SOLIX
Handleiding

HUMMINBIRD
Humminbird bedankt u dat uw keuze op één van onze fishfinders is gevallen!
Humminbird heeft een zeer goede reputatie opgebouwd door de producten met precisie te ontwerpen en fabriceren tot een
eindresultaat met topkwaliteit. Uw Humminbird fishfinder is ontworpen voor probleemloos gebruik, zelfs tijdens buitengewoon
gure weersomstandigheden op het water. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een storing en het blijkt dat een reparatie
nodig is, dan bieden wij u een garantieperiode van één jaar na de aankoop, geldig vanaf de datum vermeld op de aankoopnota.
Wanneer deze garantieperiode verlopen is, kunt u reparaties laten uitvoeren tegen schappelijke tarieven. Op de reparatie zelf
heeft u 3 maanden garantie. Voor (prijs)informatie en de te volgen procedure kunt u contact opnemen met uw verkooppunt.
Wij adviseren u deze handleiding, waarin het SOLIX model beschreven staat, goed door te nemen zodat u alle mogelijkheden
op het apparaat leert (ver)kennen en toepassen.
WAARSCHUWINGEN

OPMERKINGEN

Dit apparaat niet gebruiken als navigatie(hulp)middel om
aanvaringen, aan de grond lopen, bootschade of persoonlijke
ongelukken te voorkomen. Tijdens het varen, kunnen de
verschillen in vaardiepte abrupt wijzigen, zodat u onvoldoende
tijd heeft om doeltreffend te reageren. Vaar altijd met lage
snelheid in ondiep water of wanneer u de aanwezigheid van
objecten onder het wateroppervlak waarschijnlijk acht.
De kaart in de Humminbird is een hulpmiddel bij de navigatie en
dient niet als vervanging voor de officiële waterkaarten voor
beroepsvaart en watersport!

Sommige afbeeldingen kunnen mogelijk niet overeenstemmen
met uw model, maar toch is de werking identiek.

Demontage en/of reparatie van dit apparaat dient alleen
uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een
door Technautic erkend bedrijf. Garantie vervalt wanneer
pogingen worden ondernomen het serienummer te wijzigen òf
wanneer het originele apparaat of accessoire door een niet
erkend persoon/bedrijf wordt/werd gerepareerd.

Voor sommige producteigenschappen besproken in deze
handleiding heeft u een accessoire nodig. Deze wordt niet
standaard meegeleverd. U kunt deze bestellen via Technautic b.v.
of één van diens verkooppunten.

Ondeskundig openen en/of gebruiken van dit apparaat kan leiden
tot blootstelling aan schadelijke stoffen. Dit kan (in een later
stadium) gezondheidsproblemen veroorzaken. Technautic stelt
zich hiervoor niet aansprakelijk.

Sommige onderdelen vermeld in deze handleiding dienen apart
aangeschaft te worden. Sommige productkenmerken vindt u
alleen terug op internationale modellen. Dit wordt aangegeven in
de handleiding. Lees de handleiding goed door om zo alle
productkenmerken en mogelijkheden van uw model te leren
kennen.

Tijdens hoge vaarsnelheden (> 30km/u) is het raadzaam de
afdekkap van de (Helix 5 en 7) unit af te halen.

De werkwijze, kenmerken en specificaties beschreven in deze
handleiding kunnen en mogen tussentijds worden gewijzigd op
de unit. Deze handleiding is uit de originele Engelstalige versie
vertaald. Humminbird is niet aansprakelijk voor vertaalfouten
en/of overige verschillen.

Houd de (micro) SD kaartsleuf afgesloten om waterschade aan
uw fishfinder unit te voorkomen.
Humminbird en Technautic zijn niet verantwoordelijk voor het
verlies van bestanden (waypoints, routes, tracks, groepen,
opnames etc.) door (in)directe schade aan uw unit zelf of de
software. Maak regelmatig back ups van de bestanden op uw
unit en sla deze op uw PC op. Doe dit m.n. voordat u de software
update of de unit terugzet naar fabrieksinstellingen. Meer
informatie, zie: Navigatiegegevens importeren/exporteren of
Weergave voor Snapshots en Opnames.

De dieptewerking kan mogelijk afwijken van de aangegeven
specificaties daar deze afhankelijk is van o.a. correcte plaatsing
van de transducer, watertype, bodemsamenstelling, spronglagen
en taluds.
Humminbird fishfinders geproduceerd voor de Amerikaanse
markt zijn niet geschikt voor de Europese markt. Humminbird
fishfinders geproduceerd voor de Europese markt voldoen aan de
Europese wetgeving en zijn uitgevoerd met een aangepast pakket
aan bijv. talen, kaarten, tijdzones, eenheden, en
garantievoorwaarden (die bijv. alleen gelden voor units
aangekocht via erkende verkooppunten.)

Plaats de Humminbird headunit tenminste op 1.2 mtr afstand van
een kompas of andere apparatuur/uitrusting met een magneet of
magnetische werking op de boot. Lees de meegeleverde
handleiding bij het kompas door voor details.
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FCC

▪

Milieuvoorschriften

▪

ROH Verklaring

▪

WEEE Verklaring

▪

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC voorschriften. Bediening is ondehevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een
ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft, goed kunnen verwerken.
Waarschuwing! Deze apparatuur is getest en voldoet aan de gestelde limieten voor een klasse
B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld
om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing aan
radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat er geen storingen
zullen optreden bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur schadelijke storing
veroorzaakt op radio- of televisie ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur
uit en weer aan te zetten, adviseren wij de gebruiker om de storing te proberen te verhelpen
door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger
is aangesloten.
• Raadpleeg uw verkooppunt, Technautic bv of een ervaren radio/TV-technicus voor advies.
Klasse B apparaat (Uitzend- en communicatieapparatuur voor thuisdoeleinden)
Deze (klasse B) apparatuur met elektromagnetische straling is geschikt voor gebruik overal in
en om huis.
Het is Humminbird’s beleid om te voldoen aan alle bekende en van toepassing zijnde
milieuvoorschriften die voorgeschreven zijn in die gebieden en landen waar ons product
verkocht wordt. Wij zullen toezien op correcte naleving van milieuvoorschriften en procedures om zo (inter)nationale voorschriften te steunen.
Het product ontworpen en bedoeld als een vaste opbouw of als een onderdeel van een systeem
in een vaartuig, valt buiten de reikwijdte van richtlijn 2002/95/EC van het Europese
Parlement en de Raad van 27 jan.2003. Dit heeft betrekking op de beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische- en elektronische apparatuur.
EU richtlijn 2002/96/EC “afval van elektrische en elektronische apparatuur” heeft betrekking
op eenieder betrokken bij distributie, verkoop en fabricage van elektronische/elektrische
apparatuur voor de consument in de Europese Unie. De WEEE richtlijn behelst dat de
verantwoording voor een correcte-, milieubewuste afvalverwerking van het product ligt bij de
producent van dit product. Wanneer bijgaande illustratie is afgebeeld op het product dient het
niet bij het huishoudelijk afval gedeponeerd te worden, maar afgegeven bij uw locale
milieustraat zodat hergebruik en/of splitsen van (elektrische/elektronische) onderdelen voor
een milieuverantwoorde afvalverwerking mogelijk is. Humminbird zal al zijn producten
volgens de WEEE richtlijn voorzien van dit teken. Het is Humminbird’s
beleid tegemoet te komen aan alle algemeen bekende en belangrijke
milieuvoorschriften betreffende het verzamelen, be- en verwerken van deze
producten. Echter, de milieuvoorschriften verschillen van land tot land binnen
de Europese Unie. Daarom raden wij u aan in geval van wegwerpen van dit
product eerst informatie in te winnen bij uw verkooppunt of locale
afvalverwerkingsbedrijf.

CONTACT:
Technautic B.V.
Industrieweg 35
1521 NE Wormerveer
Nederland

Tel: +31 (0)75-6474545
Fax: +31 (0)75-6213663
info@technautic.nl
www.technautic.nl
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Introductie
Deze gebruikershandleiding beschrijft de bediening en de werking van de Humminbird SOLIX.
SOLIX modellen hebben een multi-touch scherm en een bedieningsknoppen paneel om alle menu opties in te stellen of functies
te activeren via de headunit. Het gebruiken van het touchscreen en het knoppenpaneel wordt voor elke functie beschreven in deze
handleiding. Voor een complete overzicht van alle functies kijkt u in de meegeleverde snelstartgids.
Accessoires: Voor sommige producteigenschappen besproken in deze handleiding heeft u een accessoire nodig, bijvoorbeeld Radar,
AIS, Richtingsensor, Ethernet, i-Pilot Link, etc. Deze worden niet standaard meegeleverd. U kunt deze bestellen via uw verkooppunt
of Technautic b.v.
Om de accessoires correct te installeren en aan te sluiten, raadpleeg de montagehandleiding, die met de accessoire wordt meegeleverd.
U kunt deze ook vinden op www.humminbird.com
Registreren en Updaten: het is het raadzaam uw producten te registreren en de software up to date te houden. Bezoek:
www.humminbird.com om een account aan te maken, de software van uw headunit en accessoires te updaten. Eventuele extra
accessoires kunt u bestellen via uw verkooppunt. Meer informatie, lees: Software Update.
.

1ntroductie
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Hoe deze handleiding te gebruiken op uw mobiele telefoon of PC
De Engelstalige Humminbird handleidingen kunt u downloaden op uw mobiele telefoon of PC.
Wilt u liever een geprint exemplaar, dan kunt u deze download ook afdrukken.
De Engelstalige handleiding dowloaden op uw mobiele apparaat:
1. Download de gratis Adobe Acrobat Reader app om uw mobiele apparaat
2. Ga naar de website www.humminbird.com en klik op Support ˃ Product manuals
3. Selecteer de juiste PDF voor uw specifieke Humminbird model of accessoire en sla deze op uw mobiele apparaat op.
4. Open de Adobe Acrobat Reader app
5. Open de Engelstalige Humminbird handleiding
De Engelstalige handleiding op uw PC downloaden:
1. Download de gratis Adobe Acrobat Reader software op http://get.adobe.com/reader/ en installeer deze op uw PC.
2. Ga naar de website www.humminbird.com en klik op Support ˃ Product manuals
3. Selecteer de juiste PDF voor uw specifieke Humminbird model of accessoire en sla deze op uw PC op.
4. Open de Adobe Acrobat Reader
5. Open de Engelstalige Humminbird handleiding
De Nederlandstalige handleiding dowloaden op uw mobiele apparaat:
1. Download de gratis Adobe Acrobat Reader app om uw mobiele apparaat
2. Ga naar de website www.technautic.nl / fishing/ humminbird en vul bij ‘verfijn zoekcriteria’ solix in.
Zoek uw model op en open dit item.
3. Onder de productinfo van de headunit, ziet u Documenten staan; klik hier op.
4. U ziet nu de handleiding als een PDF bestand staan.
5. Selecteer deze en sla deze op op uw mobiele apparaat.
6. Open de Adobe Acrobat Reader app
7. Open de Nederlandstalige Humminbird handleiding
De Nederlandstalige handleiding op uw PC downloaden:
1. Download de gratis Adobe Acrobat Reader software op http://get.adobe.com/reader/ en installeer deze op uw PC.
2. Ga naar de website www.technautic.nl / fishing/ humminbird en vul bij ‘verfijn zoekcriteria’ helix in.
Zoek uw model op en open dit item.
3. Onder de productinfo van de headunit, ziet u Documenten staan; klik hier op.
4. U ziet nu de handleiding als een PDF bestand staan.
5. Selecteer deze en sla deze op op uw PC
6. Open de Adobe Acrobat Reader
7. Open de Nederlandstalige Humminbird handleiding
Lukt het bovenstaande niet? Neem contact op met uw verkooppunt of de importeur Technautic b.v.
Open het PDF bestand met Adobe Reader DC. Wanneer u links in beeld geen miniatuur pagina’s heeft staan, klikt u links in beeld op
en u krijgt de miniatuurpagina’s links te zien. U kunt eenvoudig navigeren naar de gewenste pagina’s als volgt:
In het bestand navigeren:
Links in beeld worden nu de pagina’s in het klein weergegeven.
U kunt in het PDF document zelf scrollen naar de gewenste pagina of u kunt links m.b.v. de paginaminiaturen snel naar de gewenste
pagina scrollen (of m.b.v. de schuifbalk) en deze aanklikken. De gewenste pagina komt nu in beeld.
Specifieke woorden of zinnen zoeken:
Druk de CTRL- en de F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt nu een venster met een zoekfunctie. Vul het woord dat u zoekt in en druk
op – Volgende – Het woord wordt nu blauw gemarkeerd in beeld weergegeven. Is dat niet precies wat u zoekt? Druk weer op –
Volgende- . Zo kunt u het gehele PDF bestand doorzoeken.
pagina miniaturen

woorden zoeken
Ctrl + F
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Introductie

Starten
In dit hoofdstuk staat beschreven welke stappen te doorlopen om uw fishfinderunit correct op te starten.. In de montagegids leest u de
richtlijnen wat de doen wanneer u de headunit voor de 1e keer opstart en instelt. Lees ook het hoofdstuk: Montage informatie in deze
handleiding voor meer gedetailleerde informatie over het plaatsen en aansluiten en uw netwerk uitbreiden.
Opmerking: Wanneer u de SOLIX headunit en accessoires gaat plaatsen en voor het eerst gebruiken, heeft u de richtlijnen in de Setup guide
nodig om dit installatie- en instelproces goed te doorlopen. De Setup Guide leidt u door belangrijke stappen om de headunit goed
in- en af te stellen, zoals bijv. bootafmetingen, kaartbron selecteren en offset menu’s. Raadpleeg eerst de montagegids voor het
plaatsen en instellen van uw Humminbird Solix headunit voor de 1 e keer.

Uw Humminbird aanzetten
1. Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
2. Selecteer: Start Normale Modus.
3. Wanneer u de eerste Weergave op het scherm ziet, is de headunit klaar voor gebruik.

Radartransmissie starten
Wanneer er een radar is aangesloten op uw netwerk, dan kunt u met de volgende richtlijnen de radartransmissie starten.
WAARSCHUWING! De radar dient na plaatsing en/of herstel te worden ingesteld door een gekwalificeerde radar technicus.
Meer informatie: Montage informatie/ Humminbird Radar instellen.

1. Controleer of de stroombron naar de radar is ingeschakeld. (zekering of schakelaar)
2. Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
3. Humminbird CHIRP Radar: bij Radar, selecteer: Stand-by. Druk de Aan/Uit (Power) knop weer in en selecteer: Verzenden.
Humminbird Radar: Selecteer: Radar zenden. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om te activeren.
OPMERKING: Meer informatie over Humminbird CHIRP Radar en Humminbird Radar, lees het hoofdstuk: Radar.

Starten
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Aangesloten accessoires controleren
Wanneer u (los verkrijgbare) accessoires heeft aangesloten op het netwerk van uw headunit, zoals bijv. AIS, kompas/ Richtingsensor,
Radar, i-Pilot Link, 360 Imaging etc. dan kunt u de onderstaande richtijnen volgen om te controleren of de apparatuur goed is
aangesloten en communiceert met uw Humminbird headunit.
1. Druk op de HOME knop.
2. Kijk rechtsboven in de statusbalk.

Waargenomen en actief: wanneer een sensor actief is en verzendt/ontvangt, dan is het symbool wit. Zie onderstaande
tabel.
Aangesloten, maar niet waargenomen of actief: wanneer een sensor niet actief is, niet wordt waargenomen in het
netwerk en niet verzendt/ontvangt, dan is het symbool grijs.
Aangesloten, maar verzendt/ontvangt niet: wanneer een sensor wordt waargenomen, maar niet verzendt/ontvangt,
dan is het symbool gedeeltelijk grijs. Hier is de GPS ontvanger waargenomen, maar heeft geen GPS signaal.

Symbool indien actief

Sensor
AIS

Omschrijving
AIS is aan en ontvangt doelen.

Bluetooth

De Bluetooth draadloze afstandsbediening is verbonden

Kompas

De geselecteerde kompas/richtingsensor is aan en data wordt
ontvangen.

GPS

De GPS ontvanger wordt waargenomen en heeft een GPS signaal.

i-Pilot Link

i-Pilot Link is verbonden, geactiveerd e naan het navigeren.

Radar

De geselecteerde radarbron wordt waargenomen en verzendt.

2D Sonar

360 Imaging Sonar

De geselecteerde 2D sonarbron wordt waargenomen en is aan het pingen.

De 360 Imaging transducer is data aan het pingen.

3. Wanneer de accessoires actief zijn, is het systeem klaar om op het water te gebruiken.
Meer informatie over de status van het systeem, selecteer: Home > Instellingen > Netwerk > Systeeminfo.
Wanneer u een accessoire op de headunit heeft aangesloten, mar het symbool wordt niet weergegeven in de statusbalk, controleer
dan of de accessoire correct is geplaatst en of de bekabeling goed is aangesloten op de headunit.
Om het NMEA 2000 netwerk of de netwerkbronnen voor een netwerk met meerdere headunits te wijzigen, lees:
Een NMEA 2000 Netwerk instellen en Uw Humminbird netwerk instellen.
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GPS ontvangst bekijken
Naast het GPS symbool in de statusbalk, kunt u de GPS ontvangst ook gedetailleerd bekijken in de menu optie GPS. U kunt de
communicatie tussen de satellieten en de GPS ontvanger op 2 manieren bekijken. Geel geeft aan dat deze satelliet wordt gebruikt om
uw huidige positie te bepalen. De groenblauwe kleur geeft aan dat de satelliet wordt waargenomen, maar niet wordt gebruikt. U ziet
ook de volgende informatie:
Positie (Lengte- en Breedtegraad)
GPS Positiebepaling: aangegeven als: Geen positiebepaling, 2 dimensionaal, 3 dimensionaal, Uitgebreid. Een uitgebreide
positiebepaling wordt aangevuld door informatie van W.A.A.S., E.G.N.O.S. of M.S.A.S. Een 3 dimensionale- of Uitgebreide
Positiebepaling is vereist voor navigatie.
HDOP: (Horizontal Dilution of Precision) Dit is een correctiefactor om onnauwkeurigheden te herstellen. Het is een GPS parameter
welke afhankelijk is van de samenstelling van de satelliet.
M.b.v. de H.D.O.P. wordt de E.P.E. (Estimated Position Error/ geschatte Positie-afwijking) berekend.

Menu optie GPS openen:
Wanneer er meerdere headunits aangesloten zijn op het netwerk, gebruik dan nu de headunit waar de GPS ontvanger direct op
aangesloten is.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie GPS.

Satellieten en GPS signaalsterkte bekijken
1. Bij GPS (1), selecteer: Satellieten
2. Bij GPS (1), selecteer: Signaalsterkte.
GPS (1) satellieten overzicht
positie
bepaling

geselecteerde GPS bron

GPS symbool

statusbalk

satellieten die
communiceren met
GPS (1)

actieve
satelliet
(geel)
waargenomen
satelliet
(groen/blauw)

digitale
aflezingen
GPS (1) Satellieten tonen een overzichtskaart en numerieke gegevens van de geselecteerde GPS ontvanger

Starten
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Signaalsterkte (staafdiagram)
geselecteerde GPS bron

positiebepaling

GPS symbool

statusbalk
bootpositie
(lengte/breedtegraad)
signaal
sterkte
GPS (1)

waargeno
men
satelliet
(blauw/
groen) en
sterkte
niveau
actieve
satelliet
(geel) en
sterkte
niveau

digitale
aflezingen
Signaalsterkte {GPS 1/GPS 2): toont staafdiagram met signaalsterktes met de CNO
(Carrier-to-Noise/ stoorelementen) waarde in acht genomen (0 tot 60).

GPS (1) en GPS (2) bronnen
U kunt ook handmatig selecteren welke GPS ontvanger de geselecteerde bron is voor GPS (1) of GPS (2). Om de GPS bronnen te
wijzigen, lees het hoofdstuk: Uw Humminbird netwerk instellen.
GPS (1) levert positiegegevens, Grondsnelheid (SOG], Koers over de grond (COG], Waypoints, Routes,
Tracks en navigatie berekeningen aan de headunit.
GPS (2) levert positiegegevens, die worden weergegeven in de GPS (2) gegevens box.
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Alarmen instellen
Wanneer een alarm wordt ingesteld, krijgt u een melding op uw scherm of u hoort een signaaltoon om u er op te attenderen dat de
ingegeven instelling overschreden is.
1. Druk op de HOME knop. Selecteer: Alarmen.
2. Bij Instellingen, selecteer: Alarmen.
Wanneer de headunit is aangesloten op een Humminbird netwerk, selecteer dan: Lokale alarmen (alleen op headunit) of
Netwerkalarmen (alle alarmen op alle aangesloten headunits in het netwerk) Lees hoofdstuk:
Uw Humminbird netwerk instellen voor meer informatie hierover.
3. Selecteer een Alarmcategorie
4. Selecteer een Alarmnaam.
5. Aan/Uit: Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om het alarm in te schakelen.
6. Pas de Alarm drempelwaarde naar wens aan.
Touchscreen: Houd uw vinger op de schuifbalk gedrukt of veeg over de schuifbalk.
Knoppen: Houd de ENTER knop ingedrukt of gebruik de draaiknop.
7. Herhaal stap 3 t/m 6 voor elk alarm dat u wenst in te stellen.

een alarm instellen
geselecteerde categorie

home

sluiten

status balk

menu
opties

OPMERKING: Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Tips om de statusbalk te gebruiken.

Starten
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De beschikbare alarmen worden bepaald door de aangesloten apparatuur/accessoires dus het is mogelijk dat uw headunit meer of
juist minder opties dan hieronder aangegeven, weergeeft.
Systeem

Voltage, Verloren richting (met aangesloten kompas/Richtingsensor) etc.

Schip

Drift alarm, SOG (Grondsnelheid), STW (Snelheid over water), etc. Meer informatie, lees
hoofdstuk: Weergaves / Digitale Aflezingen begrijpen.

Navigatie

Meer details, lees hoofdstuk: Kaart / Navigatie Alarmen.

Sonar

Meer details, lees hoofdstuk: Sonar / Sonar Alarmen.

Radar

Meer details, lees hoofdstuk: Radar / Radar Alarmen.

Temperatuur

Temp (Hoog) of Temp (Laag). Om de temperatuurbronnen te wijzigen, lees hoofdstuk: Montage
informatie / Uw Humminbird netwerk instellen.

Motor

Brandstofniveau, motortemperatuur, oliepeil, koelvloeistof niveau, etc. Om de motor- en brandstofbronnen te wijzigen, lees hoofdstuk: Montage informatie / Een NMEA 2000 netwerk instellen.

Systeeminstellingen wijzigen
De instellingen op uw headunit worden standaard tijdens de 1e installatie ingesteld. Om deze instellingen, bijv. de
achtergrondverlichting, aanraak geluiden, eenheden, tijden en datum formaat etc. te wijzigen, selecteer: Instellingen in het HOME
scherm. Meer informatie hierover, lees het hoofdstuk: Uw headunit beheren.

1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Algemeen.
OPMERKING: Om de headunit opnieuw in te stellen m.b.v. de installatiehandleiding, selecteer de optie:
Installatiehandleiding in het Home scherm.

Stand-by Modus starten
Om stroom te besparen wanneer u de headunit niet gebruikt, kunt u de Stand-by Modus activeren.
1. Druk op de Aan/Uit knop (Power).
2. Selecteer: Stand-by. (met uw vinger of m.b.v. de Bediening stick.)
3. Druk op de ENTER knop of op de Bediening stick om te activeren.
4. Stand-by Modus deactiveren: Druk op de Aan/Uit (Power) knop.

Uitschakelen
Veel instellingen kunt u snel bereiken via het Power X-Press Menu. In dit menu kunt u ook de Radartransmissie uitschakelen of de
transducerbron wijzigen.

Uitschakelen
1. Tik rechtsboven in de hoek van de statusbalk.
OF
Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
2. Selecteer: Uitschakelen.
M.b.v. het knoppenpaneel:
Houd de Aan/Uit (Power) knop ingedrukt.

13

Starten

Touchscreen
De handelingen die u op het touchscreen kunt uitvoeren worden hieronder beschreven. De toe te passen handelingen zijn afhankelijk
van de weergave op het scherm.

TIK OF HOUD INGEDRUKT

TIK MET 2 VINGERS

Een Weergave, Optie, Menu of Symbool
selecteren: Tik 1x op het te selecteren.

Switch naar 2D of 3D Weergave: met een
2 D Kaart weergave in beeld, tik 2x om naar
3D te switchen, of weer terug naar 2D te
switchen. (alleen bij Navionics.
Lees: Kaart Weergave instellen)

De Cursor activeren: Tik op een positie in
de Weergave. Houd uw vinger op een
positie om het Cursor Menu te openen.

Uitzoomen: Tik 2x op het scherm.
Inzoomen: Tik 2x op het scherm.

BEWEEG 2 VINGERS NAAR

VEEG MET DE VINGER

ELKAAR TOE/ UIT ELKAAR

OMHOOG OF OMLAAG

Inzoomen: Plaats 2 vingers op het scherm
en schuif deze uit elkaar.

Menu’s doorzoeken: Veeg met 1 vinger
(omhoog of omlaag) en scrol zo door een lijst
van menu opties.

Uitzoomen: Plaats 2 vingers op het scherm
en schuif deze naar elkaar toe.

VEEG MET DE VINGER

ZIJWAARTS VEGEN

LINKS OF RECHTS.

Volgende/Vorige: Met een Favoriete
Weergave in beeld, veeg (links of rechts)
om de vorige of de volgende Weergave te
bekijken.

Schuifbalk in Menu instellen: Tik het Menu
aan om te selecteren. Sleep de schuifbalk naar
de positie van de gewenste instelling.
Meer: Veeg in de Favorieten balk en in de
Opties balk onder in het Home scherm, om zo
alle favorieten en opties te bekijken.
Kaart verschuiven: Met een Kaart
Weergave in beeld, sleep met 1 vinger het
beeld opzij om zo de kaart te verschuiven
naar een deel wat zich buiten het beeld
bevindt. Met een 2D Sonar Weergave in
beeld, sleep met 1 vinger het beeld opzij om
zo de sonargeschiedenis te kunnen bekijken.

OMLAAG VEGEN
Switchen tussen Home scherm/ een
Weergave: Met een Weergave in beeld,
plaats 2 vingers op het scherm en veeg
omlaag om zo naar het Home scherm te
gaan. Om terug te gaan naar de vorige
Weergave, plaats weer 2 vingers op het
scherm en veeg omlaag.

Touchscreen
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SOLIX touchscreen en knoppen
Op de SOLIX modellen kunt u m.b.v. het touchscreen en het knoppenpaneel de menu’s selecteren en opties activeren.

Een optie, Weergave of Menu selecteren
Touchscreen

Knoppen

selecteren

openen

tik aan om te selecteren

Scrollen om meer te zien
Touchscreen

Knoppen

beweeg naar links of naar rechts

veeg naar links of naar rechts
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SOLIX Touchscreen en Knoppen

Een menu instelling wijzigen
Touchscreen

Knoppen

Tik

indrukken

OF
houd vinger op het
scherm OF schuif

draaien

ingedrukt houden

Cursor activeren
Touchscreen

Knoppen

verplaatsen

aantikken

Inzoomen / Uitzoomen
Touchscreen

Knoppen

inzoomen

uitzoomen

2 vingers naar elkaar toe/uit elkaar bewegen

SOLIX Touchscreen en Knoppen
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SOLIX Headunit

SOLIX Bedieningsknoppen
De functie(s) van elke knop wordt hieronder beschreven. Hoe en wanneer deze toe te passen, vindt u terug in de desbetreffende
hoofdstukken in deze handleiding. U kunt ook het touchscreen gebruiken om de headunit te bedienen. Meer informatie hierover leest u
in het hoofdstuk: SOLIX Touchscreen en Knoppen.

Aan/Uit knop (Power)

ENTER knop

Druk op de Aan/Uit knop (Power) om de headunit in
te schakelen. Houd de Aan/Uit (Power) knop ingedrukt om de headunit weer uit te schakelen.

Druk op de ENTER knop om een aangepaste optie in te
stellen of een actie te laten starten. M.b.v. de ENTER
knop opent u ook het Informatie Menu en het Cursor
Menu. Om de instelling van een menu optie aan te
passen, houd de ENTER knop ingedrukt.

Wanneer de headunit aan staat, drukt op de Aan/Uit
(Power) knop om het Power X-Press Menu te
openen. Dit is een menu met opstart opties zoals:
Sonarbronnen en Radartransmissie. De beschikbare
menu opties zijn afhankelijk van de aangesloten
accessoires.

EXIT knop
Druk 1x op de EXIT knop om een menu of
dialoogvenster af te sluiten, een alarm uit te zetten of de
Cursor Modus te verlaten.

De Achtergrondverlichting en Touchscreen kunnen
ook in dit menu worden aangepast.

Houd de EXIT knop ingedrukt om alle menu’s meteen
af te sluiten.

LET OP!! Haal de Aan/Uit (Power) knop op de
headunit niet door elkaar met de Aan/Uit knop in
de menu’s!! Lees ook pag 28.
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SOLIX Headunit

Bediening stick

Inzoom (+) / Uitzoom(-)
knoppen

Beweeg de bediening stick om een
Weergave, Optie of Menu te selecteren.
Druk op de bediening stick om de
geselecteerde optie te openen.

M.b.v. deze knoppen kunt u het beeld dichterbij (+) of
verder weg (-) instellen. Houd de Uitzoom knop (-)
ingedrukt om maximaal uit te zoomen.

U kunt m.b.v. de bediening stick ook: de
cursor in de Weergave bewegen, 2D/3D
Kaart Weergaves verschuiven, menu opties
selecteren en informatie selecteren in een
dialoogvenster.

MENU knop

Druk op de bediening stick om een Route
punt te markeren.

Druk 1x op de Menu knop en u opent het X-Press
Menu van de getoonde Weergave behorend bij de
ingestelde bedieningsmodus.
Druk 2x op de MENU knop om het Hoofdmenu
(Instellingen) te openen. Houd de MENU knop
ingedrukt om terug te gaan naar de laatst gebruikte
menu optie bij Instellingen. Meer details hierover leest
u in het hoofdstuk: het Menusysteem.

Draaiknop
Draai aan de Draaiknop om menu
instellingen aan te passen. In de Sonar
Weergaves draait u aan de Draaiknop om de
Gevoeligheid in te stellen. In de Kaart
Weergaves draait u aan de Draaiknop om inen uit te zoomen.
Druk op de Draaiknop om het X Press Menu
van de Weergaves te openen.

GO TO / Scherm-Snapshot
knop
Druk 1x op deze knop om het GOTO Menu te
openen met de navigatie functies. Meer hierover, lees
het hoofdstuk: Routes
Houd deze knop ingedrukt om een afbeelding van het
scherm op te slaan. Meer hierover, lees het hoofdstuk:
Beelden.

Schermselectie knop
Druk op deze knop om het Weergave Opties Menu te
openen of om een weergavescherm te selecteren in een
weergave, die uit meerdere schermen bestaat. Het
geselecteerde scherm wordt geel gemarkeerd. Meer
hierover, lees het hoofdstuk: Weergaves.

MARK/M(an) O(ver) B(oord) knop
Houd deze knop ingedrukt om de Man-over-Boord
navigatie te starten. Druk 2x op deze knop om
waypoints te markeren. Meer hierover, lees
hoofdstukken: Man over boord (MOB) en Over
navigeren.

HOME knop
Druk op de HOME knop om het HOME scherm weer
te geven. Hier kunt u naar: Instellingen, Alarmen,
Weergaves en Headunit opties. Meer hierover, lees het
hoofdstuk: het HOME scherm.

SOLIX Headunit
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SD Kaartsleuven
LET OP! Voordat u de software van uw headunit gaat updaten of de headunit gaat terugzetten naar standaard instellingen, dient u eerst al
uw menu instellingen, radar instellingen en navigatiedata te exporteren!! Meer informatie, lees: Software Update.
kaarten plaatsen

SD kaartsleuven
Uw Humminbird is voorzien van een kaartsleuf geschikt voor SD kaarten. Dit betekent dat u
los verkrijgbare kaarten met meer gedetailleerde waterkaarten kunt gebruiken, uw software
kunt updaten, navigatiedata kunt importeren/exporteren of sonaropnames en Snapshots kunt
opslaan. Plaats de SD kaart met het etiket aan de linkerzijde.
De linker kaartsleuf wordt in het menusysteem aangegeven als SD Kaart (1) en de rechter
kaartsleuf als SD Kaart (2).

plaats de SD kaart met het etiket aan de linkerzijde
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SD Kaartsleuven

Het HOME scherm
Op het HOME scherm vindt de hoofdbesturing van uw Humminbird Solix headunit plaats. Hier heeft u toegang tot de headunit
instellingen, Alarmen, Instellingen, Favoriete Weergaves en diverse Opties. De weergegeven opties zijn afhankelijk van de accessoires
aangesloten op de headunit of het netwerk.

Het HOME scherm openen
Touchscreen

Knoppen

1. Met een Weergave in beeld, plaats 2 vingers op het
scherm en maak een veegbeweging omlaag.

1. Druk op de HOME knop.

2. Tik op een Optie of Weergave om deze te openen.

2. Selecteer een Optie of een Weergave m.b.v. de bediening stick.
Druk op de ENTER knop om deze te openen.

OF

HOME scherm openen

HOME scherm

tik om te selecteren

selecteren
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openen

Hoofd Instellingen

Selecteer Instellingen om de algemene systeeminstellingen aan te passen zoals: Achtergrondverlichting,
Eenheden en Tijd en Datum formaat. U kunt in dit menu ook de belangrijkste instellingen voor elke
toepassing (Sonar, Kaart, Radar) wijzigen. Meer hierover, lees de gerelateerde hoofdstukken in deze
handleiding.

Wanneer u Alarmen selecteert, kunt u: het alarmen-log bekijken, alarmen uitzetten en alarmen instellen
voor de diverse toepassingen. Om alarmen in te stellen voor Navigatie, Sonar, Radar AIS etc., lees de
gerelateerde hoofdstukken in deze handleiding. Bijvoorbeeld: een alarm instellen voor radar, lees het
hoofdstuk: Radar Alarmen.

Selecteer Weergaves en u krijgt toegang tot alle beschikbare Weergaves op uw headunit. U kunt
Weergaves bewerken, uw eigen Weergaves maken en uw favoriete weergaves opslaan.
Meer hierover, lees het hoofdstuk: Weergaves.

Favorietenbalk

Wanneer u een weergave als favoriet opslaat, wordt deze opgeslagen in de Favorietenbalk op het HOME scherm zodat u uw
favorieten snel kunt openen. Meer hierover, lees het hoofdstuk: Weergaves.
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HOME scherm

Opties balk
M.b.v. de opties weergegeven in de Opties balk op het HOME scherm, kunt u werking van de headunit beheren. Wanneer u een
accessoire aansluit op de headunit of het netwerk, kunt u (een symbool van) deze optie ook weergeven in deze balk.

Selecteer Nav Data / Navigatiegegevens om uw opgeslagen waypoints, routes, tracks en groepen te beheren.
U kunt hier ook nieuwe navigatie data maken, uw opgeslagen navigatie data bewerken of navigatie starten.
Meer hierover, lees het hoofdstuk: Navigatiegegevens beheren.
Benodigde apparatuur: (interne of externe) GPS ontvanger

Selecteer Doelen om AIS en MARPA doelen te beheren. Meer hierover, lees de het hoofdstuk AIS en
MARPA.
Benodigde apparatuur: AIS of Radar, (interne of externe) GPS ontvanger en Kompas/ Richtingsensor.

Selecteer Trip Log om Grondsnelheid (SOG, Speed over Ground), een timer voor verstreken tijd,
afgelegde afstand sinds laatste reset, gemiddelde snelheid en brandstof voor traject weer te geven. U
kunt ook de Triplog resetten naar 0 en trendgegevens bekijken m.b.v. van deze toepassing.
Benodigde apparatuur: (interne of externe) GPS ontvanger

Selecteer Brandstof om het brandstoflog te bekijken van de NMEA 2000 brandstofsensors, die
aangesloten zijn op het netwerk. Deze toepassing geeft u een melding wanneer u moet tanken en geeft het
brandstofniveau grafisch weer. Meer hierover, lees het hoofdstuk: Een NMEA 2000 netwerk instellen.
Benodigde apparatuur: NMEA 2000 brandstoftank sensor en/of brandstof doorvoer sensor.

Selecteer Getijden om de informatie van het dichtstbijzijnde getijdenstation te bekijken. U ziet de locatie
van het station, tijdinformatie over eb en vloed op die dag. U ziet ook een 24 uurs getijdengrafiek. U kunt
ook gegevens opzoeken voor een bepaalde datum.
Benodigde Kaartbron: Navionics

HOME scherm
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Selecteer Stromingen om de informatie van het dichtstbijzijnde stromingenstation te bekijken. U ziet twee
24 uurs grafieken met tijd, richting en stromingssnelheid van die dag. U kunt ook gegevens opzoeken voor
een bepaalde datum.
Benodigde Kaartbron: Navionics

Selecteer Zon en Maan om informatie te bekijken over zonsopkomst en -ondergang op die dag of op een
geselecteerde datum. De gegevens van de maan zijn de maan opkomst en -ondergang en de maanstanden.

Selecteer Beelden om uw scherm snapshots te beheren. Wanneer u een scherm snapshot heeft
gemaakt, kunt u ook een waypoint aanmaken en opslaan van de huidige positie. U kunt er ook voor kiezen
een afbeelding op de headunit of op de SD kaart op te slaan. Verder is het hiermee mogelijk om snapshots en
afbeeldingen (JPG) van de SD kaart van uw camera weer te geven in een diavoorstelling.
Meer hierover, lees het hoofdstuk: Beelden.

Selecteer Opnames om een sornar opname te starten of om een opgeslagen locatie te selecteren. U kunt ook
een sonar opname bekijken vanuit het perspectief van een 2D, SI of DI Weergave. Dit is wel afhankelijk van
de mogelijkheden op uw model Humminbird. Meer hierover, lees het hoofdstuk: Sonar Opnames.
Benodigde apparatuur: Transducer, Black Box Sonar

Selecteer GPS om de signaalsterkte van de aangesloten GPS ontvangers (sensors) te bekijken. U ziet de
satellieten in het gebied, de posities, en de signaalsterkte van elke satelliet. U kunt hier ook een 1e en 2e GPS
bron aanwijzen. Meer hierover, lees het hoofdstukken: Starten, Montage informatie en Uw Humminbird
netwerk instellen.
Benodigde apparatuur: (interne of externe) GPS ontvanger

Selecteer Bestanden om de software van de headunit of aangesloten accessoires te updaten. U kunt hier ook
navigatie gegevens en menu instellingen importeren en exporteren. Deze optie biedt ook de mogelijkheid
om Radar Installatie instellingen te beheren, maar dit dient alleen uitgevoerd te worden door erkend radar
technicus. Meer hierover, lees hoofdstukken: Navigatiegegevens beheren en Uw Headunit beheren.
Benodigd materiaal: SD kaart
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Home Screen

Selecteer Timer om: een alarm in te stellen op een bepaald tijdstip, de aftel-timer of de stopwatch te
gebruiken. U kunt meerdere alarmen hier instellen.

Selecteer Set-up gids en u wordt door de standaard instellingen voor uw headunit geleid, o.a. Eenheden,
Taal, Transducerbron, Kaartbron en Schip. Meer hierover, lees het hoofdstuk: Montage informatie en de
montage instructies. Om deze instellingen na de 1e opstart te wijzigen, selecteer Home > Instellingen.

Selecteer Bluetooth om uw afstandsbediening te synchroniseren (pairen) met uw headunit. U kunt hier ook
functies van de knoppen van de afstandsbediening bepalen. Meer hierover, lees de montage instructies.
Benodigde apparatuur: Afstandsbediening.

HOME scherm
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Het Menusysteem
De SOLIX biedt u menu opties aan, afhankelijk van de gebruikte Optie, Weergave en Bedieningsmodus.

Instellingen openen
Hier bevinden zich de Hoofd Menu instellingen voor de headunit.
1. Druk op de HOME knop.
2. Tik op: Instellingen.
OF
Gebruik de bediening stick om de Instellingen te selecteren. Druk op de ENTER knop.

instellingen selecteren

hoofdmenu navigatie

OF

tik op Instellingen

selecteer instellingen

openen

M.b.v. de knoppen:
Met een weergave in beeld, druk 2x op de MENU knop of houd de MENU knop ingedrukt.
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Het Menusysteem

Een X-Press Menu openen
Het X-Press Menu toont menu opties gerelateerd aan de Weergave in beeld en de bedieningsmodus (bijv. navigatie) In een Weergave
bestaande uit meerdere schermen, worden de getoonde menu opties bepaald door welk scherm er is geselecteerd. Meer hierover, lees
het hoofdstuk: Weergaves.

Een X-Press Menu openen
1. Met een Weergave in beeld, tik op de naam van de weergave in de statusbalk.
OF
Druk op de MENU knop.
Een X-Press Menu openen in een Weergave met meerdere schermen .
1. Meet een Weergave met meerdere schermen in beeld, tik op een scherm.
OF
Druk op de Schermselectie knop om een scherm te selecteren.
2. Tik op de naam van het scherm in de statusbalk of druk op de MENU knop.

Een X-Press Menu openen voor een geselecteerd scherm

2

X-Press
Menu

geselecteerd
scherm geel
gemarkeerd

l

OF

tik om een scherm en het menu te selecteren

Het Menusysteem

druk in om een scherm te selecteren
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druk op de MENU knop

Een Menu optie instellen of een actie starten
Volg onderstaande richtlijnen om een menu instelling aan te passen of een actie te starten.
1. Tik op een menu categorie of selecteer deze m.b.v. de bediening stick.
2. Tik op een menu optie of selecteer deze m.b.v. de bediening stick.
3. Pas de instelling naar wens aan of start de actie m.b.v. het touchscreen of de knoppen.
Meer hierover, lees: Tips om een Menu optie te wijzigen.
instellingen: hoofdmenu navigatie
geselecteerde categorie

terug naar Home scherm

sluiten

statusbalk

menu
opties
menu
categorieën

OF

tik om te selecteren

selecteren

openen

OPMERKING: Meer informatie, lees: Het Menusysteem/ Tips om de statusbalk te gebruiken.
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Het Menusysteem

Tips om een menu optie te wijzigen
Hieronder ziet u de verschillende soorten menu’s, die worden gebruikt in dit menusysteem en hoe u de bijbehorende menu opties kunt
wijzigen m.b.v. het touchscreen of het knoppenpaneel.

Actie (>)
Touchscreen

Knoppen

tik aan

druk in

Aan/Uit knop
Touchscreen

Knoppen

tik aan

druk in

LET OP!! Haal de Aan/Uit (Power) knop op de
headunit niet door elkaar met de Aan/Uit knop in
de menu’s!! Lees ook pag 17.

Schuifbalk
Touchscreen
Knoppen

OF
houd vinger erop OF veeg

draai

houd ingedrukt

Kies uit de lijst of kies een selectievakje
Touchscreen

Knoppen

druk in

tik aan

u kunt ook selecteren m.b.v. de bediening stick

Het Menusysteem
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Tips om het toetsenbord in beeld te gebruiken
U kunt dit toetsenbord gebruiken om de headunit in het netwerk een andere naam te geven, navigatie gegevens te bewerken etc.

de pijlen
bewegen
de cursor
naar links
of rechts

naamveld

voorgaande letter weghalen

nieuwe regel

hoofdletter

hoofdletter

wijzigingen opslaan

alle tekst
weghalen

spatiebalk

taal toetsenbord
wijzigen

nummers
en symbolen

OF

tik om een letter te selecteren

een letter
selecteren
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druk in om de letter te selecteren

Het Menusysteem

Tips om de statusbalk te gebruiken
U vindt de statusbalk bovenin het beeld. Deze wijzigt afhankelijk van de weergave in beeld en de bedieningsmodus.
In onderstaande afbeelding correspondeert de weergegeven informatie in de statusbalk met een getoonde Kaart Weergave. U kunt op
het symbool in de statusbalk tikken om het desbetreffende menu te openen, terug te gaan naar het HOME scherm, een menu te sluiten
of een selectie te maken. U kunt hier ook de hiervoor bestemde knoppen gebruiken.
statusb a l k
touch menu’s wijzigen overeenkomstig de getoonde weergave en status

tik of druk op de MENU knop om het
X-Press Menu van de getoonde
weergave te openen.

sensor status

tik of druk op de Aan/Uit (Power) knop om het
Power X-Press Menu te openen.

Een Menu sluiten
Wanneer u een menu afsluit, worden de instellingen opgeslagen tot de volgende keer dat u ze weer instelt of tot u de headunit terugzet
op fabrieksinstellingen.
1. Terug: Tik op het Terug
symbool om het huidige
menu te sluiten en 1 niveau terug te gaan in het menusysteem.
OF
Druk op de EXIT knop.
2. Sluiten: Tik op het

symbool.

OF
Druk op de EXIT knop. Om meerdere menu’s tegelijkertijd te
sluiten, houd de EXIT knop ingedrukt.
OPMERKING: Het X symbool wordt weergegeven in de statusbalk of
boven in een menu. De locatie van het X symbool is afhankelijk van
het menu item dat in beeld staat.

Het Menusysteem

30

terug

sluiten

Gebruikersmodus wijzigen
De SOLIX headunit is standaard in de (aanbevolen) Vismodus ingesteld, Deze modus heeft de beste instellingen voor een grote
variëteit aan visomstandigheden en vistechnieken. Om de uitgebreide en naar wens instelbare menu opties weer te geven, stelt u de
headunit in op Aangepaste modus.
OPMERKING: Exporteer uw menu instellingen en radar instellingen naar een SD kaart voordat u de instellingen in de Aangepaste Modus
gaat wijzigen.

Gebruikersmodus instellen
1. Druk op de HOME knop.
2. Tik op Instellingen.
OF
Selecteer Instellingen m.b.v. de bediening stick en druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: Algemeen.
4. Bij Gebruikersmodus, selecteer: Vis of Aangepast.
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Weergaves
Uw Humminbird headunit heeft veel mogelijkheden om gegevens op uw beeldscherm weer te geven en deze gegevens kunnen weer op
verschillende manieren worden getoond. U kunt een weergave openen via de Favorietenbalk of via de Weergave Optie. U kunt ook
een nieuwe weergave maken, weergaves bewerken en de Favorietenbalk aanpassen. Om een weergave aan de Favorietenbalk toe te
voegen of te verwijderen, lees: Een weergave toevoegen aan/verwijderen uit de Favorietenbalk.

Een weergave in de Favorietenbalk tonen
De Favorietenbalk bevat voorgeprogrammeerde weergaves. Wanneer u een accessoire aansluit op de headunit of op het netwerk,
kunnen de gerelateerde weergaves aan de Favorietenbalk worden toegevoegd. U kunt ook instellen welke weergaves in de
Favorietenbalk worden opgeslagen.

Een weergave tonen
Touchscreen

Knoppen

1. Plaats 2 vinger op het scherm en veeg naar omlaag,
of druk op de HOME knop.

1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer een weergave in de Favorietenbalk m.b.v. de
bediening stick.
Druk op de ENTER knop om de weergave te tonen.

2. Tik op een weergave in de Favorietenbalk

De weergaves in de Favorietenbalk verplaatsen
U kunt de weergaves in de Favorietenbalk verplaatsen.

Weergaves verplaatsen
Touchscreen

Knoppen

1. Houd uw vinger op een weergave in de
Favorietenbalk.

1. Selecteer een weergave in de Favorietenbalk.
2. Houd de ENTER knop ingedrukt.

2. Tik op de pijlen LINKS of RECHTS om de
weergave te verplaatsen..

3. Druk op de Zoom in (+) of Zoom uit (-) knop om de weergave
te verplaatsen.

3. Opslaan: Tik op het X symbool in de statusbalk.
4. Opslaan: Druk op de EXIT knop.

Weergaves
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een weergave in de favorietenbalk tonen

favorietenbalk

favorietenbalk

meer bekijken:
veeg of
gebruik de
bediening stick

OF

tik aan om te selecteren

selecteren
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Een weergave tonen m.b.v. de optie Weergave
De optie Weergave bevat een complete database aan beschikbare weergaves voor uw headunit. Met deze optie kunt u een nieuwe
weergave maken, en een weergave bewerken. M.b.v. deze optie kunt u ook de Favorietenbalk bewerken.
1. Druk op de HOME knop
2. Selecteer de optie: Weergaves.
3. Selecteer een Groep. Om alle weergaves te zien, selecteer: Alle.
4. Tik op de weergave.
OF
Selecteer een weergave m.b.v. de bediening stick en druk op de ENTER knop om de weergave te tonen.

OF

tik aan om te selecteren

Weergaves

selecteren
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Optie Weergaves
geselecteerde groep

terug naar
HOME scherm sluiten

ster = favoriet

statusbalk

groepen
beschikbare
weergaves

opties:
selecteer om
nieuwe
weergave te
maken

OF

tik aan om te selecteren

selecteren
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Een weergave in beeld bewerken
U kunt een weergave bewerken via de optie Weergaves of via de weergave op uw beeld. Wanneer u het laatste doet, heeft u extra
bewerkopties in het Weergave Opties Menu.
Algemeen: Om de wijzigingen door te voeren op alle weergaves in dezelfde categorie, zet u de optie: Algemeen aan.
Wanneer u de wijzigingen alleen wilt doorvoeren op de weergave die nu in beeld wordt getoond, zet de optie: Algemeen uit.

De menu opties in de Gegevensbalk, Voorkeuren en Overlays worden aangepast aan de weergave, die in beeld wordt getoond. Deze menu opties worden in elk desbetreffend hoofdstuk beschreven. Bijvoorbeeld: voor Instellingen Sonar overlay, lees: Sonar.

Lay-out weergave instellen (Voorkeuren)
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u de lay-out van de weergave wijzigen. De beschikbare menu opties worden bepaald door de
getoonde weergave en er zijn veel opties voor elke weergave beschikbaar. Bijvoorbeeld in een Sonar Weergave kunt u het
Kleurenpalet kiezen, Vis ID+ aanzetten, Real Time Sonar tonen of verbergen etc. etc.
palet van de Sonar Weergave aanpassen
preview venster

1. Met een weergave in beeld, tik op de weergave/scherm naam in
de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Opties Bijv. In een Sonar Weergave, selecteer Sonar
Opties. In een Kaart/Sonar Weergave met het Kaartscherm
geselecteerd, selecteer dan Kaart Opties.
3. Selecteer: Voorkeuren.
4. M.b.v. het touchscreen of de bediening stick selecteert u een
menu en past u een instelling aan.

menu

selectie

Overlay(s) op een weergave wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u informatie over de weergave tonen of verbergen. Bijvoorbeeld in een Kaart Weergave kunt u het
booticoon tonen of verbergen, kiezen welke navigatiegegevens u wilt zien (waypoints, routes, tracks ) etc.
Overlays kiezen om op een Kaart Weergave te tonen

1. Met een weergave in beeld, tik op de weergave/scherm naam in
de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Opties. Bijv. In een Sonar Weergave, selecteer Sonar
Opties. In een Kaart/Sonar Weergave met het Kaartscherm
geselecteerd, selecteer dan Kaart Opties.
3. Selecteer: Overlays.
4. M.b.v. het touchscreen of de bediening stick selecteert u een
menu en past u een instelling aan. (vinkje = zichtbaar, leeg =
verborgen.)

Weergaves
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Gegevens overlays tonen
De digitale aflezingen kunnen als een overlay worden getoond of in een balk worden getoond. Om de gegevens in een balk te tonen,
lees: Een gegevensbalk tonen.
Kaart Weergave met Gegevens Overlays

1. Met een weergave in beeld, tik op de weergave/scherm naam in
de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Opties. Bijv. In een Sonar Weergave, selecteer Sonar
Opties. In een Kaart/Sonar Weergave met het Kaartscherm
geselecteerd, selecteer dan Kaart Opties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Selecteer: Gegevens Overlay.
5. Selecteer: Gegevens tonen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de
ENTER knop
6. M.b.v. het touchscreen of de bediening stick vinkt u de items aan
om deze zichtbaar in beeld te maken ( vinkje= zichtbaar, leeg=
verborgen)

gegevens overlays

Een gegevensbalk tonen
U kunt een standaard gegevensbalk of een gegevensbalk met navigatiedata weergeven met voorgeprogrammeerde datavelden.
Wanneer u accessoires aansluit op de headunit of het netwerk, kunt u de gegevens hiervan ook laten weergeven in deze
gegevensbalken. De datavelden zelf kunnen ook worden gewijzigd.

Het type gegevensbalk selecteren
1. Weergave Opties Menu: Met een weergave in beeld, druk 1x op de Schermselectie knop.
In een weergave met meerdere schermen, druk herhaaldelijk op de Schermselectie
knop totdat u het menu in beeld ziet.
2. Selecteer: Gegevensbalk in het Weergave Opties Menu.
3. Selecteer het gewenste type gegevensbalk. Geen gegevensbalk tonen, selecteer: Uit.
OPMERKING: De Digitale aflezingen tonen als een overlay, lees: Gegevens overlays tonen.
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De gegevensvelden wijzigen
Met onderstaande richtlijnen kunt u de datavelden of weergegeven in een gegevensbalk wijzigen.
OPMERKING: Er moet een gegevensbalk worden weergegeven om de menu opties te kunnen openen. Lees: Een gegevensbalk tonen.

1. Weergave Opties Menu: Met een weergave in beeld, druk 1x op de Schermselectie knop.
In een weergave met meerdere schermen, druk herhaaldelijk op de Schermselectie
knop totdat u het menu in beeld ziet.
2. Selecteer: Gegevens bewerken.
3. Om de standaard gegevensbalk te bewerken, selecteer: Standaard gegevens. Om de navigatiegegevens balk te bewerken,
selecteer: Navigatiegegevens.
Algemeen (optioneel): Om de wijzigingen door te voeren op alle weergaves met een gegevensbalk, schakel: Algemeen in. Wanneer u de wijzigingen
alleen wilt doorvoeren op de weergave die nu in beeld wordt getoond, zet de optie: Algemeen uit.

4. M.b.v. de bediening stick kiest u een dataveld. Druk op de bediening stick om het veld te selecteren.
5. Selecteer een gegevenstype uit het menu.
6. Selecteer een gegevenslabel.
7. Sluiten: Druk op de EXIT knop. Druk op de Schermselectie knop.
een gegevensveld selecteren

gegevenstype selecteren

een gegevenslabel selecteren

OF

tik aan om te selecteren

Weergaves
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openen

Digitale aflezingen begrijpen
Onderstaande tabel bevat de mogelijkheden die u in de Standaard-, Navigatie- en extra gegevensvelden (bijv. schip, wind en motor)
kunt tegenkomen. De weergegeven mogelijkheden zijn afhankelijk van uw type headunit en aangesloten accessoires. Het aantal
mogelijkheden is talrijk, niet alle mogelijkheden staan in onderstaande tabel.
Het nummer vermeld in het gegevenslabel (Temp 1, Temp 2, Temp 3, etc.) komt overeen met het nummer van de bron. Meer
informatie over bronnen en netwerken, Lees: Montage informatie / Een NMEA 2000 netwerk instellen en Uw Humminbird netwerk
instellen/ Gegevensbronnen selecteren.
Label

Naam ENG

Omschrijving NL

Gegevenstype

Alt

Altitude

Hoogte: De hoogtemeting boven zeeniveau

schip

AWA

Apparent Wind Angle

Schijnbare windhoek: de windrichting t.o.v. de boeg van het schip.

wind

AWS

Apparent Wind Speed

Schijnbare windsnelheid: de snelheid van de wind t.o.v. de snelheid van
het schip.
wind

Brg

Bearing

Peiling: De koers van de huidige positie van het schip naar het volgende
waypoint of routepunt.
navigatie

Brg [End]

Bearing [To End]

Peiling tot Eind: De koers van de huidige positie van het schip naar het
laatste punt in een route.

Course

Course

CMG

Course Made Good

De peiling tussen het startpunt op de route en de huidige positie van het
schip. Het doel is om de CMG en de track zoveel mogelijk gelijk te
navigatie
krijgen.

COG

Course Over Ground

Koers over de Grond: Dit is de huidige koers, die u vaart gemeten in
graden vanuit het Noorden. Wanneer de COG en de BRG hetzelfde zijn schip
dan vaart u op koers en vaart u de meest gerichte en snelste koers.

CTS

Course to Steer

De aan te houden koers (in graden) waarmee men op de beoogde
bestemming komt.

navigatie

Depth [#]

Depth

Diepte: De diepte van het water gemeten van de transducer of digitale
dieptemeter tot de bodem, rekening houdend met de diepte offset.

diepte

Dest Wpt ID

Next Waypoint

Volgend Waypoint: Het volgende punt ( waypoint, route punt, Man
Over boord point, etc.) in de route (of andere navigatiemodus) waar het navigatie
schip naartoe navigeert.

DBT

Depth Below
Transducer

Diepte onder transducer: De diepte van het water onder de transducer,
niet rekening houdend met de diepte offset.

DMG

Distance Made Good

De werkelijke afstand (hemelsbreed) tussen het startpunt op de route en
de huidige positie van het schip.
navigatie

DTG

Distance to Go

De (hemelsbreed) geschatte afstand tussen de huidige positie van uw
schip en het volgende beoogde waypoint of routepunt.

navigatie

Eng Temp [#]

Engine Temperature

Motortemperatuur: De motortemperatuur gemeten door de motorbron.

motor

Eng Volt [1]

Engine Voltage

Motorvoltage: De stroomtoevoer naar de motorbron.

motor

Estimated Time of
Arrival

De geschatte aankomsttijd bij het volgende waypoint in de route.

ETA

navigatie

Koers: De huidige beoogde koers gemeten tussen startpunt en eindpunt.
navigatie

diepte

navigatie
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Label

Naam ENG

Omschrijving NL

Gegevenstype

Fuel [#)

Fuel Level

Brandstofniveau: het brandstofniveau van de brandstofbron.

brandstof

Hdg

Heading

De richting waarin de voorsteven van het schip wijst, gemeten in graden.
Als gevolg van factoren zoals wind en golven wijkt het schip vaak
schip
enigszins af van de heading. Lees: Course Over Ground (COG).

Heat Index

Heat Index

Warmte index: De waargenomen temperatuur, berekend op de
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

omgeving

Next Turn

Next Turn

De koers van de volgende routefase t.o.v. de huidige heading.

navigatie

Odo

Odometer

Afstandsmeter: De afgelegde afstand

schip

Pitch

Pitch

Stampbeweging: De draaihoek van het schip van voor- naar
achtersteven.

schip

Position [#)

GPS

GPS positie: Lengte- en breedtegraad coördinaten van de positie van het
schip gebaseerd op de GPS ontvanger gegevens.
schip

Roll

Roll

Rollen: De draaihoek van het schip van bakboord naar stuurboord.
(zijwaartse beweging)

ROT

Rate of Turn

De snelheid waarmee een schip draait, gemeten in graden/ per seconde. schip

RPM

Revolutions Per Minute Toerental: Het aantal motoromwentelingen per minuut.

SMG

Speed Made Good

schip

motor

Ware Snelheid: De werkelijke gemiddelde snelheid in een track naar de snelheid
uiteindelijke doel of een tussenliggend punt.
Snelheid over de Grond: Het meten van de voortgang en snelheid van
het schip over een bepaalde afstand m.b.v. GPS gegevens. SOG is erg
geschikt voor navigatie omdat de aankomsttijd bij de bestemming
nauwkeurig kan worden berekend.

SOG

Speed Over Ground

STW

Speed Through Water

Snelheid door het water: De meting van de water doorstroom langs het snelheid
schip, welke wordt beïnvloed door de stroomsnelheid en stroomrichting.

Temp [#)

Water Temperature

Watertemperatuur: De gemeten temperatuur van het water.

omgeving

Temp [Air)

Air Temperature

Luchttemperatuur: De gemeten temperatuur van de lucht.

omgeving

TTG

Time to Go

Tijdsduur: De geschatte tijdsduur, die nodig is om het beoogd waypoint
te bereiken. De TTG wordt berekend m.b.v. de Snelheid-over-Land
navigatie
(SOG) en de nog af te leggen afstand (DTG)

TWA

True Wind Angle

Ware Windhoek: De windrichting gemeten wanneer het schip stilligt.

TWS

True Wind Speed

Ware windsnelheid: De windsnelheid gemeten wanneer het schip stilligt. wind

VMG

Velocity Made Good

De relatieve reissnelheid naar het volgende waypoint in de route.

snelheid

XTE

Cross Track Error

De afstand hemelsbreed gemeten van uw boot tot de beoogde track.
XTE meet dus hoe ver uw boot uit koers is.

navigatie

Weergaves
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snelheid

wind

Het Weergave Opties Menu
In het Weergave Opties Menu heeft u mogelijkheden om de geselecteerde weergave te bewerken.
U kunt dit menu openen wanneer u een weergave in beeld heeft staan of via de optie Weergave
op het HOME scherm.
De beschikbare opties kunnen enigszins variëren. Bijvoorbeeld: Wanneer u het menu opent via
een weergave die in beeld staat, dan kunt u ook de gegevensbalk bewerken. Wanneer u het menu
opent via de optie Weergave op het HOME scherm, dan kunt u de weergave dupliceren of juist
verwijderen.

Het Weergave Opties Menu openen via een weergave in beeld
Weergave Opties Menu openen

1. Met een weergave in beeld, druk op de Schermselectie knop. In
een weergave met meerdere schermen, druk herhaaldelijk op
de Schermselectie knop totdat u het menu in beeld ziet.

Weergave Opties Menu

2. Sluiten: Druk op de Schermselectie knop.
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Het Weergave Opties Menu openen m.b.v. de optie Weergave op het HOME scherm
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: de optie Weergaves.
3. Houd uw vinger op de weergave die u wil bewerken.
OF
Selecteer een weergave m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
4. Sluiten: Druk op de EXIT knop.
Weergave Opties Menu openen m.b.v. optie Weergaves op het HOME scherm
geselecteerde groep

terug naar HOME scherm

sluiten

statusbalk

Weergave Opties Menu

OF

houd ingedrukt

Weergaves

selecteren
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Een nieuwe weergave maken
Volg onderstaande richtlijnen om een nieuwe weergave te maken m.b.v. een leeg sjabloon.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie Weergaves in het HOME scherm.
3. Selecteer: Nieuwe Weergave
4. Lees: De lay-out en toepassing van de weergave bewerken voor informatie over: hernoemen, lay-out bewerken, toepassingen
toevoegen, digitale aflezingen tonen etc.

een nieuwe weergave maken

selecteer om een nieuwe weergave te maken
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De lay-out en de toepassing van de weergave bewerken
M.b.v. de bewerk optie in het Weergave Opties Menu kunt u het type gegevens dat wordt getoond in de weergave wijzigen en het
aantal schermen in de weergave bepalen.
1. Selecteer: Bewerken (of Weergave bewerken) in het Weergave Opties Menu.
2. Om de lay-out en het aantal schermen te wijzigen, selecteer: Sjabloon. Wilt u de lay-out niet wijzigen, ga dan door met stap 4.
3. Tik op het sjabloon of selecteer het sjabloon dat u wenst te gebruiken met de bediening stick.
4. Om het type gegevens getoond in de weergave te wijzigen, selecteer: Toepassing
5. Tik op het scherm en tik vervolgens op het type gegevens dat in het scherm moet komen.
OF
Draai aan de Draaiknop om een scherm te selecteren. M.b.v. de bediening stick kiest u een toepassing en
druk op de bediening stick om deze te selecteren.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat de schermen zijn gevuld.
7. Selecteer: Opslaan.
een sjabloon voor de weergave selecteren

menu optie sjabloon
voorbeeld venster

opslaan

geselecteerd sjabloon
sjablonen

OF

tik aan om te selecteren

Weergaves

selecteer een sjabloon
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toepassingen toevoegen aan het sjabloon

menu optie toepassingen
voorbeeld venster

opslaan

geselecteerd scherm
toepassingen

geselecteerde
toepassing

OF

tik aan om te selecteren

selecteer een scherm
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selecteer een toepassing

toevoegen

Weergaves

Naam van de weergave wijzigen (m.b.v. optie Weergaves)
1. Selecteer: Naam in het Weergave Opties Menu.
2. M.b.v. het toetsenbord in beeld bewerkt u de naam van de weergave. Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Tips om het
toetsenbord in beeld te gebruiken.

Weergave toevoegen aan / verwijderen uit de Favorietenbalk.
Om de volgorde van de weergaves in de Favorietenbalk te wijzigen, lees: Weergaves / De weergaves in de Favorietenbalk
verplaatsen.
1. Selecteer: Favoriete Weergave in het Weergave Opties Menu.
2. Tik met menu of druk op de ENTER knop om het vinkje te plaatsen of te wissen.
(Vinkje = Favorietenbalk, Leeg = staat niet in de Favorietenbalk)
Optioneel: In de optie Weergaves in het HOME scherm, tik op de ster om de weergave toe te voegen aan of te verwijderen uit de
Favorietenbalk. (Ster = in de Favorietenbalk, Leeg = staat niet in de Favorietenbalk)

De geselecteerde weergave dupliceren (m.b.v. optie Weergaves)
Wanneer u een weergave dupliceert, maakt het systeem een kopie. U kunt deze nieuwe weergave een andere naam geven, bewerken en
de lay-out wijzigen.
1. Selecteer: Dupliceren in het Weergave Opties Menu.
2. Tik op het menu of druk op de ENTER knop om een kopie te maken.

De geselecteerde weergave wissen (m.b.v. optie Weergaves)
1. Selecteer: Wissen in het Weergave Opties Menu
2. Tik op het menu of druk op de ENTER knop om de weergave te wissen.

Weergaves
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Een weergave met instrumenten instellen
Op de Humminbird SOLIX headunits kunt u diverse combinaties aan instrument weergaves realiseren. U kunt de standaard
Dashboardinstrumenten Weergave of de Motorinstrumenten Weergave gebruiken. U kunt de meters, datavelden en het bereik aanpassen.
OPMERKING: De datavelden en meters dienen gegevens te ontvangen van aangesloten en ingeschakelde apparatuur. De Motorinstrumenten
Weergave moet gegevens ontvangen van het NMEA 2000 netwerk. Meer informatie over bronnen en netwerken, lees: Montage informatie
/ Een NMEA 2000 Netwerk instellen en Uw Humminbird netwerk instellen.

Instrumenten Weergave: Dashboard

Een instrumenten weergave tonen
Touchscreen

Knoppen

1. Druk op de HOME knop.

1. Druk op de HOME knop.

2. Selecteer de optie Weergave op het
HOME scherm

2. Selecteer de optie Weergaves in het HOME scherm.
3. Bij Groepen, selecteer: Instrument.

3. Bij Groepen, selecteer: Instrumenten
4. Tik op een Instrumenten
Weergave.

4. M.b.v. de bediening stick selecteer een Instrumenten Weergave.
Druk op de bediening stick.
5. Druk op de MENU knop.

5. Tik op Instrument in de status balk.
6. Selecteer: Dashboard of Motor.
6. Selecteer: Dashboard of Motor.
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Een Instrumenten Weergave aanpassen
In een Instrumenten Weergave kunt u de meters, gegevensvelden en het bereik aanpassen. U doet dit op dezelfde manier als het
wijzigen van de gegevensvelden in een weergave. U kunt ook een waarschuwingsmelding instellen voor een door u bepaald
gegevensbereik.
OPMERKING: De beschikbare aanpassingen en bronnen worden bepaald door de geselecteerde meter of gegevensveld. Terwijl u de
gegevens wijzigt, worden de beschikbare bronnen wit weergegeven en de niet beschikbare bronnen worden zwart weergegeven.

Touchscreen

Knoppen

1. Met de Instrumenten Weergave in beeld, tik op:
Instrumenten in de statusbalk.

1. Met de Instrumenten Weergave in beeld, tik op de MENU
knop.

2. Selecteer: Instrumenten Bewerken

2. Selecteer: Instrumenten Bewerken

3. Tik op een meter of gegevensveld.

3. M.b.v. de bediening stick selecteer een meter of een
gegevensveld. Druk op de ENTER knop.

4. Het gegevenstype wijzigen:
Selecteer: Gegevenstype
Selecteer een categorie en een gegevenstype in de
menu’s.

4. Het gegevenstype wijzigen:
Selecteer: Gegevenstype
Selecteer een categorie en een gegevenstype in de
menu’s.

5. Het getoonde bereik wijzigen:
Selecteer: Gegevensgrenzen
Selecteer een bereik in de lijst.

5. Het getoonde bereik wijzigen:
Selecteer: Gegevensgrenzen
selecteer een bereik in de lijst.
De waarschuwingsdrempel instellen:
Selecteer een waarschuwing (indien beschikbaar) en tik
op de ENTER knop om deze in te schakelen. Draai aan
de Draaiknop om de drempel in te stellen.

De waarschuwingsdrempel instellen:
Selecteer een waarschuwing (indien beschikbaar) en tik
op de Aan/Uit knop om deze in te schakelen. Houd de
schuifbalk ingedrukt om de drempel in te stellen.

6. Sluiten: Houd de EXIT knop ingedrukt.
.

6. Sluiten: Houd de EXIT knop ingedrukt.

een meter selecteren

een teller/meter selecteren

een gegevensveld selecteren

OF
ingedrukt houden

1nstrumenten Weergave

selecteren
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openen

Kaart
Om de Kaart Weergave te tonen en de navigatie opties te kunnen activeren, heeft uw headunit een positiebepaling nodig van een
aangesloten – of interne GPS ontvanger. De GPS ontvangst controleren, lees: Starten / GPS ontvangst bekijken. Voor sommige opties
moet er ook een Richtingsensor of Kompas zijn aangesloten op de headunit.
Ook wordt het menusysteem beïnvloed door de geselecteerde kaartbronnen. Wanneer u de kaartbron wijzigt, zullen de beschikbare
menu opties voor de Kaart Weergave ook worden aangepast, bijvoorbeeld u kunt dan ook navigatiegegevens, alarmen of schaduwen
toevoegen.
2D Chart Weergave (Humminbird)
X-Press Menu

oriëntatie menu

cursor tonen

status symbolen sensors

Noord
aanwijzer

koerslijn
booticoon

schaal kaart
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Kaart

Kaartbron
Uw Humminbird SOLIX heeft Humminbird – en Navionics kaarten. Het is mogelijk SD kaarten aan te schaffen met uitgebreidere
kaartinformatie betreffende een bepaald gebied.
De Humminbird kaart is de standaard kaartbron, maar u kunt ten alle tijden de kaartbron wijzigen. Wanneer u de SD kaart in de
kaartsleuf van de headunit stopt, wordt deze automatisch ingelezen meest en de meest geschikte kaart weergegeven. Wanneer u meer
SD kaarten plaatst, kunt u selecteren welke kaart(bron) er gebruikt moet worden.
Geschikte kaartbronnen: AutoChart, SmartStrike, ChartSelect en Navionics. Vraag uw verkooppunt welke kaartbronnen voor uw
model Humminbird geschikt zijn.

SD kaart plaatsen
kaart(en) plaatsen

Een SD Card plaatsen
1. Haal het afdekplaatje van de SD kaartsleuf los.
2. Plaats de SD kaart in de sleuf met het etiket aan de
linkerzijde totdat u een klik hoort.
3. Plaats het afdekplaatje terug.
4. De headunit kiest zelf de beste kaart uit om weer te geven. Indien er meer SD kaarten zijn
geplaatst, volg dan de meldingen in beeld om de kaartbron te selecteren.

Een SD kaart verwijderen

plaats de SD kaart met het label aan de
linkerzijde

1. Afdekplaatje loshalen.
2. Duw kort tegen de SD kaart, deze klikt terug.
3. Neem kaart er voorzichtig uit.
4. Plaats het afdekplaatje terug.
WAARSCHUWING! Laat de kaartsleuf niet open. Sluit de kaartsleuf altijd goed af om
waterschade aan uw unit te voorkomen.

Kaart
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Kaartbron wijzigen
Wanneer u de SD kaart in de kaartsleuf van de headunit stopt, wordt de kaartbron automatisch gewijzigd naar de kaartbron op de
SD kaart. U kunt ook de Kaartbron wijzigen m.b.v. de optie: Instellingen.
Wanneer u de Kaartbron wijzigt, wijzigen de menu opties voor de Kaart Weergave mee. U krijgt toegang tot extra menu opties zoals:
Navigatiegegevens, Alarmen, Schaduwen etc. Meer informatie leest u in dit hoofdstuk en de gerelateerde hoofdstukken over deze
onderwerpen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Kaart.
4. Selecteer een Kaartbron
een kaartbron selecteren
geselecteerde categorie

terug naar HOME scherm

afsluiten

sensor status

selecteer
kaart
kaartbron
opties

de menu opties
worden bepaald door
de geselecteerde
kaartbron

OF

tik aan om te selecteren

selecteren
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bevestigen

Kaart

Kaartbron Humminbird instellen
Wanneer u Humminbird als de kaartbron instelt, kunt u de standaard instellingen gebruiken, maar u kunt ook de menu instellingen naar
uw voorkeur instellen. U kunt de ingebouwde Humminbird kaart gebruiken of u kunt een SD kaart plaatsen, met extra Humminbird
LakeMaster functies. (de Humminbird Lakemaster kaart betreft de Amerikaanse meren; deze kaart wordt niet in Europa gebruikt)
1. Selecteer: Humminbird als de kaartbron.
2. Stel de volgende menu opties naar uw eigen voorkeur in:

Humminbird:
Kaart Info

Selecteer dit menu wanneer u meer informatie wilt zien over de geplaatste Humminbird SD kaart.

Correctie
Waterniveau

Pas de instelling van het waterniveau aan, Bijvoorbeeld: Als u weet dat het water in het meer
25 cm lager is, corrigeer het waterniveau dan naar – 0.25m. De metingen bij de contourlijnen
worden aangepast op basis van de instelling van het waterniveau en de correctie van het
waterniveau wordt bruin weergegeven om zo het land op uw scherm visueel uit te breiden.
Om Dieptekleuren, Bereik Markeringsdiepte etc. toe te passen, ga naar het Kaart X-Press Menu
> Kaartopties > Humminbird Instellingen.
Meer informatie, lees: Het Kaartvoorkeuren Menu openen.

Info

OPMERKING: Er zijn ook extra Alarmen en weergave opties beschikbaar , die alleen beschikbaar zijn wanneer u de Humminbird LakeMaster
kaart heeft. Meer informatie, lees: Navigatie alarmen en de Kaartweergave instellen.
2D Kaart Weergave (Humminbird)

contourlijn

land

correctie
waterniveau
(bruin) als land
weergegeven

Kaart
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Kaartbron Navionics instellen
Wanneer u Navionics als de kaartbron instelt, kunt u de standaard instellingen gebruiken, maar u kunt ook de menu instellingen naar
uw voorkeur instellen. U kunt de ingebouwde kaart gebruiken of u kunt een SD kaart plaatsen, met extra functies.
1. Selecteer: Navionics als de kaartbron.
2. Stel de volgende menu opties naar uw eigen voorkeur in:
Navionics:
Kaart Info

Selecteer dit menu wanneer u meer informatie wilt zien over de geplaatste Navionics SD kaart.

Vergrote weergave

Hiermee vereenvoudigt u de Kaart Weergave. De symbolen en de tekst wordt groter
weergegeven zodat het makkelijker leesbaar is.

Dynamische
Hiermee ziet u een symbool op de Kaart Weergave met actuele getijden/stromingen informatie.
Getijden/Stromingen De gegevens worden wel beïnvloed door de tijdzone van het station.
Symbolen

Selecteer: USA of Internationale symbolen, die worden weergegeven op de Kaart Weergave.

Kaartdatum

Hiermee kunt u het coördinatensysteem van de kaart gebruikt door de headunit zo aanpassen dat
deze correspondeert met die van een papieren waterkaart. Nagenoeg alle elektronische kaarten
passen de WGS84 kaarten toe en daarom zijn wijzigingen normaliter niet nodig.
(Standaard = WGS84]

Kaartcorrectie

Kaartgrenzen

Hiermee kunt u een positiefout op de kaart corrigeren of de kaartpositie op uw beeldscherm te
verplaatsen. De wijziging wordt doorgevoerd op alle kaarten! Activeer deze optie en pas de lengteen breedtegraad coördinaten naan m.b.v. de schuifbalken.
Hiermee kunt u kaartgrenzen weergeven op de Kaart Weergave. De stippellijn geeft aan dat er
een andere kaart beschikbaar is voor dit gebied. M.b.v. de bediening stick verplaatst u de cursor
binnen de kaartgrens en druk op +ZOOM knop om deze kaart beter te kunnen bekijken.

OPMERKING: Er zijn ook extra Alarmen en weergave opties beschikbaar , die alleen beschikbaar zijn wanneer u de Navionics kaart heeft.
Meer informatie, lees: Navigatie alarmen en de Kaartweergave instellen.
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Kaart

2D Kaart Weergave (Navionics)

dynamische
getijden/
stromingen
symbool

symbolen

kaartgrens

Kaart
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Navigatie Alarmen
Wanneer er een alarm ingesteld staat, zal er een alarmtoon te horen zijn of een alarmmelding op uw beeldscherm weergegeven
worden wanneer de instellingsdrempel wordt overschreden. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u de navigatie alarmen inschakelt,
de drempel instelt en de drempelwaardes toont in de weergave. De alarm opties worden bepaald door de kaartbron.
OPMERKING: Extra alarmen instellen m.b.t. uw schip en navigatie zoals bijv. Verloren Richting, Driftalarm, Stampen en Rollen etc.
selecteer: Home > Alarmen > Systeem en Home > Alarmen > Schip .

Kaart Weergave met Alarmen Overlays (Humminbird)

uit koers
(XTE)
alarmcirkel
paars
weergegeven

waypoint
waypoint
vermijding
alarm
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Navigatie Alarmen

Uit Koers (XTE) Alarm
Wanneer u het XTE alarm heeft ingeschakeld, zal er een alarmtoon te horen zijn of een alarmmelding worden weergegeven wanneer
uw schip buiten de geselecteerde route komt. U kunt ook instellen hoe ver uw schip van de koers mag afwijken voordat het alarm
afgaat. Staat het alarm uitgeschakeld, dan kan de Uit Koers limiet worden getoond op de Kaart Weergave, maar er wordt geen
alarmmelding gegeven wanneer uw schip de ingestelde limiet overschrijdt.
Het alarm inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen > Navigatie.
3. Selecteer: Uit Koers (XTE). Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om in te schakelen.
Parameters instellen (optioneel)
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen > Navigatie > Uit Koers (XTE).
3. Houd de vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de Uit Koers Limiet in te stellen.

De Uit Koers Limiet (XTE) tonen (optioneel)
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties > Overlays > Navigatiegegevens.
3. Selecteer: XTE Limieten.
4. Tik op het selectievakje (u ziet nu een vinkje) of druk op de ENTER knop om de Uit Koers Limiet op de Kaart Weergave te
tonen.

Aankomst Alarm
Schakel het Aankomst Alarm in wanneer u een alarmmelding wenst wanneer het schip het beoogde waypoint , routepunt of trackpunt
heeft bereikt. U kunt ook een Aankomst Alarmcirkel instellen om zo te bepalen op hoeveel afstand van het bestemmingspunt het alarm
afgaat. Wanneer dit alarm staat uitgeschakeld, wordt de Aankomst Straal of alarmcirkel op de Kaart Weergave getoond, maar er wordt
geen alarmmelding gegeven wanneer uw schip de ingestelde limiet overschrijdt.
De Aankomst Straal beïnvloedt ook de navigatie. Wanneer de Aankomst straal is ingesteld op 18 mtr. vanaf het bestemmingspunt,
eindigt ook de navigatie op 18 mtr. vanaf het bestemmingspunt. Wanneer er zich nog een volgend punt in de route bevindt, dan start de
navigatie weer naar dit volgende punt in de route.
Het alarm inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer Alarmen > Navigatie.
3. Selecteer: Aankomst. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om in te schakelen.
Parameters instellen (optioneel)
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer Instellingen > Navigatie > Aankomst straal.
3. Houd de vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de afstand van de straal in te stellen

Navigatie Alarmen
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Waypoint Vermijding Alarm
Schakel het Waypoint Vermijding Alarm in wanneer u een alarmmelding wenst wanneer het schip de limiet van het Waypoint
vermijding Alarm overschrijdt. Wanneer dit alarm is uitgeschakeld, kan het Waypoint Vermijding Alarm worden ingesteld voor een
waypoint en deze wordt op de Kaart Weergave getoond, maar er wordt geen alarmmelding gegeven wanneer uw schip de ingestelde
limiet overschrijdt.
Het alarm inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer Alarmen > Navigatie.
3. Selecteer: Waypoint Vermijden. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om dit in te schakelen.
Een te vermijden waypoint maken
1. Lees: Waypoints: Waypoints straal en -Vermijding instellen.

Anti aanvaring Alarm
Wanneer Navionics als kaartbron is ingesteld en het Anti Aanvaring Alarm is ingeschakeld, gaat er een alarmmelding af wanneer er
voor het schip potentiële gevaren worden gedetecteerd ( land, gesteente, afgesloten gebieden etc.) in de kaartgegevens. U kunt ook
specifieke objecten selecteren en bepalen hoever het gebied voor het schip (in tijd of afstand) wordt gescand.
OPMERKING: voor deze functie dient er een Navionics kaart als kaartbron te zijn ingesteld.

Kaart Weergave met ingeschakelde Anti Aanvaring Overlay (Navionics)

anti aanvaring gebied (rood)

De Anti Aanvaring scan inschakelen
1. Druk de HOME knop in.
2. Selecteer: Instellingen > Navigatie.
3. Selecteer: Anti Aanvaring. Tik op de Aan/Uit knop of druk de ENTER knop in om in te schakelen.
U kunt de standaard instellingen gebruiken of de menu’s in dit hoofdstuk gebruiken om in te stellen hoe het gebied wordt gescand.
Zoek Parameters, Parameters, Zoek (tijd) of Zoek (afstand) en Anti Aanvaring Objecten.
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Navigatie Alarmen

Het alarm inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen > Navigatie.
3. Selecteer: Anti Aanvaring Alarm. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om in te schakelen.

De Anti Aanvaring Overlay tonen
Wanneer de overlay functie is uitgeschakeld, wordt het scangebied alleen getoond wanneer er daadwerkelijk een potentieel gevaar is
gedetecteerd. Wanneer de overlay functie is ingeschakeld, wordt het scangebied altijd getoond. Wanneer een potentieel gevaar wordt
gedetecteerd, wordt het scangebied roodgekleurd weergegeven.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties > Overlays > Schip.
3. Selecteer: Anti Aanvaring.
4. Tik op het selectievakje (u ziet nu een vinkje) of druk op de ENTER knop om de overlay te tonen.

Navigatie Alarmen
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Man Over Boord (MOB)
Zodra u opmerkt dat er iemand overboord gevallen is, is het essentieel de MOB navigatie onmiddellijk te starten. Deze menu optie
markeert een waypoint van de positie waar de persoon overboord is gegaan en start onmiddellijk een continue navigatie naar dit ManOver-Boord waypoint.

Man over Boord navigatie starten
1. Houd de MARK/ MOB knop ingedrukt.
Man Over Boord Navigatie
Man Over
Boord
navigatie
geactiveerd
positie Man
Over Boord
waypoint
verstreken
tijd sinds MOB
waypoint
werd gemaakt

Man Over Boord
waypoint

afstand (DTG)
en tijd (TTG) tot
het MOB waypoint
Man Over Boord
gegevensbalk

Wanneer de MOB functie wordt geactiveerd, wordt de eerder ingestelde navigatie wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving gestopt.
De MOB navigatie start onmiddellijk en u ziet het volgende in beeld:
Kaart Weergave: Er komt automatisch een Kaart Weergave in beeld.
Man Over Boord Waypoint: Er wordt een waypoint gemaakt van de huidige positie van het schip, of de kaart cursor actief is of niet.
Continue Navigatie: De headunit gaat in de Continue Navigatiemodus naar het MOB waypoint.
Auto Zoom: Het beeld wordt vergroot om het MOB waypoint en de positie van het schip duidelijk te kunnen zien op uw beeldscherm.
Gegevensbalk: In de gegevensbalk ziet u de digitale aflezingen voor Man over Boord met o.a. lengte en breedtegraad positie van het
Man over Boord Waypoint, verstreken tijd sinds de MOB navigatie werd gestart en DTG en TTG gegevens naar het MOB Waypoint.

Man Over Boord Navigatie annuleren
1. Houd de MARK/MOB knop ingedrukt. Selecteer: Navigatie annuleren.
OF
Druk op de GO TO knop. Selecteer: Navigatie annuleren.
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Man Over Boord

Kaart Weergave instellen
Deze instellingen zijn optioneel. U kunt de standaard instellingen gebruiken voor de kaart lay-out en de kaartbron of u kunt de kaart
weergave naar bepaalde voorkeuren (bijv. navigatie) instellen. Meer informatie, lees: Weergaves.

Humminbird Instellingen Menu openen
Wanneer de Humminbird LakeMaster kaart is geselecteerd als kaartbron (Let op: deze kaart bestrijkt alleen USA meren, niet geschikt
voor Europa), worden er extra menu’s toegevoegd aan de Kaart Weergave.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties.
3. Selecteer: Humminbird Instellingen.
Snel Menu: Sommige menu opties vindt u terug al soort snelkoppeling in het X-Press Menu. De wijzigingen in deze
menu opties worden in beide menu’s (Hoofd- en X-Press Menu) doorgevoerd. Zie afbeelding hieronder.

het Humminbird Instellingen Snel Menu openen

Snel
Menu

Kaartopties
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Dieptebereik en Kleuren wijzigen
OPMERKING: Om deze functie te kunnen gebruiken moet Humminbird als kaartbron zijn ingesteld.

1. Selecteer in het Humminbird Instellingen Menu de instellingen, die u hieronder in de tabel ziet staan.

diepte
kleuren
markering
diepte
tussenruimte
van contouren

Dieptekleuren

Schakel Dieptekleuren in en wijzig het bereik voor Diepteschaduw in de Kaart Weergaves.

Markering Diepte

Schakel Markering Diepte in om een diepte instelling in de Kaart Weergaves te accentueren. De diepte
die u instelt, wordt met een groene kleur aangegeven. Gebruik de optie Markering Diepte samen met de
optie Bereik Markering Diepte.

Bereik Markering
Diepte

Wanneer er een Diepte is gemarkeerd in de Kaart Weergaves , kunt u m.b.v. de optie Bereik Markering
Diepte een bereik instellen en accentueren aan iedere kant van de dieptemarkering. Bijvoorbeeld, wanneer
u weet dat een bepaalde vis zich tussen de 6 en de 8 mtr. bevindt, dan stelt u de Markering Diepte in op
7 mtr. en het Bereik Markering Diepte op ± 1 mtr. De weergave toont nu een groene strook van 6 tot mtr.

Ondiep Water

Tussenruimte van
Contouren

Schakel Ondiep Water in en stel de schuifbalk in. Wanneer de diepte gelijk is aan of minder is dan de
instelling, dan wordt dit deel rood geaccentueerd in de Kaart Weergaves. Bijvoorbeeld: Wanneer uw
schip een diepgang heeft van 1 mtr. , stel de optie Ondiep Water in op 1 mtr. en de headunit zal een rode
strook tonen van de delen/gebieden met 0 tot 1 mtr. diepte.
Schakel de optie Tussenruimte van Contouren in om contourlijnen met een bepaalde afstand tussen de
afzonderlijke contourlijnen te tonen in de kaart Weergaves. De gewenste afstand tussen de contourlijnen
stelt u in m.b.v. de schuifbalk. Deze optie wordt beïnvloed door de instelling bij Correctie Waterniveau.
Meer informatie, lees: Kaartbron / Kaartbron Humminbird instellen.
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Kaartopties

Kaartoriëntatie instellen
M.b.v. het Voorkeuren Menu wijzigt u de optie Kaartoriëntatie.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties > Voorkeuren > Oriëntatie.
3. Selecteer een kaartoriëntatie, die u wenst op de Kaart Weergave
TIP SNELLER WERKEN! U kunt de Kaartoriëntatie ook instellen in de statusbalk. Zie afbeelding hieronder.
instellen Kaartoriëntatie

voorbeeldvenster
menu
selectie

Vaarrichting Boven
(aangesloten Kompas/Heading
Sensor of GPS nodig)

De huidige vaarrichting van de boot wijst altijd naar boven en de kaart draait mee. Het
booticoon zal dus altijd naar boven wijzen in de weergave. Wanneer er geen Kompas/ Richting
Sensor is aangesloten, zullen de Koers over de Grond (COG) gegevens van de GPS ontvanger
als gegevensbron worden gebruikt.

Noord Boven

Wanneer u dit instelt, wordt de kaart met het Ware Noorden aan de bovenzijde van het beeld
weergegeven en het booticoon draait volgens de vaarrichting (Heading) of COG (Course over
Ground/ Koers over de Grond)

COG Boven

De Kaart Weergave wordt getoond met het booticoon, dat altijd wijst naar boven wijst en de
kaart draait mee volgens de COG (Course over Ground/ Koers over de Grond)

Koers Boven

Wanneer u dit instelt, wordt tijdens navigatie de koers of routefase van uw schip aan de
bovenzijde van de weergave getoond. Objecten voor het schip worden dus boven het booticoon
afgebeeld. Wanneer u niet navigeert, wordt de Huidige vaarrichting (Heading) weergegeven.

Kaartopties
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Bewegingsmodus instellen
Hiermee bepaalt u hoe de kaart beweegt in de weergave. Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus.
Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Gebruikersmodus wijzigen.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Bewegingsmodus.
2. Selecteer: Relatief of Waar
Relatief

De positie van het booticoon staat vast op de Kaart Weergave en de kaart beweegt met het schip
mee.

Waar

De kaart staat vast en het booticoon beweegt over de kaart naar de kaartobjecten op de Kaart
Weergave.

Offset van Schip in/uitschakelen
Hiermee kunt u meer van de Kaart Weergave zien, gebaseerd op de vaarsnelheid. De optie Offset van schip werkt samen met de
functie Automatische snelheidsovergang.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Offset van schip.
2. Selecteer: Aan, Uit of Auto.
Uit

Het booticoon wordt in het midden van de Kaart Weergave getoond.

Aan

Het booticoon wordt onder in de Kaart Weergave getoond.

Auto

Wanneer het schip langzamer vaart dan de instelling bij de optie Automatische
Snelheidsovergang, zal het booticoon in het midden van de Kaart Weergave worden getoond.
Wanneer het schip gelijk aan of sneller vaart dan de instelling bij de optie Automatische
Snelheidsovergang, zal het booticoon aan de zijkant van de Kaart Weergave worden getoond
zodat u meer van de kaart weergave in beeld ziet.

3. Afsluiten: Druk op de EXIT knop totdat het menu wordt afgesloten.
4. Om de Automatische Snelheidsovergang te wijzigen, druk 2x op de MENU knop.
Selecteer: Mijn schip > Automatische Snelheidsovergang.

Automatische Zoom inschakelen
AutoZoom focust zich op de routefase, die wordt genavigeerd. De zoomfunctie in de Kaart Weergave is zo ingesteld, dat deze zich
automatisch aanpast aan de vaarsnelheid. Hoe hoger de vaarsnelheid, des te groter wordt het kaartbereik. Wanneer u m.b.v. de Zoom
knoppen inzoomt, wordt de Automatische Zoom gepauzeerd.
OPRMERKING: De optie Automatische Zoom kan niet worden toegepast op 3D weergaves.

1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Navigatie.
4. Selecteer; Automatische Zoom. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de Enter knop om in te schakelen.
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Kaartopties

Kaartgegevens selecteren
Wanneer u Navionics als de kaartbron heeft ingesteld, kunt u navigatie hulpmiddelen zoals symbolen op water en land op Verborgen
of Zichtbaar instellen. M.b.v. het Diepte Menu kunt u schaduwen op de Kaart Weergave zien, gebaseerd op een door u ingesteld
diepte.
OPMERKING: Deze optie kunt u alleen toepassen wanneer u Navionics als kaartbron heeft ingesteld. De beschikbare menu opties zijn
afhankelijk van de ingestelde kaartbron.

1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties.
3. Selecteer: Navionics Instellingen.
4. M.b.v. het touchscreen of de bediening stick selecteert u een menu en wijzigt u de instellingen.

kaartweergave met navigatie hulpmiddelen en symbolen (Navionics)

Kaartopties
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Overlays Kaart Weergave wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u bepaalde informatie tonen of verbergen op de weergave. In een Kaart Weergave kunt u het
booticoon, navigatiegegevens (waypoints, routes, tracks) gegevensoverlays, AIS en MARPA doelen en bereikringen tonen of
verbergen. De beschikbare menu opties zijn afhankelijk van de accessoires op de headunit of het netwerk.
Meer informatie over Overlays, lees: Weergaves.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties.
3. Selecteer: Overlays.
4. M.b.v. het touchscreen of de bediening stick selecteert u een menu en wijzigt u de instellingen.
(vinkje= zichtbaar, leeg= verborgen)

Kaart Weergave met Overlays (Humminbird)

Noord
aanwijzer

opgeslagen
route

waypoint

route punt

track
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schaal v d kaart

Kaartopties

Kaart en Radar
Wanneer er een radar is aangesloten op de headunit of het netwerk, dan kunt u de radargegevens op de Kaart Weergave tonen.
Om de instellingen voor de radar aan te passen, lees het hoofdstuk: Radar.

Radartransmissie starten
1. Humminbird CHIRP Radar: Druk 1x op de Aan/Uit (Power) knop. Selecteer Radar > Stand-by.
Druk weer op de Aan/Uit (Power) knop en selecteer: Radar > Transmissie.
Humminbird Radar: Druk1x op de Aan/Uit (Power) knop. Selecteer: Radartransmissie en schakel deze in.
OPMERKING: Meer informatie over Humminbird CHIRP Radar en Humminbird Radar, lees het hoofdstuk: Radar.

Radar Overlay tonen in de Kaart Weergave
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Radar.
3. Selecteer: Radar Overlay. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om in te schakelen.
OPMERKING: U kunt ook Bereikringen en MARPA doelen tonen op de Kaart Weergave.
Meer informatie, lees: Overlays Kaart Weergave wijzigen in dit hoofdstuk.

Radar Overlay inschakelen
statusbalk

Radar Menu

Kaartopties
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Kaartmodus wijzigen

(alleen Navionics)

M.b.v. onderstaande richtlijnen wijzigt u de Kaart Weergave van 2 Dimensionaal naar 3 Dimensionaal.
OPMERKING: Deze functie is beschikbaar wanneer Navionics als kaartbron is ingesteld.

Kaartmodus wijzigen
Touchscreen
1. Tik 2x op het scherm met 2 vingers.
OF
2. Tik op Kaart in de statusbalk

Knoppen
1. Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartmodus.
3. Selecteer een menu optie.

3. Selecteer: Kaartmodus.
4. Selecteer een menu optie.
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Over Navigeren
M.b.v. deze Humminbird Solix headunit kunt u waypoints markeren, routes maken en navigatie (er naartoe) starten. Waypoints, routes
en tracks kunnen via het scherm worden bewerkt zodat u zo favorieten kunt opslaan, namen kunt wijzigen en snel en gemakkelijk
terug kunt gaan naar uw favoriete bestemmingen.
Er zijn veel manieren om navigatie te starten of navigatiegegevens te bewerken met uw Humminbird headunit. De beschrijving in dit
hoofdstuk gaat over navigatie functies in de Kaart Weergave. Wilt u navigatie functies toepassen vanuit de optie Navigatiegegevens,
lees het hoofdstuk: Navigatiegegevens beheren.
OPMERKING: Om navigatie te starten m.b.v. de AutoPilot vanuit de headunit, lees het hoofdstuk: AutoPilot.
Kaart Weergave met waypoints. routes en tracks
X-Press Menu

kaartoriëntatie

toon cursor

statusbalk

Noord
aanwijzer

opgeslagen
route

waypoint

routepunt

schaal v d kaart

track

OF

tik om cursor te activeren

Over Navigeren

beweeg bediening stick
om cursor te activeren
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Navigatie Menu
U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de navigatie functies op uw Humminbird headunit. Het Navigatie X-Press Menu
en het Cursor Menu kunt u openen m.b.v. het touchscreen. U kunt dezelfde menu’s ook openen door op de MARK knop, GO TO knop
of ENTER knop te drukken.
In dit hoofdstuk worden de diverse navigatie menu’s toegelicht. De beschikbaarheid van de menu opties is afhankelijk
van de navigatiemodus en uw model Humminbird. De navigatie functies toepassen, lees: Waypoints, Routes, Tracks en Zoeken.

Navigatie X-Press Menu
In het Navigatie X-Press Menu kunt u de volgende opties openen: Markeren, Ga Naar en Info. Het Navigatie X-Press
Menu is alleen beschikbaar met de Kaart Weergaves, Sonar Weergaves of Radar Weergaves in beeld en een geactiveerde navigatie.

Het Navigatie X-Press Menu openen
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk.
2. Selecteer: Markeren, Ga naar of Info.
3. Selecteer een optie uit het submenu, bijvoorbeeld om een waypoint te markeren, selecteer: Markeren > Waypoint.

het Navigatie X-Press Menu openen m.b.v. het touchscreen
sluiten

on Navigatie
X-Press
ss
Menu
nu
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Markeren Menu
M.b.v. de markeer functie kunt u een waypoint maken van een geselecteerde locatie. U kunt ook
een route maken en opslaan of een bootpositie markeren. Meer informatie, lees: Waypoints en
Routes.

Markeren openen
1. Touchscreen: Selecteer: Markeren in het Navigatie X-Press Menu.
OF
Knoppen: Druk op de MARK knop.

Opties in het Markeren Menu
Waypoint

Selecteer Waypoint om een waypoint te maken van de huidige positie van uw schip. Wanneer de
cursor is geactiveerd, wordt er een waypoint gemaakt huidige cursorpositie.

Route

Selecteer Route om een route te maken en op te slaan. Meer informatie, lees hoofdstuk: Routes.

Lengte/Breedtegraad M.b.v. het toetsenbord in uw scherm kunt u handmatig de lengte- en breedtegraad positie
invoeren van een waypoint.

Positie schip (met
geactiveerde cursor)

Selecteer Positie schip om een waypoint aan te maken van de huidige bootpositie ondanks het
feit dat de cursor geactiveerd is.

Ga naar Menu
M.b.v. het Ga naar Menu start de navigatie naar een geselecteerd bestemming.
Meer informatie, lees: Routes.

Het Ga naar Menu openen
1. Touchscreen: Selecteer: Ga naar in het Navigatie X-Press Menu.
OF
Knoppen: Druk op de GO TO knop.

Over Navigeren
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Opties in het Ga naar Menu
Snelle Route

Selecteer Snelle Route om snel routepunten te markeren en navigatie te starten.
Meer informatie, lees: Routes.

Navigatie gegevens

Open de optie Navigatiegegevens om opgeslagen navigatiegegevens te selecteren en navigatie te
starten.

Lengte/Breedtegraad

Open het toetsenbord in uw scherm om een lengte- en breedtegraad positie in te voeren.
Selecteer: Ga naar, om de navigatie maar deze positie te starten.

Ga naar Cursor

Wanneer de cursor is geactiveerd, start hiermee de navigatie naar de cursorpositie.

Wanneer het Ga naar Menu tijdens het navigeren wordt geopend, komen er extra menu opties beschikbaar, zoals onderstaande:

Opties in het Ga naar Menu (tijdens navigatie)
Navigatie Annuleren Selecteer: Navigatie annuleren om m.b.v. de headunit de navigatie te stoppen.

Koers Herstarten

Selecteer: Koers Herstarten om de navigatie vanaf de huidge bootpositie te starten i.p.v. deze te
starten vanaf het 1e routepunt. De headunit herrekent de koers tot het dichtstbijzijnde volgende
routepunt in de route. Deze functie is erg handig wanneer het schip van de koers van de huidige
route is afgeweken.

Volgende Punt

Selecteer: Volgende punt om het huidige punt over te slaan en naar het volgende punt in de route
te navigeren.

Omgekeerde Route

Selecteer: Omgekeerde Route om de vaarrichting van de huidige route, die wordt genavigeerd,
om te draaien. De navigatie start op de bootpositie en wordt vervolgd om de omgekeerde
volgorde.
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Info Menu
M.b.v. het Info menu start u een zoekopdracht in de omgeving. U kunt ook een Trollingraster
instellen m.b.v. dit menu. Wanneer u Humminbird als kaartbron heeft ingesteld, kunt u
informatie over meren zoeken. (Niet van toepassing in Europa!) Wanneer u Navionics als
kaartbron heeft ingesteld, zijn er ook extra zoek opties beschikbaar.
Wanneer u Radar en AIS heeft aangesloten op de headunit of het netwerk, kunt u m.b.v. dit
menu Doelen zoeken. Meer informatie, lees de hoofdstukken: Radar en/of AIS en MARPA.

Het Info Menu openen
1. Touchscreen: Selecteer: Info in het Navigatie X-Press Menu.
OF
Knoppen: Druk op de ENTER knop.

OPMERKING: Wanneer u een waypoint, route of track met de cursor selecteert en vervolgens op de
ENTER knop drukt, zal het Info Menu voor het geselecteerde item worden getoond.

Over Navigeren
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Opties in het Info Menu

Info

Selecteer: Info om in de omgeving met een vooraf ingesteld bereik te zoeken naar diverse
gegevens, o.a. waarschuwingen, getijdenstations, stromingenstations, havens etc. De
beschikbare informatie is afhankelijk van de ingestelde kaartbron en de beschikbare
informatie in het zoekgebied. Meer informatie, lees: Zoeken (alleen Navionics)

Liniaal

Selecteer: Liniaal om de afstand tussen 2 posities in de Weergave op te meten. Druk op
de ENTER knop om de 1e positie te selecteren. Beweeg de bediening stick naar de 2e
positie en druk op de ENTER knop.

Zoek dichtstbijzijnde

Selecteer: Zoek Dichtstbijzijnde om de meest dichtstbijzijnde waypoints, routes en tracks
binnen een vooraf ingesteld bereik te vinden. Meer informatie, lees: Zoeken

Sleepnet

Selecteer: Sleepnet om een sleepnet raster toe te passen op een positie in de Kaart
Weergave. Meer informatie, lees: Waypoints

AIS: Alles Inactief

Selecteer dit menu om alle AIS Doelen, die gevolgd worden te wijzigen naar inactief.
Meer informatie, lees: AIS en MARPA.

AIS Lijst

Selecteer dit menu om een lijst van alle AIS Doelen weer te geven binnen het AIS
transmissiebereik. Meer informatie, lees: AIS en MARPA

MARPA: Alles Inactief

Selecteer dit menu op alle MARPA Doelen te annuleren.

MARPA Lijst

Selecteer dit menu om een lijst met alle MARPA Doelen weer te geven.
Meer informatie, lees: AIS en MARPA.

Meer informatie, lees: AIS en MARPA.
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Cursor Menu
Het Cursor menu is een andere manier om het touchscreen te gebruiken om een waypoint te markeren, een route te maken of een
zoekopdracht te starten. Het Cursor menu is alleen beschikbaar met 2D Kaart Weergaves, Sonar Weergaves of een Radar Weergave in
beeld.

Het Cursor Menu openen
1. Houd uw vinger op een positie in de Kaart Weergave.

het Cursor Menu tonen
toon: booticoon

toon: cursor

Cursor Menu

cursor

houd vinger op een positie

Over Navigeren
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WAYPOINTS
Waypoints zijn opgeslagen posities (lengte-/breedtegraad) van interessante gebieden (bijv. hotspots, structuren of een
bepaalde boei). De headunit slaat de positie op en u kunt de naam, symbool etc. van het waypoint bewerken. Uw
Humminbird kan tot 10.000 waypoints opslaan. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren.

Waypoints markeren
U kunt waypoints markeren van uw bootpositie of de cursorpositie. Om een waypoint te bewerken, lees: Een waypoint bewerken in de
Kaart Weergave en/of Navigatiegegevens beheren. Om de gemarkeerde waypoint in de Kaart Weergave te tonen, lees: Overlays Kaart
Weergave wijzigen.

Een Waypoint markeren van de bootpositie
Touchscreen
1. Tik op Kaart in de statusbalk.

Knoppen
1. Druk 2x op de MARK knop.

2. Selecteer: Markeren.
3. Selecteer: Waypoint.

Een Waypoint markeren van de cursorpositie.
Touchscreen
1. Houd uw vinger op een positie in de Kaart Weergave.

Knoppen
1. M.b.v. de bediening stick verplaatst u de cursor naar een positie
op de kaart.

2. Selecteer: Waypoint.
2. Druk 2x op de MARK knop.
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Waypoints

een waypoint markeren van de cursorpositie
het Markeer Menu opent wanneer u op de MARK knop drukt
of de optie Markeren selecteert in het Navigatie X-Press Menu.

cursor

OF
gebruik bediening stick
om cursor te verplaatsen

houd vinger op de kaart

Waypoints
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druk 2x op de MARK knop

Waypoints Markeren en gelijk Bewerken
Wanneer u de Markeermodus instelt op: Markeren en Bewerken, kunt u een waypoint dat u markeert in de Kaart Weergave direct
bewerken. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren.
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de HOME knop.
Selecteer de optie Navigatiegegevens
In dit menu, selecteer: Waypoints
Selecteer: Markeermodus > Markeren + Bewerken
Sluit de optie Navigatiegegevens en open een Kaart Weergave op uw scherm.

Wanneer u een waypoint markeert, ziet u het Waypoint Info Menu waarmee u het waypoint kunt bewerken.

Favoriete Waypoints gelijk Markeren
Wanneer u de Markeermodus instelt op: Favorieten Markeren, kunt u een waypoint direct bewerken m.b.v. de Favorieten instellingen.
Het waypoint wordt opgeslagen in de groep die u aangeeft. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druk op de HOME knop.
Selecteer de optie Navigatiegegevens
In dit menu, selecteer: Waypoints
Selecteer: Markeermodus > Favorieten Markeren
Selecteer het Terug symbool om terug te gaan naar het vorige menu of druk op de EXIT knop.
Selecteer: Favoriete Instellingen en stel uw favoriete symbolen, kleuren groep etc. in.
Sluit de optie Navigatiegegevens en open een Kaart Weergave in het scherm.

Wanneer u een waypoint markeert, ziet u het Favorieten Menu waarmee u het waypoint kunt bewerken m.b.v. de door u bepaalde
favoriete instellingen.

Een Waypoint in de Kaart Weergave verplaatsen
1. M.b.v. de bediening stick verplaatst u een waypoint op de kaart.
2. Druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: Verplaats.
4. Het menu sluit nu. M.b.v. de bediening stick verplaatst u het waypoint naar een nieuwe positie.
5. Druk op de ENTER knop om de nieuwe positie te bevestigen.
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Een Waypoint bewerken in de Kaart Weergave
1. Tik op het waypointsymbool om deze te selecteren. Tik op de waypointnaam.
OF
Verplaats de cursor naar een waypintsymbool m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. M.b.v. het Waypoint Info Menu kunt u nu de waypointnaam, symbool, kleur etc. bewerken. Meer informatie, lees:
Navigatiegegevens beheren.
3. Sluiten: Druk op de EXIT knop.
een waypoint bewerken in de Kaart Weergave

waypoint
info menu

waypoint
naam
waypoint
symbool

Een Dieptemarkeerder maken
Wanneer u informatie over de diepte wilt opslaan van een waypoint, markeer dan het waypoint van de bootpositie. Wanneer u een
waypoint van de cursorpositie markeert, zijn er geen dieptegegevens beschikbaar, maar u kunt deze wel handmatig invoeren. Wanneer
de optie Dieptemarkeerder is ingeschakeld, ziet u een Dieptemarkeerder symbool in de Kaart Weergave.
1. Tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Markeren > Waypoint.
OF
Druk 2x op de MARK knop.
2. Selecteer het waypointsymbool in de Kaart Weergave.
3. Druk op de ENTER knop.
4. Selecteer: Dieptemarkeerder. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
De Dieptemarkeerder weer wijzigen naar het waypointsymbool: schakel de optie Dieptemarkeerder weer uit.
OPMERKING: Wanneer het waypoint van de cursorpositie is gemarkeerd, selecteer: Volledige Info > Diepte bewerken. M.b.v. het
toetsenbord op het scherm kunt u een diepte invoeren. Wanneer u de optie Dieptemarkeerder inschakelt, wordt de ingevoerde diepte
getoond.

Waypoints
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Waypoint Straal en Waypoint Vermijden instellen
U kunt een alarmcirkel of straal instellen rondom een geselecteerd waypoint. Wanneer u Vermijden selecteert, wordt de cirkel/straal
rondom het waypoint geaccentueerd. Wilt u een alarmmelding krijgen wanneer u deze grens overschrijdt, schakel dan de optie:
Waypoint Vermijding Alarm, in. Meer informatie, lees: Navigatie Alarmen.
1. Tik op het waypointsymbool om deze te selecteren. Tik op de naam van het waypoint.
OF
Plaats de cursor op het waypointsymbool m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Volledige Info.
3. Selecteer: Straal en schakel deze optie in.
Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de grootte van de straal in te stellen.
4. Het waypoint op Vermijden instellen: selecteer: Vermijden. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om deze optie
aan te vinken.
5. Optioneel: Om een alarmmelding te krijgen wanneer de ingestelde straal overschreden is, schakelt u de optie Waypoint
Vermijding Alarm in, in het Navigatie Alarmen Menu. (Home > Alarmen > Navigatie > Waypoint Vermijden > Aan)

Sleepnet raster Tonen/Verbergen
M.b.v. deze optie wordt er een raster aan de Kaart Weergave toegevoegd, die u kunt gebruiken als een leidraad tijdens het trollen
rondom een specifieke positie. Dit raster kan op elke positie op de kaart worden toegepast.
1. Tik op een positie in de Kaart Weergave.
OF
Verplaats de cursor naar een positie in de Kaart Weergave.
2. Tik op Kaart in de statusbalk of druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: Sleepnet.
4. M.b.v. de menu opties stelt u de grootte en de rotatie in.
Sleepnet raster tonen: Selecteer: Raster instellen.
Sleepnet raster verbergen: Selecteer: Wis Raster.

Een Waypoint in de Kaart Weergave wissen
1. Tik op het waypointsymbool om deze te selecteren. Tik op de waypointnaam.
OF
Plaats de cursor op het waypointsymbool m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Wissen.
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ROUTES
Routes verbinden 1 of meerdere waypoints samen tot een navigatietraject zodat u uw (vis)trip kunt plannen. Een route
bevat uw geplande navigatie en toont de kortste weg tussen de punten. Het traject tussen 2 routepunten wordt een
routefase genoemd. Tijdens het varen van de route is de aangegeven routelijn de meest efficiënte manier om uw
bestemming snel te bereiken. Uw Humminbird kan tot 50 routes opslaan.

Routepunten zijn opgeslagen lengte- en breedtegraad posities die samen de route navigatie vormen.
Startpunt Route
Eindpunt Route
WAARSCHUWING! U moet altijd blijven opletten voor mogelijke obstakels, die niet op de kaart staan aangegeven!

Snel een Route samenstellen en deze direct navigeren
M.b.v. de optie Snelle Route kunt u routepunten en waypoints combineren en de navigatie onmiddellijk starten. U kunt de navigatie
van deze Snelle Route starten door op de GO TO knop te drukken of m.b.v. het touchscreen. U kunt de Snelle Route opslaan of wissen.
Om de route op te slaan, lees: Een route maken en opslaan of Navigatiegegevens beheren.

Snelle Route samenstellen en Navigeren
Touchscreen

Knoppen

1. Tik op Kaart in de statusbalk.

1. Druk op de GO TO knop.

2. Selecteer: Ga naar.

2. Selecteer: Snelle Route.

3. Selecteer: Snelle Route.

3. Plaats de cursor m.b.v. de bediening stick op een positie of
waypoint. Druk op de bediening stick om het 1e routepunt te
markeren.

4. Tik op posities op de kaart waar u routepunten wenst
te markeren.

4. Herhaal stap 3 om zo meerdere routepunten te markeren.
Laatste routepunt wissen: Tik op het Terug symbool.
Laatste routepunt wissen: Druk 1x op de EXIT knop.
Route samenstellen annuleren: Tik op het X symbool.
Route samenstellen annuleren: Houd de EXIT knop ingedrukt.
5. Navigatie starten: Tik op het vinkje in de statusbalk.
5. Navigatie starten: Druk op de ENTER knop.

Routes
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routepunten markeren m.b.v. het touchscreen
snelle route actief

navigatie starten

annuleren

laatste
routepunt
annuleren

toon booticoon

toon cursor

tik op de kaart om routepunten te markeren
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Routes

een snelle route navigeren m.b.v. de knoppen
snelle route actief

navigatie
starten

annuleren

laatste
routepunt
annuleren

toon booticoon

toon cursor

route punt
cursor
markeert
een route
punt

route fase

Ga naar Menu
openen

Routes

cursorpositie
verplaatsen

routepunten
markeren
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navigatie
starten

Volgorde Route wijzigen tijdens navigatie
1. Tijdens het navigeren, tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Ga naar.
OF
Druk op de GO TO knop.
2. Selecteer één van de volgende menu opties:
Koers herstarten: de navigatie wordt gereset en er start nieuwe navigatie op vanaf de huidige bootpositie tot het volgende punt
in de route.
Volgende punt: gaat naar het volgende punt in de route.
Omgekeerde Route: de navigatie van de huidige route wordt omgekeerd. Er start een nieuwe navigatie op vanaf de huidige
bootpositie in de omgekeerde volgorde.

De navigatie van een Snelle Route annuleren
1. Tijdens het navigeren, tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Ga naar.
OF
Druk op de GO TO knop.
2. Selecteer: Navigatie annuleren.
3. Selecteer: Route opslaan of Route wissen.

Navigatie naar een opgeslagen Waypoint of Route starten
Selecteer m.b.v. de cursor een opgeslagen waypoint of routepunt in de Kaart Weergave en u kunt de navigatie hier naartoe starten.
Wanneer u een routepunt selecteert, kunt u ook de volgorde bepalen van de te navigeren route.

Navigatie starten
Touchscreen

Knoppen

1. Tik op een waypointsymbool of routepunt.

1. Plaats de cursor m.b.v. de bediening stick op een waypoint of
routepunt.

2. Tik op Kaart in de statusbalk.
2. Druk op de GO TO knop.
3. Selecteer: Ga naar.
3. Selecteer: Ga naar Route of Ga naar Punt.
4. Selecteer: Ga naar Route of Ga naar Punt.
Navigatie annuleren: Druk op de GO TO knop.
Selecteer: Navigatie annuleren.

Navigatie annuleren: Tik op Kaart in de statusbalk.
Selecteer: Ga naar > Navigatie annuleren.
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Een positie invoeren en navigatie er naartoe starten
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u een lengte- en breedtegraad positie invoeren en de navigatie er naartoe starten.

Navigatie starten naar een Lengte- en Breedtegraad positie
1. Tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Ga naar.
OF
Druk op de GO TO knop
2. Selecteer: Lengtegrd/Breedtegrd.
3. M.b.v. het toetsenbord op uw scherm voert u een positie in.
4. Selecteer: Ga naar.
Navigatie annuleren: Druk op de GO TO knop. Selecteer: Navigatie annuleren.

Een Route maken en opslaan
M.b.v. onderstaande richtlijnen, kunt u een route maken in de Kaart Weergave en vervolgens opslaan zodat u deze later kunt
navigeren. De te volgen stappen zijn nagenoeg identiek aan de stappen om een Snelle Route te maken, maar u start nu vanuit het
Markeer Menu.
Opslaglocatie: De route wordt opgeslagen bij de optie Navigatiegegevens.
Navigatie: Om de navigatie van de route te starten, lees: Navigatie naar een opgeslagen Waypoint of Route starten
Overlay: Om opgeslagen routes in de Kaart Weergave te tonen, druk 1x op de MENU knop.
Selecteer: Kaartopties > Overlays > Navigatiegegevens > Routes (Opgeslagen)

Een route maken en opslaan
Touchscreen

Knoppen

1. Tik op Kaart in de statusbalk.

1. Druk op de MARK knop.

2. Selecteer: Markeren.

2. Selecteer: Route.

3. Selecteer: Route.

3. Plaats de cursor op een positie of waypoint m.b.v. de
bediening stick. Druk op de bediening stick om het 1e
routepunt te markeren.

4. Tik op de posities in het scherm waar u een routepunt
wenst te markeren.

4. Herhaal stap 3 om meerdere routepunten te markeren.
Laatste routepunt wissen: Tik op het Terug symbool
Laatste routepunt wissen: Druk 1x op de EXIT knop.
Route maken annuleren: Tik op het X symbool
Route maken annuleren: Houd de EXIT knop ingedrukt.
5. Om de route op te slaan, tik op het vinkje in de
statusbalk.

Routes

5. Om de route op te slaan, druk op de ENTER knop.
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een route maken en opslaan m.b.v. de knoppen
een route maken
en opslaan

route
opslaan

annuleren

laatste
routepunt
wissen

toon
booticoon

toon
cursor

routepunt
markeren m.b.v.
cursor

waypoint

Markeer Menu openen

cursorpositie verplaatsen

routepunt markeren
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opslaan

Routes

Een Route bewerken in de Kaart Weergave
1. Tik op de route om deze te selecteren. Tik op de routenaam.
OF
Plaats de cursor m.b.v. de bediening stick op een route in de kaart. Druk op de Enter knop.
2. M.b.v. het Route Info Menu bewerkt u de routenaam, kleur etc. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren.
3. Sluiten: Druk op de EXIT knop.

Punten toevoegen aan/wissen uit een Route
1. Tik op de route om deze te selecteren. Tik op de routenaam.
OF
Plaats de cursor m.b.v. de bediening stick op een route in de kaart. Druk op de Enter knop
2. Selecteer: Punt toevoegen, Route uitbreiden of Punt wissen.

Een Route wissen in de Kaart Weergave
1. Tik op de route om deze te selecteren. Tik op de routenaam.
OF
Plaats de cursor op de route in de kaart m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Route wissen.
Editing a Route on the Chart View
Route
Info
Menu

bewerk
opties
route

Routes

routepunt
route
geselecteerd
m.b.v. cursor
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Zoeken
Er zijn meerdere manieren om in een gebied dichtstbijzijnde havens, getijdenstation, stromingenstations etc. te zoeken. U kunt ook
zoeken naar de dichtstbijzijnde waypoints, routes en tracks. In veel gevallen kunt u ook het Ga Naar Menu gebruiken om de navigatie
naar de selectie te starten. De zoekopties en de zoekafstand worden bepaald door de geselecteerde kaartbron.
OPMERKING: Meer informatie over de ENTER knop en het Info Menu, lees: Navigatie Menu.

Bij de bootpositie zoeken
Wanneer Navionics als kaartbron is ingesteld, dan kunt u zoeken rondom de bootpositie.
1. Tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Info.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer een item op de getoonde lijst. Tik op dit item of druk op de ENTER knop om meer informatie te zien.
(indien beschikbaar)
3. Navigatie starten naar de selectie: druk op de GO TO knop.

Bij cursorpositie zoeken
Wanneer Navionics als kaartbron is ingesteld, dan kunt u zoeken rondom de cursorpositie.
1. Houd uw vinger op een positie in de Kaart Weergave.
OF
Plaats de cursor op een positie in de Kaart Weergave m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Info.
3. Selecteer een item in de getoonde lijst. Tik op het item of druk op de ENTER knop om meer informatie te zien
(indien beschikbaar).
4. Navigatie starten naar de selectie: druk op de GO TO knop.
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Dichtstbijzijnde navigatiegegevens zoeken
M.b.v. het Zoek Dichtstbijzijnde Menu kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde waypoints, routes en tracks.
1. Tik op Kaart in de statusbalk. Selecteer: Info.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Zoek dichtstbijzijnde.
3. Selecteer: Waypoints, Routes of Tracks.
4. Selecteer een item uit de lijst. Tik op het item of druk op de ENTER knop om meer informatie te zien
(indien beschikbaar).
5. Navigatie starten naar de selectie: druk op de GO TO knop.

Zoeken
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TRACKS
Tracks bevatten de gedetailleerde (gevaren) positiegeschiedenis weergegeven in een routelijn.
Deze is opgebouwd uit trackpoints. De huidige track is de positiegeschiedenis vanaf het moment dat u de unit heeft
ingeschakeld. De optie Track Opnemen moet ingeschakeld zijn om deze functie te kunnen gebruiken. (Lees: Een Track
opnemen) U kunt de huidige track op elk moment wissen of opslaan.
Om trackpoint interval te wijzigen, opgeslagen tracks te bewerken of nieuwe trackinstellingen door te voeren,
lees: Navigatiegegevens beheren. Uw unit kan tot 50 tracks opslaan op de headunit, elk bestaande uit 20.000 trackpoints
(per track).
Startpunt
Eindpunt

Tracks instellen
Uw headunit is ingesteld om tracks op te nemen en te tonen in de Weergave. Gebruik onderstaande richtlijnen wanneer u de
headunit’s standaardinstellingen voor tracks heeft gewijzigd.

Een Track opnemen
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de headunit uw huidige track opslaan. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, wordt de
huidige track niet opgenomen en niet opgeslagen.
1.
2.
3.
4.

Druk op de HOME knop.
Selecteer de optie Navigatiegegevens
Bij Opties, selecteer: Tracks.
Selecteer: Track opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

Automatisch Opslaan
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de headunit de huidige track automatisch opslaan wanneer de headunit wordt uitgeschakeld.
Wanneer de headunit weer wordt ingeschakeld, wordt er weer een nieuwe track gestart.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, zal de huidige track doorlopen totdat u deze opslaat. Meer informatie, lees: Tracks/de Huidige
Track opslaan.
1.
2.
3.
4.

Druk op de HOME knop.
Selecteer de optie Navigatiegegevens.
Bij Opties, selecteer: Tracks.
Selecteer: Automatisch opslaan. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.

Tracks op de Kaart Weergaves tonen
U kunt opgeslagen Tracks of actieve tracks tonen op de Kaart Weergave.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk.
OF
Druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties.
3. Selecteer: Overlays > Navigatiegegevens.
4. Plaats een vinkje bij: Tracks (Actief) of Tracks (opgeslagen) en deze worden getoond in de Kaart Weergave.
OPMERKING: Om slechts één track op zichtbaar of verborgen in te stellen, lees: Navigatiegegevens beheren / Een opgeslagen Track bewerken.
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De Huidige Track opslaan
M.b.v. onderstaande richtlijnen slaat u de huidige track op en start u een nieuwe track.
1. Tik op een start- of eindpunt van een track. Tik op de tracknaam.
OF
Plaats de cursor op een start- of eindpunt van een track m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Track opslaan
OPMERKING: U kunt ook een nieuwe track starten vanuit de optie Navigatiegegevens. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren /
Tracks beheren.

De Huidige Track wissen
M.b.v. onderstaande richtlijnen wist u de huidige track en start u een nieuwe track op de huidige bootpositie.
1. Tik op een start- of eindpunt van een track. Tik op de tracknaam.
OF
Plaats de cursor op en start- of eindpunt van een track en druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Track wissen.

Kaart Weergave met een track

Track
Info
Menu

startpunt track
geselecteerd
met de cursor

Tracks
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Een Track bewerken in de Kaart Weergave
1. Tik op een start- of eindpunt van een track. Tik op de tracknaam.
OF
Plaats de cursor op en start- of eindpunt van een track en druk op de ENTER knop.
2. Bewerk de tracknaam, stijl, kleur etc. m.b.v. het Track Info Menu.
3. Sluiten: Druk op de EXIT knop.
OPMERKING: Om de standaard trackweergave van nieuwe tracks te wijzigen of de Trackpoint interval te wijzigen, lees:
Navigatiegegevens beheren / Tracks beheren.

Een opgeslagen Track wissen
Wanneer u een opgeslagen tracks wist, wordt deze definitief van de headunit verwijderd.
1. Tik op een start- of eindpunt van een track. Tik op de tracknaam.
OF
Plaats de cursor op en start- of eindpunt van een track en druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Track wissen.
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Navigatiegegevens beheren
M.b.v. de optie Navigatiegegevens kunt u uw opgeslagen waypoints, routes, tracks en groepen beheren. U kunt uw opgeslagen
navigatiegegevens bewerken en navigatie starten m.b.v. deze functie.

De optie Navigatiegegevens openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie Navigatiegegevens

Lijsten sorteren
1. Selecteer een opgeslagen waypoint, route of track.
2. Druk op de EXIT knop om de sorteerbalk te selecteren. Tik op de naam van een kolom of ga naar de naam van de kolom m.b.v.
de bediening stick. De 1e tik erop of 1e x indrukken van de bediening stick sorteert de kolom van laag naar hoog of van A tot Z.
De 2e tik erop of 2e x indrukken van de bediening stick sorteert de kolom van hoog naar laag of van Z tot A.

de optie Navigatiegegevens
sorteerbalk

lijst van
opgeslagen
navigatie
gegevens

sa
wa opgeslagen
waypoints

opties
voor
nieuwe
navigatie
gegevens

voorbeeld
geselecteerd
waypoint

Navigatiegegevens beheren
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Waypoints beheren
Een waypoint bewerken
1. Bij Lijsten, , selecteer: Waypoints.
2. Houd uw vinger op een waypoint. Selecteer: Info.
OF
Selecteer een waypoint m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
3. Bewerk het waypoint m.b.v. de opties in het Waypoint Info Menu. Om een lijst met alle opties te zien, selecteer: Volledige Info.
bewerkopties voor opgeslagen waypoints & standaard instellingen
Waypointnaam

Selecteer de waypointnaam en wijzig deze m.b.v. het toetsenbord in het scherm.

Symbool/Icoon

Selecteer een icoon categorie (water, vissen, navigatie, POI (point of interest) etc.) en selecteer
een icoon/symbool voor het geselecteerde waypoint waarmee deze in de Kaart Weergave wordt
getoond.

Kleur

Selecteer een kleur voor het waypoint waarmee deze in de Kaart Weergaves wordt getoond.

Dieptemarkeerder

Wanneer deze functie is ingeschakeld, ziet u het waypoint als een dieptemarkeerder in de Kaart
Weergave. De diepte is gebaseerd op de diepte op de bootpositie. Lees: Waypoints: een
Dieptemarkeerder maken. Wanneer het waypoint op een cursorpositie is gemarkeerd, is er geen
diepte opgeslagen. Selecteer: Diepte bewerken om handmatig een diepte toe te voegen.

Positie

Wijzig de lengte- en breedtegraad positie m.b.v. het toetsenbord op het scherm.

Straal

Schakel de optie: Straal, in en stel de diametergrootte van de cirkel in rondom het waypoint.
Deze optie wordt samen gebruikt met de optie: Waypoint Vermijden. Lees: Navigatie Alarmen.

Vermijden

Plaats een vinkje in het selectievakje bij de optie: Vermijden en de straal/ cirkel van de optie
Waypoint Vermijden wordt getoond.

Zichtbaarheid

Om het waypoint op de weergave te zien, selecteer : Aan. Het waypoint verbergen , selecteer: Uit.
U kunt er ook voor kiezen het waypointsymbool (icoon) en de waypointnaam te tonen.

Mijn Gegevens
(Groepsnaam)

De menunaam kan anders zijn afhankelijk van de standaard naam van de groep. Selecteer de te
wijzigen groepsnaam waar het opgeslagen waypoint is opgeslagen. Meer informatie, lees:
Groepen.

Diepte bewerken

Wanneer er geen diepte is opgeslagen op de bootpositie, kunt u dit m.b.v. toetsenbord in het
scherm handmatig toevoegen. Meer informatie, lees: Dieptemarkeerder.

Notities bewerken
M.b.v. het toetsenbord in het scherm kunt u extra info over het waypoint noteren.
(selecteer: Volledige
informatie)
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De Markeermodus voor nieuwe waypoints wijzigen
Wanneer u een waypoint markeert, wordt er een nieuw waypoint aangemaakt en deze krijgt een alfanumerieke naam, die u kunt
wijzigen m.b.v. de optie Navigatiegegevens. M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u wijzigen hoe de headunit standaard de waypoints
markeert: direct door u gemarkeerd en bewerkt of de waypoints markeren en bewerken m.b.v. uw favoriete instellingen.
1. Bij Opties, selecteer: Waypoints.
2. Selecteer: Markeermodus.

opties Markeermodus
Standaard

Wanneer u op de MARK knop drukt, wordt er een nieuw waypoint aangemaakt en deze krijgt een
alfanumerieke naam (beginnen met WP) het waypoint kan later worden bewerkt. U kunt ook de
standaard instellingen (symbool/icooon, kleur etc.) voor nieuwe waypoints wijzigen. Meer
informatie, lees: Standaard instellingen voor nieuwe waypoints wijzigen.

Markeer + Bewerk Wanneer u een waypoint markeert, opent het Waypoint Info Menu waarmee u het waypoint direct
kunt bewerken.
Markeer met
Favorieten

Wanneer u een waypoint markeert, opent het Favorieten Menu waarmee u direct een favoriet
icoon en kleur kunt toewijzen aan het waypoint. Om favoriete instellingen te maken, lees:
Favoriete instellingen maken.

Standaard Instellingen voor nieuwe waypoints wijzigen
Elke keer dat u een waypoint markeert, gebruikt de headunit de standaard instellingen om het waypoint op te slaan.
1. Bij Opties, selecteer: Waypoints.
2. Selecteer: Standaard Instellingen. U kunt icoon/symbool, kleur etc. wijzigen. Meer informatie, bekijk de tabel: bewerkopties
voor opgeslagen waypoints & Standaard Instellingen in dit hoofdstuk.

Navigatiegegevens beheren

94

Favoriete Instellingen maken
Wanneer u: Markeer met Favorieten heeft ingesteld bij de optie Markeermodus voor waypoints, dan kunt u m.b.v. de richtlijnen
hieronder uw favoriete iconen/symbolen, kleuren, dieptemarkeerder, standaard groep en waypoint zichtbaar of verborgen instellen.
Wanneer u een waypoint markeert, krijgt u de menu opties uit uw favoriete instellingen als bewerkopties voor het waypoint
aangeboden. Meer informatie, lees: Waypoints / Favoriete Waypoints gelijk Markeren.
1. Bij Opties, selecteer: Waypoints.
2. Selecteer: Favoriete Instellingen. Tik op het item of selecteer items m.b.v. de bediening stick.
5 favoriete kleuren selecteren

bewerkopties voor uw favoriete waypoint instellingen
Icoon

Selecteer uw 5 favoriete iconen/symbolen.

Kleur

Selecteer uw 5 favoriete kleuren.

Dieptemarkeerder

Groep

Zichtbaarheid

Wanneer deze functie is ingeschakeld, ziet u het waypoint al seen dieptemarkeerder in de Kaart
Weergave. De diepte is gebaseerd op de diepte op de bootpositie. Lees: Waypoints: een
Dieptemarkeerder maken.. Wanneer het waypoint op een cursorpositie is gemarkeerd, is er geen
diepte opgeslagen. Selecteer: Diepte bewerken om handmatig een diepte toe te voegen.
De menunaam kan anders zijn afhankelijk van de standaard naam van de groep. Selecteer de
groepsnaam om de opslaglocatie van het opgeslagen waypoint te wijzigen. Meer informatie, lees:
Groepen.
Om het waypoint op de weergave te zien, selecteer: Aan. Het waypoint verbergen , selecteer: Uit.
U kunt er ook voor kiezen het waypointsymbool (icoon) en de waypointnaam te tonen.
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Een waypoint wissen
1.
2.
3.
4.
5.

Bij Lijsten, selecteer: Waypoints.
Tik op een waypoint of selecteer een waypoint m.b.v. de bediening stick.
Druk op de ENTER knop.
Selecteer: Volledige Informatie
Selecteer: Wissen.

Naar een geselecteerd waypoint navigeren
1.
2.
3.
4.

Bij Lijsten, selecteer: Waypoints.
Tik op een waypoint of selecteer een waypoint m.b.v. de bediening stick.
Druk op de GO TO knop.
Druk op de ENTER knop of tik op Ga naar op het scherm.

Routes beheren
Een Route bewerken
1. Bij Lijsten, selecteer: Routes.
2. Houd uw vinger op een route. Selecteer: Info.
OF
Selecteer een route m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
3. Bewerk de route m.b.v. de opties in het Route Info Menu.
Om de gehele lijst met bewerkopties te zien, selecteer: Volledige Informatie.

Bewerkopties voor nieuwe routes of een opgeslagen route
Routenaam

Selecteer de routenaam en wijzig deze m.b.v. het toetsenbord in het scherm.

Kleur

Selecteer een kleur voor de route waarmee deze in de Kaart Weergaves wordt getoond.

Zichtbaarheid

Om de route op de weergave te zien, selecteer : Aan. De route verbergen , selecteer: Uit.

Mijn gegevens
(Groepsnaam)

De menunaam kan anders zijn afhankelijk van de standaard naam van de groep. Selecteer de te
wijzigen groepsnaam waar de route is opgeslagen. Meer informatie, lees: Groepen.

Notities bewerken
(selecteer: Volledige M.b.v. het toetsenbord in het scherm kunt u extra info over de route noteren.
informatie)

Standaard instellingen voor nieuwe routes wijzigen
1. Bij Opties, selecteer: Routes.
2. Selecteer: Standaard Instellingen.

Navigatiegegevens beheren
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geselecteerde route met routepunten

geselecteerde
route
geselecteerde
routes

voorbeeld
geselecteerde
route

Een Route punt wissen
Touchscreen

Knoppen

1. Bij Lijsten, selecteer: Routes.

1. Bij Lijsten, selecteer: Routes.

2. Tik op een route om deze te openen en de
routepunten te bekijken.

2. Selecteer een route m.b.v. de bediening stick. Druk op de
bediening stick om de route te openen en de routepunten te
bekijken.

3. Houd uw vinger op een routepunt.
3. Selecteer een routepunt.
4. Selecteer: Info.
4. Druk op de ENTER knop.
5. Selecteer: Volledige Info.
5. Selecteer: Volledige Info.
6. Selecteer: Punt wissen.
6. Selecteer: Punt wissen .
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Een Route wissen
Let op: Deze functie is niet beschikbaar wanneer u de geselecteerde route aan het navigeren bent.
1. Bij Lijsten, selecteer: Routes.
2. Houd uw vinger op een route. Selecteer: Wissen.
OF
1. Selecteer een route m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Volledige Info.
3. Selecteer: Route wissen.

Een geselecteerde route navigeren
1.
2.
3.
4.

Bij Lijsten, selecteer: Routes.
Tik op een route of selecteer een route m.b.v. de bediening stick.
Druk op de GO TO knop.
Druk op de ENTER knop of tik op Ga naar in het scherm.

Tracks beheren
opties voor de Huidige Track

opties voor
een track
tracks
selecteren

Een nieuwe track
Het Track Opnemen Menu moet ingeschakeld zijn om deze functie uit te kunnen voeren.
1. Bij Opties, selecteer: Tracks.
2. Selecteer: Nieuwe Track.

Navigatiegegevens beheren
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Een Track opnemen
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de headunit uw huidige track opslaan. Wanneer u de headunit uitschakelt en later weer
inschakelt op een andere positie, kan het zijn dat er gaten in de track zitten. Wanneer de functie Track Opnemen uitgeschakeld is,
wordt de track niet in de Kaart Weergave getoond, niet opgenomen en niet opgeslagen.
1. Bij Opties, selecteer: Tracks.
2. Selecteer: Track Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

Automatisch Opslaan
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de headunit de huidige track automatisch opslaan wanneer de headunit wordt uitgeschakeld.
Wanneer de headunit weer wordt ingeschakeld, wordt er weer een nieuwe track gestart.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, zal de huidige track doorlopen totdat u deze opslaat. Meer informatie, lees: Tracks/de Huidige
Track opslaan.
1. Bij Opties, selecteer: Tracks.
2. Selecteer: Track Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om de optie in te schakelen. De headunit start
het opnemen van de huidige track zodra deze optie op Aan staat ingesteld.

Standaard Instellingen voor nieuwe tracks wijzigen
1. Bij Optie, selecteer: Tracks.
2. Selecteer: Standaard Instellingen.

de standaard instellingen voor nieuwe tracks wijzigen
Stijl

Selecteer een lijnstijl.

Kleur

Selecteer een kleur.

Groep

Selecteer de groepsnaam die u wenst te wijzigen, waar later de tracks worden opgeslagen. U kunt
in dit menu ook een nieuwe groep aanmaken. Meer informatie, lees: Groepen.

De Trackpoint-interval wijzigen
1. Bij Opties, selecteer: Tracks.
2. Selecteer: Trackpoint-Interval.
3. Selecteer: Afstand of Tijd.
4. Selecteer het Terug symbool in de statusbalk of selecteer de menu optie Tracks bij Opties om terug te keren naar het Trackopties
Menu.
5. Wanneer u bij stap 3 Afstand heeft geselecteerd, stel dan de afstand tussen de trackpunten m.b.v. de schuifbalk in.
Wanneer u bij stap 3 Tijd heeft geselecteerd, selecteer dan: Tijd en open het menu. Selecteer de tijdsduur tussen de trackpunten.
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Een opgeslagen Track bewerken
1. Bij Lijsten, selecteer: Tracks.
2. Houd uw vinger op een track. Selecteer: Info.
OF
Selecteer een track m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
3. Bewerk de opgeslagen track m.b.v. de opties in het Track Info Menu.
Om de lijst met alle bewerkopties te zien, selecteer: Volledige Info.

bewerkopties voor een opgeslagen track
Tracknaam

Selecteer de Tracknaam en wijzig deze m.b.v. het toetsenbord in het scherm.

Stijl

Selecteer een lijnstijl.

Kleur

Selecteer een kleur.

Zichtbaarheid

Om de track in de Kaart Weergave te zien, selecteer: Aan. De track verbergen, selecteer: Uit.

Mijn gegevens
(Groepsnaam)

De menunaam kan anders zijn afhankelijk van de standaard naam van de groep. Selecteer de te
wijzigen groepsnaam waar de geselecteerde track is opgeslagen. Meer informatie, lees:
Groepen.

Notities bewerken
M.b.v. het toetsenbord in het scherm kunt u extra info over de geselecteerde track noteren.
(selecteer: Volledige
Info)

Een Track wissen
1. Bij Lijsten, selecteer: Tracks.
2. Houd uw vinger op een track. Selecteer: Wissen.
OF
1. Selecteer een track m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: Volledige Info.
3. Selecteer: Track wissen.

Navigatiegegevens beheren
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Groepen beheren
M.b.v. groepen kunt u uw waypoints, routes en tracks netjes ordenen. Sommigen ordenen hun navigatiegegevens per trip, vistechniek,
watergebied of tijdstip.
Standaard groep: Uw navigatiegegevens worden in de standaard groep: Mijn Gegevens opgeslagen. U kunt nieuwe groepen
aanmaken en daar nieuwe navigatiegegevens opslaan. U kunt ook opgeslagen navigatiegegevens verplaatsen naar een andere groep.

Een nieuwe groep maken
1. Bij Opties, selecteer: Groepen.
2. Selecteer: Nieuwe groep.
3. M.b.v. het toetsenbord in het scherm geeft u de nieuwe groep een naam.
4. Selecteer: Opslaan.

De standaard groep instellen
Uw navigatiegegevens worden standaard in de groep: Mijn Navigatiegegevens opgeslagen. M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u uw
nieuwe navigatiegegevens opslaan in een andere groep. Dus als een waypoint, route of track wordt opgeslagen, wordt deze in de door u
ingestelde groep opgeslagen. U kunt waypoints, routes en tracks ieder in andere groepen opslaan of ze allemaal in dezelfde groep
opslaan.
1. Bij Opties, selecteer: Waypoints, Routes of Tracks
2. Selecteer: Standaard Instellingen.
3. Selecteer: Groep.
4. Selecteer een groep uit de lijst.
Om een nieuwe groep te maken, selecteer: Nieuwe Groep.
5. Herhaal deze stappen voor elk type navigatiegegevens.

Navigatiegegevens verplaatsen naar een groep
1. Bij Lijsten, selecteer: Waypoints, Routes of Tracks.
2. Tik op een opgeslagen item of selecteer een opgeslagen item m.b.v. de bediening stick.
3. Druk op de ENTER knop.
4. Selecteer: Mijn Gegevens of de huidige groepsnaam.
5. Selecteer een groep uit de lijst.
Om een nieuwe groep te maken, selecteer: Nieuwe Groep.
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Alle Navigatiegegevens wissen
M.b.v. het Alles Wissen Menu kunt u een categorie navigatiegegevens selecteren en alle items in deze categorie wissen.
Bijvoorbeeld, als u: Alles Wissen > Waypoints selecteert, worden alle opgeslagen waypoints gewist.
Om afzonderlijke waypoints of andere navigatie items te wissen, lees voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk.
WAARSCHUWING! Gebruik dit menu met beleid!

1. Bij Opties, selecteer: Alles Wissen.
2. Selecteer een categorie. Volg de meldingen op om het wisproces te bevestigen.

Navigatiegegevens importeren/exporteren
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u uw waypoints, routes en tracks exporteren zodat u deze op uw PC kunt bekijken. U kunt ook uw
navigatiegegevens importeren.
WAARSCHUWING! Humminbird is niet aansprakelijk voor enig verlies van bestanden (waypoints, routes, tracks, groepen, snapshots,
opnames etc.) a.g.v. (in)directe schade aan de hard- en/of software van de Humminbird headunit. Het is essentieel dat u regelmatig
een back up maakt van uw bestanden naar uw PC. Doe dit in ieder geval voordat u de Standaard Instellingen herstelt of de software
update. Meer informatie, kijk op humminbird.com of vraag uw verkooppunt.

Navigatiegegevens importeren
Nodig: Humminbird navigatiegegevens opgeslagen als een GPX bestand.
1. Plaats de SD kaart (met de navigatiegegevens) in de kaartsleuf.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Bij Importeren, selecteer: Navigatiegegevens.
5. Selecteer een .GPX bestand. De navigatiegegevens worden nu geïmporteerd op uw headunit.

Navigatiegegevens exporteren
1. Plaats de SD kaart (met de navigatiegegevens) in de kaartsleuf.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Bij Importeren, selecteer: Navigatiegegevens
5. Selecteer de locatie waar het opgeslagen moet worden: Selecteer de kaartsleuf waar u de SD kaart in heeft geplaatst.
Alle opgeslagen navigatiegegevens worden nu naar de geselecteerde SD kaart geëxporteerd.

Navigatiegegevens beheren
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AutoChart LIVE
AutoChart LIVE gebruikt gegevens van een aangesloten- of interne GPS ontvanger en een 2D transducer (met neerwaartse bundel,
Digitale CHIRP of DualBeam PLUS met 1 frequentie) om gedetailleerde dieptekaarten te maken van uw favoriete wateren.
Kaartbron: Navionics
Opslag: AutoChart LIVE slaat 8 uur kaartgegevens op, op uw headunit. Nadat 8 uur aan data is opgeslagen, kunt u deze data wissen en
doorgaan met in kaart brengen. Ook kunt u een Zero Line Map kaart aanschaffen voor ongelimiteerd in kaart brengen van wateren.
Zero Line Map kaart: om deze (en evt. accessoires) aan te schaffen, neem contact op met uw verkooppunt.
Meer informatie: Op www.humminbird.com vindt u video’s hierover.
Ook kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of de importeur Technautic B.V.

Uw kaart plannen
Voor u start, bepaal eerst van welke watergebied(en) u een kaart wilt maken.
Lees de volgende tips door die u kunnen helpen bij een kaart te plannen.

Algemene tips
▪ Begin bij uw favoriete visstekken. Het is niet raadzaam om gegevens te verzamelen van een heel meer. Dit vergt erg veel tijd en er
zijn gebieden bij, die u mogelijk niet wilt/gebruikt.
▪ Neem elke keer een andere route heen en terug van elke visstek.
U ontdekt zo mogelijk nieuwe en interessante gebieden om in kaart te brengen.
▪ Start elke dag met een nieuwe opname of track. Neem elke trip nieuwe data op om nieuwe kaarten te maken of om bestaande kaarten
te verbeteren.
▪ Wanneer u data opneemt, vaar altijd met dezelfde, gelijkmatige vaarsnelheid.
▪ Op onderstaande afbeelding ziet u de richtlijn hoe te navigeren tijdens het opnemen van data.

Een specifiek gebied of object gedetailleerd in kaart brengen
▪ Navigeer de boot bij voorkeur dwars over het gebied en niet in de lengterichting
▪ Wend de boot wanneer het gebied/object niet meer binnen het bereik van de transducerbundels valt.
▪ Probeer de opnametijd te beperken zodat fouten a.g.v. schommelingen in de GPS ontvangst worden voorkomen.

Een heel meer in kaart brengen
▪ Volg een planning
▪ Volg de maximale hellingsgraad van de zeebodem of van de bodem van het meer
(opwaarts of neerwaarts)
▪ Houd een stabiele vaarsnelheid aan. Voor optimale resultaten wordt 0-14 km/u geadviseerd.
▪ Wend de boot, indien mogelijk, daar waar de bodem vlak is.
uw boot navigeren om data op te nemen

navigeer uw boot in
een zigzag patroon.
eerst in de ene
richting en vervolgens
in de andere richting
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1. Uw Solix headunit voorbereiden op het opnemen van kaartgegevens
Wanneer u op een nieuwe dag weer start met het in kaart brengen van gegevens, is het belangrijk om te controleren of het waterniveau
hoger of lager is dan gebruikelijk. Het is ook belangrijk dat u alleen de 2D transducerbundels gebruikt!

1 Kaartbron instellen
AutoChart LIVE kan worden gebruikt wanneer er een Navionics (micro) SD kaart in uw kaartsleuf is geplaatst en als kaartbron staat
geselecteerd. Wanneer u een (micro) SD kaart met kaartgegevens in de kaartsleuf plaatst, wordt de kaartbron automatisch aangepast.
Wanneer u meer dan 1 (micro) SD kaart plaatst, kunt u kiezen welke u als kaartbron wilt gebruiken. U kunt ook de kaartbron wijzigen
m.b.v de optie: Instellingen.
1.
2.
3.
4.

Druk op de HOME knop.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: Kaart.
Selecteer: Navionics.

2 2D Transducer controleren en andere transducers uitschakelen
Om een eigen dieptekaart op te nemen, heeft u een betrouwbare en nauwkeurige digitale dieptemeting nodig van een in werking zijnde
2D transducer. U kunt een Humminbird CHIRP transducer met 2D (neerwaartse bundel), een DualBeam PLUS transducer (83/200
kHz of 50/200 kHz) of een Side Imaging transducer met 2D (neerwaartse bundel) gebruiken.
Wanneer u een dieptekaart aan het maken bent, mag er maar één 2D transducer op uw boot actief zijn!
Wanneer andere 2D transducers aangesloten op andere headunits aan boord actief zijn, dient u deze uit te schakelen. Down Imaging en
Side Imaging bundels kunnen wel tegelijkertijd actief zijn.
Deze hoeft u dus niet uit te schakelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk op de HOME knop. Press the HOME key.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: CHIRP Sonar.
Selecteer: Sonarbron.
Selecteer: menu optie 2D Sonar.
Controleer of 2D Pinging ingeschakeld is. Tik op de Aan/Uit knop van 2D Pinging of druk op de ENTER knop om dit in te
schakelen.
transducer locatie
(verbonden met een externe SOLIX headunit )

pinging ingeschakeld

menu optie
2D sonar geselecteerd

optionele menu opties
sonarbronnen

OPMERKING: Meer informatie over sonarbronnen selecteren, lees het hoofdstuk: Uw Humminbird netwerk instellen / Sonarbronnen
selecteren.
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7. Houd de EXIT knop ingedrukt om het menu af te sluiten.
8. Wanneer er extra headunits met een 2D transducer op uw boot zijn geïnstalleerd, controleer dan dat zij niet pingen terwijl u
kaartdata aan het opnemen bent!

Digitale diepte en GPS ontvangst controleren
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer een Kaart Weergave m.b.v. de optie: Weergaves of uit de Favorietenbalk.
3. Digitale Diepte controleren: Controleer of u in het scherm een digitale dieptemeting heeft.
(het kan even duren voordat de dieptemeting wordt weergegeven)
4. GPS ontvangst controleren: controleer of het GPS symbool in de statusbalk witgekleurd is. Controleer ook of de snelheid al s
een digitale aflezing wordt weergegeven . Meer informatie, lees: Starten /Aangesloten Accessoires controleren en GPS ontvangst
bekijken.
digitale dieptemeting
weergegeven

geen digitale dieptemeting
aanwezig

snelheidsmeting

controle GPS
ontvangst

4 Correctie waterniveau instellen
Wanneer u op een nieuwe dag weer start met het in kaart brengen van gegevens, is het belangrijk om te controleren of het waterniveau
hoger of lager is dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld: Als u weet dat het water in het meer 25 cm lager is, corrigeer het waterniveau dan
naar – 0.25m.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Correctie Waterniveau
Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om in te schakelen.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de instelling te wijzigen.
Wanneer het waterniveau hoger is dan normaal: stel een + correctie in
Wanneer het waterniveau lager is dan normaal: stel een - correctie in
Wanneer het waterniveau niet is gewijzigd: doe niets en sluit deze optie af.
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5 Huidige Track tonen (optioneel)
Het is handig om de huidige track weer te geven op uw beeldscherm zodat u kunt zien waar u al bent geweest tijdens het opnemen van
de kaart.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Kaartopties.
3. Selecteer: Overlays > Navigatiegegevens.
4. Tik op de Aan/Uit knop van de navigatiegegevens of druk op de ENTER knop om deze in te schakelen.
5. Plaats een vinkje bij Tracks (actief)
6. Houd de EXIT knop ingedrukt totdat het menu geheel is afgesloten.
Om de Trackkleur te wijzigen, lees: Navigatiegegevens beheren / Tracks beheren.

6 Opname starten voor Auto Chart PC (optioneel)
Wanneer u AutoChart PC wilt gebruiken, start dan eerst een sonaropname voordat u uw eigen kaart gaat opnemen.
U kunt de Sonar Opname starten m.b.v. de optie Opnames of m.b.v. X-Press Menu in a Sonar Weergave. Hieronder staan de stappen
beschreven voor het gebruik van de optie Opnames.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Opnames.
3. Selecteer: Sonar opnemen.
4. Selecteer: Opnamebronnen. Tik op 2D Sonar of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen.
5. Druk op de EXIT knop.
6. Selecteer: Opname beginnen.
OPMERKING: Meer informatie, lees: Sonar opnemen. Voor de aanschaf van AutoChart PC neem a.u.b. contact op met uw verkooppunt.
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2.Uw eigen dieptekaart maken
Tijdens het maken van uw eigen dieptekaart, worden er in de Kaart Weergave real-time dieptelijnen getoond. Bodemhardheid- en
Vegetatiegegevens worden tegelijkertijd opgenomen, maar deze gegevens worden niet real-time in de Kaart Weergave getoond.
1. Voorbereiding: Wanneer u op een nieuwe dag weer start met het in kaart brengen van gegevens, controleer dan of uw headunit
hiervoor correct ingesteld is zoals beschreven in: Headunit voorbereiden op het opnemen van kaartgegevens.
2. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk pof druk 1x op de MENU knop.
3. Selecteer: AutoChart LIVE.
4. Selecteer: Opnemen.
5. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.
Tonen: Selecteer: AutoChart LIVE. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om zo een vinkje te plaatsen.
Inzoomen: Druk op de + ZOOM knop om de dieptegegevens in de Kaart Weergave te zien.
Vaar in een zigzag patroon met een stabiele, gelijkmatige vaarsnelheid tussen 0 - 14 km/u.
Meer informatie, lees: Uw kaart plannen.
een AutoChart LIVE opname starten
opnemen
inschakelen
aanvinken om
dieptegegevens
te tonen in de
kaart weergave
koers lijn

booticoon

contour
lijnen
(zwarte lijnen)
dieptekaart
wordt
aangemaakt
huidige track
(rode lijn)
kaart schaal
diepte
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gegevens verzamelen voor uw AutoChart LIVE dieptekaart

diepte

booticoon

contourlijnen
(zwarte lijnen)
dieptekaart
wordt
gemaakt
huidige track
(rode lijn)

kleurenbalk
dieptekaart

3.Het opnemen stoppen
M.b.v. deze stappen kunt u de opname stoppen. De kaart wordt automatisch opgeslagen op uw headunit of op de ZeroLine Map kaart
in de kaartsleuf.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: AutoChart LIVE.
3. Selecteer: Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop of deze functie uit te schakelen.
Wanneer u geen ZeroLine Map kaart heeft, kunt u tot 8 uur kaartgegevens opslaan op uw headunit. Daarna ziet u een
melding. Wilt u de kaart opslaan en de opname stoppen, selecteer dan: Bevestig. Wilt u de kaart wissen en opnieuw
beginnen, selecteer: Gegevens wissen.
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Gegevens corrigeren
Wanneer u een klein foutje ziet in de gegevens, kunt u dit wissen. De opname moet wel worden gestopt wanneer u deze optie wil
gebruiken.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: AutoChart LIVE.
3. Het opnemen stoppen: Selecteer: Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie uit te
schakelen.
4. Selecteer: Toon onbewerkte gegevens.
5. Druk op de +ZOOM knop om afzonderlijke datapunten te zien.
6. Tik op een datapunt of selecteer een datapunt m.b.v. de bediening stick
7. In het AutoChart LIVE menu, selecteer: Gegevens wissen.
Optioneel: maak een nieuwe opname van dat gebied. Lees: Uw eigen dieptekaart maken.

een datapunt selecteren

datapunt is gewist
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De AutoChart LIVE dieptekaart tonen
U kunt wijzigingen aan de AutoChart LIVE dieptekaart aanbrengen tijdens het opnemen of nadat uw kaart is opgeslagen. U kunt ook
de bodemhardheid- en vegetatie gegevens bekijken en u kunt bepalen hoe deze gegevens worden getoond.

AutoChart LIVE dieptekaart tonen
De dieptekaart kan worden getoond of worden verborgen tijdens het opnemen, maar ook nadat de kaartgegevens zijn opgeslagen. U
kunt ook de transparantie instellen.

Dieptekaart tonen
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: AutoChart LIVE.
3. Selecteer: AutoChart LIVE. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om het vinkje te plaatsen.

Transparantie instellen
1. Houd uw vinger op de schuifbalk van AutoChart LIVE of gebruik de Draaiknop om de transparantie naar wens in te
stellen.
transparantie van overlay instellen

schuifbalk
verplaatsen

Dieptekaart verbergen
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: AutoChart LIVE.
3. Selecteer: AutoChart LIVE. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om het vinkje te wissen.
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AC LIVE kleurenbalk tonen
M.b.v. de AC LIVE kleurenbalk kunt u de kleurenpalet balk van AutoChart LIVE of van Bodemtype weergeven. M.b.v. deze
kleurenbalk ziet u het geselecteerde palet en, van links naar rechts, het AutoChart LIVE dieptebereik (van laag naar hoog),
Bodemhardheid Bereik (van zacht naar hard) of het Vegetatie Bereik (van zacht naar hard).

AC LIVE kleurenbalk tonen/verbergen
1.
2.
3.
4.
5.

Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
Selecteer: Kaartopties.
Selecteer: Overlays > AC LIVE kleurenbalk.
Selecteer: Kleurenbalk. Tik op of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.
Selecteer de gewenste balk.

AutoChart LIVE en Bodemtype tonen in een Kaart/Kaart Combo Weergave
U kunt ook de Kaart/Kaart Combi Weergave gebruiken om de AutoChart LIVE- en Bodemtype gegevens tegelijkertijd weer te geven.
M.b.v. het X-Press Menu kunt u op elk venster aanpassingen doorvoeren.

AutoChart LIVE en Bodemtype gegevens in een Kaart/Kaart Combi Weergave tonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druk op de HOME knop.
Open de optie: Weergaves.
Selecteer een Kaart/Kaart Combo Weergave.
Met deze weergave in beeld, selecteert u een scherm.
Tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
Selecteer: AutoChart LIVE.
Selecteer: Vegetatielaag of Hardheidlaag. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om het vinkje te plaatsen.
Transparantie aanpassen: Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de draaiknop om de transparantie naar wens in te
stellen.
9. Afsluiten: Druk op de EXIT knop tot het menu is afgesloten.
10. Herhaal: Herhaal stap 4 t/m 6
11. Selecteer: AutoChart LIVE. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om het vinkje te plaatsen.
12. Transparantie instellen: Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de draaiknop om de gewenste transparantie in te stellen.
AutoChart LIVE en bodemtype gegevens tonen in een Kaart/Kaart Combo Weergave

bodem
hardheid
laag

AutoChart
LIVE laag

AC LIVE
kleurenbalk
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Weergave AutoChart LIVE dieptekaart instellen
M.b.v. het AutoChart LIVE Menu kunt u het dieptebereik, tussenruimte tussen contouren en kaartpositie instellen.
U kunt ook het palet of schaduwen wijzigen. Sommige menu opties worden ergens anders in het menusysteem getoond zodat u sneller
toegang heeft tot deze opties. Waar u de wijziging ook doorvoert, uw Humminbird headunit voert de wijziging over het gehele systeem
door.

Het AutoChart LIVE Opties Menu openen
U gebruikt dit menu om alle weergave instellingen naar wens/behoefte te wijzigen.
1. Met een Kaart Weergave in beeld, tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: AutoChart LIVE.
3. Selecteer: AC LIVE Opties.

Dieptebereik instellen
U kunt het bereik van de weergegeven gegevens op de kaart aanpassen door het minimale- en maximale bereik aan te passen. Het
ingestelde bereik beïnvloedt de weergave van de dieptekleuren. Voor een optimaal resultaat stelt u een smal dieptebereik in.
Bijvoorbeeld, stel het Minimale Bereik in op 10 en het Maximale Bereik op 30. Meer informatie over gerelateerde kleur- of schaduw
opties, lees: Extra instellingen toevoegen aan de Kaart Menu opties.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Min. Bereik.
2. Houd uw vinger op de schuifbalk of druk op de ENTER knop om deze functie naar wens in te stellen.
3. Selecteer: Max. Bereik.
4. Houd uw vinger op de schuifbalk of druk op de ENTER knop om deze functie naar wens in te stellen.

AutoChart LIVE Dieptebereik instellen

tik aan om hetzelfde menu in de
statusbalk te openen.

min. bereik

max. bereik

TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook openen in de statusbalk. Zie afbeelding.

AutoChart LIVE

112

Weergavekleuren instellen
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk kunt u het kleurenpalet om de AutoChart LIVE dieptekaart weer te geven wijzigen.
weergavekleuren AutoChart LIVE dieptekaart wijzigen

diverse
kleurenpaletten
mogelijk

Kleurenpalet wijzigen
M.b.v. dit menu wijzigt u de weergavekleuren van de AutoChart LIVE dieptekaart. U ziet een voorbeeld van de kleuren in de AC
LIVE kleurenbalk. Deze worden beïnvloed door de instellingen bij de opties Min. Bereik en Max. Bereik.
Meer informatie, lees: Dieptebereik instellen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Kleurenpalet.
2. Selecteer het gewenste palet.

Dieptekleuren Tonen/Verbergen
M.b.v. de volgende richtlijnen kunt u de dieptekleuren weergeven of verbergen. Wanneer deze optie op –Verbergen- staat ingesteld,
worden de dieptelijnen (contouren) weergegeven.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Dieptekleuren.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie Aan ( = zichtbaar) of Uit (=verborgen) te zetten.

Markeerkleur wijzigen
Wanneer u de opties Markering Diepte en Bereik Markering diepte (+/-) in het Humminbird Instellingen Menu heeft ingesteld en u
kunt het niet goed zien met het ingestelde kleurenpalet van de AutoChart LIVE, dan kunt u de optie – Kleur markeren- wijzigen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Markeerkleur.
2. Selecteer de gewenste kleur.

113

AutoChart LIVE

Kleur ondiep water wijzigen
Wanneer u de optie Markering Ondiep Water in het Humminbird Instellingen Menu (Kaart X Pres Menu > Humminbird Instellingen)
heeft ingesteld en u kunt het niet goed zien met het ingestelde kleurenpalet van de AutoChart LIVE, dan kunt u de optie – Kleur
ondiep- wijzigen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Kleur Ondiep.
2. Selecteer de gewenste kleur.

Contourlijnen tonen en tussenruimte tussen de contouren instellen
U kunt bepalen of u de contourlijnen op de kaart wilt weergeven of niet en u kunt ook de afstand tussen afzonderlijke contourlijnen
instellen m.b.v. de schuifbalk. De optie Tussenruimte van Contouren wordt beïnvloed door de instelling bij Correctie Waterniveau.

Contourlijnen tonen en tussenruimte tussen de contourlijnen instellen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Tussenruimte van Contouren
2. Tik op de Aan/Uit knop- of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen..
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de gewenste afstand in te stellen.

Kleur van de contourlijnen wijzigen
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Contourkleuren.
2. Selecteer de gewenste kleur.
tussenruimte tussen de contouren instellen

tussenruimte
tussen de
contourlijnen:
1 voet
contourkleuren

Kaartgegevens of onbewerkte gegevens tonen
Selecteer: Kaartgegevens wanneer u contourlijnen en dieptegegevens wilt zien. Selecteer: Onbewerkte gegevens wanneer u
afzonderlijke datapunten wilt zien.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Toon Onbewerkte Gegevens of Toon Kaartgegevens.
2. Druk op de ENTER knop.

AutoChart LIVE

114

Correctie Waterniveau instellen
Wanneer u op een nieuwe dag weer start met het in kaart brengen van gegevens, is het belangrijk om te controleren of het waterniveau
hoger of lager is dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld: Als u weet dat het water in het meer 25 cm lager is, corrigeer het waterniveau dan naar
– 0.25m. Meer informatie, lees: Uw Solix headunit voorbereiden op het opnemen van kaartgegevens.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Correctie Waterniveau.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de instelling te wijzigen.
Wanneer het waterniveau hoger is dan normaal: stel een + correctie in
Wanneer het waterniveau lager is dan normaal: stel een - correctie in
Wanneer het waterniveau niet is gewijzigd: doe niets en sluit deze optie af.

Extra instellingen toevoegen aan de Humminbird Kaart Menu Opties
Wanneer Humminbird als kaartbron is ingesteld (deze kaart wordt niet voor de Europese markt gebruikt) kunt ook extra menu opties
aan het AutoChart LIVE Kaart toevoegen zoals: Dieptekleuren en Ondiep Water etc.
menu optie ondiep water toevoegen aan de kaart (kaartbron: Humminbird)

Extra Navionics instellingen toevoegen aan de Kaart Menu Opties
Wanneer Navionics als kaartbron is geselecteerd, kunt u contouren en schaduwen weergeven op uw AutoChart LIVE kaart.
Meer informatie, lees: Kaart Weergave instellen.
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Weergave instellingen Bodenhardheid wijzigen
Er wordt een extra laag getoond over de AutoChart LIVE kaart die de bodemgesteldheid aangeeft. Hiermee wordt of de bodemhardheid
aangegeven of de vegetatie. Bodemhardheid toont sterke weerkaatsingen van compacte afzettingen, gesteente, rotsen, gevallen bomen etc.

Bodemhardheid Tonen/Verbergen
De bodemlaag wordt over de AutoChart LIVE kaart getoond en u kunt de transparantie aanpassen zodat u meerdere lagen op de
weergave kunt zien. Bodemhardheid en Vegetatie kunnen niet tegelijkertijd in de Kaart Weergave worden getoond.

Bodemhardheid tonen
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheidlaag of Vegetatielaag. Tik of druk op de ENTER knop om het vinkje te
plaatsen.
2. Selecteer: Bodemhardheid.
3. Transparantie aanpassen: Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.
bodemhardheid tonen (kaartbron: Humminbird)

Bodemhardheid verbergen
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheidlaag. Tik of druk op de ENTER knop om het vinkje in het selectievakje te
verwijderen.

AutoChart LIVE
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Versterking Offset instellen
M.b.v. deze optie kunt u de weergave van de bodemhardheid afstellen. Bijvoorbeeld, wanneer u op een meer vist waarvan het grootste
deel van de bodem hard is, dan kunt u deze optie lager instellen zodat alleen de meest harde gebieden worden getoond.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheid opties
2. Selecteer: Versterking Offset.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te stellen.

Bereik Bodemhardheid instellen
U kunt het bereik van de hardheid van de bodem weergegeven op de kaart d.m.v. het instellen van de opties Min. Hardheid en de Max.
Hardheid. Uw instelling bepaalt de weergegeven kleuren voor de hardheid van de bodem. Het bereik wordt weergegeven in de AC LIVE
Kleurenbalk wanneer u de min. en max. bodemhardheid instelt.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheid Opties
2. Selecteer: Min. Hardheid. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.
3. Selecteer: Max. Hardheid. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.
bereik bodemhardheid instellen
(kaartbron: Humminbird)

AC LIVE
kleurenbalk

OPMERKING: M.b.v. de AC LIVE Kleurenbalk ziet u het geselecteerde palet en, van links naar rechts, het AutoChart LIVE dieptebereik
(van laag naar hoog), Bodemhardheid Bereik (van zacht naar hard) of het Vegetatie Bereik (van zacht naar hard).
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Kleuren Bodemhardheid instellen
M.b.v. de volgende richtlijnen kunt u het kleurenpalet om de bodemhardheid weer te geven wijzigen.

Kleuren Hardheid wijzigen
M.b.v. het Kleur Hardheid Menu wijzigt u de kleuren om de hardheid weer te geven. Het kleurenbereik wordt weergegeven in de AC
LIVE Kleurenbalk en wordt beïnvloed door uw instellingen bij de opties min. en max. bodemhardheid. Meer informatie, lees: Bereik
Bodemhardheid instellen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheid Opties.
2. Selecteer: Kleur Hardheid.
3. Selecteer een palet.
kleuren bodemhardheid wijzigen
(kaartbron: Humminbird)
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Weergave instellingen Vegetatie aanpassen
De bodem wordt als een laag over de AutoChart LIVE kaart weergegeven en deze laag kan de bodemhardheid tonen of de vegetatie
aldaar tonen. Bij de instelling vegetatie ziet u de sonarweerkaatsingen, die als vegetatie worden geïnterpreteerd, op de Kaart Weergave.

Vegetatie Tonen/Verbergen
Vegetatie tonen
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Hardheid lag of Vegetatie laag. Tik of druk op de ENTER knop op het vinkje te
plaatsen.
2. Selecteer: Vegetatie.
3. Transparantie aanpassen: Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.

vegetatielaag tonen (kaartbron: Humminbird)

Vegetatie verbergen
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Vegetatie laag. Tik of druk op de ENTER knop om het vinkje in het selectievakje te
verwijderen.
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Versterking Offset instellen
M.b.v. deze optie kunt u de weergave van de vegetatie afstellen. De vegetatie varieert per meer, seizoen omgeving en per
omstandigheid kunt u de Versterking Offset instellen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Vegetatie opties
2. Selecteer: Versterking Offset.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te stellen.

Bereik Vegetatie instellen
U kunt het bereik van de vegetatie weergegeven op de kaart d.m.v. het instellen van de opties Minimale en Maximale Bereik.
Uw instelling bepaalt de weergegeven kleuren voor de vegetatie.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Vegetatie Opties
2. Selecteer: Min.Vegetatie. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.
3. Selecteer: Max.Vegetatie. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te
stellen.
bereik vegetatie instellen
(kaartbron: Humminbird)

AC LIVE
kleurenbalk

OPMERKING: M.b.v. de AC LIVE Kleurenbalk ziet u het geselecteerde palet en, van links naar rechts, het AutoChart LIVE dieptebereik
(van laag naar hoog), Bodemhardheid Bereik (van zacht naar hard) of het Vegetatie Bereik (van zacht naar hard)
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Kleuren Vegetatie instellen
M.b.v. de volgende richtlijnen kunt u het kleurenpalet om de vegetatie weer te geven wijzigen. U ziet het kleurenpalet in de AC
Kleurenbalk en deze wordt beïnvloed door de instellingen bij de opties: Max.Vegetatie en Min.Vegetatie.
Meer informatie, lees: Bereik Vegetatie instellen.
1. In het AutoChart LIVE Menu, selecteer: Vegetatie Opties.
2. Selecteer: Kleur Vegetatie.
3. Selecteer het gewenste palet.
vegetatiekleuren instellen (kaartbron: Humminbird)

OPMERKING: M.b.v. de AC LIVE Kleurenbalk ziet u het geselecteerde palet en, van links naar rechts, het AutoChart LIVE dieptebereik
(van laag naar hoog), Bodemhardheid Bereik (van zacht naar hard) of het Vegetatie Bereik (van zacht naar hard)
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Mozaïek LIVE
M.b.v. deze functie kunt u Side Imaging gegevens tonen op de Kaart Weergave. Een Mozaïek kan als een overlay worden getoond
tijdens het opnemen, maar u kunt ook opgeslagen Mozaïeken in de Kaart Weergave tonen. De functie Mozaïek kan ook worden
gebruikt met een 360 Imaging transducer. (dit accessoire is niet meegeleverd)
Nodig: Een Side Imaging transducer of een 360 Imaging transducer; een SD kaart om opnames op te slaan.
Kaartbron: Humminbird LakeMaster of Navionics.
AutoChart PC: Om Mozaïek LIVEgegevens te tonen in AutoChart PC, gebruik de Sonar Opname. Meer informatie, lees: Sonar
Opname in deze handleiding en de AutoChart PC Bedienings- en Installatiegids. (dit accessoire is niet meegeleverd)
Accessoires: Om een 360 Imaging transducer, AutoChart PC of andere accessoire aan te schaffen of advies hierover te vragen,
neem contact op met uw verkooppunt.

Tips voor optimale prestaties
Veel beschikbare functies in de Side Imaging Weergave of de 360 Imaging Weergave zijn ook beschikbaar wanneer een Mozaïek
wordt getoond in de Kaart Weergave.
Wanneer u een Side Imaging transducer of een 360 Imaging transducer gebruikt om de Mozaïek LIVE gegevens te tonen, is het
belangrijk om onderstaande tips in acht te nemen zodat u de beste prestaties uit uw headunit haalt.

Side Imaging Transducer
Vaarsnelheid: 3-9 km/u
In een rechte lijn navigeren
Zo min mogelijk wenden en voorkom schommelingen
Voor meer informatie over de werking van Side Imaging, lees het hoofdstuk: Side Imaging in deze handleiding.

360 Imaging Transducer
Vaarsnelheid: 0-10 km/u De transducerstang mag niet ingezet zijn tijdens hoge vaarsnelheden.
In een rechte lijn navigeren
Zo min mogelijk wenden en voorkom schommelingen
Voor meer informatie over de werking van 360 Imaging, lees de meegeleverde handleiding.
Wanneer u een Mozaïek Opname maakt, mag er maar 1 Side Imaging sonar bron aan het pingen zijn. Selecteer een Side
Imaging sonar bron of controleer welke transducer aan het pingen is m.b.v. de informatie in hoofdstuk: Uw Humminbird
netwerk instellen / Sonarbronnen selecteren.

Mozaïek LIVE Menu openen
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de HOME knop.
Selecteer een Kaart Weergave.
Tik op Kaart in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
Seleceer: AutoChart LIVE.
Selecteer: Mozaïek LIVE.

Mozaïek
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Een Mozaïek opnemen en opslaan
Wanneer u een Mozaïek opneemt, toont de headunit de gegevens als een overlay in de Kaart Weergave. Wanneer u van plan bent de
AutoChart PC te gebruiken, start dan eerst een Sonar Opname voordat de Mozaïek gaat opnemen. Meer informatie, lees: Sonar
Opnames. De Mozaïek moet na het opnemen, worden opgeslagen voordat u de headunit uitschakelt. Zo niet, dan zijn gegevens weg.
Zie onderstaande richtlijnen voor de correcte procedure:
1. Open het Mozaïek LIVE Menu.
2. Selecteer: Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de Enter knop om deze functie in te schakelen.
Vaarsnelheid: Lees: Tips voor optimale prestaties in dit hoofdstuk.
Mozaïek tonen: Selecteer: Mozaïek. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen.
3. Opslaan: Open het Mozaïek LIVE Menu. Selecteer: Mozaïek opslaan.
4. Selecteer nu de opslaglocatie: Selecteer: Bewaar Locatie. Selecteer de locatie waar een (niet vergrendelde) SD kaart is
geplaatst. (SD Kaart 1 of SD Kaart 2).
5. Druk op de EXIT knop.
6. Selecteer: Opslaan.
WAARSCHUWING! De Mozaïek moet na het opnemen, worden opgeslagen voordat u de headunit uitschakelt. Zo niet, dan zijn gegevens
weg. Sla de opname op voordat u het Opname Menu afsluit.

7. Opname stoppen. Selecteer: Opnemen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie uit te schakelen.
een mozaïek opnemen in een Kaart Weergave

opname
inschakelen
vinkje plaatsen
om de mozaïek
in de Kaart
Weergave te
tonen
bodem
weerkaatsing

huidige track
( rode lijn)

waterkolom

123

Mozaïek

Weergave instellingen Mozaïek LIVE aanpassen
U kunt de mozaïek tonen of verbergen, en u kunt de weergave instellingen aanpassen terwijl u aan het opnemen bent of wanneer u een
opgeslagen mozaïek in de Kaart Weergave bekijkt.

De Mozaïek LIVE overlay Tonen / Verbergen
M.b.v. de onderstaande richtlijnen kunt u het mozaïek tonen of verbergen in de Kaart Weergave. U kunt hier ook de transparantie
instellen.
1. In het Mozaïek LIVE menu, selecteer: Mozaïek.
2. Tonen: Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen..
Verbergen: Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om het vinkje te verwijderen.
3. Transparantie van de overlay wijzigen: houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt.
transparantie van de mozaïek overlay wijzigen

schuifbalk
verplaatsen

Een opgeslagen Mozaïek bekijken
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u een opgeslagen mozaïek op een SD kaart openen en bekijken.
1. In het Mozaïek LIVE Menu, selecteer: Lijst Mozaïek LIVE.
2. Selecteer de locatie van de geplaatste SD kaart (SD Kaart 1 of SD Kaart 2).
3. Selecteer het Mozaïek bestand.

Mozaïek
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Kleurenpalet wijzigen
M.b.v. het Palet Menu wijzigt u de weergavekleuren van het mozaïek. U kunt dit doen tijdens het opnemen, maar ook tijdens het
bekijken van een opgeslagen mozaïek in de Kaart Weergave.
1. In het Mozaïek LIVE menu, selecteer: Mozaïek Opties.
2. Selecteer: Palet.
3. Selecteer een kleurenpalet.
mozaïek weergegeven in geselecteerde kleurenpalet: groen
palet menu

groen geselecteerd

palet
mozaïek op
groen
ingesteld

Tekenmodus wijzigen
U kunt de manier waarop het Mozaïek wordt weergeven in de Kaart Weergave wijzigen tijdens het opnemen.
1. In het Mozaïek LIVE menu, selecteer: Mozaïek Opties.
2. Selecteer: Tekenmodus
3. Selecteer één van de volgende mogelijkheden:
Overschrijven

Wanneer de boot over eenzelfde gebied vaart, worden de oude gegevens gewist en de meest
recente gegevens worden getoond.

Samenvoegen

Wanneer de boot over eenzelfde gebied vaart, zal AutoChart LIVE de oude gegevens
samenvoegen met de nieuwe gegevens.

Maximaal

Wanneer de boot over eenzelfde gebied vaart, zal AutoChart LIVE meer prioriteit geven aan de
sterke weerkaatsingen dan aan de zwakke weerkaatsingen.

Dichtstbijzijnde

Wanneer de boot over eenzelfde gebied vaart, zal AutoChart LIVE de dichtstbijzijnde gegevens
rondom de boot tonen.
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Versterkingscorrectie Aan-/Uitzetten
M.b.v. deze optie kunt u automatisch het transducersignaal goed afstellen en de oppervlakteruis in de Mozaïek LIVE gegevens filteren.
1. In het Mozaïek LIVE Menu, selecteer: Mozaïek Opties.
2. Selecteer: Versterkingscorrectie
3. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in of uit te schakelen.

Gevoeligheid en Contrast instellen
De gevoeligheid en het contrast kan worden ingesteld tijdens het opnemen, maar ook wanneer u een opgeslagen Mozaïek in de Kaart
Weergave bekijkt.
gevoeligheid en contrast aanpassen

mozaïek
gevoeligheid hoog
ingesteld om zwakke
weerkaatsingen te
tonen
contrast op hoog
ingesteld, zodat lichte en
donkere delen van de
mozaïek geschiedenis
worden geaccentueerd.

Gevoeligheid en Contrast instellen
1. In het Mozaïek LIVE Menu, selecteer: Gevoeligheid of Contrast.
2. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de draaiknop om deze opties naar wens in te stellen.

Gevoeligheid

Contrast

Mozaïek

Gevoeligheid bepaalt hoeveel detail er worden getoond op het beeld. De instelling wordt
doorgevoerd op alle sonarfrequenties. Gevoeligheid verlagen vermindert oppervlakteruis en
voorkomt vertroebeling van modderig- of vervuild water. In helder- of dieper water toont een
hogere instelling (interessante) zwakke weerkaatsingen.
M.b.v. het contrast in te stellen, kunt u donkere en lichte delen van de Mozaïek gegevens
benadrukken.
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Contourmodus Aan-/ Uitzetten
Hiermee bepaalt u of de waterkolom wordt weergegeven in de mozaïek of niet. De plaats van een doel in het mozaïek wordt beïnvloed
door de Contourmodus instelling. Meer informatie, lees: Side Imaging Weergave instellen / Contourmodus Aan-/Uitzetten.
Wanneer deze Modus -Uit- staat, ziet u de waterkolom. De positiebepaling van een doel wordt gebaseerd op de schuine afstand tot het
doel. Wanneer deze modus -Aan- staat, ziet u de waterkolom niet en vormt de bodem 1 vlakke lijn ondanks de diepteverschillen. De
Side Imaging bundels worden gescheiden door een verticale lijn. De positiebepaling van de vis is mogelijk eenvoudiger wanneer de
waterkolom niet wordt weergegeven. U ziet nm. vis/het doel in een loodrechte lijn op een bepaalde afstand.

Contourmodus Aan-/Uitzetten
1. In het Mozaïek LIVE Menu, selecteer: Contourmodus.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in- of uit te schakelen.
Uit: De waterkolom wordt getoond.
Aan: De waterkolom wordt niet getoond.

127

Mozaïek

AutoPilot
U kunt de Humminbird autopilot (SC 110) aansluiten op het netwerk van de headunit. Het Humminbird AutoPilot systeem wordt niet
standaard meegeleverd en is los verkrijgbaar. Meer informatie en/of advies hierover, neem contact op met uw verkooppunt.
SC 110 Humminbird Autopilot Navigatiemodus met input van een kaartplotter
NAV modus

actieve sensor

koers

XTE {Cross-Track Error)

WAARSCHUWING! Het is de verantwoordelijk van de bestuurder van de boot om verstandige beslissingen te nemen en verantwoord
te handelen voor de veiligheid voor alle opvarenden door een verantwoorde besturing van de boot uit te voeren. Blijf bij de AutoPilot
wanneer u de boot bestuurt. Blijf te allen tijde waakzaam voor obstakels en mogelijke gevaren. Wees altijd voorbereid om te reageren
op plots wijzigende (vaar)omstandigheden zodat u hier snel en accuraat op kunt reageren en indien nodig over kunt gaan op handmatige
besturing van de boot.
WAARSCHUWING! Gebruik de AutoPilot niet in gebieden met mogelijk ondiep water, obstakels en ga over op handmatige besturing
in de volgende situaties:
Tijdens het navigeren of manoeuvreren in ondiep water of bij verraderlijke/ gevaarlijke zeebodem.
Tijdens het in- en uitvaren van een haven/sluis, uitvaren/aanleggen of zeilen hijsen.
Tijdens hoge vaarsnelheden
Op drukke vaarroutes, kanalen, sluizen, golfbrekers etc.
Of wanneer u (plots) mogelijk gevaarlijke obstakels tegenkomt/vermoedt.

Autopilot
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Navigatiegegevens naar de Autopilot zenden
Wanneer een route wordt opgestart via de headunit, dan communiceert de headunit met de AutoPilot en geeft de richting aan om op
de goede koers te blijven. Het Autopilot Navigatie Menu moet ingeschakeld zijn om deze functie te kunnen gebruiken.

navigatie
menu

Autopilot Navigatie activeren
M.b.v. onderstaande richtlijnen activeert u AutoPilot via de headunit.
1. Lees: Montage informatie: Headunit instellen AutoPilot instellen. De AutoPilot moet gelijk na plaatsing correct worden ingesteld
op de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer: Instellingen > Navigatie.
4. Selecteer: Autopilot Navigatie.
5. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.

Autopilot Navigatie deactiveren
M.b.v. onderstaande richtlijnen deactiveert u AutoPilot via de headunit. De headunit verzendt geen gegevens meer naar de AutoPilot.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen > Navigatie.
3. Selecteer: Autopilot Navigatie.
4. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie uit te schakelen.
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Radar
De radar moet correct aangesloten zijn op de headunit om de radarfuncties goed te kunnen laten functioneren. Voor sommige functies
moet er ook een Kompas/Richtingsensor aangesloten zijn.
De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn voor meerdere radarmodellen. Let goed op de verwijzing naar uw type radar.
De volgende types worden aangegeven.
LET OP: Volg die richtlijnen op in de paragrafen, die worden aangegeven voor uw type radar!!
Humminbird CHIRP Radar
Humminbird Radar: RH 44, RH 45, AS 12RD2KW en AS 21RD4KW
OPMERKING: Om de Humminbird Radar na plaatsing of reparatiewerkzaamheden (opnieuw) in te stellen, lees: Montage informatie /
Humminbird Radar instellen). De Humminbird CHIRP radar hoeft niet te worden ingesteld.

radar weergave met actieve cursor
Radar X-Press Menu

oriëntatie menu

cursor weghalen

sensor status symbolen

cursor

afstand en peiling tot cursorpositie

cursorpositie

OF
gebruik de bediening
stick om de cursor te
activeren

tik aan om de cursor te activeren

Radar
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open het Cursor Menu

Instellingen Radartransmissie
U kunt het Radartransmissie Menu openen via het Power X Press Menu, het Radar X-Press Menu en via de menu optie Radar bij
Instellingen.

Radartransmissie Starten/Stoppen
Humminbird CHIRP
Radartransmssie starten

Transmissie starten: Humminbird CHIRP Radar
1. Inschakelen: Schakel de stroomvoorziening van de radar in.
(zekering of schakelaar).
2. Open het Power X-Press Menu: Tik rechtsboven in de statusbalk.
OF
Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
3. Bij Radar, selecteer: Stand-by.
4. Open het Power X-Press Menu opnieuw:
Herhaal stap 2. Bij Radar, selecteer: Verzenden.

Transmissie starten: Humminbird Radar
1. Inschakelen: Schakel de stroomvoorziening van de radar in.
(zekering of schakelaar).
2. Open het Power X-Press Menu: Tik rechtsboven in de statusbalk.
OF
Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
3. Selecteer: Radar Zenden > Aan.

Transmissie stoppen
1. Tik rechtsboven in de statusbalk.
OF
Druk op de Aan/Uit (Power) knop.
2. Humminbird CHIRP Radar: Bij Radar, selecteer: Uit.
Humminbird Radar: Selecteer: Radar Zenden > Uit.
3. Uitschakelen: Schakel de stroomvoorziening uit m.b.v. de zekering of de
schakelaar.
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Radarmodus selecteren (alleen voor Humminbird CHIRP Radar)
Voor een optimale radarwerking selecteert u de geschikte radarmodus gebaseerd op de huidige omgeving en
weersomstandigheden. Bekijk onderstaande richtlijnen.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk of druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Modus.
3. Selecteer één van de opties, die hieronder beschreven staan:

Haven

Kies deze optie in havens en landinwaarts.

Kust

Kies deze optie bij de kustlijn.

Voor de kust

Kies deze optie wanneer u op enkele kilometers afstand van de kustlijn vaart.

Weer

Kies deze optie wanneer u regen of bewolking volgt.

TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook openen in de statusbalk.

Radar
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Tijdgestuurde Transmissie instellen
Tijdgestuurde Transmissie instellen: Humminbird CHIRP Radar
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Radar.
4. Selecteer: Tijdgestuurde Transmissie en schakel deze optie in.
5. Selecteer: Zendcycli. Selecteer het aantal cycli dat de radar zal uitzenden tijdens de tijdsgestuurde transmissiemodus.
6. Selecteer het Terug symbool om terug te gaan naar het vorige menu of druk op de EXIT knop.
7. Selecteer: Stand-by tijd. Stel de tijdsduur in dat de radarwerking tijdelijk stopt tussen de transmissies in de tijdsgestuurde
transmissiemodus.

Tijdgestuurde Transmissie instellen: Humminbird Radar
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Radar.
4. Selecteer: Tijdgestuurde Transmissie en schakel deze optie in.
5. Selecteer: Transmissietijd. Stel de tijdsduur in hoe lang de radar zal zenden tijdens de tijdsgestuurde transmissiemodus.
6. Selecteer het Terug symbool om terug te gaan naar het vorige menu of druk op de EXIT knop.
7. Selecteer: Stand-by tijd. Stel de tijdsduur in dat de radarwerking tijdelijk stopt tussen de transmissies in de tijdsgestuurde
transmissiemodus.
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Transmissiebereik wijzigen
U kunt het transmissiebereik wijzigen via het X-Press Menu of door op de +/- ZOOM knoppen te drukken. Deze wijziging wordt
doorgevoerd op alle radar weergaves. De headunit houdt standaard het grootste bereik aan dat is ingesteld van alle radar weergaves.

Het bereik wijzigen m.b.v. de knoppen
1. Knoppen: Druk op de + of – knoppen om het transmissiebereik te vergroten of verkleinen.

Het bereik wijzigen m.b.v. het menusysteem
Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus. Lees: het Menusysteem / Gebruikersmodus instellen).
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Transmisiebereik.
3. Selecteer een bereik in het menu.

Radar
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Radar Alarmen
Wanneer een alarm is ingeschakeld, zal uw headunit de standaard instellingen toepassen om een alarmmelding te geven, maar u kunt
ook deze instellingen naar wens aanpassen. Wanneer u MARPA of AIS doelen gaat volgen, lees de hoofdstukken over AIS en
MARPA.

Radar Alarmen inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen.
3. Selecteer: Alarmen > Doelen.
4. Bij Radar, selecteer een alarm. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om dit alarm in te schakelen.

Gevaarlijk Doel

Verloren Doel

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een als gevaarlijk bestempeld
MARPA Doel, die u volgt, in het ingestelde transmissiebereik wordt waargenomen. Meer
informatie, lees hoofdstukken: AIS en MARPA.
Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een MARPA Doel, die u volgt in het
ingestelde transmisiebereik, wijzigt naar Verloren. Een Doel kan als Verloren worden
beschouwd wanneer er tijdens de laatste 30 sec. geen signaal is ontvangen. Meer informatie, lees
hoofdstukken: AIS en MARPA.

Bewakingszone
(Sector)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een radar echo of MARPA Doel in
de ingestelde bewakingssector wordt waargenomen. Meer informatie, lees: Bewakingszone
instellen.

Bewakingszone
(Cirkel)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een radar echo of MARPA Doel
in de ingestelde bewakingscirkel wordt waargenomen. Meer informatie, lees: Bewakingszone
instellen.

Het Transmissiebereik instellen, lees het hoofdstuk: Transsiebereik wijzigen.
De Bewakingszone instellen, lees het hoofdstuk: Bewakingszone instellen.
OPMERKING: U kunt ook AIS Alarmen inschakelen via dit menu. Meer informatie, lees de hoofdstukken: AIS en MARPA.
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Bewakingszone instellen
Wanneer u de Bewakingszone Alarmen heeft ingeschakeld in de optie Alarmen, kunt u m.b.v. onderstaande richtlijnen de
bewakingszone tonen en de alarminstellingen wijzigen. Deze instellingen zijn optioneel. U kunt ook de Bewakingszone Alarmen in de
optie Alarmen inschakelen en standaard alarmmeldingen van de headunit ontvangen. Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste
Modus. Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Gebruikermodus wijzigen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Open een Radar Weergave.
3. Start: Radartransmissie.
4. Tik op Radar in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
5. Selecteer: Bewakingszone.
6. Schakel: Cirkel of Sector in door op de Aan/Uit knop te tikken of op de ENTER knop te drukken.
7. Selecteer: Cirkel afstellen of Sector afstellen.
Cirkel (diameter): M.b.v. de bediening stick kunt u de diameter bepalen. Druk op de ENTER knop om in te stellen. Een
voorbeeld van de bewakingszone wordt geaccentueerd tussen de stippellijnen. zone.
Sector (hoek): Plaats de cursor op een positie in de Radar Weergave m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop
om de 1e hoek van de bewakingszone te selecteren. Herhaal dit om zo de 2e hoek van de bewakingszone te selecteren. Een
voorbeeld van de bewakingszone wordt geaccentueerd tussen de stippellijnen.
8. Selecteer: Alarmgevoeligheid om de gevoeligheid van Doelen in de bewakingszone aan te passen. Houd uw vinger op de
schuifbalk of gebruik de draaiknop om de alarmgevoeligheid in te stellen. (1 = laag en 100 = hoog)

Bewakingszone uitschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Open een Radar Weergave.
3. Tik op Radar in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
4. Selecteer: Bewakingszone.
5. Selecteer: Cirkel en schakel deze uit.
Selecteer: Sector en schakel deze uit.

Radar Alarmen
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bewakingszone (sector) instellen (m.b.v. knoppen)
Radar X-Press Menu

sensor status symbolen

bewakingszone
(gearceerd gebied)
1e positie/hoek
bewakingszone
cursor
markeert
2e positie/hoek
van
bewakingszone

positie selecteren

bevestigen
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Radar Weergave instellen
De instellingen in dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt ook de standaard instellingen voor de Radar Weergave gebruiken of u kunt ze
naar uw eigen voorkeuren wijzigen. Meer informatie, lees: Weergaves.

Het Radar Voorkeuren Menu openen
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u de opties Oriëntatie, Offset van Schip en Weergavekleuren van de Radar Weergave instellen.
Meer informatie over voorkeuren voor weergaves, lees: Weergaves.
1. Met een Radar Weergave in beeld, druk op Radar in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Radaropties.
3. Selecteer: Voorkeuren.

Kaartoriëntatie instellen
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u de kaartoriëntatie instellen. U kunt dit ook doem m.b.v. het Oriëntatie Menu in de statusbalk.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Oriëntatie.
2. Selecteer de gewenste oriëntatie om toe te passen op de kaart.
kaartorientatie instellen

voorbeeldvenster
menu
geselecteerd

Vaarrichting Boven
(aangesloten Kompas/Richting
sensor of GPS nodig)

De huidige vaarrichting van de boot wijst altijd naar boven en de kaart draait mee. Het
booticoon zal dus altijd naar boven wijzen in de weergave. Wanneer er geen Kompas/ Richting
sensor is aangesloten, zullen de Koers over de Grond (COG) gegevens van de GPS ontvanger
als gegevensbron worden gebruikt.

Noord Boven

Wanneer u dit instelt, wordt de kaart met het Ware Noorden aan de bovenzijde van het beeld
weergegeven en het booticoon draait volgens de vaarrichting (Heading) of COG (Course over
Ground/ Koers over de Grond)

Koers Boven

Radaropties

Wanneer u dit instelt, wordt tijdens navigatie de koers of routefase van uw schip aan de
bovenzijde van de weergave getoond. Objecten voor het schip worden dus boven het booticoon
afgebeeld. Wanneer u niet navigeert, wordt de Koers Boven referentie eenmalig berekend op
basis van de COG (Course over Ground) Koers over de Grond.
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Kleuren Radar Weergave instellen
M.b.v. het Radarkleuren Menu kunt u het kleurenpalet wijzigen van de radarecho’s. M.b.v. het Achtergrondkleuren Menu kunt u de
kleur van de achtergrond in de Radar Weergave wijzigen.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Radarkleuren of Achtergrondkleuren.
2. Selecteer een kleurenpalet of een achtergrondkleur.
OPMERKING: De beschikbare opties zijn afhankelijk van welk model radar u heeft.

Radar Weergave met een aangepast kleurenpalet

achtergrondkleur op zwart ingesteld

voorbeeldvenster
menu

radarkleuren op groen ingesteld
geselecteerd

Radarkleuren: de paletten in dit menu zijn gerangschikt van zwakke echo’s naar sterke echo’s, als volgt:

Rood

donkergroen (zwak), lichtgroen (medium), oranje (sterk), rood (sterkste)

Geel

donkergroen (zwak), groen (medium), geel (sterk)

Groen

donkergroen (zwak), groen (medium), lichtgroen (sterk)

Magenta

rood (zwak), donkerrood (medium), magenta (sterk), roze (sterkste)
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Overlays Radar Weergave wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u informatie op de weergave tonen of verbergen. In een Radar Weergave kunt u Bereikringen,
Bereikpictogrammen, de kompasring , Noord aanwijzer en een EBL/VRM gegevensveld tonen of verbergen. U kunt ook
schipgegevens, AIS en MARPA Doelen, navigatiegegevens en gegevensoverlay tonen of verbergen. De beschikbare menu’s en menu
opties zijn afhankelijk van de apparatuur die aangesloten is op de headunit of op het netwerk. Meer informatie over overlays, lees het
hoofdstuk: Weergaves.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Radaropties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Tik op het menu of gebruik de bediening stick om een item te selecteren en een vinkje te plaatsen.
(vinkje= zichtbaar, leeg = verborgen)

Bereikringen tonen
1. In het Overlays menu, selecteer: Bereikringen.
2. Tik op het menu of druk op de Enter knop om een vinkje te plaatsen.

Booticonen tonen
M.b.v. de overlay: Schip kunt u het booticoon tonen met informatie zoals: koerslijn COG, Draaisnelheid en Driftlimiet.
1. In het Overlays Menu, selecteer: Schip.
2. Selecteer: Tonen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
3. Tik op de menunaam, of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen.

AIS en MARPA Doelen tonen
M.b.v. de overlay Doelen kunt u AIS Doelen, MARPA Doelen en de Veilige Zone tonen of verbergen. Een AIS moet correct zijn
aangesloten om de AIS Doelen te kunnen tonen in de weergave. Meer informatie, lees hoofdstukken: AIS en MARPA.
1. In het Overlays Menu, selecteer: Doelen.
2. Selecteer: Tonen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
3. Selecteer: MARPA en/of AIS en plaats een vinkje in ieder selectievakje.
4. Om de ring van de Veilige Zone te tonen, tik op de menunaam of druk op de ENTER knop om een vinkje in het selectievakje te
plaatsen.

Navigatiegegevens tonen
M.b.v. de overlay: Navigatiegegevens kunt u waypoints, routes en tracks op de Radar Weergave tonen of verbergen. Meer informatie,
lees: Over Navigeren.
1. In het Overlays menu, selecteer: Navigatiegegevens.
2. Selecteer: Tonen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
3. Tik op de afzonderlijke types navigatiegegevens of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen in de selectievakjes.

Radaropties
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De Gegevensoverlay
De digitale aflezingen kunnen als een overlay of in een gegevensbalk worden weergegeven. Om de gegevensbalk te tonen, lees:
Weergaves / Een Gegevensbalk tonen. Meer informatie over gegevensoverlays leest u in het hoofdstuk: Weergaves.
1. In het Overlays Menu, selecteer: Gegevensoverlay.
2. Selecteer: Tonen. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
3. Tik op de menunaam of gebruik de bediening stick om een item te selecteren en vervolgens een vinkje te plaatsen.

Radar Weergave met overlays

overlay
dieptemeting
overlay
tijdsgegevens
kompas
overlay
voltage
gegevens

bereikring

booticoon

versterking
meters
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Instellingen Radarsignalen wijzigen
M.b.v. deze instellingen kunt u de getoonde echo’s filteren of de hoeveelheid echo’s bepalen.

Versterking instellen
M.b.v. deze functie stelt u de gevoeligheid van de radar af. Hoe hoger de instelling, des te meer doelen u ziet in de Weergave.
Hoe lager de instelling, des te minder vertroebeling door regen of sneeuw.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Versterking.
4. Tik op de Auto/M knop om Auto of Handmatig te selecteren of druk op de ENTER knop.
Handmatig: Wanneer u deze optie selecteert, houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om zo de
optie naar wens in te stellen.
TIP SNELLER WERKEN! U kunt deze optie ook instellen m.b.v. de Draaiknop. Zie afbeelding hieronder.
de optie Versterking wijzigen m.b.v. de Draaiknop

selecteer een
instelling

Radarinstellingen wijzigen
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Kleurversterking wijzigen (alleen Humminbird CHIRP Radar)
M.b.v. deze optie kunt u het contrast van de radar echo’s in de weergave instellen.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk.
OF
Druk op de MENU knop..
2. Selecteer: Instellingen..
3. Selecteer: Kleurversterking.
4. Tik op de Auto/M knop om Auto of Handmatig te selecteren of druk op de ENTER knop.
Handmatig: Wanneer u Handmatig selecteert, houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de optie
naar wens in te stellen.

Zee(ruis) onderdrukking instellen
M.b.v. deze optie kunt u de hoeveelheid storing/ruis, veroorzaakt door een onrustige zee, in de weergave verminderen.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Zee.
4. Tik op de Auto/M knop om Auto of Handmatig te selecteren of druk op de ENTER knop.
Handmatig: Wanneer u Handmatig selecteert, houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de optie
naar wens in te stellen.

Regen(ruis) onderdrukking instellen
M.b.v. deze optie kunt u de hoeveelheid storing/ruis, veroorzaakt door regen of sneeuw, in de weergave verminderen.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Regen.
4. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de
ENTER knop ingedrukt om de optie naar wens in te stellen.

Storingpreventie instellen
M.b.v. deze optie kunt u storing of interferentie van andere actieve radars in de omgeving verminderen.
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Storingpreventie.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om deze optie naar wens in te stellen.
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EBL/VRM
M.b.v. EBL [Electronic Bearing Range] en VRM [Variable Range Ring] kunt u de afstand en peiling meten tussen twee doelen in de
Radar Weergave.
De opties EBL en VRM kunnen samen worden ingesteld, maar ook ieder afzonderlijk. De markering/meting begint altijd in het
centrum van het booticoon. Terwijl de positie en koers van het schip wijzigt, wijzigt de EBL/VRM mee.
Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus. Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Gebruikersmodus wijzigen.

Een EBL/VRM maken
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: EBL/VRM.
3. Selecteer: EBL/VRM en schakel deze aan.
4. Selecteer: Bijstellen.
5. M.b.v. de bediening stick plaatst u de cursor op de gewenste EBL/VRM kruising.
6. Druk op de ENTER knop.
EBL/VRM instellen
bevestigen sluiten

EBL
cursor op
EBL/VRM
kruising geplaatst

VRM

digitale aflezing EBL/VRM als overlay ingeschakeld

selecteer een positie

EBL/VRM

bevestigen
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Een EBL/VRM bewerken
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: EBL/VRM.
3. Bij EBL/VRM, selecteer: Bijstellen.
4. M.b.v. de bediening stick plaatst u de cursor op de gewenste EBL/VRM kruising.
5. Druk op de ENTER knop.

Een EBL/VRM uitschakelen
1. Met een Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: EBL/VRM.
3. Selecteer: EBL/VRM en schakel deze uit.
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Navigeren in een Radar Weergave
U kunt in een Radar Weergave waypoints markeren en naviagtie activeren.
Meer informatie en functies, lees hoofdstuk: Over Navigeren.
OPMERKING : Om navigatiegegevens in de Radar Weergave te tonen, lees: Overlays Radar Weergave wijzigen / Navigatiegegevens tonen.

Waypoint markeren
U kunt op verschillende manieren een waypoint markeren in de Radar Weergave. Hieronder vindt u de standaard richtlijnen.
Meer informatie, lees: Over Navigeren.

Een Waypoint markeren van de bootpositie
Touchscreen
1. Tik op Radar in de statusbalk.

Knoppen
1. Druk 2x op de MARK knop.

2. Selecteer: Markeren.
3. Selecteer: Waypoint.

Een Waypoint markeren van de cursorpositie.
Touchscreen
1. Houd uw vinger op een positie in de Radar Weergave.

Knoppen
1. M.b.v. de bediening stick verplaatst u de cursor naar een positie
op de kaart.

2. Selecteer: Waypoint.
2. Druk 2x op de MARK knop.

Radar & Navigatie
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Navigatie starten
Er zijn verschillende manieren om navigatie in de Radar Weergave te activeren. De standaard richtlijnen worden hieronder beschreven.
Meer informatie, lees: Over Navigeren.

Snelle Route samenstellen en Navigeren
Touchscreen

Knoppen

1. Tik op Radar in de statusbalk.

1. Druk op de GO TO knop.

2. Selecteer: Ga naar.

2. Selecteer: Snelle Route.

3. Selecteer: Snelle Route.

3. Plaats de cursor m.b.v. de bediening stick op een positie of
waypoint. Druk op de bediening stick om het 1e routepunt te
markeren.

4. Tik op posities op de kaart waar u routepunten wenst
te markeren.

4. Herhaal stap 3 om zo meerdere routepunten te markeren.
Laatste routepunt wissen: Tik op het Terug symbool.
Laatste routepunt wissen: Druk 1x op de EXIT knop.
Route samenstellen annuleren: Tik op het X symbool.
Route samenstellen annuleren: Houd de EXIT knop
ingedrukt.

5. Navigatie starten: Tik op het vinkje in de statusbalk.

5. Navigatie starten: Druk op de ENTER knop.
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AIS en MARPA
M.b.v. AIS en MARPA kunt u doelen in de Kaart- en Radar Weergaves tonen. De menu opties en functies van AIS en MARPA komen
veelal overeen, maar voor functie zijn de eisen en handelingen weer anders.
AIS: Doelen binnen het AIS VHF transmissiebereik worden in de Kaart- en Radar Weergave getoond. Voor deze functie moet er een
AIS en Kompas/Richtingsensor op de headunit zijn aangesloten. De headunit kan tot 100 doelen tegelijkertijd volgen. Wanneer er meer
dan 100 doelen door de AIS worden waargenomen, worden de 100 dichtstbijzijnde doelen getoond. Meer informatie, lees het
hoofdstuk: AIS.
MARPA: Doelen worden getoond en gevolgd op de Radar Weergave. Voor deze functie moet er een Radar en Kompas/Richting
sensor op de headunit zijn aangesloten. De headunit kan tot 20 doelen tegelijkertijd volgen. Meer informatie, lees het hoofdstuk:
MARPA Doelen.

AIS en MARPA Alarmen
Wanneer een alarm is ingeschakeld, hoort u een signaaltoon of u ziet een melding op de headunit om aan te geven dat de ingestelde
limiet is overschreden. De headunit past de standaard alarminstellingen toe, maar u kunt de alarminstellingen ook naar eigen
voorkeuren instellen. De alarmen van AIS en MARPA worden beïnvloed door de functie Bewakingszone. Om de optie bewakingszone
in te stellen, lees het hoofdstuk: Alarmen.

AIS Alarmen inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen.
3. Selecteer: Alarmen > Doelen.
4. Bij AIS, selecteer een alarm en schakel deze in als volgt: Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om de optie in te
schakelen.

Gevaarlijk Doel

Verloren Doel

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een als gevaarlijk bestempeld
Doel in het ingestelde AIS transmissiebereik wordt waargenomen.

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een Doel in het AIS
ingestelde transmisiebereik, wijzigt naar Verloren. Een Doel kan als Verloren worden
beschouwd wanneer er tijdens de laatste 8 min. geen signaal is ontvangen.

Bewakingszone
(Sector)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een gevaarlijk doel wordt
waargenomen in de ingestelde bewakingssector. Meer informatie, lees: Radar alarmen om de
Bewakingszone in te stellen.

Bewakingszone
(Cirkel)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een Doel
in de ingestelde bewakingscirkel wordt waargenomen. Meer informatie, lees: Radar alarmen om
de Bewakingszone in te stellen.

AIS & MARPA
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MARPA Alarmen inschakelen
Om MARPA Doelen waar te nemen, moet de radar actief zijn en een echo moet als een doel worden geïdentificeerd. De instellingen in
deze paragraaf komen overeen met die van Radar.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen.
3. Selecteer: Alarmen > Doelen.
4. Bij Radar, selecteer een alarm en schakel deze in als volgt: Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om de optie
in te schakelen.

Gevaarlijk Doel

Verloren Doel

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een als gevaarlijk bestempeld
MARPA Doel, die u volgt, in het ingestelde transmissiebereik wordt waargenomen.

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een MARPA Doel, die u volgt in het
ingestelde transmisiebereik, wijzigt naar Verloren. Een Doel kan als Verloren worden
beschouwd wanneer er tijdens de laatste 30 sec. geen signaal is ontvangen.

Bewakingszone
(Sector)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een radar echo of MARPA Doel in
de ingestelde bewakingssector wordt waargenomen. Meer informatie, lees: Radaralarmen om de
Bewakingszone in te stellen.

Bewakingszone
(Cirkel)

Kies dit alarm wanneer u een alarmmelding wenst wanneer een radar echo of MARPA Doel
in de ingestelde bewakingscirkel wordt waargenomen. Meer informatie, lees: Radaralarmen om
de Bewakingszone in te stellen.

De Veilige Zone instellen
M.b.v. deze optie kunt u een Veilige Zone instellen tot hoe dichtbij doelen uw schip mogen benaderen. Wanneer een doel de Veilige
zone invaart, zal diens status wijzigen in Gevaarlijk Doel. U kunt de Veilige Zone rondom uw schip instellen in zeemijlen of in
tijdsduur. Om de Veilige Zone te tonen in de Kaart- of Radar Weergave, lees: De Veilige Zone tonen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Instellingen > Veilige Zone (Bereik) of Safe Zone (Tijdsduur).
Veilige Zone (Bereik): Selecteer een DNP (ook CPA closest point of approach) van een ander schip (gebaseerd op DNP en
TDNP (ook TCPA: Time to Closest Point of Approach). Dit is een schatting in zeemijlen en bepaalt de radius van de Veilige
Zone.
Veilige Zone (Tijdsduur): Selecteer de DNP (CPA: closest point of approach) gemeten in tijd.
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Instellingen AIS en MARPA Weergave
AIS en MARPA Doelen tonen
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u AIS of MARPA Doelen in de Kaart- of Radar Weergave tonen.
OPMERKING: Wanneer Automatisch AIS Volgen is ingeschakeld, maar u ziet geen AIS Doelen in de Kaart- of Radar Weergave, volg
dan onderstaande richtlijnen om er zeker van te zijn dat de optie Doelen tonen in het Overlays Menu is ingeschakeld.

1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Radar in de statusbalk
OF
Druk 1x op de MENU knop
2. Selecteer: Radaropties of Kaartopties.
3. Selecteer: Overlays
4. Selecteer: Doelen.
5. Selecteer: Tonen en schakel deze optie in.
6. Selecteer: MARPA en/of AIS en plaats een vinkje bij ieder selectievakje.

Veilige Zone tonen
M.b.v. deze functie toont u het bereik van de Veilige Zone in de
Kaart- of Radar Weergave. De diameter van het bereik wordt rood
geaccentueerd. Het bereik van de Veilige Zone wijzigen, lees: AIS en
MARPA Alarmen / Veilige Zone instellen.
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Radar of
Kaart in de statusbalk.

Kaart Weergave met veilige zone

OF
Druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer; Radaropties of Kaartopties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Selecteer: Doelen.
5. Selecteer: Tonen en schakel de optie in.
6. Selecteer: Veilige Zone en tik erop of druk op de ENTER knop
om een vinkje te plaatsen.
veilige zone
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Weergave instellingen Doel
Bij zowel AIS als MARPA wordt er, wanneer een doel wordt waargenomen, dit doel getoond tezamen met een symbool, dat de
veiligheidsstatus van het doel aangeeft. U kunt zelf bepalen hoe de doelen standaard worden weergegeven in beeld.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Instellingen > Instellingen Doel

COG-vector

Hiermee toont u een lijn vanuit het doel en deze geeft de laatst gemeten vaarsnelheid van het
schip aan. Wanneer u ‘Automatisch tonen’ inschakelt, wordt de lijn getoond wanneer u het doel
met de cursor selecteert. Meer informatie, lees: AIS Doelen volgen.

Slapend Doel
(Snelheid)

M.b.v. dit menu kunt u een snelheidsdrempel instellen en wanneer een doel deze drempel bereikt,
wordt deze als een Slapend Doel beschouwd en weergegeven.

Draaisnelheid

M.b.v. dit menu kunt u de Draaisnelheidsdrempel instellen en wanneer een doel deze drempel
heeft bereikt, wordt er een Draaisnelheidssymbool (bak- of stuurboord) getoond.

Verloren Doelen
Wissen (Tijdsduur)

M.b.v. dit menu kunt u de tijdsduur instellen hoe lang een doel in de weergave wordt getoond na
het moment dat dit doel als een Verloren Doel werd beoordeeld.
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AIS
Uw Humminbird fishfinder is geschikt voor AIS, een Automatisch Identificatie Systeem. Hiervoor heeft u een (aangesloten) AIS
ontvanger of Kompas/Heading Sensor nodig en een speciale kabel naar uw unit. M.b.v. AIS krijgt u overzicht van al het andere
waterverkeer oftewel AIS doelen (tot maximaal 100 doelen) binnen het bereik van het VHF signaal. De doelen worden getoond op de
Radar- en Kaart Weergaves. De AIS wisselt informatie (identificatienummer, positie, koers en snelheid) met het andere waterverkeer,
die AIS aan boord hebben, uit. Wanneer een doel buiten het AIS zendbereik valt, wordt alle informatie automatisch gewist.
OPMERKING: In sommige gevallen zijn scheepsgegevens niet beschikbaar. De informatie die u ontvangt van andere scheepvaartuigen
wordt bepaald door hun klasse (Klasse A = vereist, Klasse B = optioneel), hun AIS apparatuur en welke informatie de kapitein van het
schip wil verzenden.

AIS Zend Instellingen
Uw AIS verzendt ook gegevens naar scheepvaartuigen binnen het zendbereik. Om uw zendercode, klasse, type, positie, koers, MMSI
(Maritime Mobile Service Identity) en meer te bekijken, open het: Mijn AIS Informatie dialoogvenster.

Mijn AIS Informatie dialoogvenster openen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Mijn Schip.
4. Selecteer: Mijn AIS Info.

de stille modus kan worden ingeschakeld via dit venster

De Stille Modus In-/Uitschakelen
Wanneer de Stille Modus is ingeschakeld, verzendt uw AIS apparatuur geen informatie naar andere scheepsvaartuigen. U ontvangt
alleen informatie van de overige vaartuigen in het gebied.
Wanneer de Stille Modus is uitgeschakeld, wordt uw AIS informatie verzonden naar de andere vaartuigen; uw AIS apparatuur
verzendt en ontvangt. U kunt de Stille Modus in- of uitschakelen via het Mijn AIS Info dialoogvenster of m.b.v. onderstaande
richtlijnen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Instellingen > Stille Modus (standaard instelling = Uit)
OPMERKING: Het is mogelijk dat de optie Stille Modus niet wordt ondersteund door uw AIS apparatuur. Meer informatie hierover vindt u in
de handleiding of installatiegids van de AIS apparatuur.
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Instellingen AIS-Bereikfilter
U kunt m.b.v. de filterinstellingen bepalen hoeveel AIS doelen er worden getoond in de weergave.
AIS - Bereikfilter in-/uitschakelen
Wanneer de filter is ingeschakeld, worden er doelen getoond vanaf de positie van uw eigen schip tot de afstand, die u instelt. Doelen
buiten dit bereik worden niet getoond. Wanneer de filter is uitgeschakeld, worden alle doelen binnen het maximaal mogelijke
zendbereik van uw AIS apparatuur getoond.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Instellingen > AIS-Bereikfilter. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in- of uit te
schakelen.
4. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de afstand naar wens in te stellen.
Klasse B - filter in-/uitschakelen
Wanneer u de Klasse B filter inschakelt, worden scheepvaartuigen met deze klasse niet getoond. Wanneer deze filter is uitgeschakeld,
worden alle AIS doelen getoond.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Instellingen > Klasse B -filter. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in- of uit te
schakelen.
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AIS Doelen
Elk doel wordt als een symbool weergegeven en dit symbool geeft het type vaartuig aan. De kleur geeft het type AIS Doel aan. Dit
kunt u terugzien in de onderstaande tabel. Het type AIS Doel geeft de status aan door verschillende vormen en kleuren.
Bijvoorbeeld, het uiterlijk van het symbool voor een vrachtschip zal veranderen afhankelijk van de status,
voor anker of varend etc. zoals u kunt zien in onderstaande tabel.

Symbool: varend

Symbool: voor anker

Status

Omschrijving

Gevaarlijk

Onzeker

Het doel is actief en wordt als gevaarlijk beschouwd op
basis van de CPA (Closest Point of Approach) en TCPA
(Time to Closest Point of Approach). Het doel wordt rood
omrand aangegeven.
Het doel is actief, maar de berekende CPA (Closest Point
of Approach) en TCPA (Time to Closest Point of
Approach) is in de laatste 4 min. niet ontvangen. Het doel
wordt wit omrand aangegeven.

Het doel is actief of inactief en vaart langzamer dan de
ingestelde Slapende doelen snelheidsdrempel. Om de
snelheidsdrempel in te stellen, lees: AIS en MARPA:
weergave instellingen doel.

Slapend

Inactief

Het doel is geïdentificeerd en vaart, maar wordt niet
gevolgd door de AIS apparatuur.
Het doel is geïdentificeerd, wordt gevolgd, vaart en zendt
gegevens naar de AIS.

Actief

Verloren

Het doel kan niet worden gevolgd. Een doel wordt als
verloren beschouwd wanneer er diens signaal sedert 8 min.
niet is ontvangen. Het doel wordt grijs weergegeven
samen met de laatst bekende positie in de weergave. Om
de Verloren Doel drempel in te stellen, lees: AIS en
MARPA: weergave instellingen doel.

OPMERKING: Meer informatie over AIS, lees: AIS en MARPA: Weergave Instellingen Doel.
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AIS Doelen volgen / tracken
U kunt alle doelen volgen of afzonderlijke doelen volgen. Ook kunt u het volgen of tracken in- of uitschakelen.

Automatisch AIS Tracking in- / uitschakelen
Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden alle AIS doelen gevolgd binnen de capaciteitsmogelijkheden van de AIS apparatuur.
Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden alle AIS doelen niet meer gevolgd, maar u kunt nog steeds afzonderlijke doelen volgen.
Meer informatie, lees: Een geselecteerd doel volgen:
1. In het HOME scherm, selecteer de optie: Doelen.
2. Selecteer: Instellingen > Automatisch AIS tracking. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop.
OPMERKING: Wanneer de optie Automatisch AIS tracking is ingeschakeld, maar u ziet geen AIS doelen op de Radar- of Kaart Weergave,
ga dan naar het Overlays Menu en controleer aldaar of de optie Doelen op: Tonen staat ingesteld. Meer informatie, lees: AIS en MARPA
Doelen tonen.

Een geselecteerd doel volgen
Wanneer de optie: Automatisch AIS tracking is uitgeschakeld, kunt u een afzonderlijk doel
selecteren en volgen. Wanneer de optie Automatisch AIS trackking is ingeschakeld, is de optie:
Track Doel (om een afzonderlijk doel te volgen) niet beschikbaar in het menusysteem.
Meer informatie, lees: Automatisch AIS Tracking in-/uitschakelen.
1. In het HOME scherm, selecteer de optie: Doelen.
2. Bij: Lijsten, selecteer: AIS.
3. Houd uw vinger op een doel of selecteer een doel m.b.v. de bediening stick.
4. Selecteer: Track Doel. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

Het volgen van een geselecteerd doel annuleren
1. In het HOME scherm, selecteer de optie: Doelen.
2. Bij: Lijsten, selecteer: AIS.
3. Houd uw vinger op een doel of selecteer een doel m.b.v. de bediening stick.
4. Selecteer: Track Doel en schakel de optie uit.

Alle doelen op inactief instellen (m.b.v. X-Press Menu)
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u het volgen annuleren via het X-Press Menu. Dit menu is beschikbaar wanneer de optie
Automatisch AIS tracking is uitgeschakeld, maar er worden nog afzonderlijke doelen gevolgd. Meer informatie, lees: Een
afzonderlijk doel volgen.
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Kaart of Radar in de statusbalk. Selecteer: Informatie.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: AIS – Alles inactief.

Alle doelen op inactief instellen (m.b.v. optie: Doelen)
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u het volgen annuleren via de optie: Doelen. Dit menu is beschikbaar wanneer de optie
Automatisch AIS- sporen is uitgeschakeld, maar er worden nog afzonderlijke doelen gevolgd. Meer informatie, lees:
Een afzonderlijk doel volgen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Selecteer: Alle AIS Doelen annuleren.
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Navigatie starten naar een geselecteerd Doel
U kunt de navigatie starten naar een geselecteerd doel m.b.v. onderstaande richtlijnen. Meer informatie, lees: Over navigatie.

Navigatie starten naar een geselecteerd Doel
Touchscreen

Knoppen

1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op een
doel om deze te selecteren.

1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, verplaats de
cursor naar een doel m.b.v. de bediening stick.

2. Tik op Radar of Kaart in de statusbalk en selecteer: Ga
naar.

2. Druk op de GO TO knop.
3. Selecteer: Ga naar cursor.

3. Selecteer: Ga naar Cursor.

OPMERKING: U kunt ook de navigatie starten m.b.v. de optie: Doelen / AIS lijst. Selecteer in de AIS lijst een doel en druk op de MENU
knop of houd uw vinger op de naam van het doel. Selecteer nu: Ga naar.
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De AIS Doelen lijst openen
De AIS Lijst is gebaseerd op de laatst beschikbare berekening en zendgegevens en bevat: de naam van het doel, MMSI (Maritime
Mobile Service Identity), Afstand, Peiling, SOG en Klasse. De AIS Lijst kan worden geopend m.b.v. de optie Doelen of in de Kaarten Radar Weergaves.

De AIS Lijst openen (via optie Doelen)
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Doelen.
3. Bij: Lijsten, selecteer: AIS.

De AIS Lijst openen (via een weergave)
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Kaart of Radar in de statusbalk. Selecteer: Informatie.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: AIS Lijst.
gegevens AIS doel ontvangen

lijst sorteren op
kolommen

geselecteerd
doel

doelen lijst

overzicht
geselecteerd
doel

overzicht
geselecteerd
doel

De AIS Lijst sorteren
1. Druk op de EXIT knop om de sorteerbalk te selecteren. Tik op de naam van een kolom of ga er heen m.b.v. de bediening stick
en druk op de bediening stick. De 1e tik of drukbeweging op de bediening stick sorteert de kolom van A – Z. De 2e x
tikken/drukken, sorteert de kolom van hoog naar laag of van Z - A.
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AIS gegevens tonen van een geselecteerd doel (m.b.v. optie: Doelen)
1. In het HOME scherm, selecteer de optie: Doelen.
2. Bij: Lijsten, selecteer: AIS.
3. Tik op een doel of selecteer een doel m.b.v. de bediening stick. Bekijk het overzicht met de gegevens in het dialoogvenster.
Zie afbeelding pagina 157.

AIS gegevens tonen van een geselecteerd doel (in Kaart- of Radar Weergave)
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op een doel om deze te selecteren. Tik op de naam van het doel.
OF
Plaats de cursor op een doel m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
2. Het dialoogvenster bevat: Klasse, Type schip, SOG (Speed over Ground], COG (Course over Ground), CPA (Closest Point of
Approach) en TCPA (Time to Closest Point of Approach).
Om alle informatie van het geselecteerd doel te zien, selecteer: Volledige Informatie.

veiligheids
informatie
van het doel

COG vector
tonen

informatie
van het doel

selecteer om alle
doelen te tonen

COG Vector van een geselecteerd doel tonen
M.b.v. deze optie wordt er een lijn vanuit het doel getoond, die de laatst gemeten vaarsnelheid aangeeft. COG (Course over Ground)
geeft Koers over de grond aan.
1. Selecteer een doel m.b.v. de optie: Doelen of in de Kaart- of Radar Weergave.
2. Tik op de naam van het doel of druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: COG-vector.
4. Tik op het bijgaande selectievakje of druk op de bediening stick om een vinkje te plaatsen.
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MARPA Doelen
M.b.v. MARPA volgt u doelen in de Radar Weergave. Hiervoor moet er een kompas/Richtingsensor op de headunit of het netwerk zijn
aangesloten en de radar moet actief zijn. Meer informatie, lees: Radar. Wanneer er ook een AIS is aangesloten, ziet u ook de AIS
doelen op de Radar Weergave. Meer informatie, lees: AIS en MARPA.
De Humminbird headunit volgt tot maximaal 20 doelen tegelijkertijd. Elk doel krijgt een nummer toegewezen. (1-20) en een symbool,
die de veiligheidsstatus aangeeft:

Symbool

Status

Omschrijving

Verkrijgen

De headunit is de gegevens van het doel aan het verwerken. Het doel is
geïdentificeerd, maar wordt nog niet gevolgd.

Gevaarlijk

Het doel wordt gevolgd en is de bewakingszone of Veilige Zone in
gevaren.

Verloren

Veilig

Dit doel kan niet worden gevolgd. Een doel is verloren wanneer het in de
laatste 30 sec. niet waargenomen is. Het doel wordt getoond op de laatst
bekende positie in de weergave.
Het doel wordt gevolgd en is de Veilige Zone of de Bewakingszone (nog)
niet in gevaren.

MARPA volgen inschakelen
De radar moet actief zijn om doelen te kunnen volgen. MARPA doelen kunnen worden gevolgd in de Radar Weergave of de Kaart
Weergave.
OPMERKING: Het Radar transmissiebereik beïnvloedt ook het aantal te volgen doelen. Wanneer het transmissiebereik te klein is, mist u
mogelijk informatie van een doel. Meer informatie, lees: Radar.

Een doel volgen
1. Houd uw vinger op een radar echo. Selecteer: MARPA volgen om het doel te volgen
OF
Plaats de cursor op een radar echo m.b.v. de bediening stick. Druk nu op de bediening stick op het doel te gaan volgen.
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Radar Weergave met MARPA doelen
oriëntatie menu

cursor wissen

sensor status symbolen

MARPA
doel

MARPA
doel

OF

houd uw vinger
op een radar echo

MARPA

plaats de cursor op
een radar echo
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druk op de bediening stick
om een doel te volgen

Het volgen van een geselecteerd Doel annuleren
1. Selecteer een doel in de Radar- of Kaart Weergave of via de optie: Doelen.
2. Tik op de naam van het doel of druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: Doel annuleren.

Het volgen van alle doelen annuleren (via X-Press Menu)
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u het volgen van alle doelen annuleren
m.b.v. het X-Press Menu.
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Kaart of Radar in de statusbalk. Selecteer: Informatie.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: MARPA: Alles inactief.

Het volgen van alle doelen annuleren (via de optie: Doelen)
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u het volgen van alle doelen annuleren m.b.v. de optie Doelen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie Doelen.
3. Selecteer: Alle MARPA doelen annuleren.

Navigatie starten naar een geselecteerd doel
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u de navigatie starten naar en geselecteerd doel. Meer informatie, lees: Over Navigeren.

Navigatie starten naar een geselecteerd doel
Touchscreen

Knoppen

1. Met een Radar- of Kaart Weergave in beeld, tik op een
doel om deze te selecteren.

1. Met een Radar- of Kaart Weergave in beeld, plaats de cursor
op een doel m.b.v. de bediening stick.

2. Tik op Radar of Kaart in de statusbalk en selecteer
vervolgens: Ga naar.

2. Druk op de GO TO knop.
3. Selecteer: Ga naar Cursor.

3. Selecteer: Ga naar Cursor.

OPMERKING: U kunt de navigatie ook starten vanuit de MARPA lijst, bereikbaar via de optie Doelen. Selecteer daar een doel en druk op
de MENU knop of houd uw vinger op de naam van het doel en selecteer: Ga naar.
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De lijst met MARPA doelen openen
De lijst met MARPA doelen openen via de optie Doelen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie Doelen.
3. Bij Lijsten, selecteer: MARPA.

De lijst met MARPA doelen openen in een Weergave
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op Kaart of Radar in de statusbalk. Selecteer: Informatie.
OF
Druk op de ENTER knop.
2. Selecteer: MARPA Lijst.

gegevens MARPA doelen ontvangen

sorteer lijst op
kolommen
geselecteerd doel

lijst met doelen

De MARPA Lijst sorteren
1. Druk op de EXIT knop om de sorteerbalk te selecteren. Tik op de naam van een kolom of ga erop staan m.b.v. de bediening
stick en druk op de bediening stick. De 1e x tikken/ indrukken sorteert de kolom van laag naar hoog of van A - Z. De 2e x
tikken/ indrukken sorteert de kolom van hoog naar laag of van Z - A.
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De MARPA gegevens tonen van een geselecteerd doel.
1. Met een Kaart- of Radar Weergave in beeld, tik op het doel. Tik op de naam van het doel.
OF
Selecteer een doel m.b.v. de bediening stick. Druk op de ENTER knop.
Het dialoogvenster toont u de ID, SOG (Snelheid over de Grond), COG (Koers over de Grond), CPA (Dichtstbijzijnde
naderingspunt) en TCPA (Tijd tot Dichtstbijzijnde naderingspunt).
MARPA gegevens voor het geselecteerde doel

naam doel

veiligheids
informatie doel

volgen
annuleren
geselecteerd
doel

vinkje plaatsen
om COG vector
te tonen
selecteer om alle
doelen te tonen

COG Vector van een geselecteerd doel tonen
M.b.v. deze functie ziet u een COG Vector lijn vanuit het doel, die de Koers over de Grond aangeeft.
1. Selecteer een doel in de Radar- of Kaart Weergave of via de optie Doelen.
2. Tik op de naam van het doel of druk op de ENTER knop.
3. Selecteer: COG vector.
4. Tik op het selectievakje of plaats een vinkje m.b.v. de bediening stick.
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SONAR
Voor een goede sonarwerking dient er een goedwerkende transducer correct op uw headunit of Ethernet netwerk te zijn aangesloten en
als transducerbron zijn ingesteld. Optionele transducers, Ethernet apparatuur en Black Box Sonar kunt u aanschaffen via uw
verkooppunt. Uw Humminbird SOLIX headunit ondersteunt digitale CHIRP sonar. Met digitale CHIRP sonar (2D CHIRP, Side
Imaging CHIRP en Down Imaging CHIRP) kunt u meerdere frequentiebereiken gebruiken, ofwel afzonderlijk ofwel gecombineerd.
Analoge sonar (2D DualBeam PLUS, Side Imaging en Down Imaging) gebruikt een enkelvoudig frequentiebereik. Om de
enkelvoudige sonarfrequentie te gebruiken, schakelt u de CHIRP uit. Meer informatie, lees: Montage Informatie:
Transducerinstellingen wijzigen.
OPMERKING: Het dieptebereik wordt beïnvloed door factoren als vaarsnelheid, bodemhardheid, golfslag, waterkwaliteit en correcte plaatsing
van de transducer. Meer informatie, lees: Technische gegevens.

2D CHIRP Sonar (XNT 14 20 T)
De 2D CHIRP sonarbundels leveren u een kegelvormig bereik direct onder uw boot tot op en diepte van wel 500 mtr. De CHIRP sonar
zendt continu sonarpulses uit op verschillende frequenties zodat u gedetailleerdere weerkaatsingen ontvangt en vis onderscheiden en
identificeren aanzienlijk makkelijker gaat.
De 2D CHIRP sonarweerkaatsingen worden op de standaard 2D Sonar Weergaves getoond. De beelden van de 2 sonarbundels kunnen
afzonderlijk, naast elkaar of overlappend worden weergegeven.

20°
200kHz

Deze transducer heeft een smalle middenbundel van 20º, die weer omringd wordt door een 2e
bundel met een hoek van 60º. Dit resulteert in een bereik dat even groot is als uw diepte. Dit
resulteert in een bereik dat even groot is als uw diepte. Dus bij een diepte van 6 mtr. heeft u een
bereik van 6 mtr. breed.
Het weergeven van de CHIRP sonarbundels kan worden ingesteld op 3 verschillende
schermfrequenties: Medium, Hoog, Medium/Hoog. Meer informatie, lees: Montage Informatie
/ transducerinstellingen wijzigen.

60°

83kHz

60 Degree Total Coverage

Sonar
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CHIRP MEGA Side Imaging Sonar (XM 14 20 MSI T)
M.b.v. de CHIRP Side Imaging Sonar ziet u Side Imaging Sonar, Down Imaging
Sonar en Dual Beam Sonar PLUS op uw headunit.
Side Imaging (blauwe gedeeltes) maakt gebruik van 2 nauwkeurige, zijwaarts
gerichte sonarbundels. Het dekkingsgebied is bovenin erg smal, maar onderin zeer
breed uitlopend. De bundels geven een smalle strook van de bodem weer met een
beeldweergave van hoge resolutie.
De Side Imaging bundels kunnen op 3 frequenties worden ingesteld: MEGA,
455kHz of 800 kHz. Selecteer MEGA voor het scherpste beeld met de beste
resolutie en een totaal breedtebereik van 76 mtr. Selecteer 800 kHz als een
alternatief voor de MEGA frequentie en selecteer 455 kHz om een groter
bodemgebied te bestrijken, nm. 244 mtr.
De Down Imaging sonarbundels ( groene gedeeltes) zijn neerwaarts
gericht en scannen het onderwatergebied met flinterdunne, HD
bundels. De bundels zijn van links naar rechts erg breed, maar smal
van voor naar achter. De DI bundels kunnen op 3 frequenties
worden ingesteld: MEGA, 455 kHz (75º) of 800 kHz (45º).
Selecteer MEGA voor het scherpste beeld met de hoogste resolutie
tot 38 mtr. Selecteer de frequentie van 800 kHz als een alternatief voor de
MEGA instelling. Selecteer de 455 kHz frequentie voor een algeheel goede
beeldkwaliteit tot op een diepte van 122 mtr.
De Dual Beam PLUS sonarbundels (magenta en geel gekleurd) leveren u een
kegelvormig bereik direct onder uw boot. Deze sonarweerkaatsingen worden
weergegeven op de 2D Sonar Weergaves op uw headunit. De beelden van de 2
sonarbundels kunnen afzonderlijk, naast elkaar of overlappend worden
weergegeven.
M.b.v. CHIRP sonar (Compressed High-Intensity Radiated Pulse)
kunt u de bundels op een bepaald frequentiebereik (meerdere
mogelijkheden) instellen. Meer informatie, lees: Montage Informatie /
Transducerinstellingen wijzigen. De CHIRP sonar zendt continu
sonarpulses uit op verschillende frequenties zodat u gedetailleerdere
weerkaatsingen ontvangt en vis onderscheiden en identificeren
aanzienlijk makkelijker gaat.
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Sonar instellen
De beschikbare sonar weergaves en de bijbehorende menu opties op uw headunit worden bepaald door de aangesloten transducer en de
ingestelde transducerbron. De geselecteerde transducer moet pingen om tonen van weergaves mogelijk te maken.

Wanneer u een transducer aansluit op de Black Box Sonar of op de Solix headunit, zal deze automatisch in het netwerk worden
waargenomen. De meest geschikte transducerbron wordt gekozen en deze zal automatisch starten met het pingen.
Handmatig een transducerbron selecteren, lees: Montage Informatie / Uw Humminbird Netwerk instellen.
Transducerinstellingen: Om uw transducerinstellingen, sonarfrequenties, diepte offset, maximale diepte te bekijken, lees: Montage
Informatie / Transducerinstellingen wijzigen. U kunt ook www.humminbird.com de transducer installatiegids downloaden en de
troubleshoot opties bekijken.
Sonarinstellingen: U kunt ook de opties: Watertype, storingsfilter, en transducerbundels wijzigen. De belangrijkste sonarinstellingen
vindt u in de optie Instellingen / Sonar. (HOME > Instellingen > Sonar). Wanneer een extra transducer wordt aangesloten (zoals
bijvoorbeeld een 360 Imaging transducer of een Airmar CHIRP transducer), dan zullen de menu opties hiervan automatisch aan het
menusysteem worden toegevoegd. Meer informatie, lees: Montage Informatie / Transducerinstellingen.
OPMERKING: Kijk op de website van uw verkooppunt voor de meest recente transducers en overige accessoires, die geschikt zijn voor uw
Humminbird unit.

Sonar
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Sonar Alarmen
Voordat u begint met navigeren en vissen m.b.v. de Humminbird headunit, stelt u eerst de sonar alarmen in. Om alle sonarfuncties
mogelijk te maken, dient er een transducer correct te zijn aangesloten op de headunit of op het netwerk èn deze moet zijn ingesteld als
de transducerbron.

Sonar Alarmen inschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Alarmen.
3. Selecteer: Alarmen > Sonar.
4. Selecteer een alarm en schakel deze in. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze functie in te schakelen.
5. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de alarmlimiet in te stellen.

Vissen (ondiep)

Schakel dit alarm in wanneer u een alarmmelding wenst wanneer er vis is gedetecteerd in ondiep
water. U kunt het bereik instellen met de schuifbalk.

Vissen (diep)

Schakel dit alarm in wanneer u een alarmmelding wenst wanneer er vis is gedetecteerd in diep
water. U kunt het bereik instellen met de schuifbalk.

Ondiep water

Wanneer de diepte (tot de bodem) lager is dan de door u ingevoerde instelling, krijgt u een
alarmmelding.

Diep water

Wanneer de diepte (tot de bodem) hoger is dan de door u ingevoerde instelling, krijgt u een
alarmmelding.
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2D Sonar

(DualBeam PLUS transducer nodig)
Tijdens het varen, brengt uw Humminbird de diepteverschillen in beeld om zo een profielweergave te maken van de bodemcontour.
De Sonar Weergave geeft de intensiteit van de sonarweerkaatsingen weer in verschillende kleuren. Sterke weerkaatsingen geven
rotsachtige, harde bodems aan (verdichte bodem, rotsen, bomen), terwijl zwakke weerkaatsingen zachte(re) bodems aangeven( zand,
modder) begroeiing en kleine vis. De kleuren om sterke-, medium- of zwakke weerkaatsingen te aan te geven worden gebaseerd op
instellingen bij Bodemweergave en het ingestelde kleurpalet. Meer informatie, lees: Het 2D Voorkeuren Menu openen/ Palet en
Achtergrond wijzigen. U kunt ook het RTS (Real Time Sonar) scherm weergeven, Vis ID+ aan- of uitzetten, de SwitchFire Modus
aanpassen, Gevoeligheid instellen etc.
2D Sonar Weergave: Oorspronkelijk Palet
kleurenbalk
zwak

sterke
weerkaatsingen
(mogelijk rotsen,
boomstronken of
andere structuren)

sterk

medium weerkaatsingen

zwakke weerkaatsingen
(mogelijk beplanting of
kleine vis)

sterke
weerkaatsingen
(mogelijk verdichte
bodem of rotsen)

sonargeschiedenis – oudere weerkaatsingen scrollen links van uw beeldscherm af

OF
veeg om geschiedenis te zien

2D Sonar

beweeg om geschiedenis te zien
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2D Sonar Weergave instellen
De instellingen beschreven in dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt de standaard instellingen gebruiken voor de 2D Sonar Weergave,
maar u kunt de weergave ook naar eigen voorkeur instellen. Meer informatie, lees: Weergaves.

2D Sonar Voorkeuren Menu openen
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u de Sonar Modus, de Zoom Modus, het Kleurenpalet, de Achtergrondkleur, de Bodemweergave en
het RTS Scherm instellen. Meer informatie over weergave voorkeuren, lees: Weergaves.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Voorkeuren.

Sonarmodus wijzigen
De 2D sonargegevens kunnen over het volledige scherm worden getoond. U kunt ook een split weergave kiezen om de bundels ieder
afzonderlijk te tonen of u kunt een Sonar Zoom Weergave tonen.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Sonarmodus.
2. Selecteer een modus, die u wenst toe te passen op de weergave.
Split Sonar Weergave

Normaal

Split (Zoom)

Split (Dubbel)

De 2D Sonar wordt getoond op het volledige scherm.
De weergave wordt opgedeeld in 2 delen. De 2D sonar wordt rechts getoond samen met een
Zoom voorbeeldscherm. Het ingezoomde deel wordt links getoond. Selecteer: Split (zoom) in
het Voorkeuren Menu en u kunt de opties Platte Bodem en de breedte van het ingezoomde deel
instellen.
In deze weergave ziet u de sonarweerkaatsingen van elke neerwaartse bundel afzonderlijk
getoond. Hierdoor kunt u de twee bundels naast elkaar vergelijken.
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Zoommodus instellen
M.b.v. de Zoommodus kunt u bepalen of u het gehele beeld wilt inzoomen of dat deel wat geselecteerd is m.b.v. de cursor. Meer
informatie, lees: Cursor en Zoom gebruiken in Sonar Weergaves.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Zoommodus.
2. Selecteer: Scherm zoomen of Cursor zoomen.

Scherm zoomen

D.m.v. 2 vingers naar elkaar/uit elkaar bewegen op het touchscreen of op +/- ZOOM knoppen
drukken wordt de weergavebeeld uitvergroot.

Cursor zoomen

D.m.v. 2 vingers naar elkaar/uit elkaar bewegen op het touchscreen of op +/- ZOOM knoppen
drukken wordt het gebied geselecteerd m.b.v. de cursor uitvergroot.

Het Kleurenpalet wijzigen
M.b.v. het Sonarkleuren Menu wijzigt u de weergave kleuren van de sonarweerkaatsingen.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Sonarkleuren.
2. Selecteer een kleurenpalet.
TIP SNELLER WERKEN! Deze instelling kunt u ook wijzigen in de statusbalk.
Sonar Weergave met aangepast Palet en Achtergrond

voorbeeldscherm
menu

geselecteerd

palet opties
zwak

sterk
origineel

2D Sonar

1

2

3
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groen

rood

Bodem Weergave naar uw voorkeur instellen
Hiermee bepaalt u hoe de sonarweerkaatsingen van bodem en structuur worden weergegeven op uw beeldscherm. Er zijn veel
mogelijkheden om de bodem weer te geven op uw scherm.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Bodem Weergave.
2. Selecteer: Structuur ID of Witte Lijn. Selecteer vervolgens de opties: Bodemvulling en Onderlijn om deze toe te voegen aan de
weergave.
2D Bodemweergave met de opties weergegeven

sonar
opties
menu

Structuur ID

M.b.v. Structuur ID worden de zwakkere weerkaatsing blauw weergegeven en en sterke
weerkaatsingen worden rood weergegeven (originele palet) Wanneer het palet wordt gewijzigd,
worden de kleuren weergegeven volgens het ingestelde palet.

Witte Lijn

Bij Witte Lijn worden de sterke weerkaatsingen wit weergegeven waardoor er een
witte strook weergegeven wordt. Dit resulteert in een zeer duidelijke bodemcontourlijn op uw
beeldscherm.

Bodemvulling

Selecteer deze optie wanner u de gearceerde bodem ingevuld wilt zien met een kleur. Dit heft als
voordeel dat u de bodem duidelijk in beeld ziet.

Onderlijn

Selecteer Onderlijn wanneer u de dieptemeting van de ingestelde Dieptebron (of van een andere
digitale dieptebron) weergegeven wilt zien. Meer informatie, lees: Uw Humminbird Netwerk
instellen.
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Het RTS scherm tonen
Het RTS scherm geeft de diepte en de intensiteit van de sonarweerkaatsing aan. Het wordt zo snel mogelijk ge-update voor actuele
dieptemetingen en toont alleen sonarweerkaatsingen van de bodem, structuren en vis, die zich in de transducerbundel bevinden.
Wanneer u m.b.v. de cursor de sonargeschiedenis bekijkt, zal het sonarbeeld stilstaan, maar het RTS scherm blijft real time
sonarweerkaatsingen weergeven.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: RTS scherm.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen. Kies vervolgens het type RTS scherm.

Kleur (A-Scope)

De sonarweerkaatsingen worden in kleur weergegeven en vullen de gehele breedte van het RTS
scherm

Kleur (Breed)

De sonarweerkaatsingen worden in kleur weergegeven en vullen de gehele breedte van het RTS
scherm

Mono

De sonarweerkaatsingen worden met een zwarte kleur getoond.

Vis ID+ aan- of uitschakelen
Wanneer Vis ID+ aan staat, worden er vispictogrammen weergegeven in de Sonar Weergave. De kleur van deze vissymbolen geeft
aan in welke bundel de vis is gedetecteerd. De diepte waarop de vis zich bevindt wordt boven het vissymbool getoond. Wanneer de
Vis ID niet geactiveerd is, toont de fishfinder alleen de standaard onbewerkte weerkaatsingen op uw beeldscherm.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Vis ID+.
2. M.b.v. onderstaande opties kunt u de weergave van de vissymbolen naar wens/behoefte afstellen.

Vis pictogrammen

Visdiepte

Vis ID Gevoeligheid

Vis Alarmen

2D Sonar

Wanneer een vis wordt gedetecteerd, wordt er een vissymbool weergegeven in de 2D Sonar
Weergave.
Oranje vis pictogrammen: vis gedetecteerd in de 83 kHz of 50 kHz bundel
Blauwe pictogrammen: vis gedetecteerd in de smalle 200 kHz bundel.

De diepte waarop de vis zich bevindt, wordt boven het vis pictogram getoond.
Met deze optie bepaalt u het (gevoeligheids)niveau van de Vis ID. Hoe lager de instelling, des te
minder zwakkere- , maar des te meer sterkere weerkaatsingen (= grotere vissen) u ziet.
Hoe hoger de instelling, des te meer zwakkere weerkaatsingen zoals aasvis en kleine vissen er in
beeld gebracht zullen worden
U ziet een alarmmelding op uw beeldscherm wanneer uw unit vis signaleert, welke overeenkomt
met het ingestelde formaat.
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2D Sonar Weergave (Split Dubbel) met RTS scherm en Vis ID+ ingeschakeld

dieptemeting
vis

dieptemeting
vis

vis
pictogram
(83 kHz bundel)

vis pictogram
(200 kHz
bundel)

RTS scherm op
A-Scope ingesteld
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Overlays 2D Sonar Weergave wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u bepalen of u informatie op de weergave wilt tonen of juist niet. In de 2D Sonar weergave kunt u het
volgende tonen: Dieptelijnen, Dieptebereik, een kleurenbalk van het geselecteerde palet, temperatuurgrafiek, bundelfrequentie, en
gegevensoverlays. De gegevens van de Digitale aflezingen kunt u als een overlay tonen, maar ook in een gegevensbalk. Hoe de
gegevensbalk te tonen, lees: Weergaves / Een gegevensbalk tonen. Meer informatie over gegevensoverlays, lees: Weergaves.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Tik op het menu of selecteer een optie m.b.v. de bediening stick en plaats een vinkje in het selectievakje.
(vinkje = zichtbaar, leeg = verborgen).

overlays selecteren voor de 2D Sonar Weergave
kleurenbalk geeft geselecteerde palet aan

temperatuur
grafiek
gegevens
overlays
dieptelijn

dieptebereik
toont
schaalverdeling
tussen het bovenen het
onderbereik

frequentie

2D Sonar
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Instellingen 2D Sonar Weergave aanpassen
M.b.v. de menu opties in het X-Press Menu kunt u Gevoeligheid en Bereik aanpassen terwijl u vist. U kunt een bepaalde diepte
markeren en u kunt ook bepalen hoe snel de sonargeschiedenis over uw beeldscherm scrolt. Door één voor één de menu opties aan te
passen, bepaalt u of u meer of juist minder van de sonarweerkaatsing wenst te zien.
U kunt ook de voorkeuzeknoppen gebruiken met een Weergave op het beeldscherm.
2D Sonar Weergave aanpassen
Sonar
X-Press
Menu

bovengrens
dieptebereik

gevoeligheid

oppervlakteruis
dieptemarkering

RTS scherm
updates
in real time
(A-Scope)

ondergrens
dieptebereik

kaartsnelheid
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Weergave instellingen aanpassen
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Gevoeligheid, Contrast of Kaartsnelheid.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om deze opties in te stellen naar wens.

Gevoeligheid

Hiermee bepaalt u hoeveel details er worden weergegeven. Deze instelling heeft betrekking op
alle sonarfrequenties. Deze optie la(a)g(er) instellen voorkomt vertroebeling van uw beeld in bijv.
modderig- of troebel water. In zeer helder of diep water kunt u de Gevoeligheid hoger instellen
om zo zwakkere weerkaatsingen, die mogelijk interessant zijn, te zien.
TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kunt ook wijzigen m.b.v. de Draaiknop.

Contrast

Kaartsnelheid

M.b.v. Contrast kunt u een specifiek bereik van het Sonar kleurenpaletten kiezen om de
sonarweerkaatsingen in weer te geven. When Contrast is set to 20 (default], the entire Sonar
Wanneer het Contrast op -20- is ingesteld (=standaard instelling) zal het gehele sonarkleuren palet
(weergegeven in de kleurenbalk) worden gebruikt om zwakke en sterke weerkaatsingen weer te
geven. Wordt het Contrast hoger ingesteld, dan wordt het bovenste gedeelte van de kleurenbalk
gebruikt om de sonarweerkaatsingen (zowel zwak als sterk) weer te geven. Wordt het Contrast
lager ingesteld, dan wordt het onderste gedeelte van de kleurenbalk gebruikt om de
sonarweerkaatsingen (zwak en sterk) weer te geven.
Hiermee bepaalt u met welke snelheid de sonarinformatie over uw beeldscherm (en hier aan
gekoppeld de hoeveelheid weergegeven details) beweegt. Een hoge kaartsnelheid laat meer
details zien. Bij een langzame kaartsnelheid blijft de sonarinformatie langer in beeld

Oppervlakteruis filteren
Hiermee kunt u storende oppervlakteruis van o.a. algen, luchtbellen e.d. aan de bovenzijde van de Weergave reduceren. Hoe lager de
instelling, des te minder oppervlakteruis er weergegeven wordt. Hoe hoger de instelling, des te meer oppervlakteruis er weergegeven
wordt.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties > Oppervlakteruis.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om de optie aan te passen.

2D Sonar
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De SwitchFire Modus wijzigen
M.b.v. SwitchFire bepaalt u hoe de sonarweerkaatsingen in de Sonar Weergave worden getoond.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: SwitchFire.
3. Selecteer: Heldere Modus or Max Modus.
Switchfire: Heldere Modus

Switchfire: Max Modus

Tik om het SwitchFire menu in de statusbalk te openen.

Tik om het SwitchFire menu in de statusbalk te openen.

In de Heldere modus ziet u minder verstorende ruis.
De sonarweerkaatsingen worden softwarematig gefilterd en
alleen vis en structuren worden gedetailleerd weergegeven, resulterend in
een schoon, rustig, scherp en helder beeld.
U ziet dus veel meer details van vis en objecten in de transducerbundel.
Een grote visboog op het scherm betekent dus ook dat er een grote vis is
gedetecteerd.

In de Max modus ziet u onbewerkte sonarweerkaatsingen. In deze modus
ziet u veel (verbazingwekkende) details betreffende objecten, spronglagen
en/of waterstromingen. (bijv. plankton, wieren/algen in bloei, kleine
aasvis). Vis in de bundel wordt weergegeven als visbogen of banaantjes.
.

.

TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kan ook via het menu in de statusbalk worden gewijzigd. Bekijk afbeeldingen hierboven.
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Het Bereik instellen
M.b.v. onderstaande stappen bepaalt u het deel van de waterkolom, het minimale- en maximale dieptebereik, dat wordt weergegeven
op uw beeldscherm. Bijvoorbeeld: Wanneer u alleen geïnteresseerd bent in het gebied tussen 6 en 15 mtr. diepte, dan stelt u de
bovengrens in op 6 mtr. en het lager bereik diepte op 15 mtr. De Sonar Weergave zal alleen dat tussengebied van 9 mtr. gedetailleerder
tonen zonder wateroppervlak of bodem.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Bereik.
3. Selecteer: Bovengrens. Houd uw vinger op de schuifbalk of druk op de ENTER knop om deze optie naar wens in te stellen.
4. Selecteer: Lager Bereik.
Auto: Plaats de schuifbalk op AUTO: Wanneer u deze instelling op –AUTOmatisch- instelt, wordt de unit zo geprogrammeerd dat de
bodem(contourlijn) gevolgd wordt.
Handmatig: Plaats de schuifbalk op Handmatig: U kunt deze optie ook handmatig afstellen om een gebied op een specifieke diepte te
bekijken.

Een dieptemarkeerder tonen
Om een specifieke diepte te markeren in de weergave schakelt u deze optie in. Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus.
Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Gebruikersmodus wijzigen.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Dieptemarkeerder.
4. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
5. Houd uw vinger op de schuifbalk of druk op de ENTER knop om deze optie in te stellen.

Frequenties selecteren
Wanneer er meerdere bundels beschikbaar zijn, kunt u afzonderlijke frequenties tonen in de 2S Sonar Weergave. Meer informatie, lees:
Montage Informatie / Uw Humminbird Netwerk instellen en/of Transducerinstellingen instellen of wijzigen.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op het Frequentie Menu in de statusbalk.
OF
Druk op de MENU knop. Selecteer: Sonaropties > Voorkeuren > Schermfrequentie.
2. Selecteer een frequentie uit de lijst.
OPMERKING: De unit gebruikt een sonarbron met slechts 1 bundelfrequentie; de frequentielijst biedt geen andere opties aan.

TIP SNELLER WERKEN! U kunt deze optie ook wijzigen door de ENTER knop ingedrukt te houden.

2D Sonar
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2D Sonar Weergave
tik aan om het SwitchFire Menu in de statusbalk te openen.

frequentie
menu

OF
tik om te selecteren

houd ingedrukt
om optie te wijzigen

Bundel Gevoeligheid aanpassen
Afhankelijk van uw model Humminbird kunt u de gevoeligheid van afzonderlijke frequenties instellen. De beschikbare frequenties zijn
afhankelijk van uw type Humminbird en de aangesloten transducer. M.b.v. de volgende stappen stelt u de gevoeligheid van één bundel
in.
1. Met een 2D Sonar Weergave in beeld, tik op Sonar (2D) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Medium of Hoge Gevoeligheid Offset.
4. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om deze optie in te stellen naar wens.
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Side Imaging

(Side Imaging transducer nodig)

De beelden die u ziet op het Side Imaging sonarbeeld worden opgebouwd m.b.v. sonartechnologie. Bij elke ping wordt er een nieuw
beeld samengesteld uit de weerkaatsingen ontvangen door de transducer. Het beeld scrolt als het ware over uw beeldscherm van rechts
naar links. De rechter strook is dus altijd de meest recente informatie. De SI transducer scant het water met flinterdunne, H(igh)
D(efinition) sonarbundels. Deze bundels zijn erg breed van links naar rechts, maar flinterdun van voor naar achteren. De Side Imaging
bundels ‘lichten’ bodemcontour, structuren en vis op. De bodemsamenstelling bepaalt de intensiteit van de sonarweerkaatsing.
De stijgende helling kaatst sonarweerkaatsingen beter terug dan een dalende helling.
Side Imaging Weergave

booticoon
Nieuwe Side Imaging weerkaatsingen
ziet u boven in beeld. Oudere Side
Imaging sonarinformatie scrolt naar
beneden het beeld af.

waterkolom

lichte schaduwen
bodem
weerkaatsing

donkere
schaduwen
schaduwen

M.b.v. van de lichtere- en donkere delen in het beeldscherm kunt u de objecten als volgt interpreteren:
Schaduwen: Hoe langer de schaduw, hoe langer het object. Vis heeft ook een schaduw op de bodem. Hieruit kunt u opmaken hoe
dicht de vis zich bij de bodem bevindt.
Lichte(re) schaduwen: zijn objecten en/of terrein met een hogere dichtheid (bijv. hout, stenen) of stijgend terrein.
Waterkolom: Toont de waterdiepte onder de boot op een specifiek moment. De breedtevariaties geven de diepteverschillen tussen
boot en bodem aan terwijl u over dit onderwatergebied vaart. Bekijk de afbeelding hierna: De Side Imaging Weergave interpreteren.
Witte strepen of wolkige gebieden kunnen vis zijn.
Donkere schaduwen zijn zwakke weerkaatsingen (bijv. modder, zand) of dalend terrein.
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de Side Imaging Weergave interpreteren

Om te visualiseren hoe Side Imaging werkt, hebben we de afbeelding in het midden en ook op het laagste punt van de waterkolom
gevouwen. Het rechtopstaande gebied is de waterkolom en u ziet de diepteverschillen tussen de bodem en uw boot. Deze
breedtevariaties geven de diepteverschillen tussen boot en bodem aan terwijl u over dit onderwatergebied vaart.
Voor optimale prestaties Side Imaging:

Vaarsnelheid:
Navigatie:

3-9 km/u
in een rechte lijn
zo min mogelijk wenden
voorkom schommelingen
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Side Imaging Weergave instellen
De instellingen voor dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt de standaard instellingen gebruiken of u kunt de instellingen naar uw
wensen/behoeften instellen. Meer informatie, lees: Weergaves.

Side Imaging Voorkeuren Menu openen
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u een bepaalde bundel tonen, zoommodus instellen, het Kleurenpalet instellen, Contourmodus
inschakelen en SI Navigatie starten. Meer informatie over weergave voorkeuren, lees: Weergaves.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Voorkeuren.

Bundel (zijde) selecteren om te tonen
De Side Imaging Weergave toont beide bundels in de weergave. U kunt er ook voor kiezen de linker- of de rechterkant van de SI
transducerbundels te tonen.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: SI Zijde.
2. Selecteer de zijde die u wilt zien.

Kleurenpalet wijzigen
M.b.v. het Sonarkleuren Menu kiest u een ander kleurenpalet om de sonarweerkaatsingen te tonen in de weergave.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Sonarkleuren.
2. Selecteer een kleurenpalet.
Side Imaging Weergave met een aangepast kleurenpalet

kleurenpalet ingesteld op:
groen

voorbeeldscherm
menu
geselecteerd

TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kunt u ook in de statusbalk wijzigen.
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Contourmodus in-/uitschakelen
Hiermee bepaalt u of de waterkolom wordt weergegeven of niet in de Side Imaging Weergaves. Wanneer deze Modus -Uit- staat, ziet u
de waterkolom. De positiebepaling van een doel wordt gebaseerd op de schuine afstand tot het doel. Wanneer deze modus -Aan- staat,
ziet u de waterkolom niet en vormt de bodem 1 vlakke lijn ondanks de diepteverschillen. De Side Imaging bundels worden gescheiden
d.m.v. een verticale lijn. De positiebepaling van de vis is mogelijk eenvoudiger wanneer de waterkolom niet wordt weergegeven.
U ziet nm. vis/het doel in een loodrechte lijn op een bepaalde afstand.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Contourmodus.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in- of uit te schakelen.

Contourmodus uit

Contourmodus aan

waterkolom getoond op de Side Imaging Weergave

waterkolom verborgen op de Side Imaging Weergave

SI Navigatie in- / uitschakelen
Hiermee kunt u bepalen hoe het booticoon wordt weergegeven in de Side Imaging Weergaves. Meer informatie, lees: Navigeren in
Sonar Weergaves. Wanneer deze menu optie aan staat, geeft het booticoon tijdens het navigeren aan in welke richting de boot moet
draaien om het volgend Waypoint te bereiken. Wanneer deze menu optie uit staat, zal het booticoon tijdens navigatie te zien zijn. U
kunt gewoon Waypoints markeren en Navigatie starten van uit een Side Imaging Weergave.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: SI Navigatie.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in- of uit te schakelen.
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Overlays Side Imaging Weergaves wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u informatie tonen of verbergen in de weergave. In de Side Imaging Weergave kunt u het volgende
tonen: Booticoon, Afstandslijnen, Bereikintervallen, Zijlabels, Frequentielabels en Gegevensoverlays. Hoe de gegevensbalk te tonen,
lees: Weergaves / Een gegevensbalk tonen. Meer informatie over gegevensoverlays, lees: Weergaves.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Tik op het menu of selecteer een optie m.b.v. de bediening stick en plaats een vinkje. (vinkje = zichtbaar, leeg = verborgen).
Overlays selecteren voor de Side Imaging Weergave

bereikinterval
zijlabel

zijlabel
booticoon

afstandslijn

gegevens
overlays

frequentie
label
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Instellingen Side Imaging Weergave aanpassen
M.b.v. de menu opties in het X-Press Menu kunt u Gevoeligheid, Contrast, Scherpte en het Bereik aanpassen terwijl u vist. U kunt ook
bepalen hoe snel de sonargeschiedenis over uw beeldscherm scrolt en u kunt een bepaald bereik markeren. Door één voor één de menu
opties aan te passen, bepaalt u of u meer of juist minder van de sonarweerkaatsing uit de Side Imaging bundel wenst te zien.

Weergave instellingen aanpassen
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Gevoeligheid, Contrast, Kaartsnelheid of Scherpte.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om de optie in te stellen.
Side Imaging Weergave instellingen aanpassen
Side Imaging
X-Press Menu

contrast

Gevoeligheid

Hiermee bepaalt u hoeveel details er worden weergegeven. Deze instelling heeft betrekking op
alle sonarfrequenties. Deze optie la(a)g(er) instellen voorkomt vertroebeling van uw beeld in bijv.
modderig- of troebel water. In zeer helder of diep water kunt u de Gevoeligheid hoger instellen
om zo zwakkere weerkaatsingen, die mogelijk interessant zijn , te zien.
TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kunt ook wijzigen m.b.v. de Draaiknop.

Contrast

Kaartsnelheid

Scherpte

M.b.v. Contrast kunt u de lichte en donkere delen van de Side Imaging gegevens accentueren om
uw beeld te verduidelijken.
Hiermee bepaalt u met welke snelheid de sonarinformatie over uw beeldscherm (en hier aan
gekoppeld de hoeveelheid weergegeven details) beweegt. Een hoge kaartsnelheid laat meer
details zien. Bij een langzame kaartsnelheid blijft de sonarinformatie langer in beeld.
M.b.v. deze optie kunt u een filterniveau selecteren om de randen van de Side Imaging gegevens
te verscherpen.
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De SwitchFire Modus wijzigen
M.b.v. SwitchFire bepaalt u hoe de sonarweerkaatsingen in de Side Imaging Weergave worden getoond.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: SwitchFire.
3. Selecteer: Heldere Modus or Max Modus.

Heldere Modus

Max Modus

In de Heldere modus ziet u minder verstorende ruis. De sonarweerkaatsingen worden
softwarematig gefilterd en alleen vis en structuren worden gedetailleerd weergegeven, resulterend
in een schoon, rustig, scherp en helder beeld. U ziet dus veel meer details van vis en objecten in
de transducerbundel. Een grote visboog op het scherm betekent dus ook dat er een grote vis is
gedetecteerd.
In de Max modus ziet u onbewerkte sonarweerkaatsingen. In deze modus ziet u veel
(verbazingwekkende) details betreffende objecten, spronglagen en/of waterstromingen. (bijv.
plankton, wieren/algen in bloei, kleine aasvis). Vis in de bundel wordt weergegeven als visbogen
of banaantjes.

TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kan ook via de statusbalk worden aangepast.

Het Bereik instellen
M.b.v. onderstaande stappen bepaalt u het deel van de waterkolom, het minimale- en maximale dieptebereik, dat wordt
weergegeven op uw beeldscherm.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Bereik.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk om AUTO of Handmatig te selecteren of druk op de ENTER knop.

Auto

Handmatig

Side Imaging

Wanneer u deze instelling op –AUTOmatisch- instelt, wordt de unit zo geprogrammeerd dat de
bodem(contourlijn) gevolgd wordt.
Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt. Stel deze optie laag in
wanneer u zich op een kleiner deel van de kolom wilt concentreren en meer details wil zien. Stel
deze optie hoger in om een groter gebied van de waterkolom te bekijken en een overzicht van de
details te zien.
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range marker

Markeerlijnen afstand tonen
U gebruikt deze optie om een bepaalde afstand in de weergave te
tonen. Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus. Meer
informatie, lees: Het Menusysteem / de Gebruikersmodus wijzigen.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in
de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties > Afstandsmeter.
3. Selecteer: Links markeren of Rechts markeren.
4. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze
optie in te schakelen.
5. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop
ingedrukt om deze optie in te stellen.

Frequenties selecteren
Wanneer er meerdere bundels beschikbaar zijn, kunt u afzonderlijke frequenties tonen in de Side Imaging Weergave. Meer informatie,
lees: Montage Informatie / Uw Humminbird Netwerk instellen en/of Transducerinstellingen instellen of wijzigen.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op het Frequentie Menu in de statusbalk.
OF
Druk op de MENU knop. Selecteer: SI Frequentie selecteren.
2. Selecteer een frequentie uit de lijst.
OPMERKING: Wanneer de unit een sonarbron met slechts 1 bundelfrequentie gebruikt, zal de frequentielijst geen andere opties aanbieden.

TIP SNELLER WERKEN! U kunt deze optie ook wijzigen door de ENTER knop ingedrukt te houden.

SI Gevoeligheid Offset aanpassen

SI Gevoeligheid Offset aanpassen
In het geval dat de gevoeligheid van de Side Imaging transducers niet
goed afgesteld zijn, kunt u het verschil tussen de linker en rechter Side
Imaging bundel corrigeren.
1. Met een Side Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (SI) in
de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: SI Gevoeligheid Offset.
4. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om
de optie af te stellen.
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Down Imaging

(Down Imaging of Side Imaging Transducer nodig)

De beelden die u ziet op het Down Imaging sonarbeeld worden opgebouwd m.b.v. sonartechnologie. Bij elke ping wordt er een nieuw
beeld samengesteld uit de weerkaatsingen ontvangen door de transducer. Het beeld scrolt als het ware over uw beeldscherm van rechts
naar links. De rechter strook is dus altijd de meest recente informatie. De DI transducer scant het water met flinterdunne, H(igh)
D(efinition) sonarbundels. Deze bundels zijn erg breed van links naar rechts, maar flinterdun van voor naar achteren. De Down
Imaging bundels ‘lichten’ bodemcontour, structuren en vis op.
Down Imaging Weergave: Origineel Palet

witte
strepen/
wolkige
gebieden

schaduw
lichte
schaduwen

donkere
schaduwen

Sonargeschiedenis – oudere weerkaatsingen scrollen links van uw beeld af

Gebruik de lichte en donkere delen op het beeldscherm om de objecten in het onderwatergebied onder uw boot te interpreteren.
Donkere schaduwen zijn zwakke weerkaatsingen (bijv. modder, zand) of dalend terrein.
Lichte(re) schaduwen zijn objecten en/of terrein met een hogere dichtheid (bijv. hout, stenen) of stijgend terrein. Een (zeer) harde
bodem kan zelfs wit worden weergegeven.
Witte strepen of wolkige gebieden kunnen vis zijn.
Deze schaduwen worden niet veroorzaakt door licht, maar door het tekort aan sonarweerkaatsingen. Schaduwen kunnen u nog meer
informatie geven dan de weerkaatsing zelf. Objecten op de bodem hebben een sonarschaduw. Hoe langer de schaduw, hoe
langer/hoger het object is. Vis heeft ook een schaduw op de bodem. Hieruit kunt u opmaken hoe dicht de vis zich bij de bodem
bevindt.

Down Imaging
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Down Imaging Weergave instellen
De instellingen in dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt de standaard instellingen gebruiken of u kunt de instellingen naar uw eigen
voorkeuren instellen. Meer informatie, lees: Weergaves.

Down Imaging Voorkeuren Menu openen
M.b.v. het Voorkeuren Menu kunt u het Palet, de Zoommodus en Bodem onderlijn instellen. Meer informatie, lees: Weergaves.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar(DI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Voorkeuren.

Het Kleurenpalet wijzigen
M.b.v. het Sonarkleuren Menu kunt u de kleuren wijzigen van de sonarweerkaatsingen in de weergave.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Palet.
2. Selecteer een kleurenpalet.
Down Imaging Weergave met een aangepast kleurenpalet

voorbeeldscherm
menu

geselecteerd

palet ingesteld
op groen
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Zoommodus instellen
M.b.v. de Zoommodus kunt u bepalen of u het gehele beeld wilt inzoomen of dat deel wat geselecteerd is m.b.v. de cursor.
Meer informatie, lees: Cursor en Zoom gebruiken in Sonar Weergaves.
1. In het Voorkeuren Menu, selecteer: Zoommodus.
2. Selecteer: Scherm zoomen of Cursor zoomen.

Scherm zoomen

D.m.v. 2 vingers naar elkaar/uit elkaar bewegen op het touchscreen of op +/- ZOOM knoppen
drukken wordt de weergavebeeld uitvergroot.

Cursor zoomen

D.m.v. 2 vingers naar elkaar/uit elkaar bewegen op het touchscreen of op +/- ZOOM knoppen
drukken wordt het gebied geselecteerd m.b.v. de cursor uitvergroot.

De Bodem onderlijn tonen
Plaats een vinkje bij de optie Onderlijn om de dieptemeting van de dieptebron (of van geselecteerde transducer of van een andere
digitale dieptebron) als een lijn te tonen in de weergave. Meer informatie over bronnen selecteren, lees: Uw Humminbird Netwerk
instellen.
1. In het Voorkeuren Menu, tik op Onderlijn of druk op de ENTER knop.

Down Imaging Weergave met onderlijn in beeld

onderlijn
geselecteerd

onderlijn
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Overlays Down Imaging Weergaves wijzigen
M.b.v. het Overlays Menu kunt u informatie tonen of verbergen in de weergave. In de Down Imaging Weergave kunt u het volgende
tonen: Booticoon, Frequentielabels en Gegevensoverlays. Digitale aflezingen kunnen als een overlay worden getoond of in een
gegevensbalk. Hoe de gegevensbalk te tonen, lees: Weergaves / Een gegevensbalk tonen. Meer informatie over gegevensoverlays,
lees: Weergaves.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (DI) in de statusbalk of druk 1x op de Menu knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Overlays.
4. Tik op het menu of gebruik de Draaiknop om een vinkje te plaatsen. (vinkje= zichtbaar, leeg= verborgen)
Overlays selecteren voor in de Down Imaging Weergave

dieptelijn

gegevensoverlays

dieptebereik
toont
schaalverdeling
tussen het
bovenen het
onderbereik

frequentie
label
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Instellingen Down Imaging Weergave aanpassen
M.b.v. de menu opties in het X-Press Menu kunt u Gevoeligheid en het Bereik aanpassen terwijl u vist. U kunt ook bepalen hoe snel de
sonargeschiedenis over uw beeldscherm scrolt en u kunt een bepaald bereik markeren. Door één voor één de menu opties aan te passen,
bepaalt u of u meer of juist minder van de sonarweerkaatsing uit de Side Imaging bundel wenst te zien.
Down Imaging weergave instellingen aanpassen
Down Imaging
X-Press Menu
bovengrens
dieptebereik
gevoeligheid

ondergrens
dieptebereik

kaartsnelheid
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Weergave instellingen aanpassen
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (DI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Gevoeligheid, Contrast, Kaartsnelheid of Scherpte.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om de optie naar wens in te stellen.

Hiermee bepaalt u hoeveel details er worden weergegeven. Deze instelling heeft betrekking op
alle sonarfrequenties. Deze optie la(a)g(er) instellen voorkomt vertroebeling van uw beeld in bijv.
modderig- of troebel water. In zeer helder of diep water kunt u de Gevoeligheid hoger instellen
om zo zwakkere weerkaatsingen, die mogelijk interessant zijn, te zien.

Gevoeligheid

Contrast

M.b.v. Contrast kunt u de lichte en donkere delen van de Down Imaging gegevens accentueren
om uw beeld te verduidelijken.
Hiermee bepaalt u met welke snelheid de sonarinformatie over uw beeldscherm (en hier aan
gekoppeld de hoeveelheid weergegeven details) beweegt. Een hoge kaartsnelheid laat meer
details zien. Bij een langzame kaartsnelheid blijft de sonarinformatie langer in beeld.

Kaartsnelheid

M.b.v. deze optie kunt u een filterniveau selecteren om de randen van de Down Imaging gegevens
te verscherpen.

Scherpte

De SwitchFire Modus wijzigen
M.b.v. SwitchFire bepaalt u hoe de sonarweerkaatsingen in de Side Imaging Weergave worden getoond.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (DI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: SwitchFire.
3. Selecteer: Heldere Modus or Max Modus.

Heldere Modus

Max Modus

In de Heldere modus ziet u minder verstorende ruis. De sonarweerkaatsingen worden
softwarematig gefilterd en alleen vis en structuren worden gedetailleerd weergegeven, resulterend
in een schoon, rustig, scherp en helder beeld. U ziet dus veel meer details van vis en objecten in
de transducerbundel. Een grote visboog op het scherm betekent dus ook dat er een grote vis is
gedetecteerd.
In de Max modus ziet u onbewerkte sonarweerkaatsingen. In deze modus ziet u veel
(verbazingwekkende) details betreffende objecten, spronglagen en/of waterstromingen. (bijv.
plankton, wieren/algen in bloei, kleine aasvis). Vis in de bundel wordt weergegeven als visbogen
of banaantjes.

TIP SNELLER WERKEN! Deze optie kan ook via de statusbalk worden aangepast.
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Het Bereik instellen
M.b.v. onderstaande stappen bepaalt u het deel van de waterkolom, het minimale- en maximale dieptebereik, dat wordt weergegeven
op uw beeldscherm.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (DI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Bereik.
3. Selecteer: Bovengrens. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de optie in te stellen.
4. Selecteer: Lager Bereik.
5. Auto: Plaats de schuifbalk op Auto: de unit zo geprogrammeerd dat de bodem(contourlijn) wordt gevolgd.
Handmatig: Plaats de schuifbalk op Handmatig en stel zelf de gewenste instelling in.

Een dieptemarkeerder tonen
Om een specifieke diepte te markeren in de weergave schakelt u deze optie in. Dit menu is beschikbaar in de Aangepaste Modus.
Meer informatie, lees: Het Menusysteem / Gebruikersmodus wijzigen.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op Sonar (DI) in de statusbalk of druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropties.
3. Selecteer: Dieptemarkeerder.
4. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
5. Houd uw vinger op de schuifbalk of druk op de ENTER knop om deze optie in te stellen.

Frequenties selecteren
Wanneer er meerdere bundels beschikbaar zijn, kunt u afzonderlijke frequenties tonen in de Down Imaging Weergave. Meer
informatie, lees: Montage Informatie / Uw Humminbird Netwerk instellen en/of Transducerinstellingen instellen of wijzigen.
1. Met een Down Imaging Weergave in beeld, tik op het Frequentie Menu in de statusbalk.
OF
Druk op de MENU knop. Selecteer: Sonaropties > Voorkeuren > DI Schermfrequentie.
2. Selecteer een frequentie uit de lijst.
OPMERKING: Wanneer de unit een sonarbron gebruikt met slechts 1 bundelfrequentie zal de frequentielijst geen andere opties aanbieden.

TIP SNELLER WERKEN! U kunt deze optie ook wijzigen door de ENTER knop ingedrukt te houden.
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Cursor en Zoom gebruiken in Sonar Weergaves

(2D – SI – DI)

U kunt de cursor gebruiken in de 2D Sonar, Side Imaging en Down Imaging Weergaves. M.b.v. een geactiveerde cursor kunt u
sonarweerkaatsingen vergroten in de weergave om de weerkaatsing beter te kunnen bekijken.
OPMERKING: Om de 2D Sonar Weergave in de Split Zoom modus te tonen, lees: 2D Sonar Weergave instellen / Sonar Modus wijzigen.

Zoommodus instellen
In de 2D Sonar Weergaves en de Down Imaging Weergaves kunt u m.b.v. de Zoommodus bepalen of u het gehele beeld wilt inzoomen
of dat deel wat geselecteerd is m.b.v. de cursor. Meer informatie, lees: 2D Sonar Weergave instellen of de Down Imaging Weergave
instellen.
TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook selecteren in de statusbalk.

Touchscreen

Knoppen

1. Met een 2D Sonar Weergave of een Down Imaging
Weergave in beeld, tik op Sonar in de statusbalk.

1. Met een 2D Sonar Weergave of een Down Imaging Weergave
in beeld, druk 1x op de MENU knop.

2. Selecteer: Sonaropties.

2. Selecteer: Sonaropties.

3. Selecteer: Voorkeuren.

3. Selecteer: Voorkeuren.

4. Selecteer: Zoommodus

4. Selecteer: Zoommodus.

5. Selecteer: Scherm zoomen of Cursor zoomen

5. Selecteer: Scherm zoomen of Cursor zoomen

De cursor activeren
Touchscreen
1. Tik op een positie in de 2D Sonar, Side Imaging of
Down Imaging Weergave.

Knoppen
1. Gebruik de bediening stick.

In-/Uitzoomen
Touchscreen

Knoppen

1. Inzoomen: tik 2x op de positie.

1. Inzoomen: Druk op de +ZOOM knop.

2. Uitzoomen: Tik met 2 vingers 1x op het scherm

2. Uitzoomen: Druk op de - ZOOM knop.

OF
1. Inzoomen: Plaats 2 vingers op het scherm en beweeg
deze uit elkaar.
2. Uitzoomen: Plaats 2 vingers op het scherm en beweeg
deze naar elkaar toe.
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Sonar Cursor & Zoom

Cursor Zoom Modus gebruiken (2D Sonar Weergave)
cursor tonen

cursor annuleren

ingezoomd
beeld van
de selectie

locatie van cursor
in de sonar
geschiedenis
(alleen 2D en
DI)

zoomniveau
frequentie
label

OF
tik om de cursor
te activeren

Sonar Cursor & Zoom

schuif 2 vingers uit elkaar
om beeld te vergroten

gebruik bediening stick
om cursor te activeren
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druk op de + ZOOM knop
om de selectie te vergoten

Navigeren in Sonar Weergaves

(2D – SI – DI)

Om waypoints op te slaan en navigatie te starten, heeft uw headunit een positiebepaling nodig van de aangesloten externe – of interne
GPS ontvanger. De Navigatie Menu’s kunt u openen en bedienen via het X-Press Menu, het touchscreen en m.b.v. de knoppen.

Een Waypoint markeren
U kunt een waypoint markeren in de Sonar Weergaves m.b.v. het touchscreen of m.b.v. de knoppen. U kunt een waypoint markeren
van de bootpositie of op de cursorpositie.

Een Waypoint markeren van de bootpositie
Touchscreen

Knoppen

1. Tik op Sonar in de statusbalk.

1. Druk 2x op de MARK knop.

2. Selecteer: Markeren.
3. Selecteer: Waypoint.

Een Waypoint markeren van de cursorpositie.
Touchscreen

Knoppen

1. Houd uw vinger op een positie in de Sonar Weergave.

1. M.b.v. de bediening stick verplaatst u de cursor naar een positie
in de Sonar Weergave.

2. Selecteer: Waypoint.
2. Druk 2x op de MARK knop
Waypoint markeren (2D Sonar View]
cursor tonen

cursor annuleren

cursor

afstand en peiling tot cursorpositie

cursorpositie
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Naar een positie navigeren
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u de navigatie starten naar een positie in Sonar Weergaves. Meer informatie, lees het hoofdstuk:
Over navigeren.

Navigatie starten
Touchscreen

Knoppen

1. Houd uw vinger op een positie in een Sonar
Weergave.

1. Druk op de GO TO knop.
2. Om de navigatie naar een opgeslagen positie te starten,
selecteer: Navigatiegegevens. Selecteer een opgeslagen positie
en druk op de GO TO knop.

2. Selecteer: Ga naar Cursor.

Om een lengte-/breedtegraad positie in te voeren,
selecteer: Lengtegr/Breedtegr.
3. Volg de meldingen op het scherm op om de navigatie te
starten.
OPMERKING: In Side Imaging Weergaves, indien SI Navigatie staat ingeschakeld, zal het booticoon aangeven in welke richting men moet
varen om het volgende waypoint te bereiken. Meer informatie, lees: De Side Imaging Weergave instellen/ SI Navigatie in-/uitschakelen.

Navigatie annuleren
1. Tijdens het navigeren, tik op Sonar in de statusbalk. Selecteer: Ga naar.
OF
Druk op de GO TO knop.
2. Selecteer: Navigatie annuleren.

Sonar & Navigatie
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Sonaropnames
M.b.v. het Sonar Opname Menu kunt u actieve sonarinformatie opnemen. Deze worden opgeslagen op een SD kaart in de kaartsleuf en
u kunt deze opnames bekijken m.b.v. optie: Opnames. Wanneer een opname wordt afgespeeld, zijn de weergaves, die actief waren ten
tijde van het opnemen, nu ook beschikbaar. U kunt ook de weergave instellingen aanpassen en waypoints markeren tijdens het afspelen
van een opname.

Een Opname maken
Wanneer u een sonar opname wilt maken, kunt u selecteren welke bundels worden opgenomen en de waar de sonar opname wordt
opgeslagen. Een sonar opname maken kunt u starten in het Sonar X-Press Menu of m.b.v. de optie: Opnames. Hieronder ziet u de
richtlijnen voor opname m.b.v. het Sonar x-Press Menu.
1. Met een Sonar Weergave (2D, SI, DI) in beeld, tik op Sonar in de statusbalk.
OF
Druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropname.
3. Stel de instelling naar wens af:
Selecteer de Opnamebronnen en
Selecteer de Bundels die u wenst op te nemen.
Selecteer de Opslaglocatie en
Selecteer een (in de kaartsleuf) geplaatste SD kaart.
4. Selecteer: Opname beginnen.

Opnemen stoppen
1. Met een Sonar Weergave (2D, SI, DI) in beeld, tik op Sonar in de statusbalk.
OF
Druk 1x op de MENU knop.
2. Selecteer: Sonaropname.
3. Selecteer: Opnemen stoppen.

Een Opname bekijken
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Opnames.
3. Tik op de naam van de opname of selecteer de opname m.b.v. de bediening stick.
4 . Selecteer: Starten.

Het Afspeel Menu openen
Hier vindt u de opties: Stoppen, Pauzeren, Voorwaarts en Achterwaarts voor de opname die wordt afgespeeld.
1. Bekijk een Sonaropname.
2. Met een Sonar Weergave (2D, SI, DI) in beeld, tik op Sonar in de statusbalk
OF
Druk 1x op de MENU knop.
3. Selecteer: Sonar Afspelen.
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De optie Beelden (op HOME)
M.b.v. deze optie kunt u de opgeslagen (op de headunit of op de SD kaart) Scherm-snapshots tonen. U kunt de snapshots bewerken,
hernoemen, kopiëren en wissen. U kunt ook uw opgeslagen scherm-snapshots (JPG bestanden) bekijken in een diashow.

Een Scherm-Snapshot maken
Hiermee maakt u een afbeelding van de huidige weergave op het scherm. Deze opgeslagen screenshots worden vergezeld van menu’s,
informatievensters, waarschuwingen en meldingen, die op dat moment van toepassing waren. Wanneer de optie Waypoint maken
ingeschakeld is, wordt er ook een waypoint van de bootpositie of cursorpositie opgeslagen wanneer u een snapshot maakt.
Meer informatie, lees: Instellingen Scherm-Snapshots.

1. Houd de GO TO/Scherm-Snapshot knop ingedrukt.

De optie Beelden openen
Wanneer u de optie Beelden opent, ziet u alle scherm-snapshots die op de headunit en op de (in de kaartsleuf geplaatste) SD kaart(en)
zijn opgeslagen. U kunt ook ieder opslaglocatie afzonderlijk bekijken. De beelden kunnen worden gesorteerd op: Naam, datum of
bestandstype.

De optie Beelden openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie Beelden.
Scherm-Snapshots bekijken m.b.v. de optie Beelden

beelden opgeslagen
op de headunit
beelden opgeslagen
op de geplaatste
SD kaart(en)

opgeslagen
scherm-snapshots

Optie Beelden
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Scherm-Snapshots sorteren
1. Bij de optie Beelden, selecteer: Instellingen.
2. Selecteer: Sorteeropties.
3. Selecteer een optie om te sorteren: Naam, Datum of Bestandstype
Om de beelden van nieuw naar ouder te bekijken, selecteer: Volgorde Omkeren.
Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

Scherm-Snapshot instellingen
De scherm-snapshots worden automatisch als een JPG bestand op de headunit opgeslagen. Om de scherm-snapshots op te slaan op een
SD kaart, dan stelt u dit van tevoren in. Wanneer u de optie Waypoint maken inschakelt, wordt er, elke keer dat u een scherm-snapshot
maakt, een waypointpositie opgeslagen.

Scherm-Snapshots op de SD kaart opslaan
1. Plaats een SD kaart in de kaartsleuf van de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer nu de optie: Beelden.
4. Selecteer: Instellingen.
5. Bij Opslaglocatie Scherm-Snapshots, selecteert u een door u geplaatste bron.
( kaartsleuf links= SD kaart 1, kaartsleuf rechts= SD kaart 2, Standaard= Intern geheugen op de headunit)
opslaglocatie selecteren

selecteer
instellingen
kies een
opslagocatie
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Een Waypointmaken m.b.v. Scherm-Snapshot
Wanneer u: Waypoint maken inschakelt in de optie Beelden, wordt er
elke keer wanneer er een scherm-snapshot wordt gemaakt, een
waypointpositie opgeslagen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Beelden.
3. Selecteer: Instellingen.
4. Selecteer: Waypoint maken. Tik op de Aan/Uit knop of druk
op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
Wanneer een scherm-snapshot wordt gemaakt en deze optie staat
ingeschakeld, dan ziet u een waypoint symbool in het voorbeeldvenster, weergegeven in de optie Beelden.
scherm-snapshot opgeslagen met optie: Waypoint maken ingeschakeld

Optie Beelden
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Scherm-Snapshots en Diashow tonen
Wanneer u een opgeslagen scherm-snapshot (jpg bestand) selecteert m.b.v. de optie: Beelden, dan kunt u deze op het volledige scherm
bekijken m.b.v. het touchscreen of de knoppen.
het touchscreen gebruiken voor een opgeslagen scherm-snapshot
start diashow

sluiten

vorige
afbeelding: tik op
pijl of veeg over
het scherm van
links naar rechts
volgende afbeelding:
tik op pijl of veeg
over het scherm van
rechts naar links

Een Scherm-Snapshot tonen
Touchscreen
1. In de optie: Beelden,
tik op een scherm-snapshot.

Knoppen
1. Selecteer een scherm-snapshot m.b.v. de bediening stick.
2. Druk op de ENTER knop.

Naar de vorige/volgende afbeelding scrollen:
Tik op de pijlen aan de zijkant.

Naar de vorige/volgende afbeelding scrollen:
Gebruik de Draaiknop.

Terug naar de optie Beelden:
Tik op het X symbool rechtsboven.

Terug naar de optie Beelden:
Druk op de EXIT knop.
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De Diashow instellen
Scherm-snapshots en foto’s op uw SD kaart kunnen in een diashow worden weergegeven. U kunt hiervoor de standaard instellingen
van de headunit gebruiken, maar u kunt ook de diashow instellen op: Loop (op volgorde getoond) of Shuffle (willekeurig getoond).
1. In de optie: Beelden, selecteer: Instellingen.
2. Om de diashow zo in te stellen dat de beelden op volgorde continu worden getoond, selecteer: Loop. Om de diashow zo in te
stellen dat de afbeeldingen willekeurig worden getoond, selecteer: Shuffle.

De Diashow afspelen
1. Bij Opties, selecteer: start Diashow.
2. Stoppen: Tik op het scherm en druk op het X symbool op het scherm.
OF
Druk op de EXIT knop.

Optie Beelden
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Scherm-Snapshots bewerken
M.b.v. het Afbeeldingopties Menu kunt u de naam bewerken en bestandsinformatie bekijken voor een geselecteerd scherm-snapshot.
U kunt ook scherm-snapshots kopiëren naar een andere opslaglocatie of de scherm-snapshot wissen.

De naam van een scherm-snapshot wijzigen
1. In de optie Beelden, houd uw vinger op een scherm-snapshot.
OF
Selecteer een scherm-snapshot m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Naam. Voer een naam in m.b.v. het toetsenbord.
3. Selecteer: Opslaan.

Scherm-Snapshot Informatie bekijken
Wanneer u een scherm-snapshot opslaat, wordt de datum en tijd waarop deze is gemaakt ook opgeslagen. Wanneer de optie: Waypoint
maken is ingeschakeld, worden de positie en de waypointnaam ook opgeslagen samen met de scherm-snapshot. M.b.v. onderstaande
richtlijnen kunt u de opgeslagen informatie bekijken.
1. In de optie Beelden, houd uw vinger op een scherm-snapshot.
OF
Selecteer een scherm-snapshot m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Informatie.

Een Scherm-Snapshot kopiëren
1. In de optie Beelden, houd uw vinger op een scherm-snapshot.
OF
Selecteer een scherm-snapshot m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Kopiëren.
Om alle scherm-snapshots te kopiëren, selecteer: Alles kopiëren.
Selecteer de locatie waar de kopie moet worden opgeslagen.

Een Scherm-Snapshot wissen
1. In de optie Beelden, houd uw vinger op een scherm-snapshot.
OF
Selecteer een scherm-snapshot m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
2. Selecteer: Wissen.
Om alle scherm-snapshots te wissen, selecteer: Alles wissen.
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Montage Informatie
In dit hoofdstuk staat informatie, die nodig is om nieuwe apparatuur of accessoires aan te sluiten op uw Humminbird headunit. Er zijn
verschillende opstellingen mogelijk voor uw Humminbird Solix headunit. U kunt een netwerk maken bestaande uit meerdere
headunits, accessoires toevoegen aan het Ethernet netwerk, aansluiten op een NMEA 2000 netwerk en transducers toevoegen aan het
systeem m.b.v. de Black Box Sonar. Meer informatie over de nieuwste mogelijkheden en accessoires, bezoek: www. humminbird.com
of vraag een op maat advies aan uw verkooppunt.
Bij elke aanschaf (Transducer, Richtingsensor, Radar, AIS, AutoPilot, etc etc.) worden montage richtlijnen meegeleverd.
Meer informatie, lees de bijgeleverde montage richtlijnen.
Ongebruikte poorten: Wij adviseren u de ongebruikte poorten (aansluitpunten) af te sluiten met een hiervoor bestemde afsluitplug
zodat potentiële (water)schade aan uw headunit wordt voorkomen.
Bekabeling: Wij adviseren u de kabels te labelen met waterproof labels zodat in een later stadium duidelijk is welke kabel van welke
accessoire is.

WAARSCHUWING! Schakel de headunit, alle aangesloten apparatuur en accessoires uit en schakel de hoofdstroomvoorziening uit voordat
u kabels aansluit of loshaalt van de headunit.
VOORZICHTIG! Exporteer alle menu instellingen (en bij voorkeur ook de navigatiegegevens) van de headunit naar een SD kaart voordat
u de software van de headunit update, de unit terugzet naar standaard instellingen en/of units synchroniseert op het netwerk. Meer
informatie, lees: Software update.
OPMERKING: Wanneer u vragen heeft over de montage of over problemen oplossen, raadpleeg de meegeleverde montage richtlijnen of
neem contact op met uw verkooppunt.

Montage Informatie
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Transducerinstellingen instellen of wijzigen

(optioneel)

Wanneer u een transducer aansluit op een Black Box Sonar of op de headunit, zal deze automatisch worden waargenomen in het
netwerk. De meest geschikte transducer wordt gekozen, deze start automatisch met pingen. Wanneer u een extra transducer aansluit op
het netwerk, zal de headunit deze herkennen.
De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn optioneel en kunnen in de volgende gevallen worden toegepast.
Eerste installatie: Wanneer een transducer op de headunit wordt aangesloten, maar niet wordt waargenomen, dan wordt het
Instellingen Menu Eerste Installatie onder de Transducerinstellingen getoond. (zie afbeelding hieronder) Wanneer de transducer wordt
waargenomen, ziet u het transducertype onder de Transducerinstellingen getoond. (bijv. 2D + DI + SI) en de transducer is dan al
geïnstalleerd en correct ingesteld in het systeem. U hoeft niets meer te doen!
Transducermogelijkheden bekijken (optioneel): M.b.v. het Transducerinstellingen Menu kunt u alle mogelijkheden van de
transducer activeren. Controleer of alle mogelijkheden aangevinkt zijn. Plaats een vinkje bij transducertype, bundels en
temperatuursensor. (indien van toepassing).
Diepte Offset instellen (optioneel)
Max Diepte instellen (optioneel)
OPMERKING: Meer informatie over Black Box Sonar en sonar netwerk informatie, lees: Uw Humminbird Netwerk instellen. Om een
Airmar transducer te plaatsen of informatie over problemen oplossen hiervoor zoekt, download de montage gids op:
www.humminbird.com.
OPMERKING: Humminbird heeft de beste instellingen mogelijk gemaakt op de Solix headunit. U kunt de standaard instellingen
gebruiken. U kunt ook de geavanceerde instellingen naar wens en behoefte instellen.

Transducerinstellingen instellen of wijzigen (optioneel)
M.b.v. deze richtlijnen kunt u al de capaciteiten en functies van de transducer inschakelen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Selecteer: Sonarbron.
5. Selecteer: Eerste Installatie.
Wanneer de transducer al is ingesteld, maar u wilt de transducerinstellingen wijzigen, selecteer dan dit

menusymbool.

aansluitlocatie transducer
(aangesloten op de geselecteerde SOLIX headunit)

Transducer
instellingen Menu
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6. Sonarmogelijkheden: In het Transducerinstellingen Menu plaatst u een
vinkje bij elke sonaroptie voor de geselecteerde transducer.

2D Transducerinstellingen
(83/200 kHz of 50/200 kHz)

Bijvoorbeeld: voor een 2D transducer vinkt u het 2D Sonar Menu aan.
Voor een Side Imaging transducer vinkt u 2D Sonar, SI Sonar, en DI
Sonar aan omdat deze transducer alle 3 deze mogelijkheden heeft. Bekijk
de afbeeldingen ter verduidelijking.
OPMERKING: U kunt de mogelijkheden van uw transducer terugvinden op de
verpakking of via de website van uw verkooppunt of via:
www.humminbird.com.

7. Frequenties: Bij elke aangevinkte sonar mogelijkheid, ziet u eronder het
het Frequentie Menu staan. Selecteer dit menu en controleer of alle
frequenties zijn aangevinkt. (U kunt later afzonderlijke frequenties
selecteren om deze te bekijken.)
8. Temperatuur: Wanneer de transducer een temperatuursensor heeft,
plaats dan een vinkje bij: Temp.
9. Max Diepte (optioneel): Wanneer deze optie op Auto staat ingesteld,
wordt de maximale diepte bepaald door de transducer frequentie en de
headunit zal de dieptemetingen uitvoeren wanneer nodig. (binnen de
capaciteiten van uw headunit) Auto is de aanbevolen instelling.

een vinkje plaatsen bij
2D mogelijkheden.

om de transducer
optimaal te laten
functioneren, plaats
een vinkje bij elke
categorie , die de
transducer kan
uitvoeren en pingen

Om de Max. Diepte handmatig in te stellen, selecteer: Handmatig en stel
de schuifbalk op de Maximale diepte instelling in. De transducer zal geen
sonargegevens tonen van het gebied dieper dat u heeft ingesteld. U ziet
dus meer details van het gewenste gebied in de Sonar Weergave.
10. Diepte Offset (optioneel): Hiermee wordt de digitale dieptemeting
aangepast om een correctie door te voeren voor de afstand van de
transducer tot het wateroppervlak.
11. Herhaal de stappen hierboven voor elke transducer.
OPMERKING: Controleer of alle mogelijkheden aangevinkt zijn zodat u kunt
profiteren van alle opties en mogelijkheden van de transducer. Sonarbronnen
kiezen in het netwerk, lees: Uw Humminbird Netwerk instellen.
OPMERKING: De beschikbare menu opties worden bepaald door de
aangesloten transducer.

Bundels selecteren en Frequenties tonen
Wanneer de geselecteerde transducer (sonarbron) meer dan 1 bundel heeft, dan kunt u kiezen welke bundel u in de Sonar Weergave
wilt zien. De bundels die hier in dit menu worden geselecteerd, beïnvloeden alle headunits, die dezelfde sonarbron hebben.
Meer informatie, lees: Uw Humminbird Netwerk instellen / Sonarbronnen selecteren.

Frequenties selecteren voor de 2D Sonar Weergave (optioneel)
De frequenties, die u in dit menu selecteert, beïnvloeden alle headunits die dezelfde sonarbron delen. Bijvoorbeeld: wanneer u de
(gemengde) Medium/Hoog Frequentie selecteert voor 1 headunit en u selecteert de enkelvoudige Medium Frequentie voor een andere
headunit, dan zal de headunit met de enkelvoudige Medium Frequentie toch de Hoge Frequentie op de achtergrond pingen, maar deze
wordt niet getoond.
OPMERKING: Humminbird heeft de beste instellingen mogelijk gemaakt op de Solix headunit. U kunt de standaard instellingen
gebruiken. U kunt ook de geavanceerde instellingen naar wens en behoefte instellen.

TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook selecteren in de statusbalk en in het X-Press Menu in de 2D Sonar Weergave.

Transducerinstellingen
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1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Onder 2D CHIRP, selecteer: 2D CHIRP Frequentie selecteren
5. Selecteer een frequentie.
Meer informatie, bekijk de frequentiemogelijkheden in de tabellen op de volgende pagina’s. Om beschikking te hebben over alle
bundels in de 2D Sonar Weergave, maar deze afzonderlijk te bekijken, verdeeld over meerdere headunits, selecteer dan: Auto,
Medium of de Medium/Hoog Frequentie.
2D CHIRP Sonar Frequenties selecteren

CHIRP sonar

Frequentie
Selecteren Menu
voor 2D CHIRP
Sonar

2D Frequentie selecteren (CHIRP Aan, Uit)

Auto

Auto is de standaard instelling. M.b.v. Auto zijn alle bundels van de sonarbron beschikbaar om te
bekijken in de 2D Sonar Weergave.
Wanneer Auto is geselecteerd, zal de transducer alleen pingen wanner de 2D Sonar Weergave
wordt gebruikt. Dit kan mogelijk onderbrekingen in de sonargeschiedenis veroorzaken wanneer u
de 2D Weergave sluit en later weer wordt geopend. De sonargeschiedenis zonder onderbrekingen
tonen, selecteer dan de bundels met de (gemengde) Medium/Hoog Frequentie.

Medium
Frequentie

Selecteer deze in diep water (dieper dan 244 mtr.) Deze frequentie kan worden gebruikt om
sonarweerkaatsingen van grote diepte bij hogere vaarsnelheden weer te geven. Wanneer de
Medium frequentie staat geselecteerd, dan zal de Hoge frequentie bundel op de achtergrond ook
werkzaam zijn, maar deze wordt niet weergegeven.

Hoge Frequentie

Selecteer deze voor meer detailweergave in ondiep water. (minder dan 244 mtr.)
Wanneer de Hoge frequentie bundel staat geselecteerd, dan is de Medium frequentie bundel niet
beschikbaar.

Medium/Hoog
Frequentie

Selecteer Medium/High wanneer u wilt dat beide bundels continu pingen zodat de
sonargeschiedenis niet wordt onderbroken wanneer u uit de Sonar Weergave gaat.
De weerkaatsingen van beide bundels worden samengevoegd. Eerst ziet u de weerkaatsingen uit
de brede sonarbundel waarna deze vervagen. Vervolgens worden de weerkaatsingen uit de smalle
sonarbundel er over heen weergegeven. De smallere weerkaatsingen vallen meer op.
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Frequenties voor de Side Imaging Weergave selecteren en tonen (optioneel, alleen voor CHIRP MEGA SI modellen)
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk kunt u een frequentie kiezen voor de Side Imaging Weergave.
TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook in de statusbalk en in het X-Press Menu in de Side Imaging Weergave selecteren.

1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Onder Side Imaging CHIRP, selecteer: SI Frequentie selecteren en tonen.
5. Selecteer een frequentie.
Meer informatie, bekijk de SI frequentiemogelijkheden in de tabellen hieronder.

CHIRP MEGA SI Modellen
SI Frequentiemogelijkheden selecteren en tonen Options (CHIRP Uit, Aan)
MEGA

Selecteer Mega voor de beste resolutie, scherpte en bereik (over een totale breedte van 76 mtr.)

800 kHz

Selecteer 800 kHz als een alternatieve frequentie met haarscherpe weerkaatsingen
(over een totale breedte van 76 mtr.)

455 kHz

Selecteer 455 kHZ in diep water voor een overzichtelijke dekking
(over een totale breedte van 244 mtr.)

Frequenties selecteren en tonen voor de Down Imaging Weergave ( optioneel, alleen voor CHIRP MEGA SI modellen)
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk kunt u een frequentie kiezen voor de Down Imaging Weergave. De menu opties worden
bepaald door de aangesloten transducer en welk type Humminbird u heeft.
TIP SNELLER WERKEN! U kunt dit menu ook in de statusbalk en in het X-Press Menu in de Down Imaging Weergave selecteren.

1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Onder Down Imaging CHIRP, selecteer: DI Frequentie selecteren en tonen.
5. Selecteer een frequentie.
Meer informatie, bekijk de DI frequentiemogelijkheden in de tabellen op de volgende pagina.
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CHIRP MEGA SI Modellen
DI Frequentiemogelijkheden selecteren en tonen (CHIRP Uit, Aan)
MEGA

Selecteer Mega voor de beste resolutie, scherpte en bereik (tot 38 mtr.)

800 kHz

Selecteer 800 kHz als een alternatieve frequentie met haarscherpe weerkaatsingen (tot 38 mtr.)

455 kHz

Selecteer 455 kHz in diep water voor een overzichtelijke dekking (tot 122 mtr.)

CHIRP Frequentiespectrum aanpassen (optioneel)
Uw headunit is voorzien van de beste instellingen geschikt een breed aanbod van diverse visomstandigheden. Wij adviseren u het
gehele CHIRP frequentiespectrum toe te passen. U kunt het CHIRP Frequentiespectrum aanpassen om bijv. storende ruis op uw
beeldscherm te beperken of om de instellingen naar eigen wens en behoefte in te stellen. De beschikbare menu opties zijn afhankelijk
van de aangesloten transducer en uw model Humminbird.
Let op: De CHIRP Modus moet aan staan! De beschikbare menu’s worden mede bepaald door de ingestelde schermfrequentie voor
elke weergave.
WAARSCHUWING! Wanneer u niet de standaard meegeleverde transducer heeft gemonteerd, controleer dan of de optionele transducer is
geconfigureerd op de headunit. Meer informatie, lees hoofdstuk: Transducerinstellingen instellen of wijzigen. Meer informatie over optionele
transducer nodig? Neem contact op met uw verkooppunt.

CHIRP Frequentiespectrum aanpassen (2D CHIRP, SI CHIRP, DI CHIRP)
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Onder 2D CHIRP, Down Imaging CHIRP of Side Imaging CHIRP, selecteer: Frequentiespectrum Menu selecteren en tonen.
5. Selecteer: Startfrequentie of Eindfrequentie.
6. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de frequentie in te stellen.
7. Herhaal: Herhaal stappen 5 en 6 om de Start- en Eindfrequentie in te stellen.
8. Sluiten: Druk op de EXIT knop.
9. Herhaal: Herhaal stappen 4 t/m 8 om de Start- en Eindfrequentie in te stellen voor elk sonartype en bundel, die u gaat
gebruiken.
OPMERKING: U kunt ook het bereik van 1 frequentie instellen wanneer de CHIRP is uitgeschakeld.
Meer informatie, lees: CHIRP Sonar in-/uitschakelen.
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2D CHIRP frequentiespectrum instellen

frequentiespectrum voor elke
bundel instellen

CHIRP Sonar in-/uitschakelen
Om de digitale CHIRP Sonar te kunnen bekijken, moet u eerst de CHIRP inschakelen. Om 1 frequentie sonar te bekijken, schakelt u de
CHIRP uit. U kunt ook het frequentiebereik aanpassen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: CHIRP Sonar.
4. Selecteer: 2D CHIRP, DI CHIRP of SI CHIRP.
5. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de Enter knop om deze optie in- of uit te schakelen.
2D CHIRP Sonar uitschakelen

2D CHIRP uitgeschakeld

frequentiebereik instellen
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Watertype aanpassen
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u de optie watertype aanpassen.
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de HOME knop.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: CHIRP Sonar.
Onder Sonarinstellingen, selecteer: Watertype.
Selecteer: Zoet water, Zout water (61m) of Zout ondiep ( ˂ 6.1 mtr.)
Tik op het item of maak uw selectie m.b.v. de bediening stick.

Storingsfilter aanpassen
Hiermee kunt u de storende interferentie/ruis (van bijv. buitenboordmotor, turbulentie of andere sonarapparatuur) op de Sonar
Weergaves beperken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk op de HOME knop.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: CHIRP Sonar.
Onder 2D CHIRP, Down Imaging CHIRP of Side Imaging CHIRP, selecteer: Storingsfilter.
Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om deze optie naar wens in te stellen.

Side Imaging Oriëntatie wijzigen (alleen CHIRP MEGA SI modellen)
M.b.v. de SI oriëntatie bepaald u hoe de Side Imaging bundels worden weergegeven op de Side Imaging Weergave. Deze optie kunt u
gebruiken wanneer de bakboord- en stuurboord bundels verkeerd staan mogelijk a.g.v. foutieve montage van de transducer.
Meer advies hierover, neem contact op met uw verkooppunt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druk op de HOME knop.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: CHIRP Sonar.
Selecteer: Sonarbron
Onder Side Imaging, selecteer de Side Imaging bron.
Open het Transducerinstellingen Menu. Selecteer: SI Oriëntatie.
De bundels tonen zoals de transducer is gemonteerd, selecteer: Normaal.
De bundels omgekeerd tonen ( stuur- en bakboord omgewisseld), selecteer: Omgekeerd.

Max DI inschakelen (alleen CHIRP MEGA SI modellen)
De optie Max DI (aan) wordt meestal in diep water gebruikt om de maximale werking van de Down Imaging bundel in te zetten.
Deze optie uitzetten, levert optimale resolutie in ondiep water.
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de HOME knop.
Selecteer: Instellingen.
Selecteer: CHIRP Sonar. 1
Onder Down Imaging CHIRP, selecteer: Max DI.
Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
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Humminbird Radar instellen

(alleen bij eerste installatie of na reparatie)

De richtlijnen in dit deel zijn alleen van toepassing op de volgende Humminbird radar modellen:
· RH 5
· RH 44
· AS 21RD4KW
· AS 12RD2KW
OPMERKING: Deze richtlijnen zijn niet geschikt voor de Humminbird CHIRP radar!

Radar instellen
Bij de 1e installatie of na reparatie dient de radar te worden in- en afgesteld door een gekwalificeerd radartechnicus. De richtlijnen en
instellingen in dit hoofdstuk zouden maar af en toe nodig moeten zijn. Voordat u de menu’s en opties in dit hoofdstuk gaat toepassen,
raden wij u aan eerst contact op te nemen met uw verkooppunt voor advies.
WAARSCHUWING! De opties in dit hoofdstuk beïnvloeden de werking van de radar. Deze opties dienen alleen te worden afgesteld door
een gekwalificeerd radartechnicus.
LET OP! Voordat de radarinstellingen worden gewijzigd of voordat u de software update of alle instellingen terugzet naar
fabrieksinstellingen, exporteert u eerst de radarinstallatie instellingen. Meer informatie, lees: Radarinstallatie instellingen exporteren)

Radar Installatie Menu openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Radar > Installatie.
Radar Installatie Menu

menu
opties

Radar instellen

voorbeeld
venster
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Triggervertraging
M.b.v. deze optie past u de signaaltiming aan zodat lange rechte doelen ook recht op het scherm worden weergegeven. Bereik en
Regen(ruis) Onderdrukking worden tijdelijk aangepast om de systeeminstellingen te optimaliseren. Wanneer de Triggervertraging is
ingesteld, zal het systeem weer naar de vorige gebruikersinstellingen worden teruggezet.
1. Selecteer: Triggervertraging in het Installatie Menu.
2. Triggervertraging: Houd de vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de triggervertraging in te stellen.
Hoe hoger de instelling, hoe langer de vertraging. Hoe lager de instelling, hoe korter de vertraging.
3. Versterking: M.b.v. de Draaiknop past u de optie Versterking aan. Hiermee wordt de versterking van het radarsignaal geregeld.
4. Sluiten: Tik op het Terug symbool of druk op de EXIT knop.

Main Bang Suppression
U stelt deze optie in om een bereik rondom het schip of in het midden van het radarvenster in te stellen waar het radarsignaal wordt
onderdrukt. De doelen in dit bereik ziet u dus niet.
WAARSCHUWING! Doelen in het Main Bang Suppression Bereik worden niet op de Radar Weergave getoond.

1. Selecteer: Main Bang Suppression in het Installatie Menu.
2. Main Bang Suppression: houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om het Main Bang Suppression
bereik in te stellen. Hoe hoger de instelling, hoe groter de radius/straal rondom het schip en scanner. Hoe lager de instelling hoe
kleiner de radius/straal.
3. U kunt ook de volgende optionele opties instellen:
Versterking of Gain: Regelt de versterking van het radarsignaal.
Zee (ruis) Onderdrukking: M.b.v. deze optie kunt u de hoeveelheid storing/ruis, veroorzaakt door een onrustige zee,
in de weergave verminderen.
Regen (ruis) Onderdrukking: M.b.v. deze optie kunt u de hoeveelheid storing/ruis, veroorzaakt door regen of sneeuw,
in de weergave verminderen.
4. Sluiten: Tik op het Terug symbool of druk op de EXIT knop.

Radar afstellen
De radartechnicus kan de afstelling op automatisch instellen (Automatisch afstellen) of specifieke instellingen handmatig invoeren
(Handmatig afstellen). Het afstellen heeft als doel de instellingen van het radarsysteem te optimaliseren. Voor een optimaal resultaat,
stel de radar af met doelen binnen het bereik, zodat u het beeld en de gegevens kunt zien en zo een optimale afstelling kunt realiseren.
WAARSCHUWING! De radar behoeft nagenoeg geen afstelling, hetzij onder speciale omstandigheden. Voor afstelling, neem contact op met
uw verkooppunt voor advies.

1. Selecteer: Afstellen in het Installatie Menu.
2. Selecteer: Automatisch afstellen of Handmatig afstellen.
Automatisch afstellen: de headunit stopt de radartransmissie en start de automatische afstelling van de radar.
Handmatig afstellen: Grove afstelling of Fijn afstelling. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt
om de opties in te stellen.
3. Sluiten: Tik op het Terug symbool of druk op de EXIT knop.

215

Radar instellen

bereik verhulde sector instellen
sector start

sector eind

sector start- en
sector eind
menu’s

Het bereik van de Verhulde Sector instellen
M.b.v. de optie Sector Verhullen stelt u een gebied in waar de radar niet scant. Dit kan nuttig zijn om te voorkomen dat u storende
reflectie of stoorsignalen op het radarbeeld ziet. Het is wel zo dat u helemaal geen doelen in dit bereik op het beeld ziet.
WAARSCHUWING! De doelen in de Verhulde Sector worden niet in het Radar Weergave getoond.

1. Selecteer: Sector Verhullen in het Installatie Menu.
2. Selecteer: Sector Start. Houd de vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om het beginpunt van het bereik in te stellen.
3. Selecteer: Bevestig. Tik op het menu of druk op de ENTER knop.
4. Selecteer: Sector Eind. Houd de vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om het eindpunt van het bereik in te stellen
5. Selecteer: Bevestig. Tik op het menu of druk op de ENTER knop.
6. Tik op het Terug symbool of druk op de EXIT knop.

Richtingslijn aanpassen
M.b.v. deze optie kunt u de richting in de weergave synchroniseren met de daadwerkelijke richting van het schip zodat het noorden
correct wordt aangegeven in de weergave.
1. Selecteer: Richting aanpassen in het Installatie Menu.
2. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om de richting aan te passen.
3. Tik op het Terug symbool of druk op de EXIT knop.
WAARSCHUWING! Humminbird, Technautic en uw verkooppunt zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden
(waypoints, routes, tracks, groepen, opnames etc.) door (in)directe schade aan uw unit zelf of de software. Maak regelmatig back
ups van de bestanden op uw unit en sla deze op uw PC op. Doe dit m.n. voordat u de software update of de unit terugzet naar
fabrieksinstellingen.

Radar instellen
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De Radarinstallatie Instellingen exporteren
1. Plaats een geformatteerde SD kaart in de kaartsleuf in uw headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Onder Exporteren, selecteer: Radar Installatie.
5. Selecteer een opslaglocatie.

De Radarinstallatie Instellingen importeren
1. Plaats een geformatteerde SD kaart in de kaartsleuf in uw headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Onder Importeren, selecteer: Radar Installatie.
5. Selecteer het Radar Installatie bestand.
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De Headunit instellen
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk kunt u het volgende bekijken en evt. instellen: headunit en netwerkverbindingen, baudrate en
NMEA 0183 Output. Ook kunt u de headunits en de netwerken be- of hernoemen.
Wanneer de Solix headunit en alle accessoires correct zijn geplaatst en aangesloten, zal de Set-up Gids u m.b.v.
meldingen u door het instelproces leiden. Wanneer u in een later stadium nieuwe apparatuur/accessoires aansluit, dan
zal de headunit deze waarnemen en meldingen tonen om deze nieuwe apparatuur/accessoires toe te voegen aan het
systeem.

Systeem Informatie
Systeemverbindingen bekijken
M.b.v. het dialoogvenster Systeem Informatie kunt u informatie van de headunit bekijken, zoals de software versie en het
serienummer. U kunt ook controleren of alle aangesloten accessoires correct functioneren en communiceren met de headunit en u kunt
de naam van de headunit wijzigen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Systeem Informatie.

informatie
headunit
naam netwerk

poorten op
headunit en
verbindings
informatie

headunit hernoemen

Headunit hernoemen
Wanneer een headunit onderdeel is van een netwerk dan kunt u de naam wijzigen zodat de headunit gemakkelijker te herkennen is als
een bron in het netwerk.
1. In het dialoogvenster Systeem Informatie (zie afbeelding hierboven) selecteer: Headunit hernoemen. M.b.v. het toetsenbord in
het scherm kunt u de naam wijzigen.
2. Selecteer: Opslaan.

Headunit instellen
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Sensorpoorten (GPS en NMEA 0183)
Wanneer apparatuur/accessoires worden aangesloten op de headunit, zullen deze automatisch worden waargenomen. U kunt ook
handmatig de volgende menu opties in het Sensor Poort Menu instellen: gegevens selecteren, gegevensoffset instellen, baudrate en
NMEA Output. De beschikbare menu’s en menu opties worden bepaald door de aangesloten apparatuur/accessoires.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Onder Sensor Poort, selecteer een Poort Menu.
GPS Poort: Wanneer u een externe GP of GPS/ Richtingsensor heeft aangesloten op de headunit, selecteer: GPS Poort. M.b.v.
de menu opties in dit GPS Poort Menu kunt u het Sensortype selecteren, Gegevensoffset instellen en Stampen en Rollen.
NMEA 0183 (1) en (2): Hiermee kunt u de gegevens wijzigen voor: Sensortype, Gegevensoffset, Baudrate en NMEA Output.

Sensortype

Gegevensoffset

De standaard instelling is: Automatisch selecteren en de beschikbare gegevens van de aangesloten
sensor worden automatisch aangevinkt.
Om de geselecteerde gegevens te wijzigen, schakel Automatisch selecteren uit en wijzig de
gegevens handmatig door deze aan- of uit te vinken. (vinkje = geselecteerd)
Om het nulpunt van de aangesloten sensor aan te passen, selecteer: Gegevensoffset. Afhankelijk
van de aangesloten sensor, kunt u Diepte Offset, Temperatuur Offset, Richting en STW (Speed
Through Water) kalibratie instellen m.b.v. dit menu.
Bijvoorbeeld, selecteer Diepte Offset om de digitale dieptemeting voor de geselecteerde sensor in
te stellen vanaf de kiel of vanaf de waterspiegel.

Baudrate

Selecteer een baudrate (transmissiesnelheid) voor de geselecteerde poort: Auto, 4800, 9600,
38400. Standaard instelling = Auto)

NMEA Output

Selecteer NMEA Output zinnen voor de geselecteerde poort. Meer informatie, bekijk de tabellen
op de volgende pagina’s.

OPMERKING: Om een NMEA 2000 netwerk in te stellen, lees: Een NMEA 2000 netwerk instellen.
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NMEA 0183
Bericht

Omschrijving

Input

Output

AAM

Waypoint Aankomstalarm

.

APB

Automatische Piloot Sentence "B"

.

BOD

Peiling - Beginpunt tot bestemmingspunt

.

BWC

Peiling & Afstand tot Waypoint - Grote Cirkel

.

BWR

Peiling & Afstand tot Waypoint - Loxodroom

.

DBT

Dieptemeting vanaf Transducer

.

.

DPT

Diepte

.

.

GGA

Gegevens GPS positiebepaling

.

.

GLL

Lengte- en Breedtegraadpositie

.

.

GNS

GNSS positiebepaling

.

.

GSA

GNSS DOP en Actieve Satellieten

.

.

GSV

GNSS Satellieten in zicht

.

.

HDG

Richting, Afwijking & Variatie

.

.

HDM

Magnetische Koers

.

.

HDT

Ware Koers

.

MTW

Watertemperatuur

.

MWD

Windrichting & Snelheid

.

MWV

Windsnelheid & Hoek

.

RMB

Aanbevolen minimale navigatie informatie

RMC

Aanbevolen minimale GNSS informatie

.

.

ROT

Draaisnelheid

.

.

VBW

Grond/Watersnelheid

.

VDM

AIS VHD Data Link (andere schepen)

.

VDO

AIS VHD Data Link (eigen schip)

.

VHW

Watersnelheid en Richting

.

VTG

Track Made Good & Grondsnelheid

XDR

Transducermetingen

XTE

Gemeten Cross-Track Error (routeafwijking)

ZDA

Tijd & Datum

.

.

.
.

.
.
.

.

NMEA Talker ID instellen
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u de NMEA Talker ID wijzigen zodat deze overeenkomt met de NMEA 0183 van een
geïnstalleerde accessoire.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen > Netwerk.
3. Onder Sensorpoort, selecteer een NMEA poort Menu
4. Selecteer: NMEA Output.
5. Onder: NMEA Talker ID configureren, selecteer: IN (Integrated Navigation) (Standard) of GP (Global Positioning System).
Headunit instellen
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Autopilot instellen
Wanneer u de accessoire Humminbird autopilot (SC 110) gebruikt, is het belangrijk onderstaande goed door te nemen.
. Lees de handleiding van de AutoPilot goed door zodat u de installatie en bedieningsrichtlijnen goed begrijpt voordat u de
apparatuur in de praktijk gaat gebruiken.
. Er zijn veel veiligheidsvoorschriften en maatregelen die in acht dienen te worden genomen, voordat u de apparatuur in de praktijk
gaat gebruiken. Meer informatie, lees de handleiding van de AutoPilot.
. Wanneer u de navigatie start vanuit de headunit zijn bepaalde functies op de AutoPilot NIET (meer) beschikbaar. Meer
informatie, lees de handleiding van de AutoPilot.
WAARSCHUWING! Het AutoPilot systeem dient te worden geplaatst en ingesteld door een erkend elektrotechnicus onderlegd in marine
electronica. Foutieve installatie beïnvloed niet alleen de werking van het systeem, maar kan ook de veiligheid van uw schip en de
opvarenden nadelig beïnvloeden! Meer informatie, lees de montage instructies van de AutoPilot of vraag uw verkooppunt om advies
en/of hulp.

Autopilot instellen
M.b.v. onderstaande richtlijnen stelt u de AutoPilot in op de SOLIX headunit.
1. Selecteer de headunit waar de AutoPilot op aangesloten is.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer: Instellingen.
4. Selecteer: Netwerk.
5. Onder Sensorpoort, selecteer de poort waarop de AutoPilot (NMEA 0183 [1] of NMEA 0183 [2]) is aangesloten.
6. Selecteer: NMEA Output. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
7. Onder AutoPilot, selecteer: APB. Tik op het selectievakje of druk op de ENTER knop om een vinkje te plaatsen.
8. Om alle modi van de SC 110 met de SOLIX headunit goed te laten functioneren, selecteer de NMEA Output zinnen zoals
aangegeven in onderstaande tabel.

Multisensor

RMC of VTG

Stand-by

n.v.t.

Auto

n.v.t.

Auto-Track

GGA of GLL of RMC

Nav

APA of APB or BOD + RMB or BOD + XTE of BOD + XTR

Wind

MWV of VWR
OPMERKING: Voor details, lees de handleiding van de SC 110 en de SCP 110.

9. Druk op de EXIT knop om terug te keren naar het vorige menu.
10. Selecteer: Baudrate. Selecteer: 4800.
11. Ga nu naar het hoofdstuk Autopilot om meer te lezen over AutoPilot navigatie te starten via de headunit.
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Een NMEA netwerk instellen
De richtlijnen in dit hoofdstuk kunt u toepassen wanneer u een NMEA 2000 netwerk heeft aangesloten op de headunit.
Wanneer apparatuur correct is aangesloten op de headunit wordt deze automatsisch waargenomen. U kunt de apparatuur ook
handmatig selecteren en de gegevensoffset instellen. De beschikbare menu’s en menu opties worden bepaald door de aangesloten
apparatuur.
OPMERKING: Humminbird adviseert dat u het NMEA 2000 netwerk aan laat sluiten door een erkend elektrotechnicus onderlegd in
marine electronica. Vraag uw verkooppunt voor advies en/of hulp.

Voorbereiding
Het NMEA 2000 netwerk wordt op de NMEA 2000 poort van een headunit aangesloten. Wanneer u meerdere headunits in het netwerk
heeft, selecteer dan de headunit die is aangesloten op de NMEA 2000 netwerk backbone. U kunt nu verder met onderstaande
richtlijnen.

Het NMEA 2000 Sensorpoort Menu openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Onder Sensorpoort, selecteer: NMEA 2000.

Het NMEA 2000 Netwerk inschakelen
1. In het NMEA 2000 Sensorpoort Menu, selecteer: NMEA 2000 Netwerk.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

NMEA 2000 apparaten handmatig selecteren (optioneel)
Wanneer apparatuur (correct) wordt aangesloten op de headunit, wordt deze automatisch waargenomen. M.b.v. onderstaande
richtlijnen kunt u handmatig apparatuur selecteren om op het NMEA 2000 netwerk te gebruiken. Bekijk de afbeeldingen op de
volgende pagina’s.
1. In het NMEA 2000 Sensorpoort Menu, selecteer: NMEA 2000 Apparaten.
2. Selecteer: Automatisch selecteren. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie uit te schakelen.
3. Selecteer de apparaten om aan het NMEA 2000 netwerk toe te voegen. (vinkje = toegevoegd, leeg = niet toegevoegd.)

NMEA 2000 i nst ell en
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NMEA 2000 Netwerk apparaten handmatig geselecteerd.

automatisch selecteren
uitschakelen

geselecteerd
apparaat

waargenomen
apparaten,
maar niet
geselecteerd

NMEA 2000 Netwerk apparaten automatisch geselecteerd.

automatisch selecteren
inschakelen

apparaten
waargenomen en
geselecteerd voor
het NMEA 2000
netwerk
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NMEA 2000 Gegevensoffsets instellen
1. In het NMEA 2000 Sensorpoort Menu, selecteer: Gegevensoffsets.
2. Selecteer een apparaat.
3. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie uit te schakelen.
4. Houd uw vinger op de schuifbalk of houd de ENTER knop ingedrukt om de gewenste offsetwaarde in te stellen.
NMEA 2000 Gegevensoffset

schakel optie uit
m.b.v. de Aan/Uit
knop om de
gegevensoffset
handmatig aan te
passen

NMEA 2000 instellen
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NMEA 2000 Berichten (PGN)
De volgende NMEA 2000 input/output berichten zijn beschikbaar wanneer de NMEA 2000 is ingeschakeld en de hierop aangesloten
NMEA 2000 apparatuur is waargenomen en als bron geselecteerd.
Berichten (PGN)

Omschrijving

Input

Output

059392

ISO Bevestiging

.

.

059904

ISO Verzoek

.

.

060928

ISO Adres Claim

.

.

126208

NMEA - Opdracht/Verzoek/Bevestiging Functie

.

.

126464

Ontvangen/Verzenden PGN Lijst Groep Functie

.

.

126992

Systeem tijd

.

126996

Product Informatie

.

127245

Roer

.

127250

Koers schip

.

127251

Draaisnelheid

.

127488

Parameters Motor, Snelle Update

.

127489

Parameters Motor- Dynamisch

.

127497

Parameters Trip, motor

.

127505

Vloeistofniveau (brandstof, water)

.

128267

Waterdiepte

.

129026

COG & SOG, Snelle Update

.

129029

GNSS Positiegegevens

.

129033

Tijd & Datum

.

129283

Cross Track Error (koersafwijking)

.

129284

Navigatiegegevens

.

129285

Navigatie - Route/WP Informatie

.

129539

GNSS DOP en actieve satellieten

.

129540

GNSS Satellieten in zicht

.

130052

Loran C TD Gegevens

.

130306

Windgegevens

.

130310

Parameters plaatselijke atmosferische omstandigheden

.

130311

Parameters plaatselijke atmosferische omstandigheden o.a. temperatuur,
vochtigheid etc.

.

130312

Temperatuur

.

130313

Vochtigheid

.

130314

Druk

.

130576

Status Kleine Vaartuigen

.
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NMEA 2000 AIS Berichten (PGN)
De volgende NMEA 2000 input/output berichten zijn beschikbaar wanneer NMEA 2000 is ingeschakeld en een AIS is waargenomen
en geselecteerd als bron in het NMEA 2000 netwerk.
Bericht (PGN)

Omschrijving

Input

129038

Klasse A Positierapport

.

129039

Klasse B Positierapport

.

129809

AIS Klasse B Statische gegevens, Deel A

.

129810

AIS Klasse B Statische gegevens, Deel B

.

Output

NMEA 2000 Motorbronnen instellen
Wanneer een NMEA 2000 Motor correct is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, wordt deze automatisch waargenomen. De
headunit toont meldingen om motoren in te stellen in het systeem. Iedere motor krijgt een nummer toegewezen. De bronnen zijn van
laag naar hoog genummerd en 0 is de eerst waargenomen bron. U kunt de bronnen waargenomen door de headunit gebruiken of u kunt
handmatig uw motoren aan een door u gewenst nummer toewijzen.
Bijvoorbeeld, Motor 1 rapporteert de gegevens van de motor met nummer 0, toegekend tijdens installatie. (Dit is doorsnee gesproken
de motor aan de bakboordzijde, vooraan richting de boeg.) en Motor 2 is de waargenomen motor met nummer 1, toegekend tijdens
installatie. (Dit is doorsnee gesproken de motor aan de stuurboordzijde, vooraan richting de kiel).
OPMERKING: Meer informatie over hoe u uw motorgegevens kunt tonen, lees: Weergaves / Instrument Weergave instellen.

Het aantal motoren instellen
Het aantal motoren en tanks kunt u invoeren m.b.v. de Set-Up gids tijdens de eerste installatie. M.b.v. de richtlijnen hieronder kunt u
het aantal te tonen motoren en/of tanks wijzigen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Mijn schip.
4. Selecteer: Motoren/Tanks.
5. Selecteer het totaal aantal motoren en brandstoftanks op uw schip.
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Motorbron 1 automatisch ingesteld
motor (1) is geselecteerd

wanneer
Automatisch
Configureren is
ingeschakeld,
wijst de headunit
automatisch
nummers toe aan
elke motor
O = motorbron 1

De nummertoekenning aan de motoren wijzigen
De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt hiermee bepalen welke motor Motorbron 1, Motorbron 2 en Motorbron 3 is op de
headunit.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen. .
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Gegevensbronnen.
5. Onder Motorgegevens, selecteer: Motor 1, Motor 2 of Motor 3.
6. Schakel de optie: Automatisch Configureren uit.
7. Selecteer een motor in de lijst.
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Brandstoftanks instellen
De Set-up Gids toont meldingen om brandstoftanks in te stellen in het systeem. Iedere tank krijgt een nummer toegewezen. Wanneer
een NMEA 2000 brandstoftank sensor en een brandstof doorvoersnelheid sensor zijn geïnstalleerd, dan kan de headunit automatisch de
brandstofniveaus tonen. Wanneer alleen een brandstof doorvoersnelheid sensor is geïnstalleerd, dan moet u de brandstoftanks
handmatig instellen om het brandstofniveau te zien.

Het aantal brandstoftanks instellen
Het aantal motoren en brandstoftanks wordt ingevoerd m.b.v. de Set-up Gids tijdens de eerste installatie. M.b.v. onderstaande
richtlijnen kunt u het aantal getoonde motoren en brandstoftanks op de headunit bepalen.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Mijn schip.
4. Selecteer: Motoren/Tanks.
5. Selecteer het totaal aantal motoren en brandstoftanks op uw schip. Wanneer u geen NMEA 2000 brandstoftank sensor heeft,
Ga dan nu naar het volgende hoofdstuk: De brandstofcapaciteit instellen.

De brandstofcapaciteit instellen
Wanneer u een brandstof doorvoersnelheid sensor heeft geïnstalleerd, maar geen NMEA 2000 brandstoftank sensor, dan kunt u met
onderstaande richtlijnen handmatig de brandstofgegevens instellen. U kunt met onderstaand richtlijnen ook de Automatisch
Brandstofbeheer Modus bevestigen wanneer u een NMEA 2000 brandstoftank sensor en een brandstof doorvoersnelheid sensor heeft
geïnstalleerd.
1. Stel het aantal brandstoftanks aan boord in. Meer informatie, lees: Het aantal brandstoftanks instellen.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Brandstof.
4. Selecteer: Instellingen.
5. Selecteer: Handmatig.
OPMERKING: Wanneer u een NMEA 2000 brandstoftank sensor en een brandstof
doorvoer sensor heeft geïnstalleerd, selecteer dan: Automatisch zodat de brandstofcapaciteit automatisch wordt waargenomen.

6. Selecteer: Brandstofcapaciteit.
7. M.b.v. het toetsenbord op het scherm kunt u de brandstofcapaciteit van de tank invoeren.
Wanneer er meerdere brandstoftanks aan boord zijn, voer dan de totale brandstofcapaciteit van alle tanks samen in.
8. Selecteer: Opslaan.
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brandstoftanks handmatig instellen

instellingen

selecteer: Handmatig

selecteer
Brandstofcapaciteit
om de gegevens
handmatig in te
voeren

de optie Brandstof tonen

De optie Brandstof openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: Brandstof.

Tanken
De menu opties in dit hoofdstuk worden bepaald door de Brandstofbeheer Modus (handmatig of automatisch). Meer informatie, lees:
De Brandstofcapaciteit instellen.
1. Open de optie: Brandstof en selecteer: Tanken.
2. Om de tank geheel vol te tanken, selecteer: Vol tanken of Gebruikte brandstof resetten.
Om een hoeveelheid aan de tank toe te voegen, selecteer: Brandstof toevoegen. M.b.v. het toetsenbord in beeld kunt u de
hoeveelheid invoeren en opslaan.
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De nummertoekenning aan de brandstoftanks of brandstofdoorvoer sensors wijzigen
De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn optioneel. U kunt hiermee bepalen welke brandstoftanks Tankbron 1, Tankbron 2 en Tankbron 3 is
op de headunit. U kunt deze richtlijnen ook gebruiken om de toekenning van de brandstofdoorvoer sensoren te wijzigen. De menu
opties worden bepaald door het type sensoren, die zijn geïnstalleerd.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Gegevensbronnen.
5. Onder Brandstofgegevens, selecteer: Tank 1, Tank 2 of Tank 3.
Indien er brandstofdoorvoer sensoren zijn geïnstalleerd, selecteer: Brandstofdoorvoer – Motor 1, 2, of 3.
6. Schakel de optie: Automatisch configureren uit.
7. Selecteer een brandstoftank in de lijst.
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Uw Humminbird Netwerk instellen
Wanneer het Humminbird netwerk volledig is geïnstalleerd, stel het netwerk dan zo in dat de headunits en de aangesloten apparatuur
over het gehele netwerk zijn gesynchroniseerd. Afhankelijk van uw netwerkinstellingen, kunt u gebruik maken van opties zoals
bronnen op een andere headunit(s), NMEA 0183, Ethernet en NMEA 2000.
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk voert u de volgende vereiste netwerkinstellingen uit:
1. Een nieuw netwerk configureren.
2. Transducers selecteren in het netwerk.
3. GPS bronnen wijzigen.
4. Gegevensbronnen selecteren.
5. Instellingen weergave schip instellen.

De functie Algemeen begrijpen
Wanneer u een nieuw netwerk configureert, worden de headunits gesynchroniseerd. Menu opties zoals alarmen, kaartbronnen,
favoriete weergaves, voorkeuren, overlays, sonarbronnen en GPS bronnen worden door alle headunits gedeeld.
Veel menu opties hebben ook de menu optie: Algemeen met een Aan/Uit knop. Wanneer deze optie staat ingeschakeld, wordt de
geselecteerde menu optie op de headunit gedeeld met de overige headunits in het netwerk.
Wanneer de optie Algemeen is uitgeschakeld, geldt de geselecteerde menu optie alleen op de geselecteerde headunit.

algemeen aan: wijzigingen aan kaart voorkeuren worden
gedeeld met alle overige headunits in het netwerk.

algemeen uit: wijzigingen aan kaartoverlays worden NIET
gedeeld met de overige headunits in het netwerk. U ziet deze
alleen op de geselecteerde headunit.

De functie Automatisch configureren begrijpen
Wanneer u het headunit netwerk configureert, zal de headunit automatisch een bron voor elke categorie selecteren. Bijvoorbeeld,
wanneer er meerdere richtingsensors zijn geïnstalleerd, zal de headunit een richtingsensor kiezen om de richting te bepalen.
Wanneer u wilt dat een andere sensor de richting bepaalt, dan kunt u deze handmatig selecteren.
De Aan/Uit knop van de functie Automatisch configureren, wordt in elke broncategorie getoond. Wanneer deze functie is
ingeschakeld, worden de bronnen automatisch door de headunit geselecteerd. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kunt u zelf
bronnen selecteren naar uw eigen voorkeur.
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1 Een nieuw netwerk configureren
Volg de richtlijnen in dit hoofdstuk op wanneer u meer dan één headunit in het netwerk heeft. Door het netwerk te configureren
synchroniseert u alle headunit instellingen. Wanneer er maar een headunit is, kunt u dit onderdeel overslaan. Ga verder naar 2.
Sonarbronnen selecteren.

Voorbereiding
1. Controleer of alle headunits en aangesloten apparatuur/accessoires ingeschakeld zijn.
2. Wijs één headunit aan als de hoofd headunit. Bij voorkeur kiest u de headunit, die u mogelijk al heeft gebruikt, zodat daar uw
favoriete weergave instellingen, menu voorkeuren etc. al op staan. De overige headunits zullen met deze hoofd headunit worden
gesynchroniseerd.
Als u deze configuratie voor de eerste keer uitvoert voor alle headunits, hoeft u geen extra handelingen uit te voeren. Ga nu
verder naar het volgende deel: Het netwerk configureren.
3. Algemeen: Als er instellingen zijn, die u alleen voor deze headunit wilt laten gelden, maar niet op de overige headunits wenst,
controleer dan in het Algemeen Menu dat de functie Algemeen staat uitgeschakeld.
4. Navigatiegegevens: De Navigatiegegevens worden gesynchroniseerd. Om navigatiegegevens van de headunit te exporteren en
op te slaan, exporteer deze dan naar een SD kaart. Meer informatie, lees: Navigatiegegevens beheren.
5. Menu instellingen exporteren: Wanneer de headunits zijn gesynchroniseerd met de hoofd headunit, worden de menu
instellingen aangepast zodat deze overeenkomen met de menu instellingen op de hoofd headunit. Om de menu instellingen van
een geselecteerde headunit op te slaan, exporteert u deze menu instellingen naar een SD kaart. Meer informatie, lees: Software
updaten.

Het Netwerk configureren
1. Op de hoofd headunit.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Nieuw netwerk configureren.
5. Selecteer: Netwerk synchroniseren.

2 Sonarbronnen selecteren
Wanneer een transducer voor de eerste keer wordt aangesloten op de headunit of op het netwerk (d.m.v. een Black Box Sonar of via
een andere Humminbird headunit) dan wordt de transducer door alle headunits in het netwerk waargenomen. De SOLIX headunit
selecteert de aangesloten transducer als de primaire sonarbron. De SOLIX headunit is geschikt om een Black Box Sonar op aan te
sluiten om de sonarmogelijkheden uit te breiden. Meer informatie hierover, kijk op www.humminbird.com of neem contact op met uw
verkooppunt.
OPMERKING: Humminbird heeft uw headunit uitgerust met de beste instellingsmogelijkheden. U kunt de standaard instellingen
gebruiken, maar u kunt ook geavanceerde instellingen gebruiken en instellen naar eigen voorkeur.

Open het Sonarbron Menu
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Sonar.
4. Selecteer: Sonarbron.
Humminbird Netwerk instellen
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Overzicht Sonarbronnen
Wanneer het netwerk is geconfigureerd, kunt u elke willekeurige transducer in het netwerk selecteren om de sonargegevens door te
geven aan de headunit. De sonarbronnen kunnen door de headunits onderling worden gedeeld, maar u kunt ook op iedere headunit
afzonderlijke sonarbronnen gebruiken.
de transducer die u selecteert bij de menu optie 2D Sonar,
zal de gegevensbron zijn voor de 2D Sonar Weergaves en de bijbehorende digitale aflezingen

de transducer die u selecteert bij de menu optie Down Imaging,
zal de gegevensbron zijn voor de Down Imaging Weergaves en de bijbehorende digitale aflezingen

de transducer die u selecteert bij de menu optie Side Imaging,
zal de gegevensbron zijn voor de Side Imaging Weergaves en de bijbehorende digitale aflezingen
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Sonarbronnen selecteren
M.b.v. de richtlijnen in dit hoofdstuk wijst u sonarbronnen toe aan iedere headunit. De sonarbronnen kunnen door de headunits
onderling worden gedeeld, maar u kunt ook op iedere headunit afzonderlijke sonarbronnen gebruiken.
1. In het Sonarbron Menu, selecteer de eerste menu optie. In de afbeelding hieronder is de eerste menu optie 2D Sonar.
geselecteerde
bron

Transducer
instellingen
Menu

selecteer de menu optie
2D Sonar om een 2D
sonar bron te selecteren
opties 2D bron

2D beams pinging
{turned on)

2. Selecteer de aansluitlocatie van de transducer. Deze worden als volgt weergegeven:

Geselecteerde headunit (lokaal): de hoofd headunit, die u actief gebruikt.

Externe headunit(s): overige headunits in het netwerk

Black Box Sonar
3. Herhaal stappen 1 en 2 voor elke menu optie. U kunt een sonarbron selecteren voor elke menu optie.
OPMERKING: De lijst wordt bepaald door de aangesloten apparatuur op het netwerk en het type transducer. DualBeam PLUS
sonarbronnen worden alleen bij de 2D menu optie getoond, Down Imaging bronnen worden allen bij de menu optie Down Imaging
getoond etc.
OPMERKING: Wanneer u een extra transducer heeft geïnstalleerd en deze wordt niet in de transducerlijst getoond, lees dan: Montage
Informatie/ Transducerinstellingen instellen of wijzigen.

Wanneer u het pingen Aan- of Uit schakelt of de transducerinstellingen wijzigt, zullen alle headunits die de transducer delen, mee
wijzigen.

geselecteerde bron

Wanneer u hier een instelling wijzigt, wordt deze op de overige ↗
headunits in het netwerk ook gewijzigd.
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pingen
Transducer
aan/uit
ininstellingen Menu
schakelen

transducer
aan/uit
schakelen

3 GPS bronnen selecteren (optioneel)
De SOLIX headunit gebruikt standaard de interne GPS ontvanger als de primaire GPS bron (GPS [1]). Wanneer u een externe GPS
ontvanger aansluit op de headunit, dan wordt deze als de secundaire GPS bron ingesteld (GPS [2]).
GPS (1) levert de positiegegevens, Grondsnelheid (SOG), Course over Ground (COG)Koers over de Grond, Waypoints, Routes,
Tracks en navigatieberekeningen naar de headunit.
GPS (2) levert de positiegegevens, die in het GPS [ 2] gegevensveld worden getoond.
U kun ook handmatig instellen welke GPS ontvanger wordt toegewezen aan GPS [1] of GPS [(2]. Bijvoorbeeld, wanneer u een externe
GPS ontvanger heeft aangesloten op de headunit, dan kunt u deze toewijzen aan GPS [1], zodat de headunit deze gaat gebruiken als de
primaire GPS bron i.p.v. de interne GPS ontvanger. Wanneer de headunit onderdeel is van een Ethernet of NMEA 2000 netwerk, dan
kunt u ook één van de GPS ontvangers in het netwerk selecteren.

De optie GPS openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer de optie: GPS.

De GPS bronnen automatisch laten selecteren
1. Onder GPS bron, selecteer: GPS [1] of GPS [2].
2. Selecteer: Automatisch configureren. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

De GPS bronnen handmatig selecteren
M.b.v. deze richtlijnen kunt u een GPS bron handmatig selecteren.
1. Onder GPS bron, selecteer: GPS [1] of GPS [2].
2. Selecteer: Automatisch configureren. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie uit te schakelen.
3. Selecteer een GPS ontvanger in de lijst.

De GPS bronnen delen in het netwerk
1. Onder GPS bron, selecteer: Algemene bron.
2. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.
OPMERKING: Meer informatie over de functie Algemeen, lees het hoofdstuk: Uw Humminbird netwerk instellen .
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4 Gegevensbronnen selecteren (optioneel)
Wanneer het netwerk is geconfigureerd, kunt u bronnen kiezen uit het gehele netwerk. Afhankelijk van uw netwerkinstellingen,
kunnen uw bronnen van de externe headunit(s), NMEA 0183, Ethernet en NMEA 2000 komen. Bronnen worden in het netwerk
gedeeld. In bepaalde situaties kunnen bronnen afzonderlijk worden ingesteld voor een specifieke headunit. Bijvoorbeeld, Headunit A
kan de ene transducer gebruiken en Headunit B kan een andere transducer gebruiken.
Automatisch configureren: De Aan/Uit knop voor deze functie wordt in elke broncategorie getoond. Wanneer u deze functie
inschakelt, worden de bronnen automatisch door de headunit gekozen. Wanneer u deze functie uitschakelt, kunt u zelf bronnen kiezen
naar eigen voorkeur.
Bijvoorbeeld, wanneer er meerdere richtingsensors zijn geïnstalleerd, dan zal het netwerk van de headunit er één kiezen om de richting
te bepalen. Wilt u dat een andere richtingsensor de richting bepaalt, dan kunt u handmatig een andere richtingsensor instellen als de
geselecteerde bron.

Bronnen automatisch laten selecteren (standaard)
De functie Automatisch configureren staat standaard ingeschakeld, dus u heeft onderstaande richtlijnen alleen nodig wanneer u
handmatig een andere bron heeft geselecteerd en nu de bronnen weer automatisch wilt laten selecteren door de headunit.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Gegevensbronnen.
5. Selecteer een gegevenscategorie en selecteer een gegevenstype in die categorie.
6. Selecteer: Automatisch configureren. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie in te schakelen.

Bronnen handmatig selecteren (optioneel)
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u handmatig een bron selecteren.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Gegevensbronnen.
5. Selecteer een gegevenscategorie en selecteer een gegevenstype in die categorie.
6. Selecteer: Automatisch configureren. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop om deze optie uit te schakelen.
7. Selecteer een bron in de lijst.
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De naam van het netwerk wijzigen
U kunt m.b.v. het Netwerk Informatie Menu elk netwerk een naam geven zodat deze gemakkelijker in het systeem te vinden zijn.
U kunt ook netwerk informatie bekijken in het dialoogvenster.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Netwerk.
4. Selecteer: Netwerk Informatie.
5. Selecteer: Netwerk hernoemen. M.b.v. het toetsenbord in beeld kunt u de naam wijzigen.
6. Selecteer: Opslaan.
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handmatig een bron selecteren voor Temp (1)
Temp (1) is geselecteerd

informatie over de
geselecteerde bron
wanneer Automatisch
Configureren is
uitgeschakeld, kunt u
handmatig een bron
selecteren

geselecteerd bron
toegewezen aan
Temp (1)

TDe bronnen die u selecteert, leveren de gegevens voor de bijbehorende digitale
aaflezingen etc., afhankelijk van uw selectie. In de afbeelding hierboven, zie:
Informatie over de geselecteerde bron.

de gegevens voor de digitale aflezing Temp 1
komt van de Temp (1) bron
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Uw headunit beheren
Veel van de headunit instellingen zijn bereikbaar via de optie Instellingen (op de HOME pagina) of vindt u in het Power X-Press Menu
in de statusbalk.

De optie Instellingen openen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Algemeen.

Het Power X-Press Menu openen
Veel headunit instellingen zijn snel bereikbaar via het Power X-Press Menu. M.b.v. dit menu kunt u ook de radartransmissie
uitschakelen en de transducerbron wijzigen.
1. Tik rechtsboven in de statusbalk.
OF
Druk op de Aan/Uit (Power) knop.

Licht instellen
De Verlichting Menu’s zijn bereikbaar via de optie Instellingen (via HOME pagina) of via het Power X-Press Menu.
De volgende richtlijnen zijn voor het Power X-Press Menu.

De achtergrondverlichting aanpassen
1. Open het Power X-Press Menu.
2. Selecteer: Achtergrondverlichting.
3. Houd uw vinger op de schuifbalk of gebruik de Draaiknop om de sterkte van de achtergrondverlichting naar wens in te stellen.

De Nachtmodus in-/uitschakelen
1. Open het Power X-Press Menu.
2. Selecteer: Nachtmodus.
3. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop.

Aanraakgeluiden Touchscreen en Knoppen wijzigen
Aanraakgeluiden Touchscreen in-/uitschakelen
1. Druk 2x op de Aan/Uit (Power) knop.
OF
1. Open het Power X-Press Menu.
2. Selecteer: Touchscreen.
3. Tik op de Aan/Uit knop bij de optie of druk op de ENTER knop.
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Aanraakgeluiden knoppen in-/uitschakelen
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen.
3. Selecteer: Algemeen.
4. Selecteer: Aanraakgeluid knoppen.
5. Tik op de Aan/Uit knop of druk op de ENTER knop.

Bestanden importeren/exporteren
Het is zeer belangrijk dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevensbestanden op uw PC. Doe dit in ieder geval voordat u de
headunit terugzet op fabrieksinstellingen of uw software update.
WAARSCHUWING! Humminbird, Technautic en uw verkooppunt zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden
(waypoints, routes, tracks, groepen, opnames etc.) door (in)directe schade aan uw unit zelf of de software. Maak regelmatig back
ups van de bestanden op uw unit en sla deze op uw PC op. Doe dit m.n. voordat u de software update of de unit terugzet naar
fabrieksinstellingen.
.

M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u uw menu instellingen opslaan. Om navigatiegegevens te exporteren, lees:
Navigatiegegevens beheren. Om uw radarinstellingen te exporteren, lees: Montage Informatie / Humminbird Radar
instellen.

Bestanden importeren
1. Plaats een SD kaart met de bestanden in de kaartsleuf op de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Onder Importeren, selecteer: Menu instellingen.
5. Volg de meldingen op uw scherm op om bestanden te selecteren en te importeren.

Bestanden exporteren
1. Plaats een SD kaart met de bestanden in de kaartsleuf op de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Onder Importeren, selecteer: Menu instellingen.
5. Volg de meldingen op uw scherm op.
6. Selecteer een opslaglocatie: selecteer de kaartsleuf waar de SD kaart is geplaatst.
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Software updaten
Tijdens het instellen van uw Humminbird netwerk is het belangrijk om de software van uw headunit en alle aangesloten
apparatuur/accessoires goed up-to-date te houden. Accessoires zoals i-Pilot Link, 360 Imaging, SM3000 (Sonar Black Box) en
Ethernetschakelaars worden ge-update via de Solix headunits.
U kunt de Software Update Gids downloaden via uw online account op ww.humminbird.com. Indien u vragen heeft
of advies nodig heeft over het updateproces, neem contact op met uw verkooppunt.
Voorbereiding: Wij adviseren u eerste het gehele hoofdstuk goed door te lezen voordat u aan de software update begint. De headunit
updaten, neemt ± 10 minuten in beslag en iedere headunit in het netwerk moet apart worden ge-update. Een accessoire updaten neemt
± 3 min. in beslag.
Nodig: Al uw Humminbird apparatuur, een PC met internetverbinding en een lege SD kaart.

1 Uw Humminbird fishfinder en back-up gegevens registeren
Voordat u de headunit of de aangesloten apparatuur/accessoires gaat updaten of terugzetten naar fabrieksinstellingen, exporteer eerst
uw: menu instellingen, radarinstellingen, navigatiegegevens en kopieer uw scherm-snapshots naar een SD kaart.
WAARSCHUWING! Humminbird, Technautic en uw verkooppunt zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden
(waypoints, routes, tracks, groepen, opnames etc.) door (in)directe schade aan uw unit zelf of de software. Maak regelmatig back
ups van de bestanden op uw unit en sla deze op uw PC op. Doe dit m.n. voordat u de software update of de unit terugzet naar
fabrieksinstellingen.

Uw Humminbird producten registreren
Maal een online account aan op www.humminbird.com en ontvang het laatste Humminbird nieuws, informatie of accessoires voor uw
toestel geschikt zijn en software update informatie.
1. Registreer uw fishfinder als volgt: log in op www.humminbird.com.
2. Ga naar Support > Registreer uw product. U heeft al een account? Selecteer -My Humminbird3. Volg de meldingen op uw beeldscherm om een nieuwe account aan te maken en uw producten te registreren.

Gegevens en Menu instellingen exporteren
Het is belangrijk dat u een back-up maakt van uw gegevensbestanden van de headunit en de menu instellingen. Voer onderstaande
richtlijnen uit voordat u uw headunit gaat updaten of terugzetten naar fabrieksinstellingen.
1. Plaats de SD kaart in de kaartsleuf op de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. Onder Exporteren, selecteer: Navigatiegegevens.
5. Volg de meldingen op uw scherm op.
6. Selecteer een opslaglocatie: Op de SD kaart opslaan;
linker kaartsleuf = SD kaart 1, rechter kaartsleuf = SD kaart 2.
plaats SD kaart met etiket aan linker zijde

7. Herhaal stappen 4 en 5 om zo de menu instellingen en de radarinstallatie instellingen te
exporteren(indien van toepassing).
8. Herhaal deze stappen voor elke headunit afzonderlijk.
OPMERKING: Wanneer u de gegevensbestanden en de menu instellingen weer wenst te gebruiken
op de headunit na de update, dan kunt u deze weer importeren m.b.v. de optie: Bestanden.
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Beelden kopiëren
Wanneer u scherm-snapshots op de headunit heeft opgeslagen, dan kunt u deze m.b.v. de onderstaande richtlijnen kopiëren naar een
SD kaart.
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de SD kaart in de kaartsleuf op uw headunit.
Druk op de HOME knop.
Selecteer de optie: Beelden.
Onder Bron, selecteer: Intern.
Houd uw vinger op één van de scherm snapshots.
OF

Selecteer een scherm snapshot m.b.v. de bediening stick. Druk op de MENU knop.
6. Selecteer: Kopieer alles.
7. Selecteer een opslaglocatie: Op de SD kaart opslaan;
linker kaartsleuf = SD kaart 1, rechter kaartsleuf = SD kaart 2.
8. Herhaal bovenstaande stappen op elke headunit.

2 De huidige softwareversie controleren
Het is handig de softwareversie, die nu op uw headunit en de accessoires draait, te controleren en te registeren.
1. Druk op de HOME knop.
2. Selecteer: Instellingen > Netwerk > Netwerk Informatie.
3. Het Netwerk Informatie dialoogvenster toont de informatie voor elk apparaat in het netwerk. Scrol naar elk onderdeel, dat een
apparaat vertegenwoordigt en noteer het nummer van de softwareversie.

3 Software Updates downloaden
1. Plaats een SD kaart in de kaartsleuf van de PC.
2. Ga naar www.humminbird.com en selecteer My Humminbird en log in op uw online account.
3. Selecteer de menu optie: My Equipment. Download het downloadbestand van de laatste software update
dat onder elk geregistreerd product te vinden is.
▪ Onder downloads, klik op de bestandsnaam
▪ Lees de meldingen op het scherm en selecteer: -Download▪ Volg de meldingen op om het updatebestand op te slaan op uw SD kaart
4. Herhaal stap 3 om de software updates te downloaden voor elk geregistreerd Humminbird product.

4 De software van de headunit updaten
Wanneer u de SD kaart met het software bestand in de kaartsleuf plaatst, zal de headunit de update waarnemen en u een melding tonen
om de update te installeren. Volg de meldingen op. U kunt de headunit ook later updaten m.b.v. de optie: Bestanden. Let daarbij op de
volgende punten:
. Automatisch (her)starten: De headunit zal herstarten tijdens het updateproces.
. Meerdere externe headunits: Wanneer u meerdere externe headunits in het netwerk heeft, dan moet u elke headunit
afzonderlijk updaten. U kunt een externe headunit in het netwerk niet via het netwerk updaten!
WAARSCHUWING! Voordat u de headunit update of terugzet naar fabrieksinstellingen, exporteer uw menu instellingen, radarinstellingen en
navigatiegegevens. Kopieer ook uw scherm snapshots naar een SD kaart. Meer informatie, lees: Uw Humminbird fishfinder en back-up gegevens
registeren.
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De software automatisch laten updaten
1. Druk op de Aan/Uit (Power) knop. Volg de meldingen op het scherm op om zo de headunit op te starten in de normale modus.
2. Plaat de SD kaart met de software bestand(en) in de kaartsleuf op de headunit.
3. U ziet nu een dialoogvenster met de vraag of u de update wil starten.
Om de software update uit te voeren, selecteer: Installeren. Wanneer u de melding:
Geslaagd ziet, is de software update afgerond en klaar. Als u ook accessoires wil
updaten, ga dan naar: Accessoires updaten. Heeft u geen updates meer te installeren,
schakel dan de headunit uit en schakel deze vervolgens weer aan.
OF
Om de software op een later tijdstip m.b.v. de optie Bestanden te updaten, selecteer:
Annuleren. Wanneer u Annuleren selecteert, lees dan: De software updaten m.b.v. de
optie Bestanden.

De software updaten m.b.v. de optie: Bestanden
1. Plaats de SD kaart met de software bestanden in de kaartsleuf op de headunit.
2. Druk op de HOME knop.
3. Selecteer de optie: Bestanden.
4. In de menu optie Software Update, scrol naar deze headunit.
5. Controleer dat de meeste recente softwareversie is geselecteerd in de lijst. Selecteer: Nu installeren.

menu optie
Software Update
deze unit
netwerk dialoogvenster
controleer of de
meest recente
versie is
geselecteerd
selecteer: Nu
installeren om
het updateproces
te starten

6. Wanneer u de melding GESLAAGD ziet, is het updateproces afgerond en klaar. Wanneer u accessoires wilt updaten, ga dan
naar: Update Accessoires. Heeft u geen updates meer te installeren,
schakel dan de headunit uit en schakel deze vervolgens weer aan.
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5 Accessoires updaten
De software van de accessoires update u via de optie Bestanden en dit uitvoeren is nagenoeg identiek aan het updateproces van de
headunit. Het is belangrijk dat u onderstaande punten in acht neemt.
. Update de headunit en de accessoires op de volgorde zoals ze in de software update lijst staan weergegeven in de optie
Bestanden. Sonar Black Boxes (SM3000) en Ethernet Schakelaars moeten afzonderlijk worden ge-update in de software update
lijst.
. Wanneer een accessoire niet op de lijst staat, controleer dan of dit accessoire wel wordt waargenomen in het netwerk.
(Instellingen > Netwerk > Netwerk Informatie). Controleer ook of alle kabels goed aangesloten zijn.
. U zult opmerken dat de headunit herstart tijdens het updateproces. Dit is een onderdeel van het updateproces.
. De i-Pilot Link heeft afzonderlijke updates voor de Controller en de afstandsbediening. Nadat de software is ge-update op de
headunit, moet u m.b.v. de afstandsbediening de download van de afstandsbediening software starten. Meer informatie hierover
vindt u in de meegeleverde handleiding van uw i-Pilot Link.
WAARSCHUWING! Voordat u de headunit update of terugzet naar fabrieksinstellingen, exporteer uw menu instellingen, radarinstellingen en
navigatiegegevens. Kopieer ook uw scherm snapshots naar een SD kaart. Meer informatie, lees: Uw Humminbird fishfinder en back-up gegevens
registeren.

Accessoires updaten m.b.v. de optie Bestanden
1. Plaats de SD kaart met de software bestand(en) in de kaartsleuf op de headunit.
2. Druk op de HOME knop. Selecteer de optie Bestanden.
3. In de menu optie Software Update, scrol naar de eerste accessoire in de lijst.
4. Controleer dat de meest recente softwareversie is geselecteerd in de lijst. Selecteer: Nu installeren.

menu optie
Software
Update

controlleer dat de
meest recente
softwareversie is
geselecteerd

5. Wanneer de software update is afgerond, scrol naar de volgende accessoire op de lijst (indien van toepassing) en herhaal stap 4.
6. Algehele herstart van het systeem: Nadat alle software is ge-update, schakelt u alle headunits, aangesloten apparatuur/accessoires
uit. Wacht 10 seconden en schakel dan alles weer aan.
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Technische gegevens
SOLIX
Headunit
SOLIX 12 Afmeting beeldscherm (diagonaal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 inches (307.3 mm)
SOLIX 15 Afmeting beeldscherm (diagonaal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4 inches (391.16 mm)
Pixel matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...WXGA 1280 x 800
Type beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …TFT kleur
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED
Communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …NMEA 0183 , NMEA 2000 (LEN = 2), Ethernet
Spanningsvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 VDC
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIX 12: 2.5 Amp.
SOLIX 15: 3.75 Amp.
Aanbevolen zekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIX 12: 5 Amp (trage zekering)
SOLIX 15: 7.5 Amp (trage zekering)
Waterproof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX7 Waterproof/onder te dompelen @ tot diepte van1 mtr gedurende 30 min.
CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 14 20 T (met ingebouwde temperatuursensor)
Frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kHz en 83 kHz
Dieptecapaciteit* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 ft (457 m)
Sonarbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz
Afgegeven Vermogen (MAX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Watt [RMS], 4000 Watt (Piek - Piek)
OPMERKING: * De dieptewerking is afhankelijk van correcte transducerinstallatie, watertype, thermoclines, bodemsamenstelling,

helling etc.
OPMERKING: Technische gegevens en apparatuurkenmerken kunnen mogelijk worden gewijzigd zonder kennisgeving.
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SOLIX SI
Headunit
SOLIX 12 Afmeting beeldscherm (diagonaal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 inches (307.3 mm)
SOLIX 15 Afmeting beeldscherm (diagonaal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4 inches (391.16 mm)
Pixel matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . WXGA 1280 x 800
Type beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TFT kleur
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . LED
Communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NMEA 0183, NMEA 2000 (LEN = 2), Ethernet
Spanningsvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 VDC
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIX 12: 2.5 Amp.
SOLIX 15: 3.75 Amp.
Aanbevolen zekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIX 12: 5 Amp (trage zekering)
SOLIX 15: 7.5 Amp (trage zekering)
Waterproof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX7 Waterproof/onder te dompelen @ tot diepte van1 mtr. gedurende 30 min. en stofdicht
CHIRP MEGA Side Imaging Transducer
XM 14 20 MSI T ( met ingebouwde temperatuursensor)
Afgegeven Vermogen (MAX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Watts (RMS], 4000 Watts (Piek - Piek]

Side Imaging
Frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 kHz, 800 kHz, MEGA
Max. Bereik . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 kHz: 800 ft (244 m) totale breedte
800 kHz: 250 ft (76 m) totale breedte
MEGA: 250 ft (76 m) totale breedte
Dekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 86° @ -10 dB in 455 kHz (180° totale dekking)
(2) 55° @ -10 dB in 800 kHz (130° totale dekking)
MEGA: (2) 86° @ -10 dB in MEGA kHz (180° totale dekking)
Down Imaging
Frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 kHz, 800 kHz, MEGA
Dieptecapaciteit* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….455 kHz: 800 ft (122 m)
800 kHz: 150 ft (38 m)
MEGA: 125 ft (38 m)
Dekking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75° @ -10 dB in 455 kHz
45° @ -10 dB in 800 kHz
MEGA: 75° @ -10 dB in MEGA kHz
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DualBeam PLUS
Frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 kHz en 83 kHz
Dieptecapaciteit* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 ft (457 m)
Dekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60°@-10 dB in 83 kHz
20°@-10 dB in 200 kHz
Afgegeven Vermogen (MAX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Watts (RMS), 4000 Watts (Piek – Piek)

OPMERKING: * De dieptewerking is afhankelijk van correcte transducerinstallatie, watertype, thermoclines, bodemsamenstelling,

helling etc.
OPMERKING: Technische gegevens en apparatuurkenmerken kunnen mogelijk worden gewijzigd zonder kennisgeving.
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Afmetingen Humminbird SOLIX 12

SOLIX 12 Inbouw montage (let op, niet standaard meegeleverd)

Breedte

13.8" (350.5 mm]

Hoogte

8.2" (208.5 mm]

Diepte

1.2" (30.5 mm]

SOLIX 12 Beugel montage

Breedte

13.8" (350.5 mm]

Hoogte

8.7" (221 mm]

Diepte

4.8" (122 mm]
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Afmetingen Humminbird SOLIX 15

SOLIX 15 Inbouw montage (let op, niet standaard meegeleverd)

Breedte

16.5" (419.9 mm)

Hoogte

10.1" (256.5 mm)

Diepte

1.2" (30.5 mm)

SOLIX 12 Beugel montage

Breedte

16.5" (419 mm)

Hoogte

10.5" (266.7 mm)

Diepte

4.8" (122 mm)
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Verklaringen
FCC

▪

Milieuvoorschriften

▪

ROH Verklaring

▪

WEEE Verklaring

▪

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC voorschriften. Bediening is ondehevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een
ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft, goed kunnen verwerken.
Waarschuwing! Deze apparatuur is getest en voldoet aan de gestelde limieten voor een klasse
B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld
om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing aan
radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat er geen storingen
zullen optreden bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur schadelijke storing
veroorzaakt op radio- of televisie ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur
uit en weer aan te zetten, adviseren wij de gebruiker om de storing te proberen te verhelpen
door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger
is aangesloten.
• Raadpleeg uw verkooppunt, Technautic bv of een ervaren radio/TV-technicus voor advies.
Klasse B apparaat (Uitzend- en communicatieapparatuur voor thuisdoeleinden)
Deze (klasse B) apparatuur met elektromagnetische straling is geschikt voor gebruik overal in
en om huis.
Het is Humminbird’s beleid om te voldoen aan alle bekende en van toepassing zijnde
milieuvoorschriften die voorgeschreven zijn in die gebieden en landen waar ons product
verkocht wordt. Wij zullen toezien op correcte naleving van milieuvoorschriften en procedures om zo (inter)nationale voorschriften te steunen.
Het product ontworpen en bedoeld als een vaste opbouw of als een onderdeel van een systeem
in een vaartuig, valt buiten de reikwijdte van richtlijn 2002/95/EC van het Europese
Parlement en de Raad van 27 jan.2003. Dit heeft betrekking op de beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische- en elektronische apparatuur.
EU richtlijn 2002/96/EC “afval van elektrische en elektronische apparatuur” heeft betrekking
op eenieder betrokken bij distributie, verkoop en fabricage van elektronische/elektrische
apparatuur voor de consument in de Europese Unie. De WEEE richtlijn behelst dat de
verantwoording voor een correcte-, milieubewuste afvalverwerking van het product ligt bij de
producent van dit product. Wanneer bijgaande illustratie is afgebeeld op het product dient het
niet bij het huishoudelijk afval gedeponeerd te worden, maar afgegeven bij uw locale
milieustraat zodat hergebruik en/of splitsen van (elektrische/elektronische) onderdelen voor
een milieuverantwoorde afvalverwerking mogelijk is. Humminbird zal al zijn producten
volgens de WEEE richtlijn voorzien van dit teken. Het is Humminbird’s
beleid tegemoet te komen aan alle algemeen bekende en belangrijke
milieuvoorschriften betreffende het verzamelen, be- en verwerken van deze
producten. Echter, de milieuvoorschriften verschillen van land tot land binnen
de Europese Unie. Daarom raden wij u aan in geval van wegwerpen van dit
product eerst informatie in te winnen bij uw verkooppunt of locale
afvalverwerkingsbedrijf.

Caldera Systems, Inc.
Het volgende copyright is van toepassing op het Open SLP project:
Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
. Verspreiding van de broncode moet de bovenstaande kennisgeving van auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende
disclaimer bevatten.
. Verspreiding in binaire vorm moet de bovenstaande kennisgeving van auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende
disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd, reproduceren.
. Noch de naam van de systemen van de Caldera en/of de namen van zijn bijdragers mogen niet worden gebruikt voor het promoten
en/of goedkeuren van producten, die zijn afgeleid van deze software, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN BIJDRAGERS '' AS IS'' EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF
CONCLUDENTE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT UITGESLOTEN. IN GEEN GEVAL IS CALDERA SYSTEMEN OF BIJDRAGERS HIERAAN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE [INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN
VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTDERVING; OF ONDERBREKING VAN
DE BEDRIJFSVOERING) EN ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATI
GE DAAD [MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE
VOORTVLOEIT OP WELKE WIJZE HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
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libxml++
OPMERKING:Dit product gebruikt libxml++ software. Dit gedeelte van de software is vrije software; u kunt het herdistribueren en/of aanpassen o
nder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation;
ofwel versie 2 van de licentie, of enige latere versie. Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar zonder enige
garantie; zelfs zonder de impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zie de GNU Lesser General Public
License voor meer details.

Om een gratis exemplaar van de software libxml ++ gebruikt in dit systeem te
ontvangen, stuur een verzoek* met de volgende informatie:
Naam [voor en achternaam)
Telefoonnummer
E-mailadres
Postadres
Humminbird serienummer
( Uw Humminbird unit moet geregistreerd zijn op www.humminbird.com/support/productregistration.aspx.)
Verzendings- en verwerkingskosten:
Wij aanvaarden alleen aanvragen die een postwissel in het bedrag van $9.99 bevatten ter dekking van
de verzend- en administratiekosten. Reken op 4-6 weken voor verwerking.
Stuur uw verzoek * naar het volgende adres:
Software Request
Humminbird
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
* Opmerking: Een kopie van de software libxml ++ is niet vereist om uw systeem te upgraden. De Humminbird applicatie
software en headunit hebben een afzonderlijke service garantie. Zie humminbird.com en de aparte garantiekaart meegeleverd met uw apparaat voor meer
informatie. Meer details, neem contact op met uw verkooppunt en/of de importeur Technautic b.v.

Libxml 12 (De MIT vergunning)
Tenzij anders vermeld in de broncode [bijvoorbeeld de bestanden hash.c, list.c en de triobestanden, die vallen onder een soortgelijke licentie, maar met verschillende auteursrechten) alle bestanden zijn:
Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Alle rechten voorbehouden.
Het is hierbij toegestaan, kosteloos, aan eenieder het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatie
bestanden (de "Software"), om te gaan in de Software zonder beperking, met inbegrip, zonder beperking, van de rechten te gebruiken,
kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, sublicentiëren en/of verkopen van kopieën van de Software, en toe te staan
van de personen aan wie de Software wordt geleverd om dit te doen , onder de volgende voorwaarden:
De bovenstaande kennisgeving van auteursrecht en deze toestemmingsverklaring wordt opgenomen in alle kopieën of aanzienlijke
onderdelen van de Software.
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL IS DANIEL
VEILLARD AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADELOOSSTELLING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OP BASIS VAN EEN HANDELING UIT
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, HET GEVOLG IS VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET
GEBRUIK OF ANDERE BEWERKING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

De naam van Daniel Veillard mag niet worden gebruikt in: reclame of andere handelingen om verkoop te bevorderen, bij het gebruik
van of andere handelingen met betrekking tot deze Software, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hem.
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Linux Operating System
OPMERKING: Dit product gebruikt een Linux systeem. Dit gedeelte van de software is gratis software. U kunt dit verder verspreiden en/of wijzigen
volgens de voorwaarden gesteld door de GNU General Public License gepubliceerd door de Free Software Foundation. Dit betreft versie 2 of een
jongere versie. Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het zinvol en bruikbaar zal zijn, echter zonder enige vorm van garantie dan ook.
Meer informatie, lees over GNU General Public License op het internet.

Mogelijk ontvangt u een kopie van de GNU General Public License samen met dit programma.
Zo niet, dan kunt u dit aanvragen door te schrijven aan:
Free Software Foundation Inc
51 Franklin Street
Fift Floor
Boston
MA 02110-1301 USA
Om een gratis kopie van de Linux software te ontvangen, die in dit systeem gebruikt is, schrijf dan een brief met een verzoek
hiertoe met de volgende informatie:
Naam
Telefoonnummer
Emailadres
Postadres
Serienummer van de Humminbird headunit
(let op: uw Humminbird model moet geregistreerd zijn op humminbird.com/support/productregistration.aspx)
Verzendings- en verwerkingskosten:
Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen welke een postwissel bevatten van $ 9.99 voor transportkosten. De verwerkingstijd
van de opdracht is 4-6 weken.
Schrijf een brief naar het volgende adres:
Software Request
Humminbird
678 Humminbird Lane
Eufala, AL 36027
Een kopie van het Linux systeem is niet nodig om uw Humminbird te upgraden. De Humminbird headunit
en de Humminbird applicatie software vallen onder een aparte garantie. Meer informatie, raadpleeg uw
verkooppunt of de importeur Technautic bv.

Macho (C++ Machine Objects) (The MIT Vergunning)
De Machine Objects Class Library [Macho) kan het creëren van state machines, op basis van de "State" ontwerppatroon in rechte C++
realiseren.
Copyright © 2005 door Eduard Hiti

Het is hierbij toegestaan, kosteloos, voor ieder die een kopie krijgt van deze software en de bijbehorende documentatie bestanden
(de "Software"), om zonder enige beperking (met) de software te (ver)handelen. U kunt ook zonder enige beperking
gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, sublicentiëren en/of kopieen van de software
verkopen onder de volgende voorwaarden
De bovenstaande kennisgeving van auteursrecht en deze toestemmingsverklaring wordt opgenomen in alle kopieën of aanzienlijke
onderdelen van de Software.
DE SOFTWARE WORDT ZONDER ENIGE GARANTIE VERSTREKT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, MET INBEGRIP
VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKT HEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET -INBREUK.
IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHT HOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADELOOSSTELLING OF ANDERE
AANSPRAKELIJKHEID, OP BASIS VAN EEN HANDELING UIT CONTRACT, ONRECHTMATIG OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, HET GEVOLG IS
VAN, OF IN VERBAND STAAT MET DE SOFTWARE IN WAT VOOR VORM DEZE OOK IS TOEGEPAST.

Verklaringen

252

Navionics
WAARSCHUWING: De elektronische kaart is een hulpmiddel bij de navigatie met als doel het gebruik van geautoriseerde overheidskaarten te
vergemakkelijken, niet om deze te vervangen. Alleen officiële overheidskaarten en kennisgevingen aan zeelieden bevatten alle informatie die nodig
is voor veilig navigeren en zoals altijd, de kapitein is verantwoordelijk voor het verstandig gebruik ervan.

Erkenning van mededelingen van derden en copyright licenties: Dit product kan mogelijk kaartgegevens bevatten bevatten
uit één of meer van de volgende ‘Derde Partij’ bronnen; in de mate dat een dergelijke bron mogelijk is gebruikt, dan
zijn de onderstaande bepalingen van toepassing:
"National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)", "National Imagery Mapping Agency (NIMA)", "National Geospatial-Intelligence Agency
(NGA)", "National Agriculture Imagery Program (NAIP)", "United States Army Corps of Engineers (USACE)", "United States Geological Survey
(USGS), Digital Line Graphic (DLG), Digital Raster Graphic (DRG)", "Department of Natural Resources (DNR)", "United States Department of
Defense", "United States Department of Commerce, Bureau of Public Roads 6 State's Highway Commission", "Department of Environmental
Protection (DEP)", "Department of Fish and Wildlife", "Department of Game and Fishing", "Ocean Mapping Group, Department of Geodesy and
Geomatics Engineering, University of New Brunswick", "Pennsylvania Fish and Boat Commission (PFBC)", "Florida Natural Areas Inventory (FNAI)",
"North Carolina Wildlife Resources Commission (NCWRC)", "New York State, Department of Environmental Conservation", "National Geophysical
Data Center 6 Great Lakes Environmental Research Laboratory - Great Lakes Information Network", "Imray Charts", "Wavey Line Charts
Publishing", "Angler Atlas", "Fish-n-Map Company", "Track Map Data", "Servicio de Hidrografia Naval (SHN), Argentina", "Western Australia
Department of Planning and Infrastructure (DPIWA)", "Australian Hydrographic Service (AHS)", "Maritime Safety Agency of State of Queensland
(MSQ)", "©The State of Queensland (Department of the Environment and Resource Management) (DERM)", "I-Cubed", "GeoContent",
"DigitalGlobe", "European Environment Agency (Corine)", "Algemene Nederlandsche Wielsrijders Bond (ANWB)", "© Dutch Ministry of
Infrastructure and Environment", "Dienst Der Hydrografie, Netherlands", "Vlaamse Hidrografie, Belgium", "Belgium National Oceanographic Data
Centre (BMDC)", "Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM)", "Landesvermessungsamt Baden-Wurttemberg", "Bundesamt
fur Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)", "Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - Die Wasser-und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSW), Germany", "Geodatastyrelsen (GST)", "Delius Klasing Verlag (DKV)", "Estonian Maritime Administration (EMA)", "Finnish
Maritime Administration (FMA)", "National Land Survey (NLS)", "Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM)", "Hellenic
Navy Hydrographic Service (HNHS)", "Hvratski Hidrografski Institute (HHI), Croatia", "Icelandic Coast Guard (ICG)", "Istituto Idrografico della
Marina, Italia", "Ministero dello Sviluppo Economico, Italia", "Japan Hydrographic Department", "Norvegian Hydrographic Service (Statens Kartverk
Interreg Geovekst)", "Nordeca SA", "Myosa Boating Union", "State Hydrographic Service Ukraine (SHSU)", "United Kingdom Hydrographic Office
(UKHO), ©British Crown Copyright, [2013]", "British Oceanographic Data Centre (BODC) and the Environment Agency", "Channel Coastal
Observatory", "IHO-IOC GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names, Bathymetric Contours derived from the GEBCO•_08 Grid and GEBCO One
Minute Grid; www.gebco.net", "United Kingdom Department of Energy and Climate Control", "The database of British and Irish Hills by Graham
Jackson and Chris Crocker", "Swedish Maritime Administration (SMA)", "Hydrographica AB", "Instituto Hidrografico, Portugal (IHPT)",
"Instituto Hidrografico de la Marina, Espana (IHM)", "Ministerio de Agricultura, Alimentacio y Medio Ambiente, Espana (MAGRAMA)", "Departamento
de Medio Ambiente, Planificacion Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco", "National Hydrographic Office, Sultanate of Oman (NHOSO)",
"South Africa Navy Hydrographic Office (SAN)", "© Swisstopo", "Swiss Lakes Charts with the permission from Cap.Jean DeBosset", "Abris LLC ",
"GeoNames", "Claymoreclan Design", "Reliance Globalcom", "Kingfisher Information Services by Seafish.Org", "Land Information New Zealand
(LINZ)"

Deze Navionics elektronische waterkaart bevat gegevens, die is © "Commonwealth of Australia ("Great Barrier Reef Marine Park auto
riteit")" 2009. De gegevens zijn gebruikt in deze Navionics elektronische waterkaart met de toestemming van het Commonwealth. Zij
hebben de gegevens niet gecontroleerd op wijzigingen wanneer opgenomen in deze Navionics elektronische waterkaart, en daarom
geven zij geen enkele garantie omtrent de juistheid, de volledigheid, de actuele status of de geschiktheid voor een bepaald doel.
Dit product is geproduceerd door Navionics S.p.A. gebaseerd op CHS, Canadian Hydrographic Service (Canadese hydrografische
dienst)" gegevens, op basis van de minimale normen/richtlijnen, die mogelijk zijn ingevoerd door CHS, uit hoofde van de CHS digitale
Value-Added Reseller overeenkomst nr. 2012-0605-1260-N. Het opnemen van gegevens afkomstig van de CHS in dit product mag
niet worden opgevat als een goedkeuring van dit product door CHS. Dit product voldoet niet aan de eisen van de Charts and Nautical
publications Regulations onder de Canada Shipping Act, 2001. Officieel gecertificeerde waterkaarten en
publicaties, gecorrigeerd en bijgewerkt, moeten worden gebruikt om te voldoen aan de vereisten van deze verordeningen.
Alle bovenstaande bedrijven, instellingen en hydrografische kantoren hebben
het product niet hebt gecontroleerd en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de kaarten.
Copyright © 2013 Navionics S.p.A.
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Qt Project
OPMERKING:Dit product gebruikt Qt software. Qt is gelicentieerd onder commerciële en open source licenties [GNU General Public License versie
3 en GNU Lesser General Public License versie 2.1 of hoger). Dit gedeelte van de software is gratis
software; u kunt het herdistribueren en/of aanpassen onder de voorwaarden van deGNU General Public License en de GNU Lesser General Public
License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 3 van de GNU General Public License en versie 2.1 van de GNU
Lesser General Public License of ( als u dat wilt) enige latere versie. Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar
zonder enige garantie; zelfs zonder de impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
doel. Zie de GNU General Public License en de GNU Lesser General Public License voor meer details.

Mogelijk ontvangt u een kopie van de GNU General Public License samen met dit programma.
Zo niet, dan kunt u dit aanvragen door te schrijven aan:
Free Software Foundation INc
51 Franklin Street
Fift Floor
Boston
MA 02110-1301 USA
Om een gratis kopie van de Linux software te ontvangen, die in dit systeem gebruikt is, schrijf dan een brief met een verzoek
hiertoe met de volgende informatie:
Naam
Telefoonnummer
Emailadres
Postadres
Serienummer van de Humminbird headunit
(let op: uw Humminbird model moet geregistreerd zijn op humminbird.com/support/productregistration.aspx)
Verzendings- en verwerkingskosten:
Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen welke een postwissel bevatten van $ 9.99 voor transportkosten. De verwerkingstijd
van de opdracht is 4-6 weken.
Schrijf een brief naar het volgende adres:
Software Request
Humminbird
678 Humminbird Lane
Eufala, AL 36027
Een kopie van de Qt software is niet nodig om uw Humminbird te upgraden. De Humminbird headunit en
de Humminbird applicatie software vallen onder een aparte garantie. Meer informatie, raadpleeg uw
verkooppunt of de importeur Technautic bv.
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Klasse B apparaat (Uitzend- en communicatie apparatuur voor thuisdoeleinden)
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de gestelde limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC
voorschriften. Deze (klasse B) apparatuur met elektromagnetische straling is geschikt voor gebruik overal in en om huis.
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LET OP!

Humminbird, Technautic b.v. èn de samensteller van deze handleiding
stellen zich niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgen a.g.v. vertaal-,
drukfouten en/of incorrecte interpretatie. Ook lichamelijk en/of geestelijk
letsel, schade aan uw boot e.d. veroorzaakt door het (niet correct)
(de)monteren, plaatsen en/ of gebruiken van deze Humminbird fishfinder
en/of accessoires valt buiten de aansprakelijkheid van eerdergenoemde
bedrijven, diens eigenaren, aandeelhouders en/of alle overige personen
aldaar in dienst.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Humminbird dat de Humminbird Solix modellen voldoen aan de gestelde normen van de CE richtlijnen.
Dave Betts
R & D Manager
Techsonic Industries Inc.
678 Humminbird Lane
Eufala AL 36027 USA

Vertaling uitgevoerd door VT&B Services, 2017 www.vtenbservices.nl
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