Σύστημα ραντάρ R5000
Γρήγορος οδηγός
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Πλήκτρα του trackball O5000
D
C
A
B
Δρομέας
πάνω από...
Μενού

Το οπτικό trackball (A) χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του δρομέα.
Τα άλλα πλήκτρα του trackball έχουν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με τη θέση του δρομέα
στην οθόνη του ραντάρ.
Στον πίνακα παρατίθενται οι λειτουργίες των πλήκτρων σε σχέση με το τμήμα της οθόνης του
ραντάρ που βρίσκεται ο δρομέας.
¼¼ Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κύλισης, ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται
πάνω σε ένα ανοιχτό μενού ή πάνω στο αναδυόμενο παράθυρο γρήγορης πρόσβασης.

Αριστερό πλήκτρο (B)
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επίπεδο του μενού

Κουμπί
γρήγορης
πρόσβασης

Επιλογή

Στόχος AIS

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Στόχος στο
ραντάρ

Κλείδωμα στόχου

Τροχός κύλισης (D)
•
•

Περιστρέψτε το για μετάβαση στις
επιλογές του μενού
Πατήστε το για επιλογή

Εμφάνιση αναδυόμενου παραθύρου
του επιλεγμένου κουμπιού

•

Εμφάνιση μενού στόχου

Καμία ενέργεια

Περιστρέψτε το για μετάβαση στις
επιλογές του αναδυόμενου παραθύρου

Χειριστήρια πρόσοψης του 02000
¼¼ Σημείωση: Το O2000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές μονάδες. Τα πλήκτρα που επισημαίνονται με αστερίσκο
(*) δεν χρησιμοποιούνται στο R5000.
B C

DE F G H

I

J

A
S

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

STANDBY

R

K
C

Q P O N

M

L

A Πλήκτρο επισήμανσης/
MOB *

K Πλήκτρα βέλους

B Λυχνίες LED για την
ελεγχόμενη μονάδα *

M Πλήκτρο μενού

C Πλήκτρο οθόνης*

N Πλήκτρα GAIN (Απολαβή), SEA
(Θάλασσα) και RAIN (Βροχή)

D Πλήκτρο EBL/VRM

O Πλήκτρο επιβεβαίωσης

E

Πλήκτρο ιχνών

P Πλήκτρο AIS

F

Πλήκτρο εμβέλειας

G Πλήκτρο μετατόπισης

Q Πλήκτρο αναμονής/
φωτεινότητας

H Πλήκτρο Enter

R Πλήκτρο τρόπου λειτουργίας *

I

Περιστροφικό χειριστήριο

S Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

J

Πλήκτρο εξόδου

L Πλήκτρο προβολής

Πλήκτρα οθόνης M5000
A Πλήκτρο λειτουργίας
B Πλήκτρο ρύθμισης φωτεινότητας
C Πλήκτρο Enter
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Πλήκτρο μενού

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος
STANDBY

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πατήστε το πλήκτρο αναμονής/φωτεινότητας.
Το σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο για όσο χρόνο είναι συνδεδεμένη η παροχή ρεύματος.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να θέσετε τον επεξεργαστή του ραντάρ R5000 και την οθόνη σε
κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της φωτεινότητας
Πατήστε το πλήκτρο αναμονής/φωτεινότητας για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο φωτεινότητας. Με το αναδυόμενο
παράθυρο ανοιχτό:
•

ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης με το
περιστροφικό χειριστήριο

•

κάντε εναλλαγή μεταξύ της παλέτας ημέρας και νύχτας
με πάτημα του αριστερού (40%) ή του δεξιού (100%)
πλήκτρου βέλους.

Για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο:
• πατήστε το πλήκτρο εξόδου
• κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι όταν ο δρομέας
βρίσκεται πάνω στο αναδυόμενο παράθυρο

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας μετάδοσης και κατάστασης αναμονής
Ανοίξτε το αναδυόμενο παράθυρο φωτεινότητας πατώντας το πλήκτρο αναμονής/φωτεινότητας και μετά πατήστε στιγμιαία
και επανειλημμένα το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης αναμονής και της λειτουργίας μετάδοσης.

Η κύρια οθόνη
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Δείκτες

B Πληροφορίες για το σκάφος σας
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Πληροφορίες δρομέα
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Οθόνη ειδοποιήσεων
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Πληροφορίες συστήματος

Ενδείξεις στόχων
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Μενού
Κύριο μενού και υπομενού
Για πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού στο O2000 ή επιλέξτε το σχετικό κουμπί στο
μενού γρήγορης πρόσβασης.
• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους, γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ή
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης με το ποντίκι για μετάβαση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στα
διαδοχικά στοιχεία του μενού
• Πατήστε το πλήκτρο Enter, το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το περιστροφικό χειριστήριο για πρόσβαση
στα υπομενού, εναλλαγή επιλογών ή επιβεβαίωση επιλεγμένων στοιχείων
• Πατήστε το πλήκτρο εξόδου ή το πλήκτρο αριστερού βέλους για επιστροφή στο προηγούμενο
επίπεδο του μενού και έξοδο από το σύστημα του μενού

Μενού ρυθμίσεων

Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης
Ενεργοποιήστε ένα από τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στο O2000 ή
χρησιμοποιώντας το ποντίκι για επιλογή του κουμπιού.
Για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο:
• πατήστε δύο φορές το αντίστοιχο πλήκτρο στο O2000
• πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού όταν ο δρομέας βρίσκεται πάνω σε ένα επιλεγμένο κουμπί
γρήγορης πρόσβασης
Για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο και να επαναφέρετε το κουμπί στην κύρια λειτουργία του:
• πατήστε το πλήκτρο εξόδου στο O2000
• πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού όταν ο δρομέας βρίσκεται έξω από το αναδυόμενο παράθυρο
• πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού όταν ο δρομέας βρίσκεται πάνω από το αναδυόμενο παράθυρο

Χρήση του δρομέα
Για να ενεργοποιήσετε τον δρομέα:
• πατήστε ένα από τα πλήκτρα βέλους
• χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε τον δρομέα μέσα στην περιοχή PPI
Για να απενεργοποιήσετε τον δρομέα:
• πατήστε το πλήκτρο εξόδου
• χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε τον δρομέα έξω από την περιοχή PPI
¼¼ Σημείωση: Ο δρομέας δεν ενεργοποιείται, δεν απενεργοποιείται και δεν κινείται όταν είναι
ανοιχτό κάποιο μενού ή παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

Επιβεβαίωση ειδοποιήσεων
Για να επιβεβαιώσετε την πιο πρόσφατη ειδοποίηση:
• πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης στο O2000 ή κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στη γραμμή της
ειδοποίησης στην οθόνη ειδοποιήσεων

Ρύθμιση της εικόνας του ραντάρ
Απολαβή/Gain
Η απολαβή ελέγχει την ευαισθησία. Όσο περισσότερο αυξάνετε την απολαβή, τόσο περισσότερες
λεπτομέρειες εμφανίζονται στην εικόνα.
Για να ρυθμίσετε την απολαβή:
• πατήστε το κουμπί Gain για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και μετά γυρίστε το περιστροφικό
χειριστήριο για να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση
• πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης λειτουργίας
• πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο

Επιλογή καταστολής ηχούς από τη θάλασσα/Sea Clutter
Η επιλογή καταστολής ηχούς από τη θάλασσα χρησιμοποιείται για φιλτράρισμα του αποτελέσματος των
τυχαίων σημάτων ηχούς που επιστρέφουν από τα κύματα ή τα αγριεμένα νερά κοντά στο σκάφος.
Για να ρυθμίσετε την επιλογή καταστολής ηχούς από τη θάλασσα:
• πατήστε το πλήκτρο Sea Clutter για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και μετά γυρίστε το
περιστροφικό χειριστήριο για να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση
• πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης
λειτουργίας
• πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο

Επιλογή καταστολής επίδρασης της βροχής/Rain Clutter
Χρησιμοποιείται για μείωση της επίδρασης της βροχής, του χιονιού ή άλλων καιρικών συνθηκών στην
εικόνα του ραντάρ.
Για να ρυθμίσετε την επιλογή καταστολής επίδρασης της βροχής:
• πατήστε το πλήκτρο Rain Clutter στο O2000 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και μετά γυρίστε το
περιστροφικό χειριστήριο για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση
• πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης λειτουργίας

Συντονισμός του αισθητήρα του ραντάρ/Tune
Συντονίστε το δέκτη του ραντάρ, ώστε να εμφανίζει το μέγιστο αριθμό επιστρεφόμενων σημάτων
στόχων στην οθόνη.
Το τηλεχειριστήριο O2000 δεν διαθέτει ειδικό πλήκτρο συντονισμού. Προσαρμόστε τον συντονισμό
χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή έναν συνδυασμό του ποντικιού και του τηλεχειριστηρίου:
• επιλέξτε το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης για τον συντονισμό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και μετά
χρησιμοποιήστε τον τροχό κύλισης ή το περιστροφικό χειριστήριο για να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση
• πατήστε δύο φορές το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή
αυτόματης λειτουργίας ή πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο και
επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία

Στόχοι
Αυτόματο κλείδωμα στόχων στο ραντάρ και ενεργοποίηση στόχων AIS
Η λειτουργία ζώνης παρακολούθησης επιτρέπει το αυτόματο κλείδωμα των στόχων ραντάρ και AIS
όταν αυτοί εισέρχονται σε μια ζώνη καθορισμένη από το χρήστη μπροστά ή γύρω από το σκάφος σας.
Μπορούν να οριστούν δύο ζώνες παρακολούθησης, κάθε μία με ξεχωριστές ρυθμίσεις.

Χειροκίνητο κλείδωμα στόχων στο ραντάρ και ενεργοποίηση στόχων AIS
Όταν ο δρομέας είναι ενεργός, μπορείτε να κλειδώσετε άμεσα έναν στόχο στο ραντάρ στη θέση του
δρομέα ως εξής:
• πατήστε το πλήκτρο Εnter
• πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού
Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε έναν στόχο από το μενού στόχων. Για να ανοίξετε το μενού:
• πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Enter
• πατήστε το δεξί κουμπί του ποντικού

Ακύρωση στόχου
Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός στόχου και να διαγράψετε τις λεπτομερείς πληροφορίες για το
στόχο, χρησιμοποιήστε την επιλογή ακύρωσης στόχου στο μενού στόχων.
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