteiden toimintaa.

• (2) ACU-100- ja SPX-5- laitteiden virransyöttöä ei voida toteuttaa
SeaTalkng ®-runkokaapelin kautta.

SeaTalkng ®-virransyöttöliitäntä
Pienet järjestelmät
Mikäli runkokaapelin pituus on 60 m (197 jalkaa) tai vähemmän, virransyöttöliitäntä
voidaan kytkeä mihin tahansa kohtaan runkokaapelia.

Isot järjestelmät
Jos runkokaapelin pituus on suurempi kuin 60 m (197 jalkaa), virransyöttöliitännän
piste tulee valita siten, että molemmat puolet runkokaapelista muodostavat
suunnilleen saman suuruisen virtakuorman. Virransyöttöliitännän sopiva kohta
runkokaapelissa valitaan käyttämällä apuna laitteiden Load Equivalency Number -
eli LEN-lukua.

Yllä olevassa esimerkissä järjestelmän yhteenlaskettujen LEN-lukujen summa on 10
joten optimaalinen virransyöttöliitännän kohta on sellainen, jossa liitäntäpisteiden
molemmin puolin muodostuu noin 5 LEN:in kuorma.
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Johtosulakkeen ja termisen lämpökatkaisijan arvot
SeaTalkng ®-verkon virtalähde tulee suojata johtosulakkeella tai termisellä
katkaisimella.
Johtosulakkeen arvo Termisen katkaisijan arvo
5 A 3 A (jos liität vain yhden laitteen)

Huom: Lämpökatkaisijan sulakearvo riippuu liitettävien laitteiden lukumäärästä.
Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään.

SeaTalkng ®-järjestelmän kuormitus
Maksimikuorma / SeaTalkng ®-järjestelmän LEN-luku riippuu runkokaapelin
pituudesta.
Kuormatyyppi Runkokaapelin pituus Kokonais-LEN
Epäsymmetrinen 20 m (66 jalkaa) 40
Epäsymmetrinen 40 m (131 jalkaa) 20
Epäsymmetrinen 60 m (197 jalkaa) 14
Symmetrinen 60 m (197 jalkaa) tai

vähemmän
100

Symmetrinen 80 m (262 jalkaa) 84
Symmetrinen 100 m (328 jalkaa) 60
Symmetrinen 120 m (394 jalkaa) 50
Symmetrinen 140 m - 160 m (459 jalkaa

- 525 jalkaa)
40

Symmetrinen 180 m - 200 m (591 jalkaa
- 656 jalkaa)
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Virransyöttö — SeaTalkng ®
Suositukset sekä parhaaksi katsotut toimenpiteet.
• Käytä vain hyväksyttyjä SeaTalkng ®-virtakaapeleita. ÄLÄ käytä toisen laitteen
virtakaapelia tämän tuotteen kanssa.

• Alla lisätietoja tyypillisistä virransyöttöratkaisuista.

Tärkeää: Suunnittelussa ja johdotuksessa tulee ottaa huomioon järjestelmän
muut laitteet, joista jotkut (kuten kaikumoduulit) saattavat vaatia suuria
virtapiikkejä aluksen virransyöttöjärjestelmästä.

Huom: Alla olevat tiedot ovat vain ohjeellisia ja auttavat suojaamaan laitettasi.
Ohjeet kattavat yleiset alusten virransyöttöratkaisut mutta EIVÄT kata kaikkia
eri vaihtoehtoja. Jos olet epävarma siitä, kuinka toteuttaa riittävän tasoinen
suojaus ota yhteyttä valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään tai valtuutettuun
merielektroniikka-asentajaan.

Toteutus - suora liitäntä akkuun
• SeaTalkng ®-virtajohdot on mahdollista liittää suoraan aluksen akkuun kun väliin
liitetään sopivasti mitoitettu sulake tai virtakatkaisija.

• Punaisen johtimen ja akun positiivisen navan välille TULEE LIITTÄÄ sopivasti
mitoitettu sulake tai virtakatkaisija.

• Lisätietoja johtosulakkeen mitoituksesta on tuotteen mukana toimitetussa
dokumentaatiossa.

• Jos sinun on pidennettävä virtakaapelia varmista, että kaapelin poikkipinta-ala on
riittävä ja että SeaTalkng ®-runkokaapelin liitäntäkohdan jännitetaso on 12 VDC.
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A Akun liitäntä - tapa A: soveltuu aluksiin joissa on yhteinen
RF-maadoituspiste. Tässä tapauksessa mikäli tuotteen virtakaapelissa
on erillinen paluumaajohdin se tulee liittää aluksen yhteiseen
RF-maadoituspisteeseen.

B Akkuliitäntä esimerkki B: soveltuu aluksiin joissa ei ole yhteistä
RF-maadoituspistettä. Tässä tapauksessa mikäli tuotteen virtakaapelissa
on erillinen paluumaajohdin se tulee liittää suoraan aluksen akun
negatiiviseen napaan.

Toteutus — liitäntä sähköpaneeliin

• Vaihtoehtoisesti, SeaTalkng ®-virtakaapeli voidaan liittää sopivaan katkaisimeen
tai aluksen sähkötauluun tehdasasennettuun virranjakopisteeseen.

• Jakopisteen tulee saada syöttö aluksen ensisijaisesta virtalähteestä vähintään 8
AWG:n (8.36 mm2) kaapelilla.

• Ideaalisessa tapauksessa kaikki laitteet tulisi liittää yksittäisiin erillisiin sopivasti
mitoitettuihin lämpökatkaisimiin tai sulakkeisiin ja virtapiirisuojiin. Silloin, kun
tämä ei ole mahdollista ja useampi kuin yksi laite jakaa virtakatkaisijan tulee
käyttää laitekohtaisia johtosulakkeita kullekin virransyötölle jotta virtapiirien
suojaus täyttäisi minimivaatimukset.

• Kaikissa tapauksissa on noudatettava suositeltuja virtakatkaisimien / sulakkeiden
ohjearvoja jotka on mainittu tuotteen dokumentaatiossa.

• Jos sinun on pidennettävä virtakaapelia varmista, että kaapelin poikkipinta-ala on
riittävä ja että SeaTalkng ®-runkokaapelin liitäntäkohdan jännitetaso on 12 VDC.
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Tärkeää: On syytä ottaa huomioon, että lämpökatkaisijan tai sulakkeen
nimellisarvo riippuu liitettävien laitteiden lukumäärästä.

Lisätietoja
Raymarine suosittelee, että aluksen kaikissa sähköasennuksissa noudatetaan
parhaiksi katsottuja toimintatapoja ja seuraavien standardien suosituksia ja
määräyksiä:
• BMEA Code of Practice for Electrical and Electronic Installations in Boats
• NMEA 0400 Installation Standard
• ABYC E-11 AC & DC Electrical Systems on Boats
• ABYC A-31 Battery chargers and Inverters
• ABYC TE-4 Ukkossuojaus

Katkaisijan yhteiskäyttö
Jos useampi kuin yksi laite liitetään samaan katkaisijaan kumpikin erillinen
laite tulee suojata omalla sulakkeella tai ylivirtasuojalla. Voit esimerkiksi liittää
johtosulakkeen kunkin laitteen virransyöttöön.

1 Positiivinen (+) jännitekisko
2 Negatiivinen (-) jännitekisko
3 Virtakatkaisija
4 Sulake

Mikäli mahdollista, liitä yksittäiset laiteyksiköt erillisiin virtakatkaisijoihin. Ellei tämä
ole mahdollista, käytä yksittäisiä johtosulakkeita kunkin laiteyksikön suojaamiseen.

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Tarkista ja varmista ennen käyttöjännitteen päälle kytkentää tähän
laitteeseen, että maadoitus on suoritettu annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.
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Varoitus: Positiivisesti maadoitetut järjestelmät
Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on positiivisesti maadoitettu.

Kaapelit ja liitännät 41



4.4 Kaapelin häiriönpoistoferriitin asennus
Tuotteesi mukana on toimitettu kaapelin häiriönpoistoferriitti. EMC-
yhteensopivuuden takaamiseksi mukana toimitettu häiriönpoistoferriitti tulee
asentaa kaapeliin seuraavien ohjeiden mukaisella tavalla.

1. Ferriitti tulee asentaa kaapelin laitepäähän mahdollisimman lähelle itse laitetta.
2. Ferriitti tulee asentaa yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla ja etäisyydelle.
3. Varmista, että ferriitti on asentunut riittävän tiukasti jotta se ei pääse liukumaan

kaapelia pitkin.
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4.5 SeaTalk ng-liitäntä
Huom: Yllä olevassa esimerkissä, mikäli käytetäänACU-100:aa, SeaTalk ng-verkko
edellyttäisi dedikoitua 12 VDC virtalähdettä, koska ACU-100 ei syötä virtaa
SeaTalk ng-verkkoon.

Esimerkki: SeaTalkng ®-järjestelmä Evolution™-autopilotilla ja iTC-5-yksiköllä

1 ACU-yksikkö
2 i70s Monitoimi mittarinäyttö
3 p70s / p70Rs Autopilottiohjain (kuvassa p70Rs)
4 Aluksen 12 VDC virtalähde
5 EV-yksikkö
6 SeaTalkng ® 5–tieliitin
7 Peräsinreferenssianturi
8 iTC-5-muunnin
9 Syvyysanturi
10 Tuulianturi
11 Nopeusanturi
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Huom: Yllä olevassa esimerkissä, mikäli käytetään ACU-100:aa,
SeaTalkng -verkko edellyttäisi dedikoitua 12 VDC virtalähdettä koska, the
ACU-100 ei syötä SeaTalkng ®-verkkoon.

Esimerkki: SeaTalkng ®-järjestelmä SPX SmartPilot -järjestelmälllä ja
anturipodeilla

Kohde Tuotekuvaus
1 SPX (syöttää 12 VDC SeaTalkng ®-verkkoon).
2 i70s Monitoimi mittarinäytöt
3 p70s / p70Rs Autopilottiohjain (kuvassa p70s)
4 Aluksen 12 VDC virtalähde
5 SeaTalkng ® 5–tieliittimet päätevastuksilla
6 Anturipodit
7 Peräsinreferenssianturi
8. Fluxgate-kompassi
9 Tuulianturi
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Kohde Tuotekuvaus
10 Nopeusanturi
11 Syvyysanturi
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4.6 NMEA 2000 -liitäntä
Voit mm:
• Käytä SeaTalk ng®-runkokaapelia ja liitä NMEA 2000 -laitteet haarakaapelilla, tai
• liitä laite DeviceNet-haarakaapelilla olemassa olevaan NMEA 2000
-runkokaapeliin.

Tärkeää: Et voi liittää mitään kahta päätevastuksilla päätettyä runkokaapelia
toisiinsa ellei kahden runkokaapelin väliin liitetä nk. isoloivaa yhdyskäytävää.

NMEA 2000 -laitteiden liittäminen SeaTalk ng®-runkokaapeliin

1. NMEA 2000-laite
2. SeaTalk ng® to DeviceNet adaptor cable
3. SeaTalk ng®-runkokaapeli.

46



Laitteen liittäminen olemassa olevaan NMEA 2000 (DeviceNet) -runkokaapeliin

1. SeaTalk ng®-laite, esim. i70s / p70s / p70Rs (i70s kuvassa)
2. SeaTalk ng® - DeviceNet -adapterikaapeli
3. DeviceNet T-liitin
4. NMEA 2000 -runkokaapeli
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4.7 SeaTalk -liitäntä
Liitännät olemassa olevaan SeaTalk -järjestelmään tulee tehdä SeaTalk - SeaTalk ng®

-adapterikaapelin avulla.

Perusmuotoinen SeaTalk -esimerkkijärjestelmä

1 Tuulianturi
2 i60 Tuuli (SeaTalk ng® Tuulimittari)
3 i50 Syvyys (SeaTalk ng® Syvyysmittari)
4 i50 Syvyys (SeaTalk ng® Syvyysmittari)
5 i70s (SeaTalk ng® Monitoimi mittarinäyttö)
6 SeaTalk ng®-haarakaapelit
7 SeaTalk - SeaTalk ng®-sovitinkaapelit
8 Nopeusanturi
9 Syvyysanturi
10 SeaTalk -kurssitietokone (syöttää 12 VDC SeaTalk -verkkoon).
11 ST6002(SeaTalk Autopilottiohjain)
12 12 / 24 VDC virtalähde
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SeaTalk -virtasyötön suojaus
Virtalähde tulee suojata 5 A:n sulakkeella tai virtakatkaisijalla joka sisältää
vastaavan suojauksen.
Raymarine suosittelee, että virta liitetään SeaTalk -järjestelmään siten, että
virtalähteen liitäntäpisteen molemmin puolinn vaikuttava virrankulutukset ovat
yhtäsuuret.
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4.8 Anturiliitännät

iTC-5 -liitäntä
Lisätietoja iTC-5:n liittämisestä SeaTalk ng®-runkokaapeliin ja antureiden liittämisestä
iTC-5-yksikköön on dokumenteissa jotka on toimitettu iTC-5:n mukana.

Anturipodin liitäntä
Anturipodeja on saatavissa tuulen, syvyyden ja nopeuden antureille. Lisätietoja on
podin mukana toimitetussa dokumentaatiossa.

Kohde Tuotekuvaus
1 Nopeus- ja lämpötila-anturi
2 Nopeuspodi
3 SeaTalk ng® T-liitin

1. Liitä anturi podiin, podin liittimet ovat värikoodattuja, varmista että kukin johdin
liitetään asianomaiseen liittimeen.

2. Liitä podi SeaTalk ng®-runkokaapeliin käyttämällä SeaTalk ng®-haarakaapelia ja
T-liitintä. Podit tulee sijoittaa korkeintaan 400 mm:n (15.75 tuumaa) etäisyydelle
vastaavista runkokaapelin liitäntäpisteistä.
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Luku 5: Asennus

Luvun sisältö
• 5.1 Kehyksen irrotus sivulla 52
• 5.2 Näppäimistön irrotus sivulla 53
• 5.3 Asennus sivulla 54
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5.1 Kehyksen irrotus

Kehyksen poistaminen
Huom: Irrota kehys varovasti. Älä käytä työkaluja kehyksen irrottamiseen, sillä
kehys voi vaurioitua.

1. Vedä kehys irti laitteesta sormien avulla yläosasta ja sivuista.

Molempien puolien irtoamisen pitäisi kuulua napsahduksena.

2. Vedä kehys seuraavaksi kokonaan irti laitteesta vastakkaiselta puolelta.
Voit vetää kehyksen nyt irti laitteesta.
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5.2 Näppäimistön irrotus
Voit poistaa näppäimistön seuraavasti.

• Huomioitavaa — Varo taivuttamasta näppäimistöä, taivuttaminen voi estää
näppäimistön istuvuuden takaisin paikoilleen.

1. Poista etukehys.
2. Käyttämällä sormia, tartu näppäimistön yläreunaan ja vedä alas- ja poispäin

laitteesta.
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5.3 Asennus

Asennusta edeltävät tarkistukset
Tämä näyttö on suunniteltu pintaan asennettavaksi. Varmista ennen asennukseen
ryhtymistä, että olet:
• Valinnut soveltuvan asennuskohdan.
• Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.
• Irrottanut etukehyksen.
• Irrota näppäinmatto.

Asennuskaavio

Asennusohjeet
1. Asennukseen tarvitaan selkeä tasainen alue, jonka lisäksi paneelin takana on

oltava riittävästi vapaata tilaa.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu sapluuna asennuskohteeseen

maalarinteippia tai muuta vastaavaa apuna käyttämällä.
3. Mikäli mahdollista käytä sopivan kokoista reikäsahaa ja tee reikä sapluunan

osoittamaan kohtaan, tai
4. Käyttämällä sopivan kokoista poranterää ja tee ohjausreiät tehtävän aukon

kuhunkin kulmaan ja käytä kuviosahaa ja leikkaa aukko sapluunan ohjeviivan
sisäpuolta seuraamalla.

5. Varmista, että laite mahtuu hyvin leikattuun aukkoon ja viilaa aukon reunat
tasaisiksi.

6. Poraa sapluunaan merkityt reiät kiinnitysreikiä varten.
7. Kuori mukana toimitetun tiivisteen takana oleva suoja irti ja sijoita tiivisteen

liimapuoli näyttöön ja paina tiiviisti kiinni laippaan.
8. Liitä oleelliset kaapelit näyttöön.
9. Liu'uta laite paikoilleen ja kiinnitä mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla.
10. Asenna näppäinmatto ja kehys takaisin paikoilleen.
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Huom: Poranterän, työkalujen ja kiristysmomenttien arvot riippuvat
asennuskohteen materiaaleista ja asennuspinnan paksuudesta.

Huom: Mukana toimitettu tiiviste tiivistää monitoiminäytön ja asennuspinnan
välisen raon (kun asennuspinta on tarpeeksi tasainen ja jäykkä). Tiivistettä on
käytettävä kaikissa asennustapauksissa. Voi olla että sinun on lisäksi käytettävä
meriympäristöön soveltuvaa tiivistemassaa mikäli asennuspinta tai pylväs johon
laite asennetaan ei ole täysin tasainen ja jäykkä tai jos sen pintakäsittely on
karkea.

Näppäimistön asennus takaisin paikoilleen
Näppäimistö pysyy paikoillaan kiinnityssiivekkeiden avulla, jotka sijaitsevat
näppäimistön ylä- ja alareunoissa. Näppäimistön oikea asennus takaisin edellyttää,
että kaikki siivekkeet osuvat omiin koloihinsa.

1. Kallista näppäimistön yläreunaa eteenpäin ja työnnä alareuna laitteeseen
samalla varmistaen, että siivekkeet osuvat linjaan vastaavien kolojensa kanssa.
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2. Työnnä näppäimistön yläreuna takaisin laitteen sisään.
3. Paina kunkin siivekkeen kohtaa sormenpäillä ja varmista, että siivekkeet ovat

paikoillaan koloissa.
4. Asenna kehys takaisin paikoilleen.
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Luku 6: Opetussovellus — slideshow-tyyppinen esitys,
joka esittelee joitakin monitoiminäytön tärkeimmistä
ominaisuuksista.

Luvun sisältö
• 6.1 Säätimet sivulla 58
• 6.2 Moottori sivulla 59
• 6.3 Ohjatun asennuksen suorittaminen loppuun. sivulla 60
• 6.4 Näyttöasetukset sivulla 61
• 6.5 Multiple data sources (MDS) -esittely sivulla 64
• 6.6 Pikavalintojen valikko sivulla 66
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6.1 Säätimet
Painike Nimi Toiminto

Moottori Virta päälle, Virta pois,
Avaa kirkkausvalikko,
Cancel, Back

Ylös Siirtyminen ylöspäin,
kasvattaa kirkkauden
asetusarvoa

Alas Siirtyminen alaspäin,
pienentää kirkkauden
asetusarvoa

Menu Avaa valikko (menu),
valitse OK ja sitten
tallenna
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6.2 Moottori

Näytön päällekytkentä
Laite kytkeytyy automaattisesti päälle järjestelmän kytkeytyessä päälle, paitsi jos
laite on aiemmin kytketty pois päältä käyttämällä Virta-painiketta.
Laitteen ollessa kytkettynä pois päältä:
1. Paina ja pidä alas painettuna Virta-painiketta (noin 2 sekunnin ajan) kunnes

näyttö kytkeytyy päälle.

Näytön sammuttaminen
1. Paina ja pidä alas painettunaVirta—painiketta kunnes alas laskenta saavuttaa

arvon nolla ja näyttö kytkeytyy pois päältä.

Huom: Laite kuluttaa kuitenkin edelleen hieman virtaa akusta vaikka se on pois
päältä, jos tämä on ongelma, irrota virtaliitin laitteen takaa tai aseta virransyötön
katkaisija tai virtakytkin pois päältä esim. sähköpaneelista.
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6.3 Ohjatun asennuksen suorittaminen loppuun.
Opastettu asetustoiminto tulee näyttöön kun kytket laitteen päälle ensimmäisen
kerran tai kun järjestelmä on nollattu.
Opastettu asetustoiminto johdattaa sinut seuraavien perusasetuksien läpi:
1. Kieli
2. Alustyyppi
3. Tervetuloa

1. Korosta valikkokieli jota haluat käyttää käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ja
vahvista valinta painamalla lopuksi Menu-painiketta.

2. Korosta alustasi vastaava alustyyppi jota haluat käyttää käyttämällä Ylös- ja
Alas-painikkeita ja vahvista valinta painamalla lopuksi Menu-painiketta.
Näyttöön tulee Tervetuloa-sivu.

3. Valitse Jatka.
Näyttöön tulee ensimmäinen ennalta määritetty Suosikkisivuvalikoima.

Huom: Ohjattu asennustoiminto ei ehkä tule näkyviin jos mainitut asetukset on jo
asetettu järjestelmässä johon laite on liitetty.
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6.4 Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta silloin, kun laite ei ole osa Jaetun kirkkauden
-ryhmää toimimalla seuraavasti.
1. Paina Virta-painiketta.

Näyttöön tulee kirkkauden säätöikkuna.
2. Muuta kirkkausasetusta haluamaksesi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
3. Valitse Ok.

Näytön kirkkauden asetussivu poistuu automaattisesti näkyvistä 2 sekunnin
kuluttua ja uusi kirkkausasetus tallentuu muistiin.

Järjestelmän taustavalo
Voit muodostaa synkronoidun kirkkausasetuksen laiteryhmiä jolloin voit säätää
kaikkien samaan ryhmään kuuluvien laitteiden näytön kirkkausasetusta samalla
kertaa.
Seuraavat näyttömallit ovat yhteensopivia synkronoidun taustavalotoiminnon
kanssa:
• LightHouseTM-käyttöjärjestelmällä varustetut monitoiminäytöt
• SeaTalk ng® Mittarinäytöt ja autopilottiohjaimet
• Ray50 / Ray52 / Ray60 / Ray70 VHF DSC -radiot
Synkronoituun kirkkaustasoon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin samaan
ryhmään kuuluvien laitteiden näytön kirkkauteen.
LightHouseTM MFD (monitoiminäyttö) Mittarinäyttö / Autopilottiohjain

Ray50 / Ray52 / Ray60 / Ray70
VHF DSC -radiot

Voit tarvittaessa määrittää useampia näyttöryhmiä. Mainitut ryhmät voidaan
määrittää esimerkiksi fyysisen sijainnin mukaan loogisiksi ryhmiksi. Esimerkiksi
ohjauspisteen laitteet voivat muodostaa yhden näyttöryhmän ja karttapöydän
näytöt kannen alapuolella toisen.
Synkronoitu kirkkaus edellyttää:
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• kaikkien laitteiden tulee olla yhteensopivia synkronoidun kirkkaustoiminnon
kanssa (kts. lista yhteensopivista laitteista edellä).

• Synkronointi-asetuksen tulee olla Päällä kaikissa samaan kirkkausryhmään
liitetyissä laitteissa.

• laitteet tulee määrittää verkkoryhmiin.
• kaikki kyseisen ryhmän näytöt tulee liittää synkronoinnin piiriin.

Verkkoryhmän määritys
Ottaaksesi käyttöön jaetun kirkkauden ja väripaletin toiminto laite tulee ensin liittää
osaksi samaa verkkoryhmää.
Yhteensopivat mittarinäytöt ja autopilottiohjaimet jakavat myös väripalettiasetuksen.
Verkkoryhmävalikon kautta: (Menu > Asetukset > Järjestelmäasetukset >
Verkkoryhmä )
1. Valitse verkkoryhmä johon haluat laitteen liittää.

Näyttöön tulee näkyviin luettelo verkkoryhmistä:
• Ei mitään (Oletusarvo)
• Ruori 1
• Ruori 2
• Ohjaamo
• Silta
• Masto
• Ryhmä 1 — Ryhmä 5

2. Valitse Kirkkaus/Väriryhmä.
3. ValitseTämä ryhmä.
4. Valitse Synkronoi.

Järjestelmä tahdistaa seuraavaksi kaikki samaan ryhmään liitetyt laitteet.

5. Valitse OK.
6. Toista vaiheet 1 - 5 kaikille laitteille.

Jaetun kirkkauden valikon sijainti LightHouseTM-monitoiminäytöissä on:
(Kotisivu > Muokkaa > Näytön asetukset > Jaettu kirkkaus)

Kirkkausasetuksen säätö muuttaa nyt samalla kaikkien samaan ryhmään liitettyjen
laitteiden kirkkausasetusta vastaavalla tavalla.

Laitteen jaon poistaminen
Mittarinäytöt ja autopilottiohjaimet voidaan tarvittaessa poistaa jaetun kirkkauden
toiminnosta.

1. Paina Virta-painiketta, jolloin näyttöön tulee jaetun kirkkauden sivu.
2. Valitse Poista jako.

Voit palauttaa jaon Näytön kirkkaus -sivun kautta valitsemalla Jaa.

Väriasetuksien muuttaminen
Väripalettivalikosta: (Menu > Näytön asetukset > Värit)
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1. Valitse haluamasi väripaletti listalta

• Päivä 1
• Päivä 2
• Käänteinen
• Puna/Musta

Jos laite on osa verkkoryhmää väriasetuksen valinta muuttaa kaikkien kyseiseen
ryhmään kuuluvien laitteiden väriasetuksen.

Näytön vaste
Näytön vasteajan asettaminen
Näytön vasteajan asettaminen matalaan arvoon vaimentaa näytettävien tietojen
vaihtelunopeutta jolloin lukemista tulee vakaampia. Korkea vasteajan arvo
nopeuttaa lukemien päivittymistä.
Näytön asetukset -valikosta: (Menu > Näytön asetukset )
1. Valitse Näytön vasteaika.
2. Valitse tietotyyppi:

• Nopeus
• Syvyys
• Tuulennopeus
• Tuulikulma
• Ohjaussuunta

3. Säädä arvo sopivaksi.
4. Valitse Tallenna .
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6.5 Multiple data sources (MDS) -esittely
Kun järjestelmä sisältää useampia tietolähteitä sopivin tietolähde valitaan
automaattisesti. Järjestelmän kannalta sopivin tietolähde ei välttämättä ole
se tietolähde jota itse haluaisit käyttää tai jos esimerkiksi ilmenee tietojen
ristiriitaisuuksia voit valita tietolähteen manuaalisesti.
MDS:n tapauksessa voit valita käytettävän tietolähteen seuraavien tietotyyppien
osalta:
• GPS-paikannustieto
• GPS-datumi
• Aika & Päiväys
• Ohjaussuunta
• Syvyys
• Nopeus
• Tuuli
Tämä toiminto suoritetaan tyypillisesti osana alustavia asennustoimenpiteitä tai
aina kun järjestelmään on asennettu uusia laitteita.
Jotta MDS olisi käytettävissä kaikkien järjestelmään kuuluvien yllä lueteltuja
tietolähteitä käyttävien laitteiden tulee olla MDS-yhteensopivia. Järjestelmä
luetteloi kaikki ei-MDS-yhteensopivat tuotteet. Voi olla että mainittujen laitteiden
ohjelmistot ovat päivitettävissä siten, että laitteista tulee yhteensopivia. Vieraile
Raymarine-yhtiön Internet-sivuilla (www.raymarine.com) jonka kautta voit ladata
tuotteesi viimeisimmän ohjelmistoversion.
Jos tuotteelle ei ole saatavissa MDS-yhteensopivaa ohjelmistoa ETKÄ halua
käyttää järjestelmän preferoimaa tietolähdettä, järjestelmästä tulee poistaa kaikki
ei-yhteensopivat tuotteet. Kun olet poistanut ei-yhteensopivat laitteet halutun
tietolähteen valinta pitäisi olla mahdollista.

Huom: Kun olet määrittänyt preferoidut tietolähteet voit lisätä ei-yhteensopivat
tuotteet takaisin järjestelmään.

Suosituimman tietolähteen valinta
Valitse Järjestelmäasetukset-valikosta: (Menu > Asetukset > Järjestelmän
asetukset)
1. Valitse Tietolähteet.
2. Valitse tietotyyppi:

Laite hakee ja näyttää kaikki löydetyt tietolähteet valitulle tietotyypille.
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3. Valitse haluamasi tietolähde, tai
4. Valitse Auto jos haluat että järjestelmä valitsee tietolähteen.

Valitun tietolähteen vieressä näkyy AKTIIVINEN.

Opetussovellus — slideshow-tyyppinen
esitys, joka esittelee joitakin
monitoiminäytön tärkeimmistä
ominaisuuksista. 65



6.6 Pikavalintojen valikko
Pikavalinnat-valikko (Menu > Pikavalinnat) on dynaamisesti päivittyvä valikko,
joka näyttää nykyiseen näytettyyn Suosikkisivuun tai Pikanäkymä-sivuun liittyviin
tietoihin liittyviä valintoja.

Pikavalintojen valikon vaihtoehdot
Näytössä näkyvästä sivusta riippuen käytettävissä ovat seuraavat
pikavalikkovaihtoehdot:
Näytössä näkyvä sivu Käytettävissä olevat pikavalinnat
Menu Muokkaussivu
MOB (kun MOB aktiivinen) MOB
Maksimisyvyys Maksimisyvyyden nollaus
Minimisyvyys Minimisyvyyden nollaus
Maksiminopeus Maksiminopeuden nollaus
Keskimääräinen nopeus Keskimääräisen nopeuden nollaus
Trippi Trippimittarin nollaus
Maks. SOG (nopeus maan suhteen) Maksimin nollaus SOG (nopeus maan

suhteen)
Keskim. SOG Keskim. SOG:n nollaus
CMG & DMG CMG:n & DMG:n nollaus
Maksimi vedenlämpötila Maks. nollaus Meriveden lämpötila
Minimi vedenlämpötila Min. nollaus Meriveden lämpötila
Maksimi ilmanlämpötila Maks. nollaus Ilmanlämpötila
Minimi ilmanlämpötila Min. nollaus Ilmanlämpötila
Maksimi AWA Nollaa maksimi AWA
Minimi AWA Nollaa minimi AWA
Maksimi AWS Maks. nollaus AWS
Minimi AWS Min. nollaus AWS
Maksimi TWA Maks. nollaus TWA
Minimi TWA Min. nollaus TWA
Maksimi TWS Maks. nollaus TWS
Minimi TWS Min. nollaus TWS

Käynnistä ajastin
Pysäytä ajastin
Nollaa ajastin

Kilpa-ajastin

Säädä starttiajat
Graafi Aikaskaala
(Katso tiedot) -sivu Lisää suosikkeihin

Katso AIS-kohteita— (näkyy vain mikäli
käytettävissä on ohjaussuuntatieto tai
vakaa COG-tieto).
AIS-kantama

AIS

AIS—hiljainen toimintatila
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7.1 Anturityypit
Alla olevassa listassa olevat anturit ovat kalibroitavissa näytön avulla.
Anturityyppi Liitäntä
Syvyysanturit liitetty iTC-5:n tai Syvyyspodin kautta
Nopeus- ja lämpötila-anturit liitetty iTC-5:n tai Nopeuspodin kautta
Tuulianturit liitetty iTC-5:n tai Tuulipodin kautta

Älyanturit liitetty suoran SeaTalk ng®-väylään

Fluxgate-kompassi liitetty iTC-5:n kautta
Peräsinreferenssi liitetty iTC-5:n kautta
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7.2 Syvyyden kalibrointi

Syvyyskorjaus
Syvyys mitataan anturista merenpohjaan, mutta käyttämällä syvyyskorjausta voit
muuttaa lukemaa siten, että se ilmaisee syvyyden merenpohjaan mitattuna kölin
alareunasta (negatiivinen korjaus) tai aluksen vesilinjasta (positiivinen korjaus).
Ennen kuin ryhdyt asettamaan vesilinjan tai kölin korjausta, selvitä alukseen
asennetun anturin ja vesilinjan tai kölin alareunan välinen etäisyys. Aseta sitten
oikea syvyyskorjauksen arvo.

1 Vesilinjan korjaus Nollaa suuremmat (positiiviset) arvot edustavat
korjausta vesilinjan suhteen

2 Anturi Nollaa vastaava siirto edustaa syvyyttä
anturista

3 Kölin korjaus Nollaa pienemmät (negatiiviset) arvot
edustavat korjausta kölin alareunan suhteen

Syvyyskorjauksen asetus
Syvyyden kalibrointi koostuu Syvyyden siirron valinnasta, joka tulee tehdä anturin
sijoittelun mukaisesti.
Minkä tahansa suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. * Valitse Syvyys.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Mittaus.
8. Valitse Syvyys kohdasta:.

Näyttöön tulee näkyviin luettelo syvyyslukeman määrityskohdista.
• Vesilinjasta
• Kölistä
• Anturi (Oletusarvo)
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9. Valitse kohta josta laskien haluat syvyystiedon määrittää.
Kun olet suorittanut valinnan näyttöön tulee Syvyyden siirto -sivu. Jos olet
valinnut Vesilinja tai Köli sinun tulee määrittää syvyyden siirron arvo.

10. Valitse Siirto:.
11. Säädä siirron arvo sopivaksi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.

Siirron arvon tulee olla sama kuin mitattu etäisyys välillä:
• anturin aktiivinen pinta - vesilinja, tai
• anturin aktiivinen pinta - kölin alin kohta.

12. Valitse Tallenna .

Väärä syvyyden siirto -arvon syöttäminen saattaa aiheuttaa aluksen päätymisen
karille.
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7.3 Nopeuden kalibrointi
Nopeusanturin kalibrointi on tarpeen koska sen toimintaan voivat vaikuttaa useat
erilaiset tekijät, kuten anturin sijainti rungossa, rungon muoto ja veden virtaus
rungon pinnalla. Nopeuden kalibroinnin tarkoituksena on varmistaa se, että mittarin
ilmaisemat nopeuslukemat vastaavat aluksen todellista nopeutta.
Tarkkojen tulosten varmistamiseksi nopeuden kalibrointi tulee suorittaa tyynessä
säässä (ei vuorovesi- tai muita virtauksia).
Nopeuden kalibrointi säätää mittarin lokinopeuden (nopeus veden läpi) samaksi
kuin:
• Nopeus maan suhteen (SOG), tai
• referenssinopeus

häiriöt ja muut laitteet
Useimmissa tapauksissa tarvitaan vain yksinkertainen nk. yhden pisteen kalibrointi.
Jos yhden pisteen kalibrointi ei tarjoa riittävää tarkkuutta tai jos haluat paremman
tarkkuuden nopeuslukemiin on suoritettava Nopeuskalibrointiajo. On suositeltavaa
suorittaa nopeuskalibrointiajo mahdollisimman monella eri nopeudella. Tämä on
erityisen tärkeää liukuvilla eli plaanavilla alustyypeillä.
* Perinteiset nopeusanturit on varustettu viidellä kalibrointinopeudella, älyanturit
(esim. DST800) on varustettu jopa kahdeksalla kalibrointinopeudella.
Tarvittaessa kullekin kalibrointipisteelle voidaan lisäksi soveltaa yksilöllistä
kalibrointikerrointa jolla lokinopeus voidaan hienosäätää vielä tarkemmin samaksi
kuin aluksen nopeus eri nopeuksissa.

Huom: * Nopeuskalibrointiajoa ei voida suorittaa jos anturi on liitetty
nopeuspodiin.

häiriöt ja muut laitteet
Useimmissa tapauksissa tarvitaan vain yksinkertainen 1-pisteinen kalibrointi.
Kalibrointi tulee suorittaa tavalla, joka mahdollistaa aluksen todellisen nopeuden
arvionnin ja näytön lukeman säädön siten, että lokin näyttämä nopeuden arvo
vastaa arvioitua nopeutta.
Jos käytettävissäsi ei ole SOG-tietoja Nopeuskalibroinnin suorittaminen ei ole
mahdollista.
Tarvittaessa voit lisätä kalibrointipisteitä ja määrittää kalibrointikertoimia jos haluat
parantaa tarkkuutta edelleen.

iTC-5 Smart (DST) Nopeuspodi
SOG Ei

SOG:tä
GPS-
nopeus

Ei
SOG:tä

GPS-
nopeus

Ei
SOG:tä

1 pisteen
nopeuskali-
brointi

Nopeuden
kalibrointiajo

Manuaalinen
kalibrointi

1 pisteen nopeuskalibrointi
Useimmissa tapauksissa tarvitaan vain yksinkertainen 1-pisteinen kalibrointi.
Perusedellytykset:
• Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi tulisi käytettävissä olla SOG-tietoja tai
sitten on käytettävä vaihtoehtoista arvioidun nopeuden menetelmää (voit arvioida
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aluksen nopeuden esim. käyttämällä erityisiä MPK-merkkejä (jos käytettävissä)
tai vastaavasti maamerkkejä joiden välinen matka on tarkasti tunnettu.

• Kalibrointi edellyttää, että alus on kulussa ja että tarvittavien ohjausliikkeiden
suorittamiseen on riittävästi tilaa.

• Tarkkojen tulosten varmistamiseksi nopeuden kalibrointi tulee suorittaa tyynessä
säässä (ei vuorovesi- tai muita virtauksia).

Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. * Valitse Nopeus.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Nopeuden kalibrointi.
8. Valitse Säädä nopeutta ylös/alas.

Näyttöön tulee yhden pisteen kalibrointiin liittyvä sivu.

1. SOG-nopeuslukema
2. Nykyinen nopeuslukema
Jos SOG-tietoja ei ole käytettävissä SOG-arvon tilalla näytetään viivoja.

9. Kiihdytä veneesi vakaaseen tyypilliseen matkanopeuteen.
10. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita ja säädä nykyisen nopeuden lukema siten,

että se vastaa SOG-lukemaa tai arvioitua nopeutta jos SOG-lukema ei ole
käytettävissä.

11. Kun molemmat lukemat vastaavat toisiaan valitse Valmis.
Näyttöön tulee Kalibrointi valmis -sivu.

12. Valitse Ok.
Jos SOG-lukeman ja lokinopeutta ilmaisevien lukemien välillä on merkittävä ero,
tulee suorittaa Nopeusajokalibrointi. Lisätietoja kohdassa Nopeusajokalibroinnin
suorittaminen SOG-tietoa käyttäen.
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MPK-merkit
Jos käytettävissä ei ole SOG-tietoja tai muuta luotettavaa tapaa arvioida veneen
nopeutta veden läpi (STW, Speed Through Water), voidaan lokinopeuden
kalibroinnissa käyttää apuna nk. MPK-merkkejä. MPK-merkkejä käytetään
merkitsemään tarkasti mitattu meripeninkulman pituinen matka käyttämällä kahta
tolppa- tai torniparia. Kunkin tolppa- tai torniparin välinen etäisyys on 1 mpk.
Kummankin parin yksittäiset tolpat tai tornit ovat tietyllä etäisyydellä toisistaan ja
ne ovat erikorkuisia. Etummainen merkki on lähempänä vettä ja lyhyempi kuin
sen takana oleva merkki.

Merkit — sivunäkymä

1. Etumerkki
2. Takamerkki
Kun molemmat merkit näyttävät sijaitsevan pystysuunnassa linjassa alus on
oikeassa linjassa mpk:n pituista ajoa varten.

Merkkien linjaus

1. Vasemmalla linjasta
2. Linjassa
3. Oikealla linjasta
Aluksen tulisi jo kulkea aiotulla nopeudella ennen ensimmäisen merkkiparin
kohtaamista ja sekuntikello tulee käynnistää kun ensimmäisen merkkiparin merkit
ovat linjassa kuten edellä on kuvattu. Sekuntikello pysäytetään kun toinen
merkkipari sivuutetaan.
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Meripeninkulman mittaaminen

1. Aloituspiste (käynnistä sekuntikello)
2. Mitattu mpk
3. Lopetuspiste (pysäytä sekuntikello)
4. Ensimmäinen merkkipari
5. Toinen merkkipari
Tarkemman lukeman aikaansaamiseksi aluksella tulisi suorittaa 4 - 6 ajoa
merkkiparien välillä molempiin suuntiin vuoroveri- ja muiden virtausten ja tuulen
vaikutuksien huomioimiseksi. Lokinopeuden laskentaan käytetään tällöin kaikista
mittausajoista saatujen arvojen keskiarvoa.
Aluksen nopeus saadaan sitten jakamalla kuljettu matka (1 meripeninkulma)
keskimääräisellä kulkuajalla alku- ja loppupisteen välillä. Saatu tulos vastaa
keskimääräistä nopeutta solmuina.

Nopeuskalibrointiajon suorittaminen SOG-arvoa käyttämällä
Jos tarvitaan vielä tarkempaa kalibrointia kuin mitä yhden pisteen kalibroinnilla on
aikaansaatavissa tulee suorittaa nopeuskalibrointiajo. Nopeuskalibrointiajo takaa,
että lokinopeuden lukema on tarkka läpi koko aluksen nopeusalueen.
Perusedellytykset:
• Edellyttää SOG-tietoa.
• Kalibrointi edellyttää, että alus on kulussa ja että tarvittavien ohjausliikkeiden
suorittamiseen on riittävästi tilaa.

• Tarkkojen tulosten varmistamiseksi nopeuden kalibrointi tulee suorittaa tyynessä
säässä (ei vuorovesi- tai muita virtauksia).

Huom: Nopeuskalibrointiajoa ei voi suorittaa jos mittari on liitetty nopeuspodiin.

Kalibrointimenetelmä on kuvattu tarkemmin alla:
• nopeusanturit liitettynä iTC-5:n kautta
• älyanturin nopeuselementti on liitetty suoraan SeaTalk ng-verkkoon.

Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
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5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.
Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.

6. * Valitse Nopeus.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Nopeuden kalibrointi.
8. Valitse Uusi kalibrointi SOG:n avulla.

Sinun tulee lisätä kalibrointipisteitä siten, että ne kattavat aluksen koko
nopeusalueen. Perinteiset anturit voivat sisältää jopa 5 kalibrointipistettä
älyanturit jopa 8. Ihanteellisessa tapauksessa kalibrointipisteet jakautuvat
tasaisin välein läpi koko nopeusalueen, viimeisen kalibrointipisteen ollessa
sama kuin aluksen huippunopeus.

Nopeusanturin ollessa liitettynä nopeuspodiin kalibrointipisteet ovat kiinteät
ja vastaavat nopeuksia 2, 4, 8, 16 ja 32 solmua. Kun lisäät kalibrointipisteitä
nopeuskalibrointiajossa varmista, että aluksen nopeus vastaa mahdollisimman
tarkasti kiinteän kalibrointipisteen nopeutta, koska sovellettava kalibrointikerroin
vastaa todellisen nopeuden ja kiinteän kalibrointipisteen teoreettisen nopeuden
erotusta.

9. Valitse Käynnistä.
10. Varmista, että aluksen nopeus on tasainen ja kun nopeus vastaa ensimmäisen

kalibrointipisteen nopeutta valitse Lisää.
11. Toista vaihe 10 kaikille jäljellä oleville kalibrointipisteille varmistaen, että

kalibrointipisteet jakautuvat tasavälein läpi koko veneen nopeusalueen alkaen
nollasta maksiminopeuteen.
Kun kaikki kalibrointipisteet on suoritettu näyttöön tulee viesti "Kalibrointi
valmis".

12. Valitse Ok.

Kalibrointitaulukko
Nopeusanturit sisältävät oletusarvoiset kalibrointipisteet, jotka korvautuvat uusilla
kalibrointitiedoilla kun suoritetaan normaali kalibrointiprosessi. Kalibrointipisteet
tallennetaan Kalibrointitaulukkoon. Kalibrointitaulukko on mahdollista avata
Lisäasetukset-valikon kautta.
Lisäasetukset-valikon kautta voit:
• Katsella olemassa olevaa Kalibrointitaulukkoa.
• Säätää olemassa olevien kalibrointipisteiden arvoja (Lisää, Muokkaa tai Poista
kalibrointipisteitä).

• Syöttää uuden kalibrointitaulukon
• Tarkistaa lokinopeuden SOG:n suhteen
• Nollata kalibrointitaulukon takaisin tehdasasetuksiin
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Kalibrointitaulukon katselu
Kalibrointipisteet on tallennettu kalibrointitaulukkoon.
Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. * Valitse Nopeus.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Nopeuden kalibrointi.
8. Valitse Lisäasetukset.
9. Valitse Katso kal-taulukkoa.

Näyttöön tulee kalibrointitaulukko.

1. Nopeusanturi liitetään iTC-5:n tai nopeuspodin kautta.
2. Smart DST -anturi liitettynä suoraan SeaTalk ng-väylään.

10. Tarvittaessa voit selata taulukon tietoja Ylös- ja Alas-painikkeilla.
11. Valitse Takaisin palataksesi takaisin Lisäasetukset-valikkoon.

Nopeuden tarkistaminen
Voit tarkistaa nykyisen nopeuden koska tahansa Lisäasetukset-valikon kautta.
Lisäasetukset-valikon kautta voit:
1. Valita Tarkista nopeus.

Näyttöön tulee Tarkista nopeus -sivu:
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Voit avata Tarkista nopeus -sivun myös Muokkaa kalibrointiasetuksia -valikon
kautta: Lisäasetukset > Säädä kal-taulukko > Käynnistä > Asetukset > Tarkista
nopeus.

Kalibrointikertoimen määritys manuaalisesti
Uudet kalibrointikertoimet on mahdollista määrittää manuaalisesti seuraavasti.
• Kalibrointi edellyttää, että alus on kulussa ja että tarvittavien ohjausliikkeiden
suorittamiseen on riittävästi tilaa.

• Tarkkuuden optimoimiseksi olosuhteiden tulisi olla tyynet, jonka lisäksi
vuorovesivirtauksia ja muita virtauksia ei saisi ilmetä.

• Sinun tulee kalibroida kukin kalibrointinopeuspiste, alkaen hitaimmasta
1. Tyynessä säässä ja kun vuorovesivirtauksia tai muita virtauksia ei ole, aja alustasi

vakaalla nopeudella, joka vastaa suunnilleen valittua kalibrointinopeutta. Aja
mitattu matka mahdollisimman suoraan.
Kirjaa muistiin seuraavat tiedot:
• Mitattu matka meripeninkulmissa
• Nykyinen nopeus solmuina
• Mitattuun matkaan käytetty aika minuutteina

2. Laske mitatun matkan kulkuun käytetty todellinen nopeus seuraavan kaavan
avulla: (Nopeus = (60 x Matka) / Aika). Luku 60 varmistaa, että laskennassa
käytetään minuutteja tuntien tai kymmenesosa tuntien sijaan.
esim. Matka = 14 meripeninkulmaa, Aika = 105 minuuttia (1 tunti 45 minuuttia) eli:
• S = (60 x D) / T
• S = (60 x 14) / 105
• S = 840 / 105
• S = 8 solmua

3. Jos laskettu nopeus on:
• Sama kuin nykyinen nopeuden arvo (kirjattu muistiin nopeuskalibrointiajon
yhteydessä), kalibrointi pätee tälle nopeudelle joten muita toimenpiteitä ei
tarvita.

• Ei sama kuin nykyinen nopeus. Laske uusi korjattu korjauskerroin seuraavasti:
esim. jos todellinen nopeus on 8 solmua, näytetty nopeus 7,5 solmua ja
vanha kalibrointikerroin 1,4, seuraavat pätevät:
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– uusi kalibrointikerroin = todellinen nopeus x vanha kerroin / ilmoitettu
nopeus

– uusi kalibrointikerroin = 8 x 1.4 / 7.5
– uusi kalibrointikerroin = 11.2 / 7.5
– uusi kalibrointikerroin = 1.49

Kalibrointipisteen lisääminen
Kalibrointipisteitä on mahdollista lisätä kalibrointitaulukkoon. Lisättävissä olevien
kalibrointipisteiden määrä riippuu liitetyn nopeusanturin tyypistä ja liitäntätavasta.
Anturi löydetty -valikosta: Menu > Asetukset > Anturin asetukset > Jatka :
1. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
2. * Valitse Nopeus.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

3. Valitse Nopeuden kalibrointi.
4. Valitse Lisäasetukset.
5. Valitse Kalibroinnin säätö.
6. Valitse Käynnistä.

Näyttöön tulee nykyinen kalibrointitaulukko.
7. Valitse asianomainen kalibrointipiste taulukosta.
8. Valitse Asetukset.
9. Valitse Lisää kal-piste.
10. Säädä näytetty lokin nopeusarvo samaksi kuin SOG-arvo käyttämällä Ylös-

ja Alas-painikkeita, jos SOG-tieto on käytettävissä, tai arvioimasi todellista
nopeutta vastaavaksi.

11. Valitse Lisää.
12. Valitse Ok.
13. Toista vaiheet 7 - 11 kullekin kalibrointipisteelle jonka haluat lisätä.

Mitä useampi kalibrointipiste, sitä tarkempi lokinopeuden arvo.

Huom: Jos teksti näkyy punaisena uusi lukema poikkeaa liikaa tallennetusta
lukemasta. Sinun tulee yrittää uudelleen ja lisätä uusi kalibrointipiste joka on
lähempänä tallennettua lukemaa.

Kalibrointipisteen lisääminen
Olemassa olevia kalibrointipisteitä on mahdollista muokata manuaalisesti.
Lisäasetukset-valikon kautta voit:
1. Valitse Säädä kal-taulukko.
2. Valitse Käynnistä.
3. Korosta asianomainen kalibrointipiste taulukosta.
4. Valitse Asetukset.
5. Valitse Muokkaa kal-piste.

Näyttöön tulee Kalibrointipisteen säätö -sivu.
6. Valitse valittua nopeutta vastaavan kalibrointikertoimen arvo käyttämällä Ylös-

ja Alas-painikkeita siten, että kalibrointikertoimen arvo on sopiva.
7. Palaa Kalibrointitaulukkoon valitsemalla Valmis.
8. Toista vaiheet 4 - 7 kaikille säätöä tarvitseville kalibrointipisteille.
9. Valitse Valmis kun kaikki tarvittavat kalibrointipisteet on säädetty.

Kalibrointipisteen poistaminen
Kalibrointipisteitä on mahdollista poistaa kalibrointitaulukosta.
Säädä kal-taulukko -valikon kautta:
1. Valitse Käynnistä.
2. Korosta poistettava kalibrointipiste.
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3. Valitse Asetukset.
4. Poista valittu piste valitsemalla Kyllä.

Kalibrointipiste poistetaan kalibrointitaulukosta.

Kalibrointitaulukon nollaus
Kalibrointitaulukko on mahdollista nollata takaisin tehdasasetuksiin seuraavasti:
Lisäasetukset-valikon kautta voit:
1. Valitse Palauta oletusasetukset.
2. Valitse Kyllä.
3. Valitse Ok.
Kalibrointitaulukko palautuu tehdasasetuksiin.

Uuden kalibrointitaulukon syöttäminen
Uusi kalibrointitaulukko on mahdollista syöttää manuaalisesti. Uusi
kalibrointitaulukko korvaa olemassa olevan taulukon, joka poistetaan. Tästä
on hyötyä silloin, kun olet saanut käyttöösi oman veneesi runkoa vastaavan
kalibrointitaulukon.

Huom: Sinun tulee selvittää kunkin kalibrointipisteen kalibrointikerroin ennen
kuin voit luoda uuden kalibrointitaulukon.

Lisäasetukset-valikon kautta voit:
1. Valitse Syötä uusi kalibrointitaulukko.
2. Valitse Käynnistä.

Kaikki olemassa olevat kalibrointipisteet poistetaan ja sinua pyydetään
syöttämään uudet kalibrointipisteet.

3. Valitse nopeus jolle haluat lisätä kalibrointipisteen käyttämällä Ylös- ja
Alas-painikkeita.

4. Valitse Seuraava.
5. Säädä kalibrointikerroin sopivaksi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
6. Valitse Valmis.
7. Lisää seuraava kalibrointipiste valitsemalla Lisää.
8. Toista vaiheet 3 - 7 kullekin kalibrointipisteelle jonka haluat lisätä.
9. Valitse Valmis kun kaikki tarvittavat kalibrointipisteet on lisätty.
10. Valitse OK.
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Veden lämpötilan kalibrointi
Voit kalibroida veden lämpötilan seuraavasti:
Kalibroinnissa tarvitset soveltuvan erillisen lämpömittarin jolla voit mitata veden
lämpötilan.
Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. * Valitse Nopeus.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Nykyinen lämpötila -vaihtoehto.
8. Mittaa veden lämpötila sopivan lämpömittarin avulla.
9. Sovita näytössä näkyvä veden lämpötila-arvo samaksi kuin vertailumittarilla

mitattu veden lämpötila käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
10. Tallenna asetus valitsemalla Tallenna .
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7.4 Tuulen kalibrointi

Tuulikalibrointi
• Aluksen tulee olla kulussa ja aluksen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa jotta
alusta voi ohjata esteettä laajaa ympyränmuotoista reittiä.

• Olosuhteiden osalta merenkäynnin tulee olla olematonta tai vähäistä, tuulen
tulee puhaltaa tasaisesti. Yritä välttää aluksen kallistelua sivu- ja pituusakselien
suunnassa.

Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. * Valitse Tuuli.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

7. Valitse Kalibroi tuuli Xdcr.
8. Pidä aluksen nopeus alle 2 solmussa ja tarkastele näyttöä ja ryhdy kääntämään

alusta ympyränmuotoista reittiä ja paina sitten Aloita käynnistääksesi
kalibroinnin.

9. Jatka aluksen ohjaamista ympyränmuotoista reittiä kunnes näyttöön tulee
Valmis.
Jos kääntymisnopeus on liian nopea kalibroinnin aikana näytölle tulee viesti
Hidasta. Jos näin käy vähennä aluksen kääntymisnopeutta eli hidasta nopeutta
ja/tai laajenna kääntymisympyrän sädettä.

10. Valitse Jatka.
11. Tarvittaessa käytä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja säädä tuulianturin suuntauksen

korjaus sopivaksi.
12. Suorita kalibrointi loppuun ja tallenna asetukset painamalla VALITSE.
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Tarvittaessa voit säätää kunkin kalibrointivaiheen asetuksen manuaalisesti
valitsemalla soveltuvan vaihtoehdon Tuuli -valikosta.

Tuulianturin linjaus
• Aluksen tulee olla kulussa ja aluksen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa jotta
alusta voi ohjata esteettä laajaa ympyränmuotoista reittiä.

• Olosuhteiden osalta merenkäynnin tulee olla olematonta tai vähäistä, tuulen
tulee puhaltaa tasaisesti. Yritä välttää aluksen kallistelua sivu- ja pituusakselien
suunnassa.

Löydettyjen antureiden listalta:
1. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
2. * Valitse Tuuli.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

3. Valitse Linjaa Tuuli Xdcr.
4. Ohjaa nyt alusta suoraan tuuleen ja paina Jatka.

Tuulianturin säätö
Voit säätää korjauksen manuaalisesti.
• Aluksen tulee olla kulussa ja aluksen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa jotta
alusta voi ohjata esteettä laajaa ympyränmuotoista reittiä.

• Olosuhteiden osalta merenkäynnin tulee olla olematonta tai vähäistä, tuulen
tulee puhaltaa tasaisesti. Yritä välttää aluksen kallistelua sivu- ja pituusakselien
suunnassa.

Löydettyjen antureiden listalta:
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1. Ohjaa alusta suoraan tuuleen

Aluksen kulkiessa suoraan tuuleen näennäisen tuulikulman (AWA) lukeman
tulisi olla nolla.

2. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.
Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.

3. * Valitse Tuuli.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

4. Valitse Tuuli Xdcr säätö.
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5. Säädä korjauksen arvo sopivaksi siten, että näytön AWA-lukema on 0 astetta,
käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.

6. Paina Valitse.

Näennäisen tuulennopeuden säätö
Voit säätää näennäisen tuulikulman lukeman (AWS) korjausta seuraavasti.
• AWS-lukemien korjaus edellyttää tarkkaa referenssitietoa, käytännössä on
verrattava vertailumittarin ja näytön lukemia ja säädettävä mittarin näytön lukema
samaksi kuin tarkassa vertailumittarissa.

• Olosuhteiden osalta merenkäynnin tulee olla olematonta tai vähäistä, tuulen
tulee puhaltaa tasaisesti. Yritä välttää aluksen kallistelua sivu- ja pituusakselien
suunnassa.

Löydettyjen antureiden listalta:
1. Valitse laite johon kalibroitava anturi tai anturit on liitetty.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
2. * Valitse Tuuli.

Tärkeää: * Vaihe pätee vain iTC-5:n tapauksessa.

3. ValitseNäennäinen tuulennopeus.
Näyttöön tulee AWS-kalibrointikerroin -sivu.
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4. Säädä kalibrointikerrointa kunnes AWS-lukema vastaa referenssimittarin
AWS-lukemaa. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita.

Kalibrointikertoimen oletusarvo on 1.00 ja säätöväli 0.25 ... 2.00.
5. Tallenna kalibrointikerroin painamalla Valitse.

Anturin kalibrointi 85



7.5 Peräsinreferenssin kalibrointi
Voit kalibroida iTC-5:een liitetyn peräsinreferenssianturin.
Peräsinreferenssianturi tulee liittää iTC-5:n peräsinreferenssiliitäntään. Autopilottiin
liitetyt peräsinreferenssianturit tulee kalibroida autopilottiohjaimen avulla.

Peräsimen keskitys
Peräsimen keskittäminen edellyttää peräsimen todellisen asennon tuntemista.
Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse iTC-5.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. Valitse Peräsin.
7. Valitse Keskitä peräsin.

8. Käännä peräsintä kunnes peräsin on keskitetty.

Peräsinreferenssianturissa on merkinnät pohjassa ja peräsinvarressa, varmista,
että mainitut merkit ovat linjassa.

9. Peräsimen ollessa keskitettynä, valitse Ok.
Näytön osoitin keskittyy nollaan.
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10. Palaa Peräsimen kalibrointi -valikkoon painamalla Takaisin .

Peräsinkulman säätö
Voit säätää peräsinkulman korjauksen manuaalisesti.
Peräsinkulman manuaalinen korjaus edellyttää peräsimen todellisen asennon
tuntemista.
Löydettyjen antureiden -sivulta:
1. Varmista että peräsin on keskitetty keskelle
2. Valitse iTC-5.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
3. Valitse Peräsin.
4. Valitse Säädä peräsinkulma.
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5. Säädä näytön osoitinta siten, että osoitin on keskellä (nollassa) ja ilmaistu
peräsinkulma on nolla. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita.

6. Valitse Tallenna .

Peräsimen kääntäminen
Jos näytön peräsinilmaisin liikkuu väärään suuntaan (esim. kun käännät peräsintä
styyrpuuriin osoitin liikkuu paapuuriin) voit korjata asian kääntämällä peräsimen.
Löydettyjen antureiden -sivulta:
1. Varmista että peräsin on keskitetty keskelle
2. Valitse iTC-5.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
3. Valitse Peräsin.
4. Valitse Käännä peräsinkulma.
5. Jos osoitin liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin sen pitäisi, valitse Käännä.
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7.6 Kompassin kalibrointi
Voit kalibroida iTC-5:een liitetyn Fluxgate-kompassin.
Kompassin tulee olla liitettynä iTC-5:n kompassiliitäntään. Autopilottiin liitetyt
kompassit tulee kalibroida autopilottiohjaimen avulla.

Kompassin kierto
Sinun tulee ohjata alusta hitaasti ympyrän muotoista reittiä järjestelmän suorittaessa
automaattista säätöä kompassin erannon kompensoimiseksi. Jokaisen 360 asteen
ympyrän tulee kestää vähintään 2 minuuttia ja täysiä kierroksia tarvitaan vähintään
kaksi.
Suosittelemme toisen mittarinäytön tai monitoiminäytön käyttöä
ohjaussuuntatietojen näyttämiseen kompassin kierto -toiminnon aikana.
Suosikkisivun kautta:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Anturien asetukset.
4. Valitse Jatka.

Mittarinäyttö hakee ja näyttää liitetyt laitteet (esim. iTC-5, DST tai anturipodi)
5. Valitse iTC-5.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
6. Valitse Kompassi.
7. Valitse Kompassin kierto.
8. Aloita aluksen ohjaus ympyräreitille ja paina Aloita.
9. Pidä aluksen nopeus alle 2 solmussa. Katso näyttöä ja varmista että

kääntymisnopeus ei ole liian suuri. Jos näyttöön tulee viesti ‘Hidasta -
kääntymisnopeus liian suuri’ vähennä kääntymisnopeutta. Voit vähentää
kääntymisnopeutta hidastamalla vauhtia ja/tai loiventamalla kääntymistä.

Jos näyttöön tulee viesti 'Hidasta - kääntymisnopeus liian suuri' nykyinen kierros
täytyy toistaa uudelleen.

Kun kompassi on kalibroitu näyttöön tulee viesti jossa ilmoitetaan kompassille
määritetty eranto.

10. Jos eranto on yli 15 astetta kalibrointitoimenpide tulee keskeyttää ja
kompassi on sijoitettava etäämmäs metallisista esineistä jonka jälkeen

Anturin kalibrointi 89



kalibrointitoimenpide täytyy suorittaa uudelleen. Jos eranto on edelleen yli 15
astetta ota yhteys Raymarine-jälleenmyyjään lisäneuvoja varten. Jos eranto on
sallituissa rajoissa paina Jatka.

Kompassin säätö
Voit säätää kompassin lukemaa manuaalisesti seuraavasti.
Siirto edellyttää, että käytettävissä on ohjaussuuntatieto, joka voidaan saada
esimerkiksi aluksen perinteisestä kompassista.
Löydettyjen antureiden -sivulta:
1. Varmista että peräsin on keskitetty keskelle
2. Valitse iTC-5.

Näyttöön tulee lista käytettävissä olevista anturitiedoista.
3. Valitse Kompassi.
4. Valitse Kompassin asetukset.
5. Ohjaa alusta vakaata kurssia.
6. Säädä kompassin lukeman siirtoa kunnes ohjaussuunnan lukema vastaa

aluksen perinteisen kompassin lukemaa. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita.
7. Valitse Tallenna .
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Luku 8: Suosikkisivut

Luvun sisältö
• 8.1 Suosikkisivut sivulla 92
• 8.2 Sivujen muokkaus sivulla 93
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8.1 Suosikkisivut
Laite näyttää tietoja Suosikkisivuilla. Näytetyt suosikkisivut riippuvat ohjatun
aloitustoiminnon aikana valitusta alustyypin asetuksesta.

Sivujen valinta
1. Voit selata käytettävissä olevia sivuja painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita.
Vaihtoehtoisesti, voit käyttää Selaus-toimintoa: (Menu > Suosikkisivut > Selaus) ja
asettaa näytön selaamaan käytettävissä olevia sivuja automaattisesti.
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8.2 Sivujen muokkaus
Suosikkisivuja on mahdollista muokata Suosikkisivu-valikon kautta. Voit mm:
• Muokata olemassa olevaa sivua.
• Lisätä uusia sivuja.
• Poistaa sivuja.
• Muuttaa sivujärjestystä.
• Asettaa sivut selaustilaan.

Olemassa olevan sivun muokkaus
Voit muuttaa kunkin sivun näyttämiä tietoja ja asemointia.
Muokattavan sivun näkyessä näytössä:
1. Valitse Menu.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse Muokkaa sivua.
4. Valitse sivu jota haluat muokata.

5. Korosta tietoruutu jota haluat muokata käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
6. Valitse uusi näytettävä tieto painamalla Menu-painiketta.
7. Valitse tietotyypin luokka.
8. Valitse tieto/asemointi luokkalistalta.

Jos tietoa ei voida näyttää valitussa tietoruudussa se näkyy harmaana.

9. Suorita vaiheet 5 - 8 tietoruuduille joita haluat muuttaa.
10. Kun olet valmis valitse näytöllä näkyvä valintaruutu ja valitse Tallenna .
Muokkaa sivua -valikko on saatavissa myös Suosikkisivut-valikon kautta: (Menu >
Suosikkisivut > Muokkaa sivua).

Sivun lisääminen
Nyt voit lisätä muokattuja Suosikkisivuja.
Suosikkisivujen maksimimäärä on 10.
Päävalikosta:
1. Valitse Suosikkisivut.
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2. Valitse Uusi sivu -vaihtoehto.
Jos käytössä on jo 10 Suosikkisivua, et voi lisätä uutta sivua poistamatta
ensin jotakin aiempaa Suosikkisivua. Muussa tapauksessa näyttöön tulee
sivuasemoinnin näkymä.

3. Valitse haluamasi asettelu.
4. Valitse tietoruutu.
5. Selaa tietoluokkien listaa ja valitse tieto jonka haluat näyttää valitsemassasi

tietoruudussa.
6. Suorita vaiheet 2 ja 3 kaikille lopuille tietoruuduille.
7. Kun olet valmis valitse näytöllä näkyvä valintaruutu ja valitse Tallenna .
Uusi sivu lisätään nykyisen Suosikkisivuryhmän alaosaan.

Sivun poistaminen
Voit poistaa sivun seuraavasti.
Suosikkisivujen minimimäärä on 1.
Suosikkisivut-valikon kautta: (Menu > Suosikkisivut).
1. Valitse Poista sivu.

Jos olet määrittänyt kaksi tai useampia sivuja voit poistaa sivun.
2. Valitse sivu jonka haluat poistaa.
3. Valitse Kyllä.
Sivu on nyt poistettu.

Sivujärjestyksen muuttaminen
Suosikkisivut-valikon kautta: (Menu > Suosikkisivut).
1. Valitse Sivujärjestys.
2. Valitse siirrettävä sivu.

Suosikkisivujen numerot näytetään hetkellisesti selatessasi manuaalisesti
Suosikkisivuja.

3. Valitse sivun uusi sijainti käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
4. Valitse Tallenna .

Sivujen automaattisen kierrätyksen asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit asettaa suosikkisivut vaihtumaan automaattisesti.
Suosikkisivut-valikon kautta:
1. valitse Selaus.
2. Valitse Aikaväli, tai .

Aikavälivaihtoehdot ovat: 2 s, 5 s ja 10 s.

3. Voit kytkeä selauksen pois päältä valitsemalla Pois.

Akkumuloituvien tietojen nollaus
Minimi-, Keskiarvo-, Maksimi- ja etäisyystiedot akkumuloituvat ajan suhteen ja
tiedot on mahdollista nollata.
Tieto jonka haluat nollata tulee näkyä näytössä joko osana Suosikkisivua tai
Tietosivua (Pikanäkymän kautta).
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse haluamasi nollausvaihtoehto.
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9.1 Datatiedot
Alla oleva taulukko näyttää listan niistä tiedoista, joita on mahdollista näyttää
Suosikkisivuilla ja käyttämällä Tietovalikkoa (Pikanäkymä).

Huom: Alla kuvatut tiedot riippuvat järjestelmään liitetyistä laitteista.

Dataluokka
Suosikkisivu
(Datatiedot) Pikanäkymä (Datatiedot)

AIS • AIS • AIS
Akku (1) • Akun virta

• Akun lämpötila
• Akkujännite

• Akun virta
• Akun lämpötila
• Akkujännite

Vene • Kääntymisnopeus
• Kallistuma
• Trimmitasot
• Harmaavesitankki
• Mustavesitankki
• Raikasvesitankki

• Kääntymisnopeus
• Kallistuma

Syvyys • Syvyys
• Maks. syvyys
• Min. syvyys
• Syvyyshistoria

• Syvyys
• Syvyyshistoria
• Maks. syvyys
• Min. syvyys

Etäisyys • Loki
• Trippi

• Loki
• Trippi

Moottori (1) • Tunnit
• Trimmitasojen asento
• RPM
• Öljynpaine
• Öljyn lämpötila
• Jäähdytyspaine
• Moottorin lämpötila
• Ahtopaine
• Kuorma
• Laturin jännite
• Vaihdelaatikon
öljynpaine

• Vaihdelaatikon öljyn
lämpötila

• Vaihdelaatikko
• 2 Moottoria - Esittely
• 1 Moottori - Esittely

• Ahtopaine
• Jäähdytyspaine
• Moottorin lämpötila
• Tunnit
• RPM
• Öljynpaine
• Öljyn lämpötila
• Trimmitasojen asento
• Kuorma
• Laturin jännite
• Vaihdelaatikon
öljynpaine

• Vaihdelaatikon öljyn
lämpötila

• Vaihdelaatikko
• 2 Moottoria - Esittely
• 1 Moottori - Esittely
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Dataluokka
Suosikkisivu
(Datatiedot) Pikanäkymä (Datatiedot)

Ympäristö • Meriveden lämpötila
• Maksimi meriveden
lämpötila

• Minimi meriveden
lämpötila

• Meriveden lämpötilan
historia

• Ilmanpaine
• Ilmanpaineen historia
• Ilman lämpötila
• Maksimi ilmanlämpötila
• Minimi ilmanlämpötila
• Ilman lämpötilan
historia

• Auringonlasku /
Auringonnousu

• Sorron suunta
• Sorto
• Näennäinen tuulen
jäätävyys

• Todellinen tuulen
jäätävyys

• Kastepiste
• Kosteus

• Ilman lämpötila
• Ilman lämpötilan
historia

• Ilmanpaine
• Ilmanpaineen historia
• Kastepiste
• Sorto
• Sorron historia
• Kosteus
• Minimi ilmanlämpötila
• Maksimi ilmanlämpötila
• Meriveden lämpötila
• Minimi meriveden
lämpötila

• Maksimi meriveden
lämpötila

• Meriveden lämpötilan
historia

• Sorron suunta
• Sorron suunnan
historia

• Sorto ja sorron suunta
(parina)

• Auringonlasku /
Auringonnousu

• Näennäinen tuulen
jäätävyys

• Todellinen tuulen
jäätävyys

Polttoainemäärä (1)

Polttoaineen hallinta
riippuu SeaTalk ng®-väylän
kautta käytettävissä
olevista tiedoista.

• Matka tyhjään tankkiin
• Polttoaineen kulutus
• Polttoaineen
virtausnopeus
kokonaismäärä

• Polttoaineenkulutus —
keskiarvo

• Polttoaineen hallinta
• Kok. PA
• Arv. Polttoainetta
jäljellä

• Polttoaineen määrä
• Polttoainepaine

• Matka tyhjään tankkiin
• Polttoaineen kulutus
• Polttoaineen
virtausnopeus
kokonaismäärä

• Polttoaineen hallinta
• Polttoaineenkulutus —
keskiarvo

• Polttoaineen määrä
• Kok. PA
• Arv. Polttoainetta
jäljellä

• Polttoainepaine
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Dataluokka
Suosikkisivu
(Datatiedot) Pikanäkymä (Datatiedot)

GPS • GPS-nopeus
• SOG-historia
• Maks. SOG (nopeus
maan suhteen)

• Arv. SOG (nopeus
maan suhteen)

• GPS-suunta
• COG-historia
• COG ja SOG
• Latitudi (latitudi eli
leveysaste)

• LAT & LON
• LON (longitudi eli
pituusaste)

• SATS
• HDOP
• SATS + HDOP

• GPS-suunta
• COG-historia
• COG ja SOG
• HDOP
• Latitudi (latitudi eli
leveysaste)

• LAT & LON
• LON (longitudi eli
pituusaste)

• SATS
• SATS + HDOP
• GPS-nopeus
• SOG-historia
• Maks. SOG (nopeus
maan suhteen)

• Arv. SOG (nopeus
maan suhteen)

Ohjaussuunta • Ohjaussuunta
• Ohjaussuunta ja
nopeus

• Ohjaussuuntahistoria
• Lukittu ohjaussuunta
• Virhe & Lukittu
ohjaussuunta

• Luovisuunta
• Ohjaussuunta (monta
anturia)

• Ohjaussuunta
• Ohjaussuunta ja
nopeus

• Ohjaussuuntahistoria
• Lukittu ohjaussuunta
• Virhe & Lukittu
ohjaussuunta

• Luovisuunta
• Ohjaussuunta (monta
anturia)

Navigointi • Aktiivisen reittipisteen
nimi

• Reittipisteen ID
• Kuljettu tosisuunta
• CMG & DMG
• CMG & VMG
• Kuljettu tosimatka
• BTW
• BTW & DTW
• DTW (etäisyys
reittipisteeseen)

• XTE
• ETA (arvioitu
saapumisaika
kohteeseen)

• TTG (jäljellä oleva aika)
• Ohjaussuunta

• Aktiivisen reittipisteen
nimi

• Reittipisteen ID
• Kuljettu tosisuunta
• CMG-historia
• BTW
• DTW (etäisyys
reittipisteeseen)

• BTW & DTW
• Kuljettu tosimatka
• CMG & DMG
• CMG & VMG
• Ohjaussuunta
• CTS & XTE
• ETA (arvioitu
saapumisaika
kohteeseen)
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Dataluokka
Suosikkisivu
(Datatiedot) Pikanäkymä (Datatiedot)

• CTS & XTE
• Vierivä tie
• Käännös
• Käännös & DTW

• TTG (jäljellä oleva aika)
• XTE
• XTE-historia
• Vierivä tie
• Käännös
• Käännös & DTW

Pilotti • Pilotin ohjaussuunta
• Pilotin ohjaussuunta ja
nopeus parina

• Pilotin tila
• Peräsinkulma

• Pilotin ohjaussuunta
• Pilotin ohjaussuunta ja
nopeus parina

• Pilotin tila
• Peräsinkulma

Nopeus • Nopeus
• Uistelunopeus
• Maks. nopeus
• Keskinopeus
• VMG vastatuuleen
• VMG RPT
• Veneen nopeus & SOG
• Nopeuden historia

• Keskinopeus
• Veneen nopeus & SOG
• Maks. nopeus
• Nopeus
• Nopeuden historia
• Uistelunopeus
• VMG vastatuuleen
• VMG vastatuuleen
historia

• VMG RPT
• VMG RPT historia

Aika • Kello
• Aika & Päiväys
• Kello
• Kilpa-ajastin

• Kello
• Kello
• Aika & Päiväys
• Kilpa-ajastin

Tuuli • AWS
• AWS-historia
• AWS Min
• AWS Maks
• AWA
• AWA & AWS
• AWA (CH) & AWS
• AWA & VMG
• AWA-historia
• AWA Min
• AWA Maks
• TWS
• TWS-historia
• TWS Min
• TWS Maks

• AWA
• AWA-historia
• AWA & AWS
• AWA (CH) & AWS
• AWA & VMG
• AWA Maks
• AWA Min
• AWS
• AWS-historia
• AWS Maks
• AWS Min
• Bofori
• Kardinaali
• MTI
• GWD-historia
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Dataluokka
Suosikkisivu
(Datatiedot) Pikanäkymä (Datatiedot)

• TWA
• TWA & TWS
• TWA (CH) & TWS
• TWA & VMG
• TWA-historia
• TWA Min
• TWA Maks
• MTI
• GWD & Bofori
• GWD-historia
• Kardinaali
• Bofori
• TWD
• TWD-historia

• GWD & Bofori
• TWD
• TWD-historia
• TWA
• TWA-historia
• TWA & TWS
• TWA (CH) & TWS
• TWA & VMG
• TWA Maks
• TWA Min
• TWS
• TWS-historia
• TWS Maks
• TWS Min

Huom: (1) Konfiguroituja laitteita voi olla useampia, tiedot ovat käytettävissä
kullekin konfiguroidulle laitteelle.
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9.2 Tietojen katselu (Pikanäkymä)
Voit katsella tietoja, jotka eivät ehkä ole käytettävissä nykyisten Suosikkisivujen
kautta käyttämällä Tieto (Pikanäkymä) -valikkoa.
1. Valitse päävalikon Tiedot (Pikanäkymä) -valikko.
2. Valitse tietoluokka.
3. Valitse tietotyyppi ja haluamasi graafinen esitystapa (jos valittavissa).

Tiedot näytetään näytön täydessä koossa.
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9.3 Pikanäkymän lisääminen Suosikkisivuksi
Pikanäkymän tietosivut on mahdollista lisätä Suosikkisivuksi.
Tieto (Pikanäkymä) -valikon kautta:
1. Valitse tietotyyppi siten, että se näytetään näytössä.
2. Paina Menu-painiketta.
3. Valitse Pikavalinnat.
4. Valitse Lisää suosikkeihin.
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10.1 AIS — yleistä
Jos järjestelmään on liitetty AIS-vastaanotin/vastaanotinlähetin, AIS—toiminto
mahdollistaa muiden AIS-järjestelmällä varustettujen alusten lähettämien tietojen
vastaanoton sekä kohteiden suhteellisen sijainnin tarkastelun suhteessa omaan
alukseesi. Tämän laitteen AIS-toiminto on itsenäinen joten asetuksia ja hälytyksiä
ei voi jakaa AIS-toimintoja hyödyntävien järjestelmään sisältyvien muiden laitteiden
kanssa.

Kuinka AIS toimii
AIS käyttää digitaalisia signaaleita jotka lähetetään reaaliajassa. Signaaleita
lähetetään alusten ja toisten alusten sekä alusten ja maa-asemien välillä. Tietoja
käytetään lähialueilla olevien alusten tunnistamiseen sekä seuraamiseen sekä
tuottamaan automaattisia ja tarkkoja törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja
nopeasti.

Huom: Alusten varustaminen toiminnassa olevilla AIS-laitteilla saattaa perustua
vapaaehtoisuuteen. Siten ei ole syytä olettaa, että monitoiminäyttösi näyttäisi
KAIKKIA lähettyvillä olevia aluksia.

Valinnaisen järjestelmään liitetyn AIS-laitteen avulla voit:
• Näyttää muut AIS-järjestelmällä varustetut alukset kohteina.
• Näyttää mainittujen kohteiden lähettämät kulkuun liittyvät tiedot kuten sijainnin,
kurssin, nopeuden ja kääntymisnopeuden.

• Näyttää kunkin kohteen perustiedot ja tarkat tiedot mukaan lukien turvallisuuteen
liittyvät tiedot.

• Määrittää varoalueen aluksesi ympärille.
• Katsella AIS-hälytyksiä ja turvallisuuteen liittyviä viestejä.
AIS-tiedot näytetään näytöllä alla kuvatuilla tavoilla:

Kohde Tuotekuvaus
1 AIS-teksti

Katso AIS-viestit alla olevassa
taulukossa

2 AIS—kohde
3 Vaarallisten kohteiden hälytys päällä
4 Ohjaussuuntavektori
5 COG-vektori
6 Vaarallisten kohteiden hälytys pois

päältä

Huom: Jos ohjaussuuntatieto on epävakaa tai sitä ei ole käytettävissä tai kun
COG-tietoa ei ole käytettävissä AIS-kohteita eikä keskellä olevaa alussymbolia ei
näytetä.
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AIS-viestit
AIS-viestit Tuotekuvaus
AIS pois päältä AIS päällä
(ei mitään) AIS päällä ja lähettää
Hälytys päällä -symboli AIS päällä, lähettää, hälytys aktiivinen.
Hiljainen AIS päällä & käyttäjä hiljainen muiden

alusten suhteen.
Hälytys päällä AIS päällä, käyttäjä hiljainen muiden

alusten suhteen & hälytys aktiivinen.
Hälytys pois päältä -symboli AIS päällä & hälytys pois päältä
Tieto menetetty AIS päällä & tieto menetetty.
Ei paikannustietoa AIS päällä & menetetty

GPS-paikannustieto.
Riittämätön COG/ohjaussuuntatieto Ei vakaata COG- tai ohjaussuuntatietoa

Lähialueilla olevat AIS-laitteilla varustetut (ja tietoja lähettävät) alukset näytetään
sivulla kohteina. Kerrallaan voidaan näyttää enintään 25 kohdetta, jos kantaman
sisäpuolella on yli 25 kohdetta näytössä näkyy symboli Maks. kohteet.
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10.2 AIS—kohdesymbolit
Näyttösi näyttää laajan valikoiman symboleita, jotka kuvaavat erityyppisiä
AIS-kohteita.
Kohdetyyppi Tuotekuvaus Symboli
AIS-tietoja lähettävä
kohde

Kohde ei aktiivinen,
vaarallinen tai kadotettu.
Kohde liikkuu tai on
ankkurissa.

Valittu kohde Kohde valitaan kursorilla.
Tarkempia tietoja
käytettävissä.

Vaarallinen kohde Kohteet määritetyn
etäisyyden sisäpuolella
(CPA) tai kulkuajan
sisäpuolella (TCPA).
Vaarallisen kohteen
hälytys liipaistuu mikäli
hälytystoiminto on päällä.
Kohde punainen ja
vilkkuu.

Epävarma kohde Arvioitu CPA/TCPA—arvo
on epävarma.

Kadotettu kohde Tila tulee käyttöön mikäli
vaaralliseksi arvioidun
kohteen signaalia ei
pystytä vastaanottamaan
20 sekuntiin.
Kohde näytetään
viimeisimmässä
arvioidussa sijainnissa.
Hälytys liipaistuu mikäli
hälytystoiminto on päällä.
Kohde vilkkuva punainen
risti.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Reaalinen)

AToN -kohde on sijainnin
KOHDALLA.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Reaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla. Kohde
punainen.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Reaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla ja on
vaarallinen. Kohde musta
ja vilkkuu.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Reaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla ja on
menetetty. Kohde musta,
punainen vilkkuva risti.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Virtuaalinen)

AToN -kohde on sijainnin
KOHDALLA.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Virtuaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla. Kohde
punainen.
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Kohdetyyppi Tuotekuvaus Symboli
Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Virtuaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla ja on
vaarallinen. Kohde musta
ja vilkkuu.

Aid To Navigation (AToN)
-kohde (Virtuaalinen)

AToN -kohde EI ole
sijainnin kohdalla ja on
menetetty. Kohde musta,
punainen vilkkuva risti.

Maa-alueella oleva
asemakohde

Maa-alueella oleva
asemakohde on
ONLINE-tilassa.

Huvialus Kohdealuksen tyyppi on
huvialus.

Kauppa-alus Kohdealus on
kauppa-alus.

Nopeakulkuinen alus Kohdealus on
nopeakulkuinen alus.
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10.3 AIS-kantaman asetus
Sivulla näkyvää etäisyyttä on mahdollista säätää.
AIS-sivun näkyessä näytöllä:
1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse AIS-alue.
4. Valitse alueen laajuus jonka haluat nähdä näytössä.
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10.4 AIS-kohteen tietojen katselu
Voit katsella AIS-kohteiden tietoja.
AIS-sivun näkyessä näytöllä:
1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse Näytä AIS-kohteet.
4. Valitse AIS-kohde näytöltä Ylös- ja Alas-painikkeilla.

Aluksen nimi näkyy sivun otsikko-osassa.
5. Katsele kohteen tietoja valitsemalla Tiedot.

Näytetyt tiedot riippuvat valitun kohteen tyypistä.
• Aluksen nimi
• MMSI-numero
• Alustyyppi
• Radiokutsu
• GPS-nopeus

6. Tarvittaessa voit selata tietoja Ylös- ja Alas-painikkeilla.
7. Voit palata AIS-sivulle painamalla Takaisin .
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10.5 AIS-laitteen hiljaisen tilan käyttöönotto ja käytöstä
poisto
AIS—hilijainen toimintatila mahdollistaa AIS-lähetyksien eston. Tämä on kätevää
silloin, kun haluat estää alustasi lähettämästä AIS-tietoja muille aluksille, mutta
haluat silti vastaanottaa AIS-tietoja muilta aluksilta.

Huom: Kaikki laitteet eivät tue hiljaista toimintatilaa. Lisätietoja saatavissa
AIS-laitteen mukana toimitetuista ohjeista.

AIS-sivun kautta:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse AIS Hiljainen tila.
4. Valitse Hiljainen jos haluat pysäyttää AIS-tietojesi lähettämisen, tai
5. Valitse Lähetys jos haluat sallia AIS-tietojesi lähettämisen muille AIS-laitteilla

varustetuille laitteille.
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11.1 Kilpa-ajastimen asetukset
Kilpa-ajastinta käytetään mittaamaan ja näyttämään kilpailun startista kulunut aika.
Kilpa-ajastin sisältää 3 alaspäin laskevaa ajastinta. Kun kilpa-ajastin on laskenut
nollaan ajastus alkaa uudelleen mitaten kulunutta aikaa akkumulatiivisesti.
Jos kilpa-ajastinta ei ole määritetty suosikkisivuksi voit ottaa kilpa-ajastinsivun
näkyviin seuraavasti Tieto (Pikanäkymä) -valikko: Menu > Tiedot (Pikanäkymä)
> Aika > Kilpa-ajastin.

Kilpa-ajastimen näkyessä näytöllä:
1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse Pikavalinnat.
3. Valitse Säädä kilpa-ajastimet.
4. Valitse kilpa-ajastin
5. Säädä ajastimen aloitusaika sopivaksi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
6. Valitse Tallenna .
7. Suorita vaiheet 4 - 6 kullekin kilpa-ajastimelle jota haluat käyttää.
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11.2 Kilpa-ajastimen käyttö
Kilpa-ajastimen näkyessä näytöllä:
1. Valitse Käynnistä.

Ensimmäinen kilpa-ajastin alkaa laskea alaspäin ja äänimerkkejä kuuluu
seuraavasti:
• Kaksoismerkkiääni minuutin välein.
• Kolmoismerkkiääni viimeisen 30 sekunnin alussa.
• Merkkiääni sekunnin välein viimeisten 10 sekunnin aikana.
• Kaksi sekuntia kestävä jatkuva merkkiääni kun ajastin on saavuttanut
nollahetken

2. Voit hypätä seuraavaan ajastimeen valitsemalla Hyppää.

Kun kolmas kilpa-ajastin laskee alaspäin voit valita Laske ylös kun haluat
käynnistää laskennan nollasta ylöspäin.

3. Voit pysäyttää kilpa-ajastimen alaspäin laskennan valitsemalla Seis-vaihtoehdon
Pika-asetukset-valikosta.

4. Kun laskenta pysähtyy voit jatkaa alaspäin laskentaa valitsemalla Jatka.
5. Voit nollata kilpa-ajastimen valitsemalla Nollaa ajastin -vaihtoehdon

Pikavalinnat-valikosta.

Huom: Kilpa-ajastimen ollessa käynnissä voit katsella muita suosikkisivuja
normaaliin tapaan.
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12.1 Hälytykset
Hälytyksiä käytetään ilmoittamaan tilanteista tai vaaroista, jotka edellyttävät
miehistön toimenpiteitä.
Esimerkkejä hälytyksistä:
• Ankkurihälytys — Käytetään ankkurissa oltaessa, hälyttää mikäli mitatun veden
syvyystiedon osalta havaitaan muutos, joka saattaa edellyttää ankkuriketjun
pituuden säätöä.

• Syvyys- ja nopeushälytykset — Nämä hälytykset ilmaisevat mikäli syvyys tai
nopeus alittaa tai ylittää asetetut raja-arvot, esimerkiksi minimisyvyyden.

• MOB (Mies yli laidan, Man Overboard) -hälytys — Vastaanotetaan
MOB-järjestelmästä.

Hälytyksen tapahtuessa näyttöön tulee hälytysviesti, jonka lisäksi mittarista
mahdollisesti kuuluu hälytysääni.

Voit vaihtoehtoisesti:
• Vaimentaa hälytyksen tai
• Vaimentaa hälytyksen ja muokata hälytysasetuksia.

Huom: Poislukien herätyskello, nopeus ja meriveden lämpötila,
SeaTalk -järjestelmät voivat ainoastaan kytkeä hälytyksiä päälle ja pois päältä,
SeaTalk ng-järjestelmät voivat säätää asetuksia.

Mies yli laidan (MoB) -hälytys
Mies yli laidan -hälytyksen (MoB) aktivoituessa mittari tuo näyttöön MoB-kohteen
paikallistamisen mahdollistavia tietoja.
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• Brg: Ohjaussuunta MoB-reittipisteeseen.
• Rng: Etäisyys MoB-reittipisteeseen.
• Kulunut aika: Aika joka on kulunut MoB-hälytyksen aktivoitumisesta.
Ohjaussuunta ja etäisyys edellyttävät verkkoon liitettyä GPS-sijaintietoa tuottavaa
laitetta.

Hälytysasetukset
Useimmat hälytykset generoidaan paikallisesti määritettyjen raja-arvojen ylittyessä
tai alittuessa. Hälytykset lähetetään SeaTalk - ja SeaTalk ng-verkkoihin näytettäväksi
yhteensopivissa laitteissa.

Kategoria HÄLYTYS Sisällys
Hälytys • Päällä

• Pois (Ole-
tusarvo)

Syvyys Matala

Säätö • 0 — xxx FT
• 5 ft (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Syvyys Syvä

Säätö • 0 — xxx FT
• 100
ft (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Syvyys Matala ankkuri

Säätö • 0 — xxx FT
• 5 ft (Oletusarvo)
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Kategoria HÄLYTYS Sisällys
Hälytys • Päällä

• Pois (Ole-
tusarvo)

Syvyys Syvä ankkuri

Säätö • 0 — xxx FT
• 100
ft (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Nopeus Veneen nopeus
suuri

Säätö • 0 — 100 KTS
• 30
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Nopeus Veneen nopeus
pieni

Säätö • 0 — 100 KTS
• 5
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Lämpötila Meriveden
lämpöt. Korkea

Säätö • 0 — 50ºC
• 10ºC (Ole-
tusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Lämpötila Meriveden
lämpöt. Matala

Säätö • 0 — 50ºC
• 1ºC (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli NTN kova
Näennäinen
tuulennopeus
kova

Säätö • 0 — 200 KTS
• 25
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli NTN heikko
Näennäinen
tuulennopeus
heikko

Säätö • 0 — 200 KTS
• 10
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli NTK suuri
Näennäinen
tuulikulma korkea

Säätö • 0 — 180º
• 25º (Oletusarvo)
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Kategoria HÄLYTYS Sisällys
Hälytys • Päällä

• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli NTK pieni
Näennäinen
tuulikulma pieni

Säätö • 0 — 180º
• 10º (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli TTN kova
Todellinen
tuulennopeus
kova

Säätö • 0 — 200 KTS
• 10
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli TTN heikko
Todellinen
tuulennopeus
heikko

Säätö • 0 — 200 KTS
• 10
kts (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli TTK suuri
Todellinen
tuulikulma suuri

Säätö • 0 — 180º
• 25º (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Tuuli TWA pieni
Todellinen
tuulikulma pieni

Säätö • 0 — 180 º
• 10º (Oletusarvo)

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Aika • 12:00 am —
12:00 pm

• 00,00 – 23:59
24 hr

Muu Herätyskello

Aikamuoto • 24 tuntia
• am / pm

Hälytys • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Muu Pois kurssista

Säätö • 0 — 180 º
• 5º (Oletusarvo)

Muu MOB
Mies yli laidan

Hälytys • Päällä (Ole-
tusarvo)

• Pois
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Kategoria HÄLYTYS Sisällys
Hälytys • Päällä

• Pois (Ole-
tusarvo)

Muu Akku heikko

Säätö • 6 – 60 V
• 10
V (Oletusarvo)

Turvasanomat • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Vaarallinen kohde • Päällä
• Pois (Ole-
tusarvo)

Turva-alue • (0,1, 0,2, 0,5, 1,0,
2,0) nm

• (0,1, 0,2, 0,5, 1,0,
2,0) sm

• (0,2, 0,5, 1,0,
2,0, 5,0) km

Muu AIS-hälytys

Aika turva-
alueelle

• 3 min
• 6 min
• 12 min
• 24 min
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13.1 Asetusvalikko
Asetusvalikko sisältää laitteen konfigurointiin liittyviä toimintoja.
Valikkovaihtoehto Tuotekuvaus Asetukset
Anturien asetukset Määritä antureiden

asetukset ja suorita
kalibroinnit edellä olevan
anturien kalibrointia
kuvaavan luvun
mukaisesti.

Liitettyjen yhteensopivien
antureiden lista.

Käyttäjän asetukset Konfiguroi käyttäjän
asetukset.

• Aika & Päiväys
• Mittayksiköt
• Kieli
• Alustyyppi
• Alustiedot
• Eranto
• Näppäinäänet

Järjestelmäasetukset Konfiguroi verkkoryhmät
ja tietolähteet.

• Verkkoryhmä
• Kirkkaus/Väripaletti
• Tietolähteet
• Tietoja järjestelmäase-
tuksista

Simulaattori Simulaattoritoiminnon
päälle- ja poiskytkentä
Simulaattori tuottaa
simuloitua tietoa jonka
avulla voit tutustua
ja harjoitella laitteen
ominaisuuksiin.

Huom: Simulaattori
ei tuota simuloitua
tietoa jos SeaTalk ng®-
verkkoon on liitetty
verkkoon.

• Päällä
• Pois

Tehdasasetukset Poista käyttäjän
asetukset ja palauta
mittarin asetukset
tehdasasetuksiin?

• Kyllä
• Ei

Diagnostiikka Laitteen tietoja, verkkoon
liitetyt laitteet ja
diagnostinen itsetestaus.

• Tietoja näytöstä
• Tietoja järjestelmästä
• Itsetestaus
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Anturiasetukset-valikko
Anturiasetukset-valikko mahdollistaa liitettyjen antureiden kalibroinnin.
Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset
iTC-5 Mahdollistaa iTC-5:n kautta

liitettyjen antureiden
asetuksien määrityksen ja
kalibroinnin.

• Syvyys
• Nopeus
• Tuuli
• Peräsinreferenssi
• Kompassi

Syvyys Mahdollistaa syvyysanturei-
den asetuksien määrittämisen
sekä kalibroinnin sisältäen
seuraavat vaihtoehdot:

• Tiedot
• Syvyyden nollakohdan
siirto

Tiedot tuo näyttöön
asennettujen antureiden
tai liitännän tietoja
kuten sarjanumeron,
ohjelmistoversion jne.
Syvyyden nollakohdan siirto
mahdollistaa syvyyslukeman
korjauksen siten, että lukema
ilmoittaa veden syvyyden
merenpohjaan mitattuna
aluksen kölistä, anturista tai
vesilinjasta.

• Syvyys ilmoitetaan:

– Kölistä
– Anturi
– Vesilinjasta

• Siirto:

– 0 ... 99 jalkaa, m
• Tietoja syvyyden
nollakohdan siirrosta

Nopeus Mahdollistaa nopeusanturei-
den asetuksien määrittämisen
sekä kalibroinnin sisältäen
seuraavat vaihtoehdot:

• Tiedot
• Nopeuden kalibrointi
nopeuden kalibrointi
tulee tehdä kullekin
nopeuskalibrointikohdan
osoittamalle nopeusarvolle.

• Veden lämpötilan
kalibrointi

Tiedot tuo näyttöön
asennettujen antureiden
tai liitännän tietoja
kuten sarjanumeron,
ohjelmistoversion jne.
Nopeuden kalibrointi:

• nopeusasetukset
määräytyvät anturiin
tai liitäntäyksikköön
tallennettujen
kalibrointipisteiden
perusteella.

Veden lämpötilan kalibrointi:

• xxx ºC tai ºF
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Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset
Tuuli Mahdollistaa tuuliantureiden

asetuksien määrittämisen
sekä kalibroinnin sisältäen
seuraavat vaihtoehdot:

• Tuulitiedot
• Tuulianturin kalibrointi
• Näennäisen tuulennopeu-
den kalibrointi

Tiedot tuo näyttöön
asennettujen antureiden
tai liitännän tietoja
kuten sarjanumeron,
ohjelmistoversion jne.
Kalibroi tuulianturi- noudata
näytölle tulevia ohjeita ja
kalibroi tuulianturi.
Näennäinen tuulennopeus:

• xx kts
DST800 Mahdollistaa DST-

älyantureiden (syvyys,
nopeus ja lämpötila)
asetuksien määrittämisen
sekä kalibroinnin sisältäen
seuraavat vaihtoehdot:

• DST800 tiedot
• Syvyysden nollakohdan
siirto

• Nopeuden kalibrointi
• Lämpötilalukeman siirto

DST800 tiedot tuo
näyttöön asennettujen
antureiden tai liitännän
tietoja kuten sarjanumeron,
ohjelmistoversion jne.
Syvyyden nollakohdan siirto
mahdollistaa syvyyslukeman
korjauksen siten, että lukema
ilmoittaa veden syvyyden
merenpohjaan mitattuna
aluksen kölistä, anturista tai
vesilinjasta.

• Syvyys ilmoitetaan:

– Vesilinjasta
– Kölistä
– Anturi

• Siirto:

– 0 ... 99 jalkaa
• Tietoja syvyyden
nollakohdan siirrosta

Nopeuden kalibrointi:

• Lisää — lisää uuden
nopeusasetuksen nykyistä
SOG-lukemaa käyttäen.

• Muokkaa — nopeusase-
tuksen muokkaus 0,1 kt:n
välein.

• Poista — poistaa valitun
nopeusasetuksen.

• Nollaa — nollaa
nopeuskalibroinnin
oletusasetuksiin.

Lämpötilalukeman siirto:

• xxx ºC tai ºF
DT800 Mahdollistaa DT-älyanturei-

den (syvyys ja lämpötila)
asetuksien määrittämisen
sekä kalibroinnin sisältäen
seuraavat vaihtoehdot:

• DT800 tiedot

DT800 tiedot tuo näyttöön
asennettujen antureiden
tai liitännän tietoja
kuten sarjanumeron,
ohjelmistoversion jne.
Syvyyden nollakohdan siirto
mahdollistaa syvyyslukeman
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Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset

• Syvyyskorjaus
• Lämpötilalukeman siirto

korjauksen siten, että lukema
ilmoittaa veden syvyyden
merenpohjaan mitattuna
aluksen kölistä, anturista tai
vesilinjasta.

• Syvyys ilmoitetaan:

– Vesilinjasta
– Kölistä
– Anturi

• Siirto:

– 0 ... 99 ft, m
• Tietoja syvyyden
nollakohdan siirrosta

Lämpötilalukeman siirto:

• xxx ºC tai ºF
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Käyttäjän asetukset -valikko
Käyttäjä voi määrittää räätälöityjä asetuksia Käyttäjän asetukset -valikon kautta.
Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset
Aika & Päiväys Näiden asetuksien avulla

voit määrittää käytettävän
päivämäärän ja kellonajan
esitysmuodot. Voit myös
määrittää paikallisen
aikavyöhykkeen (aikaero
UTC-kellonajasta).

Päivämäärän esitysmuoto:

• kk/pp/vv
• pp/kk/vv
Kellonajan esitysmuoto:

• 12 tuntia
• 24 tuntia
Aikavyöhyke:

• –13 ... +13 tuntia
Mittayksiköt Mahdollistaa käytettävät

yksiköt seuraaville tiedoille:

• Nopeus
• Etäisyys
• Syvyys
• Tuulennopeus
• Lämpötila
• Virtausnopeus
• Ohjaussuunta
• Paine
• Tilavuus
• Ilmanpaine

Nopeus:

• kts — solmua.
• mph — mailia tunnissa.
• km/h — km/h.
Etäisyys:

• nm — meripeninkulmaa.
• sm — maamailia.
• km — kilometriä.
Syvyys:

• ft — jalkaa
• m — metriä
• fa — sýltä
Tuulennopeus:

• kts — solmua.
• m/s — metriä sekunnissa.
Lämpötila:

• ºC — Celsius-astetta.
• ºF — Fahrenheit-astetta.
Virtausnopeus

• UK Gal/H — UK gallonaa
tunnissa.

• US Gal/H — US gallonaa
tunnissa.

• LTR/H — litraa tunnissa.
Ohjaussuunta:

• Mag — magneettinen.
• Tosi
Paine

• PSI — paunaa
neliötuumalle.

• Bar — Baaria.
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Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset

• kPa — kilopascalia.
Äänenvoimakkuus:

• UK gallonaa
• US gallona
• ltr — litraa

Kieli Määrittää kaikkien näytöllä
näkyvien tekstien (otsikot,
valikot ja valikkovaihtoehdot
jne.) kielen.

• Englanti UK
• Englanti US
• Kiina
• Kroatia
• Tanska
• Hollanti
• Suomi
• Ranska
• Saksa
• Kreikka
• Italia
• Japani
• Korea
• Norja
• Puola
• Brasilian portugali
• Venäjä
• Espanja
• Ruotsi
• Turkki

Alustyyppi Määrittää laitteen
ja suosikkisivujen
oletusasetukset

• Kilpapursi
• Purjevene
• Katamaraani
• Työvene
• RIB
• Ulkolaita nopea
• Sisälaita nopea
• Moottorivene 1 (<12 solmua)
• Moottorivene 2 (<30
solmua)

• Moottorivene 3 (>30
solmua)

• Urheilukalastus
• Ammattikalastus
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Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset
Alustiedot Mahdollistaa seuraavat

määritykset:

• Moottoreiden määrä
• Akkujen määrä
• Polttoainetankkien määrä
• Maks. RPM alue
• RPM punainen alue

Moottoreiden määrä:

• 1 — 5
Akkujen määrä

• 1 — 5
Polttoainetankkien määrä

• 1 — 5
Maks. RPM alue

• Auto (Oletusarvo)
• 3000 rpm
• 4000 rpm
• 5000 rpm
• 6000 rpm
• 7000 rpm
• 8000 rpm
• 9000 rpm
• 10000 rpm
RPM punainen alue

• Auto (Oletusarvo)
• Muokattu arvo

Eranto Mahdollistaa magneettisen
erannon päälle- ja
poiskytkennän, orjalähteen
määrityksen sekä
manuaalisen säädön.

• Erantotila
• Erannon vaihteluväli

Erantotila:

• Päällä
• Pois (Oletusarvo)
• Orja
Erannon vaihteluväli:

• -30º — +30º
Näppäinäänet Painikeäänien päälle- ja

poiskytkentä.
• Päällä (Oletusarvo)
• Pois
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Järjestelmäasetuksien valikko
Käyttäjä voi määrittää seuraavia räätälöityjä asetuksia Järjestelmäasetukset-valikon
kautta:
Valikkovaihtoehto Tuotekuvaus Asetukset
Verkkoryhmä Tämän vaihtoehdon

avulla voit lisätä laitteita
ryhmään jolloin yhden
ryhmään kuuluvan
laitteen kautta määritetty
väri- tai kirkkausasetus
päivittyy samalla kaikkiin
kyseiseen ryhmään
kuuluviin (jaettua
toimintoa) tukeviin
laitteisiin.

Esimääritetyt ryhmät

• Ei mitään
• Ruori 1
• Ruori 2
• Ohjaamo
• Silta
• Masto
Määrittämätön

• Ryhmä-1 — Ryhmä-5
Kirkkaus / väriryhmä Mahdollistaa samaan

verkkoryhmään
sisältyvien näyttöjen
kirkkaus- ja
väriasetuksien
tahdistamisen.

Tahdista kirkkaus / värit

• Tämä näyttö
• Tämä ryhmä

Tietolähteet Tämän avulla on
mahdollista katsella
ja valita haluttuja
tietolähteitä.

• Valitse tietolähde
• Tietoähde löydetty
• Tietolähteen tiedot

Valitse tietolähde

• GPS-paikannustieto
• GPS-datumi
• Aika & Päiväys
• Ohjaussuunta
• Syvyys
• Nopeus
• Tuuli
Tietolähde löydetty

• mallinimi —
sarjanumero Portin
ID

Tietolähteen tiedot

• Laitteen nimi
• Sarjanumero
• Portin ID
• Tila tai ei tietoja

Tietoja järjestelmäase-
tuksista

Näyttää järjestelmäase-
tuksiin liittyviä tietoja.
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Diagnostiikka-valikko
Voit avata diagnostiikkatoiminnot Diagnostiikka-valikon kautta: (Menu > Asetukset
> Diagnostiikka).
Valikkovaihtoe-
hto Tuotekuvaus Asetukset
Tietoja näytöstä Tuo näyttöön tietoja jotka

liittyvät käytettyyn näyttöön:
• Ohjelmistoversio
• Kovoversio
• Bootloader-versio
• Lämpötila
• Volttia
• Maks. V
• Virrankulutus
• Maks. virta
• Käyttötunnit
• Deviaatio (mikäli
sovellettavissa)

Tietoja
autopilotista

Tuo näyttöön tietoja
jotka liittyvät käytettyyn
autopilottiin:

Huom: Tietoja
autopilotista -valikko
on käytettävissä vain
Autopilottiohjaimissa.

• NMEA-koodi
• Tuotenumero
• Sarjanumero
• Tuotekuvaus
• Ohjelmistoversio
• PCB-numero
• CAN Voltit
• Laite Voltit
• Käyttötunnit
• Eranto

Tietoja
järjestelmästä

Mahdollistaa SeaTalk ng-
verkon kautta haettujen ja
löydettyjen laitteiden tietojen
näytön.

• Mallinumero
• Sarjanumero
• Ohjelmistoversio
• Kovoversio
• Volttia

Itsetestaus Tuote on varustettu
itsetestaustoiminnolla
jota voidaan käyttää
vikaselvityksissä.
Itsetesti sisältää:

• Muistitesti
• Painiketesti
• Näyttötesti
• Summeritesti
• Näytön valaistuksen testi

Ei sovellettavissa
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14.1 Huolto ja ylläpito
Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltoon ja
korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän
tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.
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14.2 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset
Raymarine suosittelee, että laitteiden virheetön toiminta tarkistetaan suorittamalla
tietyt säännönmukaiset tarkistukset.
Suorita seuraavat tarkistukset säännöllisin väliajoin:
• Tarkista kaikki kaapelit mahdollisten vaurioiden ja kulumien havaitsemiseksi.
• Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
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14.3 Tuotteen puhdistus
Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat laitteita:
• Jos tuotteesi sisältää näyttöruudun, ÄLÄ pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla
koska näytön pinnoitus saattaa naarmuuntua.

• ÄLÄ käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia tuotteita.
• Älä käytä painepesureita.
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14.4 Näytön kotelon puhdistaminen
Näyttö on suljettu tiiviisti eikä edellytä säännöllistä puhdistamista. Tarvittaessa voit
puhdistaa laitteen seuraavia ohjeita noudattamalla:
1. Kytke monitoiminäytön virta pois päältä.
2. Pyyhi näytön kotelo puhtaalla pehmeällä kankaalla (mikrokuituliina soveltuu

tähän hyvin).
3. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuaineen ja veden seosta jos joudut

poistamaan rasvatahroja.

Huom: ÄLÄ käytä liuottimia tai pesuaineita itse näyttöön.

Huom: Tietyissä olosuhteissa näytön sisäpinnoille saattaa muodostua kosteutta.
Tästä ei ole haittaa näytölle. Kosteuden voi poistaa nopeammin kytkemällä virta
päälle.
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14.5 Näyttöpinnan puhdistaminen
Näytön pinta on käsitelty suojakalvolla. Kalvo tekee näytön pinnasta vettä hylkivää
ja vähentää häikäisyä aiheuttavia heijastuksia. Vältä pinnoitteen vahingoittuminen
noudattamalla seuraavia ohjeita:
1. Kytke monitoiminäytön virta pois päältä.
2. Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla näyttö makealla

vedellä.
3. Anna näytön kuivua itsestään.
4. Mikäli likaa tai jäämiä jää vielä jäljelle kuivumisen jälkeen, pyyhi näyttö

hellävaraisesti puhtaalla mikrokuitukankaalla (saatavissa optikkoliikkeistä).

Anturin hoito ja puhdistus
Meriheinä ja muu kasvusto voi kasvaa anturin pohjaan joka vuorostaan saattaa
heikentää suorituskykyä. Voit estää merikasvuston kertymisen anturin pohjaan
maalaamalla anturin pohjan ohuella kerroksella vesiohenteisella myrkkymaalilla
jota on saatavissa paikallisilta jälleenmyyjiltä. Maalaa uudelleen 6 kuukauden
välein tai kunkin veneilykauden alussa. Tietyt älyanturit eivät sovellu maalattavaksi
myrkkymaalilla. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Huom: Lämpötila-anturilla varustetut anturit eivät ehkä toimi luotettavasti mikäli
anturi maalataan.

Huom: Älä koskaan käytä ketonipohjaisia maaleja. Ketonit saattavat vahingoittaa
antureissa olevia muovimateriaaleja.

Huom: Älä koskaan maalaa anturia spray-maaleilla. Spray-maalauksessa
maalattavaan pintaan muodostuu pieniä ilmakuplia, jotka haittaavat
kaikusignaalia.

Puhdista anturi pehmeällä mietoon pesuaineliuokseen kastetulla kankaalla. Jos
kasvustoa on kertynyt paljon, irrota kasvusto hankaussienellä (esimerkiksi vihreä
Scotch BriteTM-sieni). Varo naarmuttamasta anturin pintaa.

Huom: Voimakkaat liuottimet kuten asetoni VAHINGOITTAVAT anturia.
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14.6 Aurinkosuojan puhdistaminen
Mukana toimitettu aurinkosuoja on varustettu tarrapinnalla. Tietyissä olosuhteissa
voi ilmetä ei-toivottujen partikkelien takertumista tarrapintaan. Voit välttää näytön
vahingoittumisen puhdistamalla aurinkosuojan säännöllisin väliajoin noudattamalla
seuraavia ohjeita:
1. Irrota varovasti aurinkosuoja näytöstä.
2. Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla aurinkosuoja

makealla vedellä.
3. Anna aurinkosuojan kuivua itsestään.
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15.1 Vianmääritys
Vianmääritykseen liittyvät tiedot antavat tietoja merielektroniikkalaitteisiin ja niiden
asennuksiin liittyvien mahdollisten vikojen syistä sekä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä.
Kaikki Raymarine-tuotteet tarkistetaan kattavasti tarkkojen laadunvarmistustoimien
määrittämillä tavoilla ennen pakkausta ja lähettämistä. Jos laitteen käytössä jostakin
syystä kuitenkin ilmenisi ongelmia, tämän osion tiedot auttavat ratkaisemaan
mahdollisia ongelmia sekä palauttamaan normaalin toiminnan.
Mikäli et pysty ratkaisemaan mahdollista ongelmaa tämän osion tietojen avulla, ole
hyvä ja ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen lisätietojen saamiseksi.
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15.2 Päällekytkentään liittyvä vianmääritys
Laitteen päällekytkentään liittyvät ongelmat, niiden mahdolliset syyt ja suositellut
ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Tuote ei kytkeydy päälle tai sammuu jatkuvasti
Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut
Palanut sulake /
liipaistunut virtakatkaisija

1. Tarkista asianomaisten sulakkeiden,
virtakatkaisijoiden ja liittimien kunto ja
vaihda tarvittaessa (sulakkeiden arvot on lueteltu
tuotteen asennusohjeissa kohdassa Tekniset
tiedot).

2. Jos sulake palaa jatkuvasti tarkista kaapeli
mahdollisten vaurioiden varalta, liittimien
kontaktit sekä kaapeloinnin liitäntäjärjestys.

Huono / vaurioitunut
/ epäluotettava
virransyöttökaapeli /
liitännät

1. Tarkista, että virtaliittimet ovat kunnolla
vastakkeissaan ja lukittu huolellisesti.

2. Tarkista, että virransyöttökaapelit ja liittimet ovat
ehjät ja että niissä ei näy korroosiovaurioita,
vaihda tarvittaessa.

3. Laitteen ollessa kytkettynä päälle, kokeile
taivuttaa virtakaapelia näytön liittimen läheltä ja
tarkista aiheuttaako kaapelin kääntely laitteen
uudelleenkäynnistymisen tai virransyötön
keskeytymisen, vaihda kaapeli tarvittaessa.

4. Tarkista veneen akun jännite, akkunapojen ja
liittimien kunto sekä kaapelien kunto, liitäntöjen
tulee olla puhtaita ja kunnolla kiristettyjä, vaihda
tarvittaessa.

5. Käytä yleismittaria ja mittaa jännitehäviöt kaikkien
liittimien ja sulakkeiden yli kuorman ollessa
päällä, vaihda korkean jännitehäviön aiheuttavat
osat tarvittaessa.

Väärä virransyöttöliitäntä Virtalähde on ehkä johdotettu väärin, varmista
asennuksen oikeellisuus vertaamalla asennusta
ohjeisiin.

Virtalähteen teho
riittämätön

Tuotteen ollessa kytkettynä päälle käytä yleismittaria
ja mittaa käyttöjännite mahdollisimman läheltä itse
laitetta, jotta saat käyttöjännitteen todellisen arvon
laitteen kuluttaessa virtaa. (Virransyötön vaatimukset
on lueteltu tuotteen asennusohjeissa kohdassa
Tekniset tiedot).

Tuote ei käynnisty (jatkuvi käynnistysyrityksiä)
Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut
Virtalähde ja liitännät Katso mahdolliset ratkaisut edellä olevasta kohdasta

‘Tuote ei kytkeydy päälle tai sammuu jatkuvasti’.
Ohjelmistovika 1. Ohjelmiston vikaantuminen on epätoden-

näköistä, mutta mikäli epäilet näin käyneen yritä
asentaa ohjelmisto uudelleen lataamalla viimeisin
ohjelmistoversio Raymarinen Internet-sivuilta.

2. Näytöllä varustetuissa tuotteissa voi viimeisenä
keinona yrittää suorittaa virrankatkaisuun
perustuvan nollauksen (Power on Reset),
mutta tämä toimenpide poistaa kaikki käyttäjän
asetukset ja käyttäjän tiedot (esimerkiksi
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Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut
reittipisteet ja jäljet), asetukset palautuvat
tehdasasetuksiin.
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15.3 Systeemitietoihin liittyvä vianmääritys
Tietyt asennukseen liittyvät asiat voivat aiheuttaa ongelmia yhteen liitettyjen
laitteiden tiedonjakamiseen liittyen. Mainitut ongelmat, niiden mahdolliset syyt ja
suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.
Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista dataväylän (esim.
SeaTalk ng) kaapelointi ja liitännät.
Tarkista dataväylän (esim.
SeaTalk ng) johdotus.

Näyttö ei
vastaanota tietoja.

Jos käytettävissä on dataväylän
referenssimanuaali (esim. SeaTalk ng

referenssimanuaali) katso lisätietoja
manuaalista.
Tarkista puuttuvien tietojen
tietolähteen tila (esim. mittarinäyttö
tai moottoriliitäntä).
Tarkista SeaTalk -väylän virransyöttö.

Tietolähde (esim.
mittarinäyttö tai
moottoriliitäntä) ei
toimi.

Katso lisätietoja väylään liitettyjen
laitteiden asianomaisista
käyttöohjeista ja manuaaleista.

Mittareiden,
moottoreiden
tai muiden
järjestelmien
tiedot eivät ole
kaikkien näyttöjen
käytettävissä.

Laitteiden
ohjelmistojen
epäyhteensopivuus
saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön
tekniseen tukeen.

Tarkista että kaikki tarvittavat laitteet
on liitetty verkkoon.
Tarkista Raymarine-verkkokytkimen
tila.

Verkkoon liittyvä
ongelma.

Tarkista, että SeaTalk hs / RayNet
-kaapelit ovat ehjät.

Mittareiden
tai muiden
järjestelmän osien
tiedot puuttuvat
joiltakin mutta eivät
kaikilta näytöiltä.

Laitteiden
ohjelmistojen
epäyhteensopivuus
saattaa estää
tiedonsiirron.

Ota yhteys Raymarine-yhtiön
tekniseen tukeen.

Sijaintitietoja
ei näytetä
VHF-radiossa

VHF-radion NMEA
0183-tuloa ei ole
isoloitu / väärä
polariteetti

• Tarkista että radiossa on isoloitu
NMEA 0183 -tulo.

• Tarkista NMEA 0183-johtojen
polariteetti.
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15.4 Sekalaisten ongelmien vianmääritys
Sekalaiset ongelmat ja niiden mahdolliset syyt ja ratkaisut on kuvattu tässä luvussa.
Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut

Tarkista liittyvät sulakkeet ja
katkaisijat.
Tarkista virransyöttökaapelin eheys.
Tarkista, että liitännät ovat kunnolla
kiinni ja että liitännät ovat vapaat
epäpuhtauksista (mm. korroosio).

Ajoittain
ilmenevä näytön
virransyöttöön
liittyvä ongelma.

Tarkista, että jännitelähteen jännite
on oikean suuruinen ja että
jännitelähde kykenee syöttämään
riittävästi virtaa näytölle.

Järjestelmän
ohjelmiston
epäyhteensopivuus
(ohjelmisto
päivitettävä).

Siirry Internet-sivuille osoitteeseen
www.raymarine.com ja napsauta
Support-linkkiä josta pääset
lataamaan viimeisimmät
ohjelmistopäivitykset.

Näyttö käyttäytyy
oudosti:

• Usein tapah-
tuvia ei-toiv-
ottuja laitteen
uudelleenkäyn-
nistymisiä.

• Järjestelmä
kaatuu tai muu
epämääräinen
toiminta.

Vaurioituneet tiedot
/ muu tuntematon
syy.

Suorita tehdasasetuksiin nollaus.

Tärkeää: Tämä aiheuttaa
monitoiminäytön muistiin
tallennettujen asetuksien ja
tietojen (kuten reittipisteiden)
menetyksen. Tallenna tärkeät
tiedot muistikortille ennen
nollausta.
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15.5 Tehdasasetuksien nollauksen suorittaminen
Voit palauttaa laitteen takaisin tehdasasetuksiin seuraavasti.

Huom: Tehdasasetuksen suorittaminen poistaa kaikki tallennetut tiedot ja
räätälöidyt asetukset.

1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Tehdasasetukset .
4. Valitse Kyllä.

Laite nollaa itsensä ja palauttaa tehdasasetukset.
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Luku 16: Tekninen tuki

Luvun sisältö
• 16.1 Raymarine tuotetuki ja huolto sivulla 148
• 16.2 Tuotetietojen katselu sivulla 150
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16.1 Raymarine tuotetuki ja huolto
Raymarine tarjoaa kattavan tuotetuen ja huollon sekä takuun ja varaosa- ja
korjauspalvelun. Lisätietoja palveluista ja palvelupisteistä on Internet-sivuilla, jonka
lisäksi voit ottaa yhteyttä Raymarineen puhelimella tai sähköpostilla.

Tuotetiedot
Jos tarvitset huoltoa tai teknistä tukea, ole hyvä ja kerää seuraavat tiedot
saatavillesi:
• Tuotenimi.
• Tuotteen tunnistetiedot.
• Sarjanumero.
• Ohjelmiston versiotiedot.
• Järjestelmäkaaviot.
Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.

Huolto ja takuu
Raymarinella on omat osastot takuuasioita, huoltoa ja korjauksia varten.
Muista rekisteröidä tuotteesi Raymarinen Internet-sivujen kautta saadaksesi
laajennetun takuun edut: http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788.
Alue Puhelin Sähköposti
Yhdistyneet
Kuningaskunnat
(UK), EMEA ja Aasia
Tyynen Valtameren
alue

+44 (0)1329
246 932

emea.service@raymarine.com

Yhdysvallat (US) +1 (603) 324
7900

rm-usrepair@flir.com

Web—tuki
Lisätietoja Raymarinen Internet-sivuilla alasivulla “Support”:
• Manuaalit ja dokumentit — http://www.raymarine.com/manuals
• FAQ / Knowledgebase-tietokanta — http://www.raymarine.com/knowledgebase
• Teknisen tuen foorumi — http://forum.raymarine.com
• Ohjelmistopäivitykset — http://www.raymarine.com/software

Puhelin- ja sähköpostituki
Alue Puhelin Sähköposti
Yhdistyneet
Kuningaskunnat (UK),
EMEA ja Aasia Tyynen
Valtameren alue

+44 (0)1329
246 777

support.uk@raymarine.com

Yhdysvallat (US) +1 (603)
324 7900
(ilmainen
numero
USA:ssa:
+800 539
5539)

support@raymarine.com

Australia ja Uusi
Seelanti

+61 2 8977
0300

aus.support@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Ranska +33 (0)1 46
49 72 30

support.fr@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Saksa +49 (0)40
237 808 0

support.de@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)
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Alue Puhelin Sähköposti
Italia +39 02 9945

1001
support.it@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Espanja +34 96 2965
102

sat@azimut.es
(Valtuutettu Raymarine-jälleenmyyjä)

Alankomaat +31 (0)26
3614 905

support.nl@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Ruotsi +46 (0)317
633 670

support.se@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Suomi +358 (0)207
619 937

support.fi@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Norja +47 692 64
600

support.no@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Tanska +45 437 164
64

support.dk@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Venäjä +7 495 788
0508

info@mikstmarine.ru
(Valtuutettu Raymarine-jälleenmyyjä)
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16.2 Tuotetietojen katselu
1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Järjestelmädiagnostiikka.
4. Valitse Tietoja näytöistä.

Näyttöön tulee valikoima tietoja mukaan lukien ohjelmistoversio ja Sarjanumero.
5. Voit selata käytettävissä olevia tietoja painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita.
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Luku 17: Tekniset tiedot

Luvun sisältö
• 17.1 Tekniset tiedot sivulla 152
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17.1 Tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite 12 VDC
Käyttöjännitealue 9 VDC - 16 VDC (suojaus maks. 32

VDC)
Virrankulutus 143 mA
Tehonkulutus 1.7 W
LEN (lisätietoja SeaTalk ng

Referenssimanuaalissa).
3

Toimintalämpötila -alue –20°C ... 55°C (–4°F ... 131°F)
Varastointilämpötila-alue –30°C ... 70°C (–22°F ... 158°F)
Suhteellinen kosteus 93% Maks.
Suojausluokka IPX6 ja IPX7
Näyttö • 4.1” TFT LCD-näyttö

• 16-bitin värit (64k värit)
• Erotuskyky: 320(H) x 240(V)
• Kirkkaus: 1,200 cd/m2

Dataliitännät 1 x SeaTalk ng®-liitäntä
Yhteensopivuus • NMEA 2000 -sertikaatti (haettu)

• Eurooppa 2004/108/EC
• Australia ja Uusi Seelanti C-Tick,
Compliance Level 2
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18.1 Varaosat ja tarvikkeet
Tuotenumero Tuotekuvaus
A80353 Musta kehys i70s / p70s / p70Rs
A80354 Asemetallinen kehys i70s / p70s / p70Rs
A80357 Aurinkosuoja i70s / p70s
A80358 Aurinkosuoja p70Rs

154



18.2 Älyanturit
Älyanturit voidaan liittää suoraan SeaTalk ng®-runkokaapeliin ilman tarvetta iTC-5:lle
tai anturipodille.
Alla luetellut älyanturit ovat yhteensopivia seuraavien näyttöjen kanssa:
• i70 / i70s
• Monitoiminäytöt

Tuotenu-
mero Kuva Asennus Tyyppi
A22147 Läpirungon DT800–12 Pronssi

A80374
(korvaa
tuotteen
A22112)

Läpirungon DT800–12 Muovi

A22146 Läpirungon DST800 Pronssi

A80375
(korvaa
tuotteen
A22111)

Läpirungon DST800 Muovi
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18.3 Mittarien syvyys-, nopeus- ja lämpötila-anturit
(DST)
Alla luetellut DST-anturit ovat yhteensopivia seuraavien mittarinäyttöjen kanssa:
• i40 Syvyys / i40 Nopeus / i40 Bidata
• i50 Syvyys i50 Nopeus / i50 Tridata
• i70 / i70s iTC-5-muuntimen kautta

Tuotenu-
mero Kuva Asennus Kotelo
E26006–PZ Peräpeiliasennus P66 / ST40

A26043 Läpirungon B744V (mukana
muotokappale)

A26044 Läpirungon B744VL (mukana
muotokappale)

E26028–PZ Peräpeiliasennus P66
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18.4 Mittarien syvyysanturit
Alla luetellut syvyysanturit ovat yhteensopivia seuraavien mittarinäyttöjen kanssa:
• i40 Syvyys / i40 Bidata
• i50 Syvyys / i50 Tridata
• i70 / i70s iTC-5-muuntimen kautta

Tuotenu-
mero Kuva Asennus Kotelo
E26009 Läpirungon P7

E26019–PZ Läpirungon B45 (mukana
muotokappale)

M78717 Läpirungon B17

M78713–PZ Läpirungon P319

E26030 Läpirungon P17
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Tuotenu-
mero Kuva Asennus Kotelo
E26001–PZ Rungon

sisäpuolinen
P79

A80373
T70278 —
(sisältää
SeaTalk ng-
adapterin)

Rungon
sisäpuolinen

P79S

E26027–PZ Peräpeiliasennus P66
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18.5 Mittarien nopeus- ja lämpötila-anturit
Alla luetellut nopeus- ja lämpötila-anturit ovat yhteensopivia seuraavien
mittarinäyttöjen kanssa:
• i40 Nopeus / i40 Bidata
• i50 Nopeus / i50 Tridata
• i70 / i70s iTC-5-muuntimen kautta

Tuotenu-
mero Kuva Asennus Kotelo
E26008 Läpirungon P371

E26005 Peräpeiliasennus ST69

E26031 Läpirungon P120 / ST800
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Tuotenu-
mero Kuva Asennus Kotelo
M78716 Läpirungon B120

E25025 Läpirungon P17
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18.6 Mittarien tuuliperäsinanturi
Alla luetellut tuuliperäsinanturit ovat yhteensopivia seuraavien mittarinäyttöjen
kanssa:
• i60 Tuuli
• i70 / i70s iTC-5-muuntimen kautta

Tuotenu-
mero Kuva Kotelo Asennus
E22078 Lyhytvartinen

tuuliperäsin
Pinta-asennus

E22079 Pitkävartinen
tuuliperäsin

Pinta-asennus
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18.7 Mittarien Rotavecta-anturi
Alla luetellut tuulianturit ovat yhteensopivia seuraavien mittarinäyttöjen kanssa:
• i40 Tuuli
• i60 Tuuli
• i70 / i70s iTC-5-muuntimen kautta

Tuotenu-
mero Kuva Kotelo Asennus
Z195 Rotavecta-

tuulianturi
Pinta-asennus
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18.8 Muut anturit
iTC-5:n kautta liitettynä alla luetellut anturit ovat yhteensopivia i70 / i70s -näytön
kanssa:
Tuotenumero Kuva Tyyppi
M81190 Fluxgate-kompassi

M81105 Peräsinreferenssi
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18.9 SeaTalk ng-kaapelit ja -tarvikkeet
SeaTalk ng-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.
Tuotekuvaus Osanumero Huomautukset
SeaTalk ng Starter Kit
-aloituspaketti

T70134 Sisältää:

• 1 x 5-tieliitin (A06064)
• 2 x Runkokaapelin päätevastus
(A06031)

• 1 x 3 m (9,8 jalkaa) haarakaapeli
(A06040)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)
SeaTalk ng

Runkokaapelisarja
A25062 Sisältää:

• 2 x 5 m (16,4 jalkaa) Runkokaapeli
(A06036)

• 1 x 20m (65,6 jalkaa) Runkokaapeli
(A06037)

• 4 x T-liitin (A06028)
• 2 x Runkokaapelin päätevastus
(A06031)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)
SeaTalk ng 0,4m (1,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06038

SeaTalk ng 1 m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06039

SeaTalk ng 3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06040

SeaTalk ng 5 m (16,4 jalkaa)
haarakaapeli

A06041

SeaTalk ng 0,4 m (1,3 jalkaa)
haarakaapeli mutka

A06042

SeaTalk ng 0,4 m (1,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06033

SeaTalk ng 1 m (3,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06034

SeaTalk ng 3 m (9,8 jalkaa)
runkokaapeli

A06035

SeaTalk ng 5 m (16,4 jalkaa)
runkokaapeli

A06036

SeaTalk ng 9 m (29,5 jalkaa)
runkokaapeli

A06068

SeaTalk ng 20 m (65,6
jalkaa) runkokaapeli

A06037

SeaTalk ng - paljas pää 1 m
(3,3 jalkaa) haarakaapeli

A06043

SeaTalk ng - paljas pää 3 m
(9,8 jalkaa) haarakaapeli

A06044

SeaTalk ng -virtakaapeli A06049
SeaTalk ng-päätevastus A06031
SeaTalk ng T-liitin A06028 Mahdollistaa 1 x haaraliitännän
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Tuotekuvaus Osanumero Huomautukset
SeaTalk ng 5–tieliitin A06064 Mahdollistaa 3 x haaraliitännän
SeaTalk ng Runkokaapelin
jatko

A06030

SeaTalk -SeaTalk ng

-sovitinsarja
E22158 Mahdollistaa SeaTalk -laitteiden

liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.
SeaTalk ng -päätevastus A80001 Mahdollistaa haarakaapelin suoran

liittämisen runkokaapelin päähän. Ei
edellytä T-liittimen käyttöä.

SeaTalk ng - sokea tulppa A06032
ACU / SPX SeaTalk ng

-haarakaapeli 0,3 m (1,0
jalkaa)

R12112 Käytetään liittämään SPX-
kurssitietokone tai ACU
SeaTalk ng-runkokaapeliin.

SeaTalk (3-pinninen) -
SeaTalk ng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A06047

SeaTalk -SeaTalk ng

-haarakaapeli 1 m (3,3
jalkaa)

A22164

SeaTalk2 (5-pinninen) -
SeaTalk ng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A06048

DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras)

A06045 Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros)

A06046 Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras) - paljaat päät.

E05026 Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros) - paljaat päät.

E05027 Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

Valinnaiset varusteet 165



18.10 SeaTalk ng-kaapelisarjat
SeaTalk ng-aloituspaketti (T70134)
Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

Haara-
kaapeli
(A06040)

1 3m (9.8
jalkaa)

Vir-
takaapeli
(A06049)

1 1m (3.3 jalkaa)

Runk-
okaapelin
päätev-
astus
(A06031)

2 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

5–tieliitin
(A06064).
Kukin liitin-
lohko mah-
dollistaa
enintään
3 yhteen-
sopivan
laitteen li-
ittämisen.
Asian-
mukaisella
päätevas-
tuksella
varustet-
tuna li-
itinlohko
muodostaa
täydel-
lisen runk-
okaapelin.
Useita liitin-
lohkoja on
mahdollista
ketjuttaa
yhteen.

1 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

SeaTalk ng Runkokaapelisarja (A25062)
Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

Runk-
okaapeli
((A06036))

2 5m (16.4
jalkaa)

Runk-
okaapeli
((A06037))

1 20m (65.6
jalkaa)
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Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

Vir-
takaapeli
(A06049)

1 1m (3.3 jalkaa)

T-liitin
(A06028)

4 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Runk-
okaapelin
päätev-
astus
(A06031)

2 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

SeaTalk ng Evolution -kaapelisarja (R70160)
Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

Runk-
okaapeli
((A06036))

2 5m (16.4
jalkaa)

Vir-
takaapeli
(A06049)

1 1m (3.3 jalkaa)

Haara-
kaapeli
(A06040)

1 1m (3.3 jalkaa)

ACU /
SPX -vir-
takaapeli
(R12112)
(SeaTalk ng-
runk-
oväylän
virransyöt-
töön au-
topilottijär-
jestelmästä
käsin).

1 0.3m (1.0
jalkaa)
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Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

5–tieliitin
(A06064).
Kukin liitin-
lohko mah-
dollistaa
enintään
3 yhteen-
sopivan
laitteen li-
ittämisen.
Asian-
mukaisella
päätevas-
tuksella
varustet-
tuna li-
itinlohko
muodostaa
täydel-
lisen runk-
okaapelin.
Useita liitin-
lohkoja on
mahdollista
ketjuttaa
yhteen.

1 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

T-liitin
(A06028)

2 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Runk-
okaapelin
päätev-
astus
(A06031)

2 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

SeaTalk ng Muunnossarja (E22158)
Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

Vir-
takaapeli
(A06049)

1 1m (3.3 jalkaa)

Runk-
okaapelin
päätev-
astus
(A06031)

2 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Tulppaliitin
(A06032)

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa
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Mukana
toimitetta-
vat osat

Mä-
ärä Liitin A Kaapeli Liitin B Pituus

SeaTalk
(3-pinni-
nen) adap-
terikaapeli
(A06047)

1 0.4m (1.3
jalkaa)

SeaTalk to
SeaTalk ng

-muunnin-
(E22158).
Mahdol-
listaa Sea
Talk -lait-
teiden li-
ittämisen
SeaTalk ng-
järjestelm-
ään.

1 Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa

Ei sovellet-
tavissa
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18.11 SeaTalk -tarvikkeet
SeaTalk -kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.
Tuotekuvaus Osanumero Huomautukset
3–tie SeaTalk -liitäntärasia D244
1 m (3,28 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

D284

3 m (9,8 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

D285

5 m (16,4 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

D286

9 m (29,5 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

D287

12 m (39,4 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

E25051

20 m (65,6 jalkaa)
SeaTalk -jatkokaapeli

D288
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Liite A Tuettujen NMEA 2000 PGN -lauseiden lista
PGN Tuotekuvaus Vastaanotettu Lähetetty
59392 ISO-kuittaus ● ●
59904 ISO-pyyntö ●
60928 ISO osoitevaade ● ●

126208
NMEA Request group function
[NMEA ryhmätoiminnon pyyntö]

● ●

126464 PGN-lista — Vastaanota / Lähetä
PGN:n ryhmätoiminto

● ●

126992 Järjestelmän kellonaika ● ●
126996 Tuotetiedot ● ●
127237 Ohjaussuunta/Jälki -ohjaus ●
127245 Peräsinkulma ● ●
127250 Aluksen ohjaussuunta ● ●
127251 Kääntymisnopeus ● ●
127257 Keinohorisontti ●
127258 Magneettinen deklinaatio eli eranto ● ●
127488 Moottoriparametrit, nopea päivitys ●
127489 Moottoriparametrit, dynaamiset ●
127493 Voimansiirtoparametrit, dynaamiset ●
127496 Trippiparametrit, alus ●
127497 Trippiparametrit, moottori ●
127498 Moottoriparametrit, staattiset ●
127505 Nestetaso ●
127508 Akun lataustila ●
128259 Nopeus ● ●
128267 Veden syvyys (anturista) ● ●
128275 Matkaloki ● ●
129025 Sijainti, nopea päivitys ● ●
129026 COG ja SOG, nopea päivitys ● ●
129029 GNSS sijaintitieto ● ●
129033 Aika ja päiväys ● ●
129038 AIS Class A -sijaintiraportti ●
129039 AIS Class B -sijaintiraportti ●
129040 AISClass B -laajennettu sijaintiraportti ●
129041 AIS Aids to Navigation [AIS

Navigoinnin apuväline]
●

129044 Datumi ● ●
129283 Kurssipoikkeamavirhe ● ●
129284 Navigointitiedot ● ●
129291 Sortokulma ja -nopeus, nopea

päivitys
●

129801 AIS osoitettu turva-aiheinen viesti ●
129802 AIS turva-aiheinen yleisviesti ●
129809 AIS Class B - "CS" staattinen raportti

osa A
●

Tuettujen NMEA 2000 PGN -lauseiden lista 171



PGN Tuotekuvaus Vastaanotettu Lähetetty
129810 AIS Class B - "CS" staattinen raportti

osa A
●

130306 Tuulitiedot ● ●
130310 Ympäristöolosuhteet ● ●
130311 Ympäristöolosuhteet ● ●
130576 Pienvenetila ●
130577 Suuntatieto ●
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