
 

 

 

 

 

 

VIKTIGT!  

LÄS DETTA FÖRST! 

Då officiell svensk manual saknas har vi här tagit fram en inofficiell svensk  manual. Denna 

manual baseras på en norsk översättning och kan därför ha både norska ord och 

formuleringar som ej är korrigerade. Vi har fokuserat på kapitel som vi ser som särskilt 

viktiga och vissa kapitel kan vara helt eller delvis lämnade oöversatta Vi hoppas att du har 

överseende med detta och att vi gör oss förstådda. 

Väl mött, Teamet på Navico Sweden 
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Inledning 

 

Ansvarsfriskrivning  
Vi på Navico arbetar ständigt för att förbättra våra produkter och 

förbehåller oss därför rätten att när som helst införa ändringar i 

produkten. Sådana ändringar kanske inte beskrivs i den här 

handboken. Kontakta din närmaste återförsäljare om du behöver 

hjälp med något.  

Tänk på att det alltid är befälhavaren ombord som bär 

ansvaret för att instrument och givare installeras korrekt och 

inte orsakar varken tillbud eller sak- eller personskada. Det är 

också du som befälhavare ombord som ansvarar för att gott 

sjömanskap och sjövett alltid tillämpas ombord.  

NAVICO HOLDING AS OCH DESS DOTTERBOLAG OCH 

SYSTERBOLAG FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR ALLA FORMER AV 

SAK- OCH PERSONSKADOR SAMT EVENTUELLA LAGBROTT SOM 

UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV ATT PRODUKTEN ANVÄNDS.  

Gällande språk Den här deklarationen, eventuella handböcker 

och annan dokumentation rörande produkten kan ha eller har 

översatts från ett annat språk. Vid eventuella skillnader mellan 

en översättning och det aktuella originaldokumentet ska det 

engelska originalet anses vara den officiella versionen av 

dokumentet.  

Den här handboken behandlar produkten sådan den var när 

handboken trycktes. Navico Holding AS och dess dotter- 

och systerbolag förbehåller sig rätten att när som helst 

införa ändringar i produkten utan föregående meddelande 

därom.  

  

Varumärken  
Lowrance and Navico är registrerade varumärken tillhöriga 

Navico.   

Fishing Hot Spot är ett registrerat varumärke tillhörigt Fishing Hot 

Spots Inc. Upphovsrätt © 2012 Fishing Hot Spots.  

Navionics är ett registrerat varumärke tillhörigt Navionics, Inc.  

NMEA 2000 är ett registrerat varumärke tillhörigt National 

Marine Electronics Association. Annan kartdata: 
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Upphovsrätt© 2012 NSI, Inc.: Upphovsrätt© 2012 tillhör 

Richardsons Maptech.  

  

Upphovsrätt  
Upphovsrätten © 2014 tillhör Navico Holding AS.  

  

Garanti  
Garantisedeln är ett separat dokument.  

På webbsidan för det varumärke produkten har hittar du svar på 

många frågor:  

www.simrad-yachting.com  

  

Förklaran om överensstämmelse  
Den här beskrivna utrustningen är avsedd för användning 

på internationella och kustnära farvatten i EU- och EES-

länder.  

: 
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• CE i förhållande till direktivett 2014/53/EU 

• kravene för enheter på nivån 2 i Radio communications 

(Electromagnettic Compatibility) Standard 2008 

• del 15 av FCC-reglene Driften är underlagt följande två 

bettingelser: (1) Denna enheten skall inte förorsaka skadelig 

elektrisk störning, och (2) denna enheten måste kunna fungera 

med eventuell störning som mottas, inkluderat störning som 

kan förorsaka uönskatt avdrift. 

Du finner den relevanta samsvarserklæringen på följande 

netttsted: simrad-yachting.com. 

Om denna handbok 
Denna handbok är en referansevägledning för användning av GO5 

och GO7. Det förutförar att allt utrustning är installerat och 

konfigurerad, och att systemet är klart för använd. 

Handboken förutförar att användaren har grundläggande 

kunnskap om navigation, nautisk terminologi och vanlig praksis. 

Viktig text som kräver speciell uppmärksamhet från läsaren, är 

understruket på följande meny: 

http://www.simrad-yachting.com/
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Anmärkning: Användas till att väcka läsarens 

uppmärksamhet mot en kommentar eller viktig information. 

 Varning: Användas när det är nödvändigt att 

upplysa mannskapet om att de måste vara försiktiga 

för att undgå risker för skador på 

utrustning/mannskap. 

handboksversion 
Denna handboken är skriven för programvaruversion 1.0. 

Handboken uppdateras kontinuerligt för att vara i fas med nya 

programvaraversjoner. Du kan ladda ned den nyaste tillgängliga 

versionen av handboken från simrad-yachting.com. 

Visa handboken på skärmen 
Det är möjligt att lese handboken och andra PDF-filer på skärmen 

genom hjälp av PDF-visningsprogrammett som följer med 

enheten. Handböcker kan laddas ned från simrad-yachting.com. 

Handboken kan läses från ett kort som är insatt i en läsare, eller 

kopieras till enhetens interna minne. 

 

Använd menyalternativen och knapparna på skärmen till att 

manövvrera i PDF-filen, som beskrivet her: 

• Sök, Gå till sidan, Sidan upp och ned Välj den relevanta 

fönsterknappen. 

• Bläddra i sidan 

Dra fingret i valfri riktning på skärmen. 

• Panorerara på sidan 

Dra fingret i valfri riktning på skärmen. 
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• Zooma in/ut 

Välj den relevanta fönsterknappen. 

Pekanvändning: Knip eller sära med fingrarna. 

• Avsluta PDF-visningsprogrammett 

Välj X överst till höger i fönstret. 
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Programvaruversion 
Programvaruversion som för tillfället används på 

enheten, visas i dialogboxen About (Om). 

Dialogboxen är tillgänglig i systeminställningarna. 

Om du villl ha information on uppdatering av 

programvaran, kan du se 

”Programvaruuppdateringar” i denna manual. 
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Innehåll 
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Hemskärmen 

16 Applikationsskärmvyer 
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19 Fjärrkontroller 

 20 Grundläggande användning 
 20 Dialogrutan Systemkontroll 

20 Slå på och av systemet 

21 Visningsbelysning 

 21 Låsa peksärmen 

21 Använda menyer och dialogrutor 

22 Välja skärmvyer och fönster 

22 Upprätta ett waypoint för man över bord 

23 Kopia av skärmbilden 

 24 Anpassa systemet 
 24 Anpassa bakgrunden på Hemskärmen 

24 Justera storleken på fönster 

25 Lösenordsskydd 

26 Lägga till nya favorit-skärmvyer 

26 Redigera favorit-skärmvyer 
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 32 Panorerara kartan 
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33 Visa information om kartelement 

 33 Använda markören på kartfönstret 

 35 Upprätta rutter 

35 Söka efter objekt i kartfönstret 

36 3D-karta 

37 Kartoverlay 

38 Insight-karta 

39 Navionics-karta 

 44 Jeppesen-karta 

 49 Kartinställningar 

 51 Waypoints, Rutter och Spår 
 51 Waypoints 

 53 Rutter 

 57 Spår 

 59 Dialogrutorna Waypoints, Rutter och Spår 

 60 Navigera 
60 Navigationspaneler 

61 Navigera till markörpositionen 

61 Navigera längs en rutt 

62 Navigera med autopiloten 

 62 Navigationsinställningar 

 65 TripIntel 
 65 Statistik för gällande tripp 

65 Automatisk tripmätning 

66 Starta och stoppa tripmätning 

66 Långtidshistorik 

67 Avståndsring för estimerad bränsleförbrukning 

68 Bränslemätare 

68 Tidvattenmätare 

69 Visa tripmätning 

 71 Autopilot 
 71 Enkel användning med autopiloten 

 71 Aktivera autopiloten 

71 Byta från automatisk läge till manuell styrning 
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72 Autopilotangivelse 

73 Autopilot-panel 

74 Lägesöversikt 

75 Standby-läge 

76 Non-Follow Up (Inte uppföljning, NFU, servostyring) 

 76 Follow up kontoll (FU) 

76 AUTO-läge (automatisk 

kompass) 77 Ingen avdrift-läge 
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 78 NAV-läge 

 80 WIND-läge 

 82 WIND Nav-läge 

 82 Mönsterstyrning 

85 Använda GO XSE i ett AP24-/AP28-system 

86 Använda autopiloten i ett EVC-system 

 86 Autopilotinställningar 

 90 Ekolod 
 90 Bilden Ekolod 

90 Zooma bilden 

91 Använda markören på bilden 

92 Lagra waypoint 

92 Visa historik 

93 Konfigurera bilden 

 95 Avancerade alternativ 

 95 Starta inspelning av loggdata 

 97 Stopp inspelning av loggdata 

97 Visning av registrerad ekoloddata 

98 Visningsalternativ för ekolod  

100 Ekolod -inställningar 

102 StructureScan 
102 StructureScan-bild 

103 Zooma StructureScan-bilden 

103 Använda markören i StructureScan-fönstret  
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104 Lagra waypoint 

104 Visa StructureScan-historik 

105 Konfigurera StructureScan-bilden 

106 Avancerade StructureScan-inställningar 
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107 StructureMap-bilden 

107 Aktivera strukturoverlay 

108 StructureMap-källor 

109 StructureMap-tips 

109 Ta upp StructureScan-data 

109 Använda StructureMap med karta 

110 Strukturval 

112 ForwardScan 
112 ForwardScan-bilden 

113 Konfigurera ForwardScan-bilden 

113 Alternativ för ForwardScan-visning 

114 Förlängd kompasskurslinje 115 

ForwardScan-inställningar 

118 Trådlös anslutning 
118 Koppla till och från en trådlös hotspot 

119 GoFree Shop 

119 GoFree Controller & Viewer 

119 Ladda upp filer till Insight Genesis 

120 Trådlösa inställningar 

122 Automatisk identifieringssystem (AIS)  
122 AIS-symboler 

123 Visa information om AIS-mål 

124 Anropa ett AIS-fartyg 

124 AIS SART 

126 Fartygslarm 

127 Fartygsinställningar 

130 Infopaneler 

130 Instrumentpanel 

130 Anpassa Instruments -fönstret 
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132 Ljud 
132 Aktivera ljud 
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139 Sirius-radio (endast Nord-Amerika) 

140 Tidsplotter 
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t-panel 140 Välja data 
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145
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147 Simulator 
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Introduktion  Hemskärmen 
Du öppnar Hemskärmen från valfri sida genom att välja Hem-knappen 

överst till vänster i ett fönster. 

 

 1 Verktyg 
Välj en knapp för att att dialogrutor som användas till att 

utföra en uppgift, eller för att bläddra genom lagrad 

information. 

 2 Applikationer 
Välj en knapp för att visa applikationen som ett fönster på 

hela skärmen. Håll inne en knapp för att visa 

förhandskonfigurerade alternativ för delat skärmfönster 

för applikationen. 

 3 Lås-knappen 
Välj denna för att låse Hemskärmen och gå tillbaka till det 

föregående aktiva skärmenvyn. 

 4 Favoriter 
Välj en knapp för att visa fönsterkombinationen. 
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Håll inne en favoritknapp för att gå in i redigeringsläge för 

Favoriter-fönstret. 

 | GO XSE  

 5 Knappen Man över bord (MOB) 
Välj denna för att lagra ett waypoint för man över bord 

(MOB) på fartygets nuvarande position. 

Applikationsskärmvyer 

 

Om applikation som är kopplad till systemet, visas i fönster. 

Applikationen kan visas som fullskärm eller i kombination med 

andra fönster på ett skärmfönster med flera fönster. 

Alla applikationsskärmvyer öppnas från Hemskärmen. 

1 Applikationfönster 2 Instrumentfelt 
Navigations- och sensorinformation. Linjen kan deaktiveres 

och konfigureras av användaren. 

 3 Dialogrutan Systemkontroll 
Snabbtillgång till grundläggande systeminställningar. 

Visa dialogrutan genom att trycka kort på på/av-

knappen eller dra ned från toppen av skärmen. 

4 Statuslinje 5 Dialogruta 

Information till eller indata från användaren. 

 6 Alarm-meddelande 
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Visas om det uppstår farliga situationer eller systemfel. 

 7 Meny 
Fönsterspecifik meny. 

Visa menyn genom att välja MENU-fönsterknappen. 
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Delat skärmfönster 
Du kan ha upp till fyra fönster på varje skärmfönster. 

 

Skärmfönster med två fönster Skärmfönster med tre

 Skärmfönster med fyra 

fönster fönster 

Fönsterstorlekar på ett delat skärmfönster kan justerat i 

dialogrutan Systemkontroll. 

Anmärkning: Om Mercury-funktioner är aktiverat, tillåtas 

inte delade skärmvyer. 

Förhandskonfigurerade delade sidor 
Om enkelt fullskärmsapplikation har flera förhandskonfigurerade 

delade sidor, som innehåller den valda applikationen i 

kombination med varje av de andra panelerna. 

Anmärkning: Antalet förhandskonfigurerade delade sidor 

kan inte ändras, och sidan kan inte anpassar eller tas bort. 

Visa en förhandskonfigurerad delat sidan genom att hålla inne 

knappvalet. 
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Favorit-panel  
Alla förhandskonfigurerade favorit-panel kan ändras och tas bort, 

och du kan upprätta dina egne. Du kan totalt ha tolv favorit-panel. 

Om du vill ha mer information, kan du se "Lägga till nya favorit-

panel" på sidan 26. 
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Integration av tredjepartsenheter 
Flera tredjepartsenheter kan kopplas till GO XSE. Apllikationerna 

visas på separata paneler eller integrerat med andra paneler. 

En enhet som kopplas till NMEA 2000-nätverket, skall automatisk 

bli identifierat i systemet. Om den inte blir det, aktiverar du 

funktionen från alternativet Avancerat i dialogrutan 

Systeminställningar. Tredjepartsenheten betjänas genom hjälp av 

menyer och dialogrutor, som på andra paneler. 

Denna handboken inkluderar inte specifika 

användningsinstruktioner för någon tredjepartsenheter. Om du 

vill ha information om funktioner, kan du se dokumentationen 

som följde med  

tredjepartsenheten. 

SmartCraft VesselView-integration 
Det är möjligt att visas och använda SmartCraft-data via Go när en 

VesselView 7- eller VesselView 4-gatewayenhet är tillkopplad 

nätverket. 

Motorleverantörikonen visas på Hemskärmen när en enhet är 

tillgänglig. 

Integration med FUSION-Link 

FUSION-Link-enheter som är kopplad till NMEA 2000-nätverket, 

kan styras från GO XSE-systemet. 

FUSION-Link-enheten visas som tilläggskällor genom 

använd av ljudfunktionen. Ingen tilläggsikoner är 
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tillgängliga. Se "Ljud" på sidan 132 om du vill ha mer 

information. 

Integration med BEP CZone 

 GO XSE integreres med BEPs CZone-system, som användas till att 

styra och övervaka ett strömfordelingssystem på fartyget. 

CZone-ikonen är tillgänglig på panel Verktyg på Hem-skärmen när 

ett CZone-system är tillgänglig i nätverket. 

CZone-systemet leveres med en separat handbok. Se denna 

dokumentationen och installationshandboken för GO XSE om du 

vill ha information om hur du installerer och konfigurerer 

CZonesystemett. 
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CZone-instrumentpanel 

När CZone är installerat och konfigurerad, läggas det till ett extra 

CZoneinstrumentpanel på Instruments-panelerna. 

Du bytter mellan instrumentbordene på ett panel genom att välja 

symbolene för pil vänster och höger eller genom att välja 

instrumentbrädan på menyn. 

Redigering av ett CZone-instrumentpanel 

Du kan anpassa ett CZone-instrumentbord genom att ändra data 

för om av mätarene. Vilka redigeringsalternativ som är 

tillgängliga, beror på av mätaretypen och vilka datakällor som är 

kopplad till systemet. 

Om du vill ha mer information, kan du se "Instrumentpaneler" på 

sidan 130. 

Fjärrkontroller 
Du kan koppla en fjernkontroll till nätverket och fjernstyr 

enheten. Om du vill finna ut vilka fjärrkontroller som kan 

användas, kan du gå till netttsidan för produkten på: simrad-

yachting.com. 

Det följer en egen handbok med fjernkontrollen. 
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 Dialogrutan Systemkontroll 

Grundläggande användning 
Dialogrutan Systemkontroll ger snabb tillgång till 

grundläggande systeminställningar. Du visar 

dialogrutan genom att trycka kort på på/av-knappen 

eller dra ned från överst på skärmen. 

Vilka ikoner som visas i dialogrutan, kan variera. Alternativet 

Justera delning är för exempel endast tillgänglig om du visar ett 

delat skärmfönster när du öppnar dialogrutan Systemkontroll. 

 

Aktivering av funktioner 
Välj ikonen för funktionen du önskar, eller slå på eller av. För 

funktionerna som kan slås på och av, anger ett intryckt ikon att 

funktionen är aktiverat, som visas i ikonen för informationslinjen 

ovenfor. 

Slå systemet på och av 
Du slår systemet på och av genom att 

trycka på och hålla nere på/avknappen. Du 

kan också deaktivera enheten från 

dialogrutan Systemkontroll. 

Om du släpper upp på/av-knappen före 

avslutningen är fullförd, blir avslutningen avbruten. 

Standby-läge 
I Standby-läge blir ekolodet och 

bakgrundsbelysningen för skärmen och 
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knapparna avslagen för att spara ström. Systemet fortsätter att 

använda i bakgrunden. 

Du väljer Standby-läge i dialogrutan Systemkontroll. 

Bytt från Standby-läge till vanlig använd genom att trycka kort på 

av/påknappen. 

Visningsbelysning 

Lysstyrke 
Bakgrundsbelysningen för skärmen kan justerat när som helst från 

dialogrutan Systemkontroll. 

Du kan också bläddra genom de förhandsdefinierade nivånene för 

bakgrundsbelysning med korte tryck på på/av-knappen. 

Nattläge 
Alternativet Nattläge optimaliserer fargepaletten och 

bakgrundsbelysningen för värde med lite lys. 

Anmärkning: Detaljer på kartan är kanske mindre synlige när 

Nattläge är vald! 

Låsa peksärmen 
Du kan låsa en pekskärm midlertidig för att förhindra utilsiktett 

användning av systemet. Latts peksärmen när det är stora 

mengder vattnet på skärmen, för exempel i tung sjö eller 

regnväder. Denna funktionen är också nyttig du rengör skärmen 

medan enheten är påslaget. 

Du lattser peksärmen i dialogrutan Systemkontroll. 

Du opphever lattsefunktionen genom att trycka kort på På/av-

knappen. 

Använda menyer och dialogrutor 

Menyer 
Du kan visa en skärmfönstermeny genom att välja knappen MENU 

i övre höger hjørne på skärmvyn. 
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• Aktivera ett menyelement och slå ett alternativ på/av genom 

att välja det. 

• Justera en glidvärde på följande meny: 

- Dra i glidfältet. 

- Välj ikonen + eller –. 

Välj menyalternativet Tillbaka för att gå tillbaka till föregående 

menynivå och därefter avsluta. 

Du kan få menyn till att glida bort genom att trycka kort på 

skärmen utanför menyområdet eller genom att trycka på MENU-

knappen. När du trykker på MENU-knappen på nytt, öppnas 

menyn med samma status som före den blir låst. 

Statusen till markören (aktiv eller inaktiv) ändrar 

menyalternativen. 

Dialogrutor 
Numeriska och alfanumeriska tastaturer visas automatisk när du 

skall ange användarinformation i dialogrutor. 

Du låser en dialogruta genom att lagra eller avbryta angivelsen. 

Du kan också låse en dialogruta genom att klinte på X överst till 

höger i dialogrutan. 

Välja skärmvyer och fönster 

Välja ett skärmfönster 
• Välj ett fullskärmsfönster genom att välja den relevanta 

applikationsknappen i Hemskärmen. 

• Välj ett favorit-skärmfönster genom att välja den relevanta 

favoritknappen. 

• Välj ett förhandsdefinierad delat fönster genom att hålla inne 

det relevanta applikationsikonen. 

Välja aktivt fönster 
Endast ettt fönster kan vara aktivt om gången på ett skärmfönster 

med flera fönster. Det aktiva fönstret har en kantlinje som 

uthever det. 

Du kan endast att skärmfönstermenyen till ett aktivt 

fönster. Du aktiverar ett fönster genom att trycka kort på 

det. 
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Upprätta ett waypoint för man över bord 
Om det uppstår en nödsituationn, kan du lagra ett waypoint för 

man över bord (MOB) på fartygets nuvarande position genom att 

välja knappen MOB i Hemskärmen. 

När du aktiverar MOB-funktionen, utföras följande handlingar 

automatisk: 

• Det upprättas ett MOB-waypoint på fartygets position. 

• Visning bytter till ett zoomett kartfönster som är centrerat på 

fartygets position. 
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• Systemet visar navigationsinformation tillbaka till waypointen 

för man över bord. 

Flera MOB-waypoints kan lagras genom att trycka på MOB-

knapparna gjentatte gånger. Fartyget fortsätter att visa 

navigationsinformation till det ursprungliga MOB-waypointen. 

Navigation till påföljande MOB-waypoints måste göras manuellt. 

Ta bort ett MOB-waypoint 
1. Välj MOB-waypointen för att aktivera det. 

2. Välj snabbmenyn för MOB-waypointen för att visa dialogrutan 

för MOB-waypointen. 

3. Välj alternativet Ta bort i dialogrutan. 

Ett MOB-waypoint kan också tas bort från menyn när det är 

aktiverat. 

Kopia av skärmbilden 
Du måste aktivera alternativet Kopia av skärmbilden i dialogrutan 

System inställningar för att kunna ta ett skärmbilden på en 

pekskärm. När funktionen är aktiverat, kan du ta ett skärmbilden 

på en pekskärm genom att dubbelklicka på titelraden i en öppen 

dialogruta eller genom att dubbelklicka på statuslinjen om det 

inte finns att dialogrutor. 

Du finner information om att visa filer i "Filer" på sidan 145. 
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Anpassa systemet  Anpassa bakgrunden i Hemskärmen 

Bakgrunden i Hemskärmen kan anpassar. Du kan välja ett av bilderna som 

följde med systemet, eller du kan använda ditt egen bild i 

JPG- eller PNG-format. 

Bilderna kan vara tillgängliga på Alla placeringarn som visas i 

filläsaren. När ett bild blir vald som bakgrund, kopieras det 

automatisk till mappen Bakgrund (Wallpaper). 

 

Justera storleken på fönster 
Du kan ändra fönsterstorleken för ett aktivt delat skärmfönster. 

Du kan ändra storleken på fönstret för både favorit-skärmvyer och 

förhandsdefinierade delade skärmvyer. 

1. Aktivera dialogrutan Systemkontroll. 

2. Välj alternativet Justera delning i dialogrutan. 

3. Justera fönsterstorleken genom att dra i 

justeringsikonen 

4. Bekräfta ändringarna genom att trycka kort på ett av 

fönstrena eller välja alternativet Lagra på menyn. 
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Ändringarna lagras på det aktiva favorit-skärmen eller delade 

skärmen. 

Lösenordsskydd 
Du kan ange en PIN-kod för att hindra oaktoriserad tillgång till 

systeminställningarna. När du använder lösenordsskydd, måste du 

uppge PIN-koden när något av det följande är vald. Efter att riktig 

PINkod är uppgedd, har du tillgång till Alla alternativ utan att 

uppge PIN-koden flera gånger. 

• Inställningar, aktiverat från Verktyg-fönstret eller dialogrutan 

Systemkontroll 

• Alarm, aktiverat från Verktyg-fönstret 

• Filer, aktiverat från Verktyg-fönstret 

• GoFree Shop, aktiverat från Verktyg-fönstret 

• Inställningar, aktiverat från Karta-menyn under Kartval 

Du anger och tar bort lösenordsskydd från dialogrutan System 

inställningar. 

 

Lägga till nya favorit-skärmvyer 
1. Välj Ny-ikonen i Favorit-fönstret i Hemskärmen för att att 

dialogrutan Ändra skärmfönster 
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2. Dra och släpp skärmfönster-ikoner för att definiera ett nytt 

skärmfönster. 

Anmärkning: GO5 XSE-favorit-skärmvyer kan ha maximalt 2 

applikationer. GO7 XSE-favorit-skärmvyer kan ha maximalt 4 

applikationer. 

3. Ändra ordning på fönstrena (endast möjligt för två eller tre 

fönster) om det är nödvändigt. 

4. Lagra skärmfönsteruppsättningen. 

Systemet visar det nya favorit-skärmen, och det nya skärmen 

inkluderas i listan över favorit-skärmvyer i Hemskärmen. 

 

Redigera favorit-skärmvyer 
1. Välj redigeringsikonen i Favorit-fönstret: 

- Välj X-ikonen på ett favoritikon för att ta bort skärmen 

- Välj verktygikonen på ett favoritikon för att visa dialogrutan 

Ändra skärmfönster 

2. Lägg till eller ta bort fönster i dialogrutan Ändra skärmfönster 

3. Lagra eller förkasta ändringarna för att gå ut av läget för 

favoritredigering. 
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Ange utseendet på informationslinjen 
Datakällor som är kopplad till systemet, kan visas på 

informationslinjen. 

Du kan konfigurera informationslinjen till att visa en eller två 

linjer. Om du väljer att visa två linjer, kan du ange att visning skall 

växla mellan linjerna automatisk. Du kan ange vilken information 

som skall visas på informationslinjerna. 

Du kan deaktivera informationslinjen från dialogrutan 

Systemkontroll. 

Anmärkning: Detta deaktiverar endast informationslinjen för 

det gällande skärmen. 

Aktivera/deaktivera informationslinjen 

1. Aktivera dialogrutan Systemkontroll 

2. Deaktivera/aktivera informationslinjenikonen för att aktivera/ 

deaktivera linjen. 

Välja en förhandsdefinierad aktivitetslinje 
1. Aktivera informationslinjen genom att välja den. 

2. Tryck på MENU-knappen för att att menyn. 

3. Välj Linje 1 eller Linje 2 och därefter en förhandsdefinierad 

aktivitetslinje. 

Förhandsdefinierade mätare visas på informationslinjen. Du kan 

ändra en mätare på informationslinjen för en aktivitet. Se 

Redigera Innehållet på informationslinjen nedanför. 

Redigera Innehållet på informationslinjen 
1. Aktivera informationslinjen genom att välja den. 

2. Tryck på MENU-knappen för att att menyn. 

3. Välj Redigera för att ändra en instrumentmätare efterföljt av 

mätaren du vill ändra. 

4. Välj Innehållet du vill visa, i dialogrutan Välj data. 

5. Välj Meny och därefter Klar med redigering för att lagra 

ändringarna. 
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Mätare för bränsleekonomi 
Du kan visa en mätare för bränsleekonomi på informationslinjen i 

skärmvyer (Karta, Radar, Eko, NAV och satt videre). Välj den 

förhandsdefinierade aktivitetslinjen för drivmedel, eller ändra en 

mätarkälla till Bränsleekonomi. Om du vill ändra en mätarkälla, 

kan du se "Ange utseendet på informationslinjen" på sidan 27. 

 

1 Digital avläsning av gällande ekonomi 

2 Enheter för mätning av bränsleekonomi 

3 100 % effektivitet, något som är i överensstämmelse med 

det 

"nominella värdet" 

4 120 % effektivitet 

5 Genomsnittlig bränsleekonomi 

6 Omedelbar ekonomi 

7 Gällande Drivmedelnivån 

Mätaren för drivmedelsnivån visar omedelbar genomsnittlig 

bränsleekonomi i värde till historisk genomsnittlig 

bränsleekonomi. Starten på den gröna zonen representerar den 

"nominella bränsleekonomin", och den visar ett extra 20 %-

område  



30  Anpassa Systemet Användahandbok 

så att Drivmedeleffektivitetten kan visas över den nominella 

bränsleekonomin. 

 | GO XSE  

Ju mer effektivt du förbrukar drivmedel, ju mer kryper den yttre 

blå ringen upp mot den gröna delen av skalan. Om du når den 

nominella effektiviteten för fartyget, hamnar du upp i den gröna 

zonen. Om du när en effektivitet som är bättre än den nominella 

effektiviteten, hamnar du upp i övre del av den gröna zonen. 

Nominell bränsleekonomi kan oppgis i dialogrutan 

Båtinställningen, som du öppnar från dialogrutan 

Drivmedelinställningar (Fuel settings). 

Du kan återställa den genomsnittliga bränsleekonomin genom att 

trycka på knappen Återställ Drivmedelberäkning i dialogrutan 

Drivmedelinställningar (Fuel settings). När du återställer 

Drivmedelberäkningen, börjar systemet att beräkna det nya 

genomsnittet. 

Still in mätenheten för bränsleekonomimätaren i fältet Ekonomi 

(Economy) i dialogrutan Enhetsinställningar (Units settings). 
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Karta 

 

Kartfunktionen visar fartygets position i värde till land och andra rutter, 

placera waypoints och visa AIS-mål. 

 kartobjekt. På kartfönstret kan du planlägga och navigera längs 

Kartfönstret 

 

1 Waypoint* 

2 Båt med kursförlängning (kursförlängning är valfritt) 

3 Rutt* 

4 Nordindikering 

5 Rutnätslinjer* 
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6 Avståndsringar* 

7 Spår* 

8 Kartskala 

9 Intervall för avståndsringar (visas endast om 

Avståndsringar är påslaget) 

* Extra kartelement. Du aktiverar/deaktiverar extra kartelement 

enkeltvis från dialogrutan Kartinställningar. 

Kartdata 
Systemet leveres med olik inbyggd kartografi, avhängt av 

regionen. 

Alla enheter stödjer Insight-karta från Navico, inkluderat Insight 

Genesis. Systemet stödjer också karta från Navionics och 

Jeppesen samt Innehåll som är skapt av en sträcka olika 

tredjeparts kartleverantörer i AT5format. Du finner ett fullständig 

val av tillgängliga karta på gofreeshop.com, c-map.jeppesen.com 

eller navionics.com. 

 Anmärkning: I denna handboken är Alla möjliga 

kartmenyalternativ beskrivet. Dessa alternativen varierar 

avhängt av kartan du använder. 

 Anmärkning: Systemet bytter inte automatisk till inbyggd 

kartografi om kartkortet tas bort. Det visas ett karta med låg 

upplösning till du sätter in kortet igen eller bytter manuellt till 

inbyggd 

kartografi. 

Visning av dubbla karttyper 
Om du har olika tillgängliga karttyper, antingen inbyggd eller i 

kortplatsen, kan du visa två olika karttyper samtidigt på en sidan 

med två kartpaneler. 

Du kan välja ett dobbelt kartpanel genom att hålla inne 

applikationsknappen Karta på Hem-sidan eller genom att 

upprätta en favoritside med två kartpaneler. 
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Välja karttyp 
Du kan ange karttypen i Karta-fönstret genom att 

välja en av de tillgängliga 

karttypene på menyalternativet 

Kartkälla. 

Om du har ett fönster med flera kartfönster, anges 

karttypen individuellt för varje kartfönster. 

Aktivera ettt av kartfönstrena, och välj därefter en 

av de tillgängliga karttypene under 

menyalternativet Kartkälla. Gör om processen för 

det andra kartfönstret, och välj 

en alternativ karttyp för detta 

fönstret. 

Om du har identisk karta tillgänglig, för exempel 

inbyggd eller i kortplatsen, väljer systemet automatisk kartan som 

har flest kartdettaljer för regionen som visas. 

Fartygssymbol 
När systemet har en giltig GPS-position, indikerar båtsymbolen 

båtspositionen. Om GPS-position inte är tillgänglig, innehåller 

båtsymbolen ett frågetecken. 

Kartskala 
Du zoomar in och ut av kartan genom att använda ikonen i 

zoomfönstret, eller genom att använda två fingar till att knipa 

samman (zooma ut) eller sära (zooma in). 

Skalaen av kartområdet och intervallett mellan avståndsringar 

(när detta är aktiverat) visas nederst till höger i kartfönstret. 

Panorerara kartan 
Du kan Flytta kartan i valfri riktning genom att dra med fingret på 

skärmen. 

Välj menyalternativet Ta bort markör för att ta bort markören och 

markörfönstret från fönstret. Då centreras också kartan efter 

fartygets position. 
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Placera fartyget på kartbilden 

Kartorientering 
Flera alternativ är tillgängliga för hur kartan roteres i fönstret. 

Symbolen för kartorienteringen som indikerar nordlig riktning 

visas överst i höger hjørne. 

 

 Nord upp För upp Kurs upp 

Nord upp 

Visar kartan med nord fram.  
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För upp 

Visar kartan med fartygets kurs rakt fram. Kursinformation mottas 

från ett kompass. Om kursen inte är tillgänglig, användas COG från 

GPS-en. 

Kurs upp 

Roterer kartan i riktning av det nya waypointen genom navigering 

längs en rutt eller navigering till ett waypoint. Om du inte 

navigerar, används riktningen För upp till navigationen startas. 

Se framöver 
Flyttar båtsikonen närmare botten av skärmen, så att du kan 

maximera sikten framöver. 

Visa information om kartelement 
När du väljer ett kartelement, en waypoint, en rutt eller ett mål, 

visas grundläggande information om det valda elementet. Välj 

snabbmenyn för kartelementett för att visa all tillgänglig 

information om det elementet. Du kan också aktivera dialogrutan 

med detaljerad information från menyn. 

 Anmärkning: Om du visar aktuella Jeppesen-karta på 

systemet, kan du välja sjöfartsobjekt för att visa information 

om tjänster och tillgängliga multimedier (bilder) knuten till 

placering eller 

objektet. 

 Anmärkning: Informationen på snabbmenyn måste aktiveras i 

kartinställningar för att visa grundläggande 

elementinformation. 
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Använda markören på kartfönstret 
Som standard visas inte markören på kartfönstret. 

 | GO XSE  

När du aktiverar markören, visas markörpositionsfönstret. När 

markören är aktiv, panorerarer eller roterer inte kartan för att 

följa fartyget. 

Välj menyalternativet Ta bort markör för att ta bort markören och 

markörfönstret från fönstret. Detta centrerar också kartan efter 

fartygets position. 

Välj menyalternativet Återställ markör för att visa markören på 

den föregående placering. Alternativen Ta bort markör och 

Återställ markör är nyttiga funktioner för att växla mellan den 

nuvarande positionen till fartyget och markörpositionen. 

Gå till-markör 
Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera 

markören på panel och därefter använda alternativet Gå till 

markör på menyn. 

Funktionen för markörassistans 
Genom hjälp av funktionen för markörassistans kan du finjustera 

och placera markören nödvändig utan att täcka detaljer med 

fingret. Håll fingret på skärmen för att ändra markörsymbolen till 

en valcirkel, som visas över ditt fingret. 

Visa elementinformation genom att dra valcirkeln över det 

önskade elementet utan att ta bort fingret från skärmen. 

När du tar bort fingret från skärmen, återställs markören till vanlig 

marköranvändning. 
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Avståndsmätning 
Markören kan användas till att mät 

avståndet mellan fartyget och en vald 

position, eller mellan två punkter i 

kartfönstret. 

1. Placera markören på punkten du vill mät avståndet från. Start 

mätfunktionen från menyn. 

- Mätikonerna visas med en linje tegnett från båtens sentrum 

till markörpositionen, och avståndet visas i fönstret för 

markörinformation. 

2. Du kan Flytta mätpunkterna genom att dra ikonen medan 

mätfunktionen är aktiv. 

Anmärkning: Mätningen mäts alltid från det grå ikonen till 

det blå ikonen. 

Du kan också starta mätfunktionen utan en aktiv markör. Båda 

mätikonerna befinner sig då till att börja med på fartygets 

position. Det grå ikonen följer fartyget medan det förflyttar sig, 

medan det blå ikonen blir kvar på positionen som blir angiven då 

du aktiverar funktionen. 

Du avslutar mätfunktionen genom att välja menyalternativet Klar 

med mätning. 

Upprätta rutter 
Du kan upprätta rutter på följande meny i kartfönstret. 

1. Placera markören i kartfönstret. 

2. Välj Ny efterföljt av Ny rutt på menyn. 

3. Tryck kort på kartfönstret för att placera det första 

ruttpunkten 

4. Fortsätt att placera resten av ruttpunkterna. 

5. Lagra rutten genom att välja alternativet Lagra på menyn. 

Anmärkning: Om du vill ha mer information, kan du se 

"Waypoints, Rutter och Spår" på sidan 59. 
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Söka efter objekt i kartfönstret 
Du kan söka efter andra fartyg eller olika kartelement från ett 

kartfönster. 

Aktivera markören i fönstret för att söka från markörpositionen. 

Om markören inte är aktiv, söker systemet efter elementen från 

fartygets position. 

 | GO XSE  
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Anmärkning: Du måste ha ett abonnemang på en SIRIUS-

datapaket för att kunna söka efter Drivmedelstationer och en 

tillkopplad AIS-mottagare för att kunna söka efter fartyg. 

3D-karta 
3D-alternativet ger en tredimensionell grafisk visning av land- och 

havkonturer. 

Anmärkning: Alla karttyper fungerer i 3D-läge, men om det 

inte finns 3D-kartografi för det aktuella området, ser kartan 

flatt ut. 

När alternativet för 3D-karta är vald, visas ikonen för panoreraring 

och rotation i kartfönstret. 

Panorerara 3D-kartan 
Du kan Flytta kartan i valfri riktning genom att 

välja panoreraringsikonen och därefter Panorerara i önskat 

riktning. Välj menyalternativet Tillbaka till fartyg för att 

avsluta panoreraringen och centrera kartan efter fartygets 

position. 

Styra visningsvinkeln 
Du kan styra visningsvinkeln genom att välja rotationsikonen och 

därefter Panorerara kartfönstret. 

• Panorerar vågrätt för att ändra riktningen du ser i. 

• Panorerar lodrätt för att ändra vertikala vinkeln för visning. 

Anmärkning: När kartan är centrerat efter fartygets position, 

kan du endast justera vertikala vinkeln. Visningsriktningen 

styras av inställningen för kartriktning. Se "Placera fartyget i 

kartfönstret" på sidan 32. 
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Zooma i ett 3D-karta 
Du zoomar in och ut i ett tredimensionellt karta genom att 

använda zoomknapparna (+ eller –), eller genom att använda 

pekmettoden med att knipa och sära fingrarna. 

Kartoverlay 
Det kan visas strukturekoloddinformation (StructureMap) som 

overlay i kartfönstret. 

När ett overlay är vald, utvidgas kartmenyn med grundläggande 

funktioner för det valda overlayet. 

Om du vill ha mer information om StructureMap-

menyfunktionerna, kan du se "Strukturval" på sidan 110. 
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Insight-karta 

Insight-specifika kartalternativ 

Orientering, Se framöver, 3D och Bytt kartkälla (beskrivet tidigare i 

Alternativ för Insight-visning 

Kartdetaljer 

• Full • Medel •

 Låg 

All tillgänglig information för kartan som är 

i använd. 

Minimiinformation som är tillräcklig för 

navigering. 

Grundläggande informationsnivån som inte 

kan tas bort, som omfattar information 

som är nödvändigt i Alla geografiska 

områden. Den är inte menat att vara tillräcklig för trygg 

navigering. 

Insight-kartkategorier 

Insight-karta innehåller flera kategorier och underkategorier som 

du kan aktivera och deaktivera individuellt, avhängt av vilken 

information du vill se. 
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Land 3D läge och Vattnet 3D läge 

Grafikinställningar är endast tillgängliga i 3D-läge. Läge är en 

multiplikator som användas på tecknade höjder av attser på land 

och djupkurvor i vattnet för att de skall se högre eller djupare ut. 

Navionics-karta 

Navionics-specifika kartalternativ 
Orientering, Se framöver, 3D och Bytt kartkälla (beskrivet tidigare 

i denna delen) är felles för Alla karttyper. 

Användargenererat uppdatering 

Aktiverar/deaktiverar kartlagett inkluderat Navionics-

uppdateringer. 

Detta är användarinformation eller uppdateringer som är laddatt 

upp till Navionics Community av användare, och som är gjort 

tillgängliga på Navionics-karta. 

Om du vill ha mer information, kan du se Navionics-informationen 

som följde med kartan, eller gå till webbsidan till Navionics: 

www.navionics.com. 
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Visningsalternativ för Navionics 

 

 Dynamisk tidvattensinformation Dynamisk ströminformation 

Följande ikoner och symboler användas: 

Strömhastighet 

Pilens längd beror på av hastigheten, och symbolen 

roteres i förhållande till strömriktningen. 

Strömhastigheten visas inni pilsymbolen. Det röda 

symbolen användas när strömhastigheten är 

ökande, och det blå symbolen användas när 

strömhastigheten är synkroniserade. 

Tidvattenhöjd 

Mätaren har atttte ettiketter och anges i 

förhållande till absolutt maksimums-/minimivärde 

för den evaluerte dagen. Den röda pilen användas när 

tidvattenett stiger, och den blå pilen användas när tidvattenett 

faller. 
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 Anmärkning: Alla numeriska värden visas i de relevanta 

systemenheten (enhet) som är angiven av användaren. 

Easy View (Enkel visning) 

Forstorleksfunktion som ökar storleken på kartelement och text. 

 Anmärkning: Det är ingen angivelse på kartan som visar att 

denna funktionen är aktiv. 

Bildeoverlay 

Med bildeoverlay kan du visa satellittbilder av ett område som ett 

overlay på kartan. Tilgjengelighetten av slike bilder är Begränsad 

till enkelte regioner och kartografiversjoner. 

Du kan visa bildeoverlay i 2D- eller 3D-läge. 

 

Inte något bildeoverlayBildeoverlay, endast land Fullständig 

bildeoverlay 

Bildegenomskinlighet 

Bildegenomskinlighet anger genomskinlighetsgraden för 

bildeoverlayet. Med minimiinställningar för genomskinlighet blir 

kartdetaljerna nästan helt skjult av bilden. 

 

 Minimal genomskinlighet Maximal genomskinlighet 

Navionics Fish N' Chip 
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Systemet stödjer kartfunktionen Navionics Fish N' Chip (endast i 

USA). 

Om du vill ha mer information, kan du se www.navionics.com. 

Intryckt djupområdet 

Välj ett djupområdet som Navionics fyller med en annan färg. 

Detta gör att du kan utheve ett spesifikt djupområdet för 

fiskeformål. Området är endast satt nödvändig som de 

underliggende kartdata är, det vill si att om kartan endast 

innehåller intervaller på fem meter för konturlinjer, blir 

skuggleggingen rundett av till den närmaste tillgängliga 

konturlinjen. 

 

 Inte något intryckt djupområdet Intryckt djupområdet: 6–12 m 

Intryckt grunt vattnet 

Uthever områden med grunt vattnet. 

Detta gör att du kan utheve vannområder på mellan 0 och den 

valda djupet (upp till 10 meter). 

 

 Grunt vattnet inte intryckt Intryckt grunt vattnet: 0–3 m 

Navionics-kartinställningar 

Fargede havbunnområder 

Användas till att visa olika djupområder i olika blåa nyanser. 

Presentasjonstype 
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Anger marin kartinformation som symboler, färger på 

navigationskartett och vendinger för internasjonale eller 

amerikanske presentasjonstyper. 

Presentasjon 

Fastställer vilken områdeinformation, för exempel namn på 

placeringarn och notater för områden, som är tillgänglig för 

visning. 

Kartdettaljer 

Ger dig olika nivåner med information om geografiska lagra. 

Säkerhetsdjup 

Navionics-kartorna använder olika skuggr av blatttt till att skilja 

mellan grunt ochdjuptvann. 

Säkerhetsdjupn, baserat på en vald gräns, tegnes utan blå skugg. 

Anmärkning: Den inbyggda Navionics-databasen innehåller 

data ned till 20 m, och efter detta är allt vitt. 

Djupkonturer 

Fastställer vilka konturer du ser på kartan ned till den valda 

säkerhetsdjupvärden. 

Filtrera djup på stenar 

Täcker identifikasjon av stenar under en angiven djup på kartan. 

Detta bidrar till att ta bort störningar på kartan i områden där det 

finns många stenar som ligger satt djupt att fartygets kjøl inte är i 

nærhetten av dem. 

Jeppesen-karta 
Alla möjliga menyalternativ för Jeppesen-karta är beskrivet 

nedanför. Jeppesen-funktionerna och -menyalternativen kan 

variera avhängt av Jeppesen-kartorna du använder. 

Tidvatten och ström från Jeppesen 
Systemet kan visa tidvatten och ström från Jeppesen. Med denna 

informationen är det möjligt att forutsi tidspunkt, nivån, riktning 

och styrke på ström och tidvatten. Detta är ett viktig verktyg för 

planlegging och navigation av en tripp. 
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I stora zoomområder visas tidvatten och ström som ett firkantett 

ikon med rutataven T (tidvatten) eller C (ström). När du väljer ett 

av ikonen, visas det tidvattens- eller ströminformation för denna 

placering. 

Du kan visa dynamiske strömdata genom att zooma innanför ett 

zoomområde på 1 nautisk mil. Genom den avståndet ändras 

strömikonen till ett animert, dynamisk ikon som visar 

strömhastigheten och -riktningen. Dynamiske ikoner är svarte 

(över 6 knop), röda (över 2 knop och under eller lik 6 knop), gula 

(över 1 knop och under eller lik 2 knop) eller gröna (under eller lik 

1 knop), avhängt av strömmen i området. 

Om det inte är någon ström (0 knop), visas detta som ett vitt, 

kvadratisk ikon. 

 

Statiske ström- och tidvattensikoner Dynamiske strömikoner 

 

 Skuggrelieff Ingen konturer 
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 Rasterbilder Högoppløselig batymettri 

Skuggrelieff 

Skuggar terreng på havsbottnen. 

Ingen konturer 

Tar bort konturlinjerna från kartan. 

Rasterkart 

Ändrar kartvisning så att det ser ut som ett vanlig papperskort. 

Rastergenomskinlighet 

Anger genomskinligheten för rasterbilderna. 
Högoppløselig batymettri 

Aktiverar och deaktiverar en högre konsentrasjon av konturlinjer. 

Visningsalternativ för Jeppesen 

Kartdettaljer 

• Full • Middels •

 Låg 

All tillgänglig information för kartan som är i 

använd. 

Minimiinformation som är tillräcklig för 

navigering. 

Grundläggande informationsnivån som inte kan 

tas bort, som omfattar information som är 

nödvändigt i Alla geografiska områden. Den är 

inte menat att vara tillräcklig för trygg 

navigering. 
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Jeppesen-kartkategorier 

Jeppesen-karta innehåller flera kategorier och underkategorier 

som du kan aktivera och deaktivera individuellt, avhängt av vilken 

information du vill se. 

Bildeoverlay 

Med bildeoverlay kan du se satellittbilder av ett område som ett 

overlay på kartan. Tilgjengelighetten av slike bilder är Begränsad 

till enkelte regioner och kartografiversjoner. 

Du kan visa bildeoverlay i 2D- eller 3D-läge. 

 

Inte något bildeoverlayBildeoverlay, endast land Fullständig 

bildeoverlay 

Bildegenomskinlighet 

Bildegenomskinlighet anger genomskinlighetsgraden för 

bildeoverlayet. Om du använder minimal genomskinlighet, täcker 

bilden nästan Alla kartdetaljerna. 

 

 Minimal genomskinlighet Genomskinlighet på 80 

Djup palett 

Styr djuppaletten som användas på kartan. 

Papperskort 

Ändrar kartetts utseende så att det ser ut som ett papperskort. 
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Säkerhetsdjup 

Jeppesen-karta använder olika blåa nyanser för att skilja mellan 

grunt 

(ljusare nyanser) och djupt(mörkare nyanser) vattnet. När du har 

aktiverat 

Säkerhetsdjup, måste du ange önskat säkerhetsdjup. 

Säkerhetsdjup anger gränsen för när djup visas utan blåa 

nyanser. 

Djupfilter 

Filtrerar bort djupvärden som är grundare än den valda gränsen 

för djupfilterett. 

Skuggad relief 

Skuggar olika områden av botten avhängt av den valda 

skuggeffektkategorin. 

 Anmärkning: Komposition och lager för vegetation är inte 

aktuella för Jeppesen-karta. 
Djup 1 och Djup 2 

 

Djupinställningar som skuggar olika djup i 
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3D-läge 

Grafikinställningar som endast är tillgängliga i 3D-läge. Läge är en 

multiplikator som användas på tecknade höjder på land och 

djupkurvor i vattnet för att de skall se högre eller djupare ut. 

 Anmärkning: Detta alternativet visas som nedtonat om datan 

inte är tillgängliga på kartkortet som är insatt. 

Kartinställningar 

 

3D båtval 
Fastställer vilken ikon som skall användas på 3D-karta. 

Båtsinställningar 

Båtinställningarna användas genom beräkning av en automatisk 

rutt. Köldjupet, breddn och höjden på båten måste anges för 

använd av funktionerna för automatisk ruttval och enkelt ruttval. 

Avståndsringar 
Avståndsringarna kan användas till att 

presentere avståndet från fartyget till 

andra kartobjekt. 
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Avståndsskalan anges automatisk i systemet så att den passar till 

kartskalan. 

Kursförlängare 

A: Riktning 

B: Kurs över grund (COG) 

Längden på kursförlängarna anges antingen som en fast avstånd 

eller för att indikera hur långt fartyget vill förflytta sig i den valda 

tidsperioden. Om ingen alternativ är påslaget för fartyget, visas 

ingen kursförlängare för fartyget. 

Kursen till båten baseras på information från den aktiva 

kurssensorn, medan COG baseras på information från den aktiva 

GPS-sensorn. 

 

Synkronisera 2D/3D karta 

Kopplar positionen som visas på det ena kartan, till positionen 

som visas på det andra kartan, när ett 2D- och ett 3D-karta visas 

sidan om sidan. 

"Popup" hjälptext 
Väljer om grundläggande information för kartelement skall visas 

när du väljer elementet. 

Rutnätet 

Aktiverar/deaktiverar visning av rutnätet med längd- och 

breddgrader på kartan. 
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Waypoints, Rutter, Spår 

Slår av och på visning av dessa elementen på kartpaneler. Öppnar 

också dialogrutor för waypoints, rutter och Spår du kan använda 

till att administrera dem. 
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 Waypoints 

Waypoints, Rutter och Spår 

Ett waypoint är ett användargenererat märke som är placerat på ett karta eller 

Ekolod -bilden. Varje waypoint har en nödvändig position med breddgrad- och 

lengdegradkoordinater. Ett waypoint placerat på bilden Ekolod har en 

djupvärde i tillägg till positionsinformation. Ett waypoint användas till att 

märke en position du kanske vill vända tillbaka till senare. Två eller flera 

waypoints kan också kombineras för att upprätta en rutt. 

Lagra waypoints 
Du kan lagra ett waypoint på en vald placering genom att placera 

markören i fönstret och därefter välja alternativet Nytt waypoint 

på menyn. 

 

I karta- och navigationsfönster kan du lagra ett waypoint på 

fartygets position när markören är inte aktiv. Detta gör du genom 

att välja alternativet Ny waypoint på menyn. 

Flytta ett waypoint 
1. Välj waypointen du vill Flytta. Waypointikonen utvidgas, något 

som visar att det är aktivt. 

2. Aktivera menyn, och välj waypointen på menyn. 

3. Välj alternativet Flytta. 

4. Välj den nya waypointpositionen. 

5. Välj Klar på menyn. 

Waypointen blir nu automatisk lagrad på den nya positionen. 

Redigera en waypoint 
Du kan redigera all information om ett waypoint från dialogrutan 

Redigera waypoint.  
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Denna dialogrutan aktiveras genom att välja snabbmenyn för 

waypointen eller från menyn när waypointen är aktiverat. 

Dialogrutan kan också öppnas från Waypoints-verktyget i 

Hemskärmen. 

 

Ta bort ett waypoint 
Du kan ta bort ett waypoint från dialogrutan Edit Waypoint 

(Redigera waypoint) eller genom att välja menyalternativet 

Delete (Ta bort) när waypointen är aktiverat. 

Du kan också ta bort waypoint från verktyget Waypoints 

(Waypoint) på sidan Home (Hem). 

Du kan ta bort MOB-waypoint på samma meny. 

Alarminställningar för waypoint 
Du kan ange en alarmradie för varje individuella waypoint du 

upprättar. Alarmet anges i dialogrutan Redigera waypoint. 

Anmärkning: Områdeslarmet för waypointen måste slås PÅ i 

alarmdialogrutaen för att aktivera ett alarm när fartyget 

kommer innanför den definierade radien. Om du vill ha mer 

information, kan du se "Dialogrutan Alarm" på sidan 142. 

Rutter 
En rutt består av en sträcka ruttpunkter som anges i den ordning 

du vill navigera till dem. 

När du väljer en rutt på kartfönstret, blir den grön, och 

ruttanvisning visas. 

Systemet har stöd för Navionics Auto-ruttplanering och Jeppesen 

Easyruting. Denna funktionen föreslår automatisk ruttpunkt 

mellan det första och sista ruttpunkten i en rutt, eller mellan 

valda ruttpunkt i en komplicerad rutt. Du kan använda funktionen 
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när du upprättar en ny rutt, eller du kan använda den till att 

redigera rutter som redan är lagrad. 

Upprätta en ny rutt i kartfönstret 

1. Aktivera markören i kartfönstret. 

2. Välj alternativet Ny rutt på menyn. 

3. Placera det första waypointen i kartfönstret. 

4. Fortsätt att placera nya ruttpunkter i kartfönstret till rutten är 

fullförd. 

5. Lagra rutten genom att välja alternativet Lagra på menyn. 

Redigera en rutt från kartfönstret 

1. Välj rutten för att aktivera den. 

2. Välj alternativet för ruttredigering på menyn. 

3. Placera den nya ruttpunkten på kartfönstret: 

- Om du anger det nya ruttpunkten på en etapp, blir en ny 

punkt tillagd mellan existerande ruttpunkter. 

- Om du anger det nya ruttpunkten utanför rutten, blir det 

nya ruttpunkten tillagd efter det sista punkten i rutten. 

4. Dra i ett ruttpunkt för att Flytta den till en ny position. 

5. Lagra rutten genom att välja alternativet Lagra på menyn. 

Anmärkning: Menyn ändras avhängt av det valda 

redigeringsalternativet. All redigering bekräftas eller avbryts 

från menyn. 

Ta bort en rutt 

Du kan ta bort en rutt genom att välja menyalternativet Delete 

(Ta bort) medan rutten är aktiveraad. Du kan också ta bort rutter 

från verktyget Routes (Rutter) på sidan Home (Hem). 

Auto-ruttplanering och Easy-ruttplanering 

Auto-ruttplanering och Easy-ruttplanering föreslår nya 

ruttpunktplaceringar baserat på information på kartan och båtens 

storlek. Båtens köldjup, bredd och höjd måste anges i systemet 

före du kan börja att använda denna funktion. Dialogrutan med 

båtsinställningar visas automatiskt om informationen saknas när 

du aktiverar funktionen. 
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 Anmärkning: Enheter som är beräknade att säljas i USA, har 

inte funktionerna Auto-ruttplanering och Easy-ruttplanering. 

Funktionerna Autoruting och Easy-ruttplanering är 

avaktiveraade på Alla enheter som inte är från USA, när de 

användas i USAs terrioritalfarvatten. 

 Anmärkning: Det är inte möjligt att starta Auto-ruttplanering 

eller Easy-ruttplanering om ett av de valda ruttpunkterna 

befinner sig i ett osäkert område. Det visas en varning, och du 

måste Flytta de relevanta ruttpunkterna till ett säkert område 

för att kunna fortsätta. 

 Anmärkning: Om det inte finns kompatibel kartografi, är inte 

menyalternativen Auto-ruttplanering eller Easy-ruttplanering 

tillgängliga. Kompatibel kartografi är blant annat Jeppesen 

CMAP MAX-N+, Navionics+ och Navionics Platinum. Om du vill 

ha en fullständig 

oversikt över tillgängliga kartor, kan du gå till 

insightstore.navico.com, c-map.jeppesen.com eller 

navionics.com. 

1. Placera minst två ruttpunkter på en ny rutt, eller att en 

existerande rutt för redigering. 2. Välj Auto-ruttplanering, 

efterföljt av: 

- Hela rutten om du vill att det skall läggas till nya 

ruttpunkter mellan det första och sista ruttpunkten i rutten. 

- Val om du vill välja ruttpunkterna som definierar gränserna 

för den automatiska ruttberäkningen, manuellt. Välj 

därefter de relevanta ruttpunkterna. Valda ruttpunkter är 

röda. Endast två ruttpunkter kan väljas, och Alla 

ruttpunkter mellan vald start- och slutpunkt förkastas av 

systemet. 

3. Välj Acceptera för att starta automatisk ruttplanering. 

- När den automatiska ruttberäkningen är fullförd, visas rutten 

i förhandsvisningsläge, och etapperna är färgkodade med 

säkra och osäkra områden. Navionics använder rött 

(osäkert) och grönt (säkert), medan C-MAP använder rött 

(osäkert), gult (farlig) och grönt (säkert). 

4. Flytta om nödvändigt eventuella ruttpunkter medan rutten är i 

förhandsvisningsläge. 

5. Välj Behåll för att godta positionerna till ruttpunkterna. 
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6. Gör eventuellt om steg 2 (Val) och steg 3 om du vill att 

ruttpunkter för andra delar av rutten skall placeraes 

automatisk av systemet. 

7. Välj Lagra för att fullföra den automatiska ruttberäkningen och 

lagra rutten. 

Exempel på automatisk ruttval och enkelt ruttval 

• Alternativet Hela rutten används när första och sista ruttpunkt 

är vald. 

 

 Första och sista ruttpunkt Resultat efter automatisk ruttval 

• Alternativet Val används till automatisk ruttval för en del av en 

rutt. 

 

 Två ruttpunkter valda Resultat efter automatisk ruttval 
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Konvertera Spår till rutter 

Du kan konvertera ett spår till en rutt från dialogrutan Redigera 

spår. Du aktiverar dialogrutan genom att aktivera spåret och 

därefter välja spårets snabbmeny eller välja 

informationsalternativet på menyn. 

Dialogrutan Redigera Spår kan också öppnas genom att välja 

verktyget Spår i Hemskärmen. 
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 | GO XSE  

Dialogrutan Redigera rutt 

Du kan lägga till eller ta bort ruttpunkter från dialogrutan 

Redigera rutt. Denna dialogrutan aktiveras genom att välja 

snabbmenyn för en aktiv rutt eller välja från menyn. 

Dialogrutan kan också öppnas genom hjälp av verktyget Rutter i 

Hemskärmen. 

 

Spår 
Spår är en grafisk framställning av fartygets historiska bana, så att 

du kan spåra hur du har reist. Spår kan konverteras till rutter från 

dialogrutan Redigera. 

Systemet är fabriksinställt till automatisk att spåra och visa 

fartygets färdväg på kartfönstret. Systemet fortsätter att ta upp 

Spår till det maximala antalet punkter är uppnått. Därefter blir de 

äldsta punkterna överskrivna automatisk. 

Funktionen för automatisk sporing kan deaktiveraes från 

dialogrutan Spår . 

Upprätta nya Spår 
Du kan starta ett nytt spår i dialogrutan Spår, som aktiveras 

genom hjälp av verktyget Spår i Hemskärmen. 
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Spår -inställningar 

Spår består av en serie punkter förbundna av linjesegment med 

en längd som beror på av upptagningsfrekvensen. 

Du kan välja att placera spårpunkter baserat på tidsinställningar 

eller avstånd eller låta systemet placera ett waypoint automatisk 

när det registreres en kursändring. 

Anmärkning: Alternativet Spår måste också vara satt till PÅ i 

kartinställningarna för att visas.  

 

Dialogrutorna Waypoints, Rutter och Spår  

Dialogrutorna Waypoints, Rutter och Spår ger tillgång till 

avancerade redigeringsfunktioner och inställningar för dessa 

elementen. 

Dialogrutorna öppnas från Verktyg-fönstret i Hemskärmen. 
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Navigera 

 

Du kan använda navigationsfunktionen i systemet till att navigera 

till markörpositionen, till ett waypoint eller längs en 

förhandsdefinierad rutt. 

 

Om det finns autopilotfunktionalitet i systemet, kan autopiloten 

sätts till automatisk navigation av fartyget. 

Om du vill ha information om hur du placerear waypoints och 

upprättar rutter, kan du se "Waypoints, Rutter och Spår" på sidan 

51. 

Navigationspaneler 
Navigationspanelerna kan användas till att visa information 

medan du navigerar. 
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Nav-panel 

 

Nav-panel aktiveras från Hem-sidan, antingen som ett 

fullskärmspanel eller som en del av en sidan med flera paneler. 

1 Datafält 2 Ruttinformation 3

 Fartygets kurs 

4 Bäring till nästa ruttpunkt 5 Bäringslinje med 

gräns för tillåten avvik från kurs 

När du färdas längs en rutt, visar bäringlinjen den tilltänkta 

kursen från ettt waypoint till det nästa. När du navigerar 

mot ett waypoint (markörposition, MOB eller en angiven 

längd-/ breddgradsposition), visar bäringlinjen den 

tilltänkta kursen från punkten navigationen blir startad 

från, och mot waypointen. 

 6 Fartygssymbol 

Anger avstånd och bäring i värde till den tilltänkta kursen. 

Om XTE (Segelingsavvik) overskrider den definierade 

XTEgränsn, är detta angiven med en röd pil som också 

inkluderar avståndet från spårlinjen. Se "XTE-gräns" på 

sidan 63. 

 



66  Navigere | GO XSE Brukerhåndbok 

Redigera datafält 
Så ändrar du datafältene som visas i 

navigationsfönstrena: 

1. Aktivera menyn. 

2. Välj alternativet Redigera på 

menyn. 

3. Aktivera fältet du vill redigera. 

4. Välj informationstypen. 

5. Lagra ändringarna. 

Navigera till markörpositionen 
Du kan starta navigation till en markörposition på valfri karta eller 

Ekolod -fönster 

Placera markören på det valda bestemmelsesstället i fönstret, och 

välj därefter alternativet Gå till markör på menyn. 

Anmärkning: Menyalternativet Gå till markör är inte 

tillgänglig om du redan navigerar. 

Navigera längs en rutt 
Du kan börja att navigera längs en rutt från kartfönstret eller från 

dialogrutan Rutt. 

När rutenavigationen är startad, utvidgas menyn med alternativ 

för att avbryta navigationen, hoppe över ett waypoint och starta 

rutten på nytt från fartygets gällande position. 

Navigera med autopiloten 
När du aktiverar navigation i ett system med 

autopilotfunktionalitet, blir du ombedd om att sätta 

autopiloten i navigationsläge. Om du inte aktiverar 

autopiloten, kan du sätta den i navigationsläge i 

Autopilotkontroller senare. 

Om du vill ha mer information om autopilotfunktionaliteten, kan 

du se "Autopilot" på sidan 71. 
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Navigationsinställningar 

 

Navigationsmettode 
Olika mettoder är tillgängliga för beräkning av avståndet och 

mätningen mellan två punkter på ett karta. 

Storcirkelruten är den korteste banen mellan två punkt. Om du 

skall färdas på en så rutt, vill det imidlertid vara vanskelig att styra 

manuellt fordi kursen vill ändras konstant (med undantag av 

tillfällen med rak nord, rak sør eller längs ekvator). 

Loksodromer är spår med konstant bäring. Det är möjligt att 

färdas mellan två placeringarn med loksodromberäkning, men 

avståndet vill vanligvis vara större än genom använd av storcirkel. 

Ankomstradius 

Anger en osynlig cirkel runt målwaypointtt. 

Fartyget regnes som ankommett till ett waypoint när det är 

innanför denna radien. 

XTE-gräns 
Denna inställningen definierar hur långt båten kan avvike från den 

valda rutten. Om båten overskrider denna gränsen, utlöses det ett 

alarm. 
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Ankomstalarm 
När ankomstalarmen är aktiverat, avges det en alarm när fartyget 

när waypointen, eller när det är innanför den angivna 

ankomstradiusen. 

Magnetisk variation 
Magnetisk variation är skillnanden mellan sanna bäringar och 

magnetiska bäringar, som skyldes olika placeringarn för de 

geografiska och magnetiska nordpolerna. Alla lokala 

oregelbundenheter, för exempel järndepåer, kan också påverka 

de magnetiska bäringarna. 

När variasjonen är satt till Auto, konverteras automatisk 

magnetisk nord till sann nord. Välj manuell läge om du måste 

ange egen lokal magnetisk variation. 

Datum 
De flesta papperskort lagras i WGS84-format, som också användas 

i GO XSE. Om papperskartorna är i ett annat format, kan du ändra 

datuminställningarna så att de samstämmer med 

papperskartorna. 

Koordinatsystem 
Det kan användas flera koordinatsystem till att kontrollera 

formatet för längd- och breddgradskoordinater som visas på 

kartbilden. 
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TripIntel 

 

Genom hjälp av TripIntel kan du lagra och hämta fram information om före du 

aktiverar en tripp, eller under gång. 

 tripper. Du kan använda informationen till att ta välövervägda beslut 

Anmärkning: Du uppnår bäst resultater genom att använda 

programvaruversion 2.4.0 eller nyare i EP-85R-lagringsenheten. 

Tryck på TripIntel-knappen i Verktyg-fönstret för att visa 

TripIntelskärmen. 

 

Statistik för gällande tripp 
Information-fliken i Trippkalkulator-skärmen visar statistik för 

gällande tripp: 

• Tillryggalagt avstånd 

• Restid 

• Genomsnittshastighet 

• Maximal hastighet 

• Bränsleekonomi 

• Bränsleförbrukning 
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Automatisk tripmätning 
Det finns en automatisk tripp-funktion. När du börjar att navigera, 

blir du ombedd om att starta inspelning av trippen om ingen tripp 

för ögonblicket är under gång, och om hastigheten har varit mer 

än 2 knop i 20 sekunder. Du blir ombedd om att fortsätta en tripp 

eller starta en ny tripp om trippen inte blir  lagrad före strömmen 

blir avslagen. 

 

Du kan starta registreringen manuellt senare från TripIntel-

skärmen. 

Du kan slå av funktionen Automatisk tripp i dialogrutan 

Inställningar för spår och tripp (Tracks and Trip settings). 

 

Starta och stoppa tripmätning 
Om du har vald inte att starta inspelning av en tripp från 

ledetteksten Automatisk tripp-dettektering, kan du starta ett 

inspelning manuellt från Trippkalkulator-skärmen. 

Genom hjälp av alternativen Start och Stopp tripp kan du ange ett 

tripmätning. Du kan använda alternativen till att dela upp en tripp 

i flera tripper med ett mer detaljerad kontrollnivå för 

informationen som loggas för en resa. 
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Långtidshistorik 

 Välj Långtidshistorik för att visa turinformation per sesong, för 

exempel motorgångstimer, tillryggalagt avstånd och 

bränsleekonomi. 

 

Justera total distans 
Tryck på knappen Justera total distans för att ändra den totala 

distansen. Använd detta alternativet om du inte har spelat in en 

tripp eller delar av en tripp du har genomfört, och du vill 

inkludera distansen i statistiken över total distans. 

Återställa bränsleekonomi 

Välj Återställ bränsleekonomi för att återställa bränsleekonomin i 

mätaren Bränsleekonomi på informationslinjen. 

Avståndsring för estimerad 
bränsleförbrukning 
Avståndsringen för estimerat bränsleförbrukning i TripIntel-

skärmen representerar den ungerfärliga totala avståndet som 

båten kan tillryggalägga baserat på tidigare förbrukning, och 

mängden drivmedel som är igen i tankarna. 

 Anmärkning: Avståndsringen för estimerat 

bränsleförbrukning representerar bränsleförbrukning endast 

för en envägstur. Den inkluderar inte bränsleförbukning för 
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tillbakaturen till din nuvarande position. Den representerar 

avståndet det tar före båten går tom för drivmedel. 

 Anmärkning: Avståndsringen för estimerat 

bränsleförbrukning blir beräknade endast baserat på 

mängden återstående drivmedel och inte på nivånsensorne. 

När du registrerar opptanking, måste du välja 

värden Satt till full eller Lägg till drivmedel för att 

avståndsringen skall vara presis. 

Bränslemätare 
Drivmedelmätaren i Trippkalkulator-skärmen och på 

ekonomimätaren visas baserat på inställningen i 

Båtinställningskärmen. Du måste välja mättypen Återstående 

drivmedel. 

• Drivmedel förbrukning motor(er) 

• Drivmedelnivån sensor(er) 

Anmärkning: Detta gjelder endast för Trippkalkulator-

skärmen och ekonomigrafen. 

Ange drivmedpåfylling 

Tryck på drivmedknappen för att ange 

Drivmedelmändgen du fyller. Drivmedel fyllt 

användas till att beräkna mängden återstående 

drivmedel i fartyget. 

Tidvattenmätare 
Tidvattensmätaren i Trippkalkulator-skärmen visar 

tidvattenshöjden genom den valda tidvattensstationen. 

Tidvattensgrafer och -stationer 
Tidvattensstationer på karta förmedlar information 

om tidvatten. Tryck på tidvattensknappen för att 

visa graferna och ange vilken tidvattensstation som 

förmedlar tidvattensinformation. Om ingen station är vald, blir 

tidvattensinformation från den närmaste stationen som används. 
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Visa tripmätning 
Tripper som är registrerade, är lagrad i Historik-fliken i 

Turkalkulatorskärmen. Om du vill visa detaljerad tripinformation, 

väljer du en tripp i listan. 

 

Ändra namn på tripmätning 
Tripper blir tilldelade generella namn när de upprättas. Du kan 

ändra tripnamnet till ett mer anpassat namn genom att märka 

trippen i historikfliken och därefter markera namnet i dialogrutan 

med 
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detaljer för tripphistorik. Då öppnas dialogrutan Tripp namn, där 

du kan ändra tripnamnet. 
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 | GO XSE  

Autopilot 

Om en autopilotprocessor av typen AC12N, AC42N, SG05 eller 

 NAC-1 är kopplad till systemet, är autopilotfunktionalitet tillgänglig i 

systemet. 

Systemet tillåter inte mer än en autopilotprocessor på nätverket. Enheten 

registrerar automatisk om autopilotprocessoren är 

tillgänglig på nätverket, och visar inställningar, konfiguration och 

användaralternativ för den tillkopplade processorn. 

En autopilot är utformad för att upprätthålla nödvändig kurs 

under olika sjöförhållanden, med minimale avvikelser på 

styrriktningen. 

Enkel användning med autopiloten 

 Varning: En autopilot är ett nyttig hjälpmedel för 

navigation, men kan ALDRIG ersätta en mänsklig 

navigatör. 

 Varning: En fysisk Standby-knapp måste vara 

tillgänglig för autopiloten. NAC-1 leveres med en 

Standby-knapp, och kompatibla fjärrkontroller med en 

Standby-knapp kan användas med de andra 

datorenheterna för autopilot. 

Aktivera autopiloten 
Du aktiverar autopiloten från vilket fönster som helst genom att 

välja autopilotfönstret på informationslinjen och därefter välja en 

läge i Autopilotkontroller. 
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Byta från automatisk läge till manuell styrning 
Du sätter autopiloten i STBY-läge från vilket automatisk 

användningsläge som helst genom hjälp av snabbmenyn för 

autopilot eller själva Standby-knappen. 

Anmärkning: Om enheten är kopplad till ett EVC-system via 

SG05, kan du ta manuell kontroll över styringen oavsett av 

autopilotlägen. Se "Använda autopiloten i ett EVC-system" på 

sidan 86. 

Autopilotangivelse på sidan 

 

1 Autopilotangivelse på statuslinje 

2 Snabbmeny för autopilot 

3 Autopilotfönster på 

informationslinjen 

Angivelse av autopilotläge på statuslinjen  
Statuslinjen visar autopilotinformation satt sant en 

autopilotdatamaskin är kopplad till nätverket. 

Ikoner är inkluderat om autopiloten är passiv eller låst av en 

annan kontrollenhet för autopilot. 

Snabbmeny för autopilot 
Du styr autopiloten från snabbmenyn för autopilot. 
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Snabbmenyn har en fast plats på sidan, och den är tillgänglig för 

Alla sidor med undantag av när det finns ett aktivt 

autopilotpanel. När snabbmenyn för autopilot är aktiv, kan du 

inte använda bakgrundspanelen eller menyn på panel. 

Du tar bort snabbmenyn från en sidan genom att välja X överst till 

höger. Du aktiverar den igen genom att välja autopilotfönstret på 

informationslinjen. 

Följande snabbmenyer är tillgängliga: 

• Autopilot controller (Autopilotkontroller), som visar aktiv läge, 

kurs, roderinformation och olik styrinformation, avhängt av 

den aktiva autopilotlägen. Manuelle justeringar av den angivna 

kursen kan endast utföras när pilindikatorn för babord och 

styrbord lyser rött och grönt. 

• Läge selection (Lägesval), inkluderat tillgång till val av 

svängmönster. 

• Turn pattern selection (Val av svängmönster) 

 

Autopilotkontroller Läge selection Val av 

svängmönster (Lägeval) 

Autopilot-fönstret på informationslinjen 

Du kan välja att visa Autopilot-fönstret på informationslinjen. 

Om snabbmenyn för autopilot är avaktiveraade, kan du aktivera 

den genom att välja fönstret på informationslinjen. 

Autopilot-panel 
Autopilot-panel användas till att visa navigationsdata. Det kan 

visas som ett fullskärmspanel eller på en sidan med flera paneler. 

Hur många datafält som är inkluderat på Autopilot-panel, är 

avhängt av den tillgängliga panelstorleken. 
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Datafält 
Följande forkortelser användas på Autopilot-panel: 

CTS Kurs att styra 

DTD Distans till ankomstpunkt 

DTW Distans till nästa waypoint 

SOG Fart över grund 

COG Kurs över grund 

XTE Segelingsavvik (L: vänster eller R: höger) 

Lägesöversikt 
Autopiloten har flera styrmodi. Antalet modi och funktioner i om 

enkelt läge beror på av båttypen och tillgängliga indata, som visas 

i denna listan: 

• Standby 
Läget Standby användas genom manuell styrning genom 

rodret. 

Kompass och rorvinkel visas på skärmen. 

• NFU 
NFU där rorbefinnalsen blir kontrollert med tastene Port 

(Babord) och Starboard (Styrbord) på användningsmenyen för 

piloten, eller av en annan NFU-enhet. 

• FU 
Styrning med uppföljning där rodervinkeln anges av en 

annan FUenhet. • AUTO 

Automatisk styrning där den angivna kursen oppretttholdes. 

- Heading capture (Kursregistrering) 
Avbryter svängen och använder den umiddelendast 

kompassavlesningen som angiven kurs. 
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 - Svängmönster 
Flyttar fartyget automatisk i förhandsdefinierade styrmönster 

för sväng. 

 - Slag 
Endast tillgängliga om båttypen är satt till Segel (Sail) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning, och de är inte 

tillgängliga för processorer med NAC-1-autopiloten. 

Slag med en fast vinkel. 

• Ingen avdrift 
Automatisk styrning som håller fartyget på en rak bäringslinje 

genom att kompensera för avdrift. 

- Undanmanöver • NAV 
Går tillbaka till läget för ingen avdrift efter en kursändring. 

Navigeringsstyring. Styr fartyget till ett bestämd waypoint eller 

genom en rutt. 

• VIND 
Endast tillgängliga om båttypen är satt till Segel (Sail) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning, och de är inte tillgängliga 

för processorer med NAC-1-autopiloten. 

Automatisk styrning där fartygets kurs ändras för att 

upprätthålla en angiven vindvinkel. 

 - Slag/gjipp 
Endast tillgängliga om båttypen är satt till Segel (Sail) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning, och de är inte tillgängliga 

för processorer med NAC-1-autopiloten. 

Slag/gjipp med relativ eller sann vindvinkel som referens. 

• VIND Nav 
Endast tillgängliga om båttypen är satt till Segel (Sail) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning, och de är inte tillgängliga 

för processorer med NAC-1-autopiloten. 

Automatisk styrning som använder både vind- och GPS-data till 

att styra fartyget till ett bestämd waypoint eller genom en rutt. 

Standby-läge 
Standby-läge (STBY) användas när du styr båten från 

styrriktningen. 

• Sätt autopiloten i STBY-läge från vilken sida som helst genom 

att välja knappen för STBY-läge på snabbmenyn för autopilot. 
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 | GO XSE  

Non-Follow Up (Inte uppföljning, NFU, 

servostyring) 
I NFU-läge använder du pilknapparna för babord och styrbord på 

snabbmenyn för autopilot till att styra rodret. Rodret förflyttar sig 

satt länge knappen hålls inne. 

• Aktivera NFU-läge genom att välja pilknappen för babord eller 

styrbord på snabbmenyn medan autopiloten är i STBY- eller 

FUläge. 

Du går tillbaka till STBY-läge genom att välja knappen för STBY-

läge på snabbmenyn för autopilot. 

Follow up kontoll (FU) 

Anmärkning: FU-läge är endast tillgänglig om du har en OP40 

eller liknande inkluderat i systemet. GO XSE har ingen 

roteringsknapp. 

I FU-läge använder du roteringsknappen till att styra rodervinkeln. 

Tryck på roteringsknappen, och vrid därefter på knappen för att 

ange rodervinkeln. Rodret flyttes till angiven vinkel och stoppar 

därefter. 

• Du väljer FU-läge från snabbmenyn för autopilot. 

Anmärkning: Om snabbmenyn för autopilot är låst, eller om 

en dialogruta för alarm är aktiverat på enheten som styr 

autopiloten i FU-läge, ändras autopiloten automatisk till STBY-

läge. 

 Varning: När du är i FU-läge, kan du inte ta manuell 

kontroll över ratten. 

AUTO-läge (automatisk kompass) 
I AUTO-läge utsteder autopiloten rorkommandoer som krävs för 

att styra fartyget automatisk i en vald kurs. 

• Du väljer AUTO-läge från snabbmenyn för autopilot. När läget 

är aktiverat, väljer autopiloten den gällande kursen som vald 

kurs. 



Autopilot | GO XSE Brukerhåndbok  81 

Ändra vald kurs i AUTO-läge 
Du justerar vald kurs genom hjälp av pilknapparna för 

babord/styrbord på snabbmenyn för autopilot, eller du kan välja 

fönstret Heading (Kurs) på snabbmenyn för autopilot och därefter 

ange önskat värde för kursen. 

Det utföras omedelbart en kursändring. Den nya kursen hålls till 

en ny kurs blir vald. 

Ange riktning 

När fartyget svänger i AUTO-läge, vill en omedelbar återställning 

av läget aktivera funktionen för registrering av riktning. Detta 

avbryter automatisk svängen, och fartyget fortsätter i riktningen 

som blir avläst från kompassen i det ögonblicket du läget på nytt. 

Slag i AUTO-läge 

Anmärkning: Slagfunktionen är endast tillgänglig när 

systemet är konfigurerad för båttypen SEGEL (SAIL) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning. 

Slag måste endast utföras mot vinden, och det måste testas under 

lugna sjöförhållanden med liten vind för att finna ut hur det 

fungerer på din båt. Det finns väldigt många båtegenskaper (från 

långsamtgående båtar till racerbåtar), därför kan slagfunktionen 

variera från båt till båt. 

Slag i AUTO-läge är olikt än slag i WIND-läge. I AUTOläge är 

slagvinkeln fast så användaren har definierad den. Om du vill ha 

mer information, kan du se "Slag i WIND-läge" på sidan 81. 

Du aktiverar slagfunktionen från AUTO-läge. 

När slagriktningen är vald, ändrar autopiloten den gällande 

angivna kursen i förhållande till den angivna fasta slagvinkeln. 

Du kan avbryta slagoperationen så länge dialogrutan Slag (Tack) 

är öppen, genom att välja motsatt slagriktning. När operationen 

blir avbruten, returnerar båten till den föregående angivna 

riktningen. 

Ingen avdrift-läge 
Ingen avdrift-läge kombinerer autopiloten och 

positioneringsinformationen från GPS. 
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I Ingen avdrift-läge styras fartyget längs en beräknade sporlinje i 

en riktning användaren har angiven. Om fartygets kurs driver bort 

från den ursprungliga kursen på grund av ström och/eller vind, 

följer fartyget linjen med en driftvinkel. 

1. Snu fartyget i önskat kurs 

2. Aktivera Ingen avdrift-läget. Autopiloten tegner en osynlig 

bäringslinje baserat på gällande kurs från båtens position. I 

motsettning till i AUTO-läge (kompassläge) använder 

autopiloten nu positionsinformationen till att beräkna 

segelingsavvikett, och den håller spåret rak automatisk. 

Du använder pilpanelknapparna för babord/styrbord på 

snabbmenyn för autopilot till att återställa bäringlinjen när du är i 

läget för ingen avdrift. 

Undanmanöver 
Om du måste styra unna en hindring medan du är i Ingen 

avdriftläge, kan du sätta autopiloten i STBY och styra manuellt 

eller använda styrriktningen till hindringen är passert. 

Om du går tillbaka till Ingen avdrift-läge i løpett av 60 sekunder, 

kan du välja att fortsätta på den tidigare angivna bäringlinjen. 

Om du inte svarer, forsvinner dialogrutan och autopiloten går 

tillbaka till Ingen avdrift-läge med gällande kurs angiven som 

bäringslinje. 

NAV-läge 

 Varning: NAV-läge måste endast användas i öppent 

farvatten. 

Du kan använda autopiloten till att styra båten automatisk till ett 

spesifikt waypoint, eller längs en förhandsdefinierad rutt. 

Positionsinformationen från GPS användas till att ändra kursen 

som skall styras, så att båten hålls på spårlinjen och ledas till 

waypointen som är målet. 

Anmärkning: Giltig position måste vara registrert på GO XSE 

för att oppnatt tilfredsstillende navigeringsstyring. 

Autostyring måste testas och uppskattas som tilfredsstillende 

före du går in i NAVläge. 
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Starta automatisk navigering 
När du aktiverar navigering längs en rutt eller till ett waypoint från 

kartbilden, blir du ombedd om att sätta autopiloten i NAV-läge. 

Om du avviser detta förslag, kan du starta NAV-läge från menyn 

för autopilotläge. 

När NAV-läge är startad, håller autopiloten automatisk fartyget på 

etappen. 

När fartyget kommer till ankomstcirkeln för ett ruttpunkt, hörs ett 

ljudsignal från autopiloten, och det visas en dialogruta med den 

nya kursinformationen. Om den nödvändiga kursändringen till 

nästa waypoint är under gränsen för kursändring, ändrar 

autopiloten automatisk kursen. Om den nödvändiga 

kursändringen till nästa waypoint i en rutt är över den angivna 

gränsen, blir du ombedd om att bekräfta att den kommande 

kursändringen är godkänd. 

Anmärkning: Om du vill ha information om 

navigeringsinställningar, kan du se "Navigeringsinställningar" 

på sidan 62. 

Ankomstcirkel för waypoint 
Ankomstradiusen definierar punkten där en sväng startas när du 

navigerar efter en rutt. 

 

Ankomstcirkeln (1) måste justerat i förhållande till båtens 

hastighet. Ju högre hastigheten är, ju större måste cirkeln vara. 

Avsikten är att autopiloten skall starta riktningsändringen tidsnok 

till att det blir en jevn sväng in i nästa etapp. 

Figuren nedanför kan användas till att välja den passande 

waypointscirkeln när du upprättar en rutt. 
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X-akse = båtens hastighet i knop 

Y-akse = ankomstcirkel, radius i 1/100 nautisk mil 

Exempel: Med en hastighet på 20 knop bör du använda en 

waypointscirkel med radien 0,09 nautisk mil. 

Anmärkning: Avståndet mellan waypoint i en rutt måste inte 

vara mindre än radien för ankomstcirkeln för waypointen. 

WIND-läge 
Anmärkning: Läget WIND (Vind) är endast tillgänglig om 

systemet är konfigurerad för segelbåt i dialogrutan Autopilot 

Commissioning (Klargöring av autopiloten). Denna läget är 

inte tillgänglig för datamaskiner med NAC-1-autopiloten. 

Du måste kontrollera att giltiga indata är tillgängliga från 

vindsignalomformeren, före WIND-läge startas. 

Start vindstyring på följande meny: 

1. Sätt autopiloten i AUTO-läge. 

2. Justera båtkursen till vindvinkeln är den vinkeln du vill 

upprätthålla. 

3. Välj lägeangivelsen i autopilotkontrolleren för att aktivera 

autopilotmenyen, och välj därefter WIND-läge. 

Satt styrkurs (CTS) och satt vindvinkel anges från kompasskursen 

och vindsignalomformeren i det ögonblicket WIND-läget väljas. 

Från då av ändrar autopiloten kurs för att upprätthålla vindvinkeln 

efter varje som vindriktningen ändrar sig. 

Slag i WIND-läge 

Anmärkning: Slagfunktionen är endast tillgänglig när 

systemet är konfigurerad för båttypen SEGEL (SAIL) i 
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dialogrutan Autopilot idrifttagning, och den är inte tillgänglig 

för datamaskiner med NAC-1-autopiloten. 

Slag måste endast utföras mot vinden, och det måste testas under 

lugna sjöförhållanden med liten vind för att finna ut hur det 

fungerer på båten din. Det finns väldigt många båtegenskaper 

(från långsamtgående båtar till racerbåtar), därför kan 

slagfunktionen variera i ytelse från båt till båt. 

Slag i WIND-läge sammanlänkat med AUTO-läge utföras genom 

segeling med relativ eller sann vind som referens. Sann vindvinkel 

måste vara under 90 grader. 

Svänghastigheten under slaget vill bli angiven av slagtiden som är 

definierad i inställningar för segeleparamettre. Slagtiden styras 

också av båtens hastighet för att förhindra tapp av hastighet 

under slag. 

Du kan starta slagfunktionen från WIND-läge. 

När du aktiverar slaget, svänger autopiloten omedelbart den 

angivna vindvinkeln till motsatt sidan av bogen. 

Du kan avbryta slagoperationen satt länge dialogrutan Slag (Tack) 

är öppen, genom att välja motsatt slagriktning. När operationen 

blir avbruten, returnerar båten till den föregående angivna 

riktningen. 

Jibber 

Gjipp är möjligt när sann vindvinkel är över 120°. 

Jibbettiden fastställs av båtens hastighet för att göra det så snabbt 

som möjligt med kontroll. 

Förhindra slag/jibb 

Du bör vara forsiktig med att använda autopiloten under skarp 

segeling och gång. 

Om segelene inte är i balans under skarp segeling, kan roterende 

krefter från segelene leda båten in i vinden. Om båten drives 

lenger än den angivna minimivindvinkeln, forsvinner thrusten från 

segelene plutselig, och båtens hastighet reduceras. Det blir 

vanskeligere att styra båten fordi rodret blir mindre effektivt. 

Funktionen för att förhindra slag i WIND-läge är implementerat 

för att undgå slike situationer. Den reagerer omedelbart när den 

relative vindvinkeln blir 5° mindre än den angivna 

minimivindvinkeln, och mer rorbruk blir iverksatt. 
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Under gång kan det vara vanskelig att styra båten när vågor 

kommer från sidan eller bakfrån. Bølgene kan rotere båten in i en 

uönskatt gjipp. Detta kan vara farlig för både mannskapet och 

masten. 

Funktionen för att förhindra gjipp aktiveras när den faktiska 

relative vindvinkeln blir större än 175° eller blir motsatt av den 

angivna vindvinkeln. Mer använd av rodret blir iverksatt för att 

förhindra en uönskatt gjipp. 

Funktionerna för att förhindra slag och gjipp är inte en garanti 

mot att havne i farliga situationer. Om effekten av rodret 

och/eller drivenheten inte är tillräcklig, kan det oppstatt en farlig 

situationn. Väder spesielt oppmerksom i slike situationer. 

WIND Nav-läge 

Anmärkning: WIND Nav-läget är endast tillgänglig om 

systemet är konfigurerad för segelbåt i dialogrutan Autopilot 

idrifttagning. Denna läget är inte tillgänglig för processorer 

med NAC-1autopiloten. 

I WIND Nav-läge styr autopiloten båten i värde till både vindog 

positionsdata. 

I denna läget beregner autopiloten den första kursändringen som 

är nödvändigt för att navigera mot det aktiva waypointen, men 

piloten tar också hänsyn till gällande vindriktning i beräkningen. 

Mönsterstyrning 
Autopiloten har en sträcka funktioner för automatisk svängstyring 

när autopiloten är i AUTO-läge. 

Anmärkning: Alternativet för svängstyring är 

inte tillgänglig om båttypen är satt till SEGEL (SAIL) i 

dialogrutan Autopilot idrifttagning. Funktionen för 

att baute/jibbe blir då implementerat i stället. 

Starta en sväng 
Du aktiverar svängen genom att välja det relevanta svängikonen. 

Därefter väljer du alternativen för babord eller styrbord i 

svängdialogrutaen för att välja svängriktningen. 
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Stoppa svängen 
Du kan stoppa svängen från dialogrutan Sväng. 

Du kan när som helst under en sväng välja Autopilot i standby i 

dialogrutan Systemkontroll för att gå tillbaka till STBY-läge och 

manuell styrning. 

Svängvariabler 
Alla alternativ för svängstyring, med undantag av C-sväng, har 

inställningar du kan justera före du aktiverar en sväng, och när 

som helst medan båten är i en sväng. 

U-sväng 

U-sväng ändrar den gällande angivna riktningen 180° i motsatt 

riktning. 

Svänghastigheten är identisk med inställningarna för 

Svänghastighet. Denna kan inte ändras i løpett av svängen. 

Anmärkning: Se den separata installationshandboken för GO 

XSE om du vill ha information om inställningar för 

Svänghastighet. 

C-sväng 

Styr båten i en cirkel. 

Du kan justera svänghastigheten i dialogrutan för svänging före 

svängingen aktiverar, och under svängingen. Om du ökar 

svänghastigheten, givare båten i en mindre cirkel. 

Spiralsväng 
En spiralsväng får fartyget till att svänge i spiral med minkende 

eller ökande radius. Du anger utgangsradiusen före svängen 

startas, och ändringen per sväng i løpett av svängen. Om 

ändringen per sväng sätts till null, givare fartyget i en cirkel. 

Negative värden anger minkende radius, medan positive värden 

anger ökande radius. 

Sikksakksvänger 
Styr båten i ett sikksakkmönster. 

Om du vill navigera i ett sikksakkmönster, anger du den första 

kursändringen före svängen startas. 
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I løpett av svängen kan du ändra kursen, kursändringen och 

etappavstånden. 

 | GO XSE  

Firkantett sväng 

Får till båten till automatisk att svänge 90° efter att ha tillryggalagt 

en definierad etappavstånd. 

Du kan när som helst i løpett av svängen ändra kursen och 

avståndet för etappen till fartyget forettar en ny sväng på 90°. 

Långsamtgående S-sväng 
Får båten till slingre runt kursen. 

Du anger ändringen av vald kurs före svängen startas. 

I løpett av svängen kan du ändra kursen, kursändringen och 

svängradiusen från dialogrutan Sväng. 

Djupkontursporing, DCTTM 

Om systemet har indata från Ekolod, kan autopiloten konfigureras 

till att följa en djupkontur. 

 Varning: Inte använd denna funktionen om inte 

havsbottnen är egnett för det. Inte använd den i 

steinette farvatten där djupet varierar kraftig på smatt 

områden. 

 

Använd följande process till att starta DCT-styrning: 

1. Kontroller att du har djupavlesning på panel eller på ett 

separat djupinstrument. 
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2. Styr båten till djupet du vill följa, och i önskat riktning av 

djupkonturen. 

3. Aktivera läget AUTO, välj djupkonturstyring, och overvattk 

djupavlesningen. 

4. Välj alternativet Port (Babord) eller Starboard (Styrbord) i 

dialogrutan (Turn) Sväng för att starta djupkonturstyringen och 

följa bunnhellingen mot styrbord eller babord. Följande 

paramettre är tillgängliga för djupkontursporing: 

Djupförstärkning 

Denna parametteren fastställer förhållandenett mellan angiven 

ror och avvikett från den valda djupkonturen. Ju högre värden för 

djupförstärkning är, ju mer ror användas. 

Om värden är för låg, tar det lang tid att kompensera för avdrift 

från den angivna djupkonturen, och autopiloten klarer inte att 

hålla båten på den valda djupet. 

Om värden är för hög, ökar overstyringen, och styringen blir 

ustabil. Konturkryssvinkel (CCA) 

CCA är en vinkel som läggas till eller träcks från angiven kurs. 

Med denna parametteren kan du få båten till att rotere runt 

referansedjupn med långsamtgående s-avvikelser. 

Ju större CCA-värden är, ju större giring tillåtas. Om du sätter CCA 

till null, blir det ingen sakte s-avvikelser. 

Använda GO XSE i ett AP24-/AP28-system 

Kommandooverføring 
Om GO XSE är kopplad till ett autopilotsystem som har en AP24- 

eller AP28-kontrollenhet, kan endast en kontrollenhet vara aktiv 

om gången. En inaktiv kontrollenhet är angiven med en firkant 

med ett kryss på snabbmenyn för autopilotkontrolleren. 

Du overtar kommandoen från en inaktiv kontrollenhet genom att 

välja läget på snabbmenyn för autopilot och därefter bekräfta 

aktiv läge. 

Låsa eksterne stationer 
AP24/AP28 inkluderar en funktion för ekstern lattsing som 

deaktiveraer autopilotkontroll från andra enheter. En låst 

kontrollenhet är angiven med ett nøkkelsymbol på snabbmenyn 

för autopilotkontrolleren. När funktionen för ekstern latts är 

aktiverat på en AP24-/AP28kontrollenhet, behåller endast den 
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aktiva kontrollenheten kommandoen. Det är inte möjligt att 

overleda kommandoen till GO XSE eller andra kontrollenheter för 

autopilot i systemet. 

Du kan endast låsa upp de eksterne stationene från AP24-

/AP28enheten som har kommandoen. 

Använda autopiloten i ett EVC-system 
När GO XSE är kopplad till ett EVC-system via 

SG05, kan du ta manuell kontroll över 

styringen oavsett av autopilotlägen. 

Lägeindikatoren på snabbmenyn för piloten 

ersätts med en strek för att ange EVC-

overstyring. 

Systemet går tillbaka till GO XSE kontroll i Standby-läge om ingen 

rorkommando blir tilldelade från EVC-systemet innan en 

förhandsdefinierad periode. 

Autopilotinställningar 

 

Anmärkning: Alternativen som visas i dialogrutan för 

autopilotinställningar, varierar avhängt av vilken 

autopilotdatamaskin som är kopplad till. 
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Kartkompass 
Du kan välja att visa ett kompassymbol runt båten i kartfönstret. 

Kompassymbolen är av när markören är aktiv i fönstret. 

Låsa använd av autopiloten från en enhet 
Du kan låsa en GO XSE-enhet för att förhindra oaktoriserad 

använd av autopiloten. När enheten är låst, är detta angiven med 

ett lattsesymbol och med text på snabbmenyn. Ingen automatiska 

modi kan väljas från en låst enhet. 

Anmärkning: Lattsefunktionen är inte tillgänglig på en enhet 

som har autopilotkontroll! 

Om GO XSE är en del av ett AP24-/AP28-system, kan Alla andra 

enheter för autopilotstyring lattses för autopilotstyring från AP24-

/ AP28-kontrollenheten. 

Sjöfilter 

Anmärkning: Detta alternativet är inte tillgänglig för 

processorer med NAC-1-autopiloten. 

Sjöfilterett användas till att reducera känsligheten för roraktivitet 

och autopilot i dattrlig väder. Alternativ i inställningarna är: 

• AV • AUTO 

Sjöfilterett är avaktiveraade. Detta är standardinnstillingen. 

Reducerar känsligheten för roraktivitet och autopilot i dattrlig 

väder genom en tilpasningsprocess. Inställningen AUTO 

rekommanderas om du vill använda sjöfilterett. 

• MANUELL 

Kopplad till styringsinställningarna för styringsrespons, som är 

beskrivet tidigare. Kan användas till manuellt att finna den 

optimale kombinationen av en stabil kurs med låg roraktivitet 

under tøffe, men stabile sjöförhållanden. 

Segeleparamettre 

Anmärkning: Inställningar för segeleparamettre är endast 

tillgängliga om båttypen är satt till Segel (Sail) i dialogrutan 

Autopilot idrifttagning, och de är inte tillgängliga för 

processorer med NAC-1-autopiloten. 
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Tid till att slå 

När du utleder ett slag i WIND-läge, kan svänghastigheten 

(bautettiden) justerat. Detta ger segelere som är alene på sjöen, 

mulighetten till att hattndtere båten och segelene under ett slag. 

En sväng som utföras utan att byta vindside, utföras också med en 

kontrollert svänghastighet. 

Slagvinkel 

Denna värden användas till att förhandsdefiniera kursändringen 

som användas genom bauting i AUTO-läge. När du trykker på 

indikatorn för babord och styrbord på snabbmenyn för autopilot, 

ändras kursen like mycket som denna värden. 

Vindfunktion 

När vindfunktionen är satt till Auto, väljer autopiloten automatisk 

mellan relativ och sann vindstyring. AUTO är standard och 

rekommanderas för normal fart. 

När båten kjører, surfer den också på bølgene. Detta kan leda till 

bettydelige ändringer i båtens hastighet och dermed också 

ändringer i relativ vindvinkel. Sann vindstyring användas därför 

under gång, medan styrning efter relativ vind användas under 

skarp segeling. Relativ vindstyring foretträcks när du vill oppnatt 

maximal båthastighet. Autopiloten prøver att upprätthålla en 

konstant relativ vindvinkel för att få maximal thrust från en 

tilldelade trim av segelene. 

När du segeler i låst farvatten, kan den relative vindvinkeln bli 

midlertidig endrett på grund av vindkast. Det kan då vara att 

foretträck att segele efter sann vind. 

VMG-optimalisering 

Du kan optimalisere VMG efter vind. När denna funktionen är 

vald, är den aktiv i 5–10 minutter efter att en ny vindvinkel är 

angiven, och endast under skarp segeling. 

Respons 

Anmärkning: Inte tillgänglig för datamaskiner med NAC-

1autopiloten. NAC-1 använder inställningarna för styrrespons. 

Systemet bytter som standard mellan HI/LO-paramettersättett 

baserat på hastighet (motorbåtar) eller hastighet och vind 

(segelbåtar). Du kan imidlertid manuellt välja vilken 

paramettersätt som skall användas. 
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HI eller LO måste väljas om ingen hastighetsindata är tillgängliga. 

Du kan finjustera varje av de två paramettersättene (HI/LO) 

manuellt. Nivån 4 är standardinnstillingen med 

paramettervärdene som angiven av funktionen för automatisk 

justering. Om ingen automatisk justering utföras (rekommanderas 

inte), användas standardvärdene från fabrinten för nivån 4. 

Ett lavt responsnivån reducerar roraktiviteten och anger en 

"løsere" styrning. 

Ett högt responsnivån ökar roraktiviteten och anger en "fastare" 

styrning. Om responsnivån är för högt, börjar båten att befinna sig 

i Sform. 

Automatisk styrning 

Anmärkning: Inte tillgänglig för processorer med NAC-1-

autopiloten. 

Detta alternativet visar en oversikt över Alla paramettre för 

styrning med autopilot, och du kan justera paramettrene om det 

är behov för det. 

Om du vill ha mer information, kan du se den separata GO XSE 

installationshandboken. 

Installation 

 Anmärkning: Inte tillgänglig för processorer med NAC-1-

autopiloten. 

Användas till Installation och idrifttagning av autopilot. Se den 

separata GO XSE installationshandboken. Klargöre 

 Anmärkning: Endast tillgänglig för processorer med NAC-1-

autopiloten. 

Användas till att klargöre tilbakemeddelanden om rodret eller det 

virtuelle rodret. 

Styrrespons 

Anmärkning: Endast tillgänglig för processorer med NAC-1-

autopiloten. 

Användas till att öka eller reducera styrkänsligheten. Ett lavt 

responsnivån reducerar roraktiviteten och ger en løsere styrning. 
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Ett högt responsnivån ökar roraktiviteten och ger en fastare 

styrning. Om responsnivån är för högt, börjar båten att befinna sig 

i S-form. 
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Ekolod 

 

Ekolod-funktionen visar vattnet och havsbottnen under  

 fartyget, så att du kan upptäcka fisk och undersöka strukturen på  

havsbottnen. 

Bilden Ekolod  

 

1 Djup 

2 Temperatur 

3 Frekvens och zoomskala 

4 Botten 

5 Zoomkanppar 

6 Djupskala 

7 Instrumentfönster 

8 Zoomkolumn 
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9 Fiskbågar 

* Extra Ekolod elementen. 

Zooma bilden 
Du kan zooma bilden genom att göra följande: 

•använda zoomknapparna (+ eller –) 

Zoomnivån visas överst till vänster på bilden. 

När du zoomar in, hålls havsbottnen nära botten av skärmen, 

oavsett om du är i automatisk avstånd eller manuell avstånd. 

Om avståndet är satt betydligt lavere än den faktiska djupet, vill 

inte enheten finna botten genom zooming. 

Om markören är aktiv, zoomar enheten in dit markören peker. 

Zoomkolumn 
Zoomkolumnn visas när du zoomar bilden. 

Dra zoomkolumnn lodrätt för att visa olika delar av 

vattenkolumnen. 

Använda markören på bilden 
Markören kan användas till att mät en avstånd till ett mål, märke 

en position och välja mål. 

Som standard visas inte markören på bilden. 

När du placerear markören på bilden, sätts skärmen på pause, 

djupet på markörpositionen visas, och informationsfönstret 

aktiveras. 

Om du vill ta bort markören och markörelementen från fönstret, 

väljer du menyalternativet Ta bort markör. 

Gå till-markör 

Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera 

markören på panel och därefter använda alternativet Gå till 

markör på menyn. 
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Funktionen för markörassistans 
Genom hjälp av funktionen för markörassistans kan du finjustera 

och placera markören nödvändig utan att täcka detaljer med 

fingret. Håll fingret på skärmen för att ändra markörsymbolen till 

en valcirkel, som visas över fingret din. 

Visa elementinformation genom att dra valcirkeln över det 

önskade elementet utan att ta bort fingret från skärmen. 

När du tar bort fingret från skärmen, återställs markören till vanlig 

marköranvändning. 

Mät avstånd 

Markören kan användas till att mät avståndet mellan positionen 

till två observasjoner på bilden. 

1. Placera markören på punkten du vill mät avståndet från. 

2. Start mätfunktionen från menyn. 

3. Placera markören på det andra mätpunktett. 

- Det tegnes en linje mellan mätpunkterna, och avståndet visas 

i Markörinformation-fönstret 

4. Fortsätt att välja nya mätpunkter om du önskar det. 

Du kan använda menyn till att Flytta startpunkt och sluttpunktett 

satt länge mätfunktionen är aktiv. 

När du väljer Klar med mätning, gjenopptas vanlig blaing i bilden. 

Lagra waypoint 
Du kan lagra ett waypoint på en vald placering genom att placera 

markören i fönstret och därefter välja alternativet Nytt waypoint 

på menyn. 
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Visa historik 
Du kan visa ekolodshistoriken genom att Panorerara bilden. Du 

återupptar vanlig visning genom att välja menyalternativet Ta 

bort markör. 

 

Konfigurera bilden 
Använd alternativen på menyn Ekolod till att 

konfigurera bilden. När markören är aktiv, ersätts 

någon alternativ på menyn Ekolod av funktioner för 

markörläge. Välj Ta bort markör för att gå tillbaka till 

den vanliga Ekolod -menyn. 

Området 

Områdesinställningen bestämmer sökdjupet som är 

synligt på skärmen. 

Frekvens 
Enheten stödjer flera svängerfrekvenser. Tillgängliga 

frekvenser är avhängt av givarmodellen som är tillkopplad. 

Du kan visa två frekvenser samtidigt genom att välja två Ekolod 

fönster från Hemskärmen. 

Frekvens är "tonen" givaren sänder ut. Svängere är konstruerad 

till att fungera på olika frekvenser fordi de olika frekvenserna har 

olika egenskaper. 

• En låg frekvens, för exempel 50 kHz, vill gå djupt. Den genererar 

en bred kon, men är något mer känslig för störning. Den passar 

till att uppskatta botten samt till sök över stora områden. 

• En hög frekvens, för exempel 200 kHz, ger kraftigare skilja och 

är mindre känslig för störning. Den passar till att skilja mellan 

mål och till fartyg med högre hastighet. 
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Styrke 
Styrkan kontrollerar känsligheten. Ju mer du ökar styrkan, ju flera 

detaljer visas det på bilden. En högre innstilling för styrke vill 

imidlertid kanske leda till mer bakgrundsstörningar på bilden. Om 

styrkan är satt för lavt, är det inte sintert att svaga ekon visas. 

Auto styrke 

Alternativet Auto styrke håller känsligheten på ett nivån som 

fungerer bra under de flesta värde. När styrkan är i automatisk 

läge, kan du ange ett positivt eller negativt avvik som användas på 

den automatiska styrkan. 

Färg 
Starka och svaga signaler har olika färger för att indikera de olika 

signalstyrkorna. Vilka färger som användas, beror på vilken palett 

du väljer. Ju mer du ökar färginställningen, ju flera ekolodsbilder 

visas med färg på den starka returändan av skalan. 

DownScan-alternativ 

Ger alternativ för angivelse av DownScan-bilden. Detta 

menyalternativet är tillgänglig när Overlay downscan 

(DownScanoverlay) är vald i dialogrutan Echo settings 

(Ekolodsinställningar). Om du vill ha mer information, kan du se 

"Ekolodsinställningar" på sidan 100. 

Sätta bilden på pause 
Du kan sätta bilden på pause så att du kan analysera det. 

Denna funktionen är nyttig när du måste placera ett waypoint 

nödvändig på bilden, och om du använder markören till att mät en 

avstånd mellan två elementen på bilden. 

Pause-funktionen hindrar att Ekolod pingar givaren. Systemet 

samlar inte in data för Ekolod när det blir satt på pause. 
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Avancerade alternativ 
Alternativet Avancerat är endast tillgänglig när 

markören inte är aktiv. 

Störningsdämpning 
Signalstörningar från länspumpar, motorvibrationer 

och luftbubblor kan förstöra bilden. 

Alternativet Störningsdämpning filtrerar 

signalstörningen och reducerar störningar på 

skärmen. 

 

TVG 
Vågor, båtens kölvatten och temperaturpåverkan kan förorsaka 

störningar på skärmen nära ytan. Alternativet TVG 

(tidsvariabelförstärkning) Begrensaer ytstörningar genom att 

reducera känsligheten till mottagaren nära ytan. 

Anmärkning: För att få optimal bildkvalitet och -klarhet 

under de flesta värde måste standardvärden sätts till en låg 

värde. 

Uppdateringshastighet 
Du kan välja uppdateringshastigheten för bilden på skärmen. 

Genom hög uppdateringshastighet uppdateras bilden snabbare, 

medan genom låg uppdateringshastighet visas en längre historik. 

Anmärkning: Under givna värde kan det vara nödvändigt att 

justera uppdateringshastigheten för att få ett bättre bild. 

Bilden kan för exempel justerat till en snabbare hastighet 

genom vertikal fiske utan förflyttning. 

Pinghastighet 
Pinghastighet kontrollerar hastigheten givaren överför signalen till 

vattnet genom. Som standard är pinghastigheten satt till max. Det 

kan vara nödvändigt att justera pinghastigheten för att begränsa 

störningar eller för att justera för specialla fiskeförhållanden.  



Ekkolodd | GO XSE Brukerhåndbok  101 

Start inspelning av loggdata 
Du kan starta inspelning av loggdata och lagra filen internt i 

enheten, eller du kan lagra den på ett kort som sätts in i 

kortläsaren på 

enheten. 

Funktionen aktiveras från menyalternativet Avancerat 

När datan tas upp, ser du en blinkande röd symbol överst till 

vänster, och det visas återkommande meddelanden nederst på 

skärmen. 

 

Filnamn 

Ange namnet för registreringen (loggen). 

Filformat 

Välj ett filformat från rull-listan, SLG (endast Ekolod), XTF (endast 

DownScan*) eller SL2 (Ekolod och DownScan). 

Anmärkning: XTF-formatet används endast för utvalda 

visningsverktyg för Ekolod från tredjeparter.  

Save to (Lagra i) 
Välj om registreringen skall lagras internt eller på ett minnekort i 

kortläsaren. 



102  Ekkolodd | GO XSE Brukerhåndbok 

Bytes per lodning 
Anger hur många byte i sekunden som skall användas genom 

lagring av loggfilen. Flera byte ger bättre upplösning, men leder 

till en större loggfil sammanlänkat med inställningar med färre 

byte. 

Lagra StructureMap 
Om StructureScan är tillgänglig på nätverket, kan du konvertera 

.sl2-loggfilerna till StructureMap-formatet (.smf) när 
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registreringen är fullförd. Loggfilerna kan också konverteras till 

StructureMap-format via alternativet Filer. 

Ladda upp till Insight Genesis 

Satt länge du är tillkopplad ett trådlös hotspot, sendes filerna till 

Insight Genesis när registreringen är fullförd. Du finner mer 

information om trådlös hotspot i "Trådlös anslutning" på sidan 

118. 

Time remaining (Tid som återstår) 
Visar den tillgängliga platsen som återstår för inspelning. 

Stoppa inspelning av loggdata 
Välj Stopp i dialogrutan Inspelning Eko för att stoppa inspelning av 

Alla ekoloddata fullständig.  

Anmärkning: Om du har vald alternativet Ladda upp till 

Insight Genesis och är kopplad till ett trådlös hotspot, blir 

filerna som är registrerade, överförd till Insight Genesis när du 

väljer Stopp. 

 

Visning av registrerad ekoloddata 
Både internt och externt lagrade ekolodsinpelning kan 

uppskattas när alternativet Visa ekolod inspelning är vald i 

dialogrutan Ekolodsinställningar. Se "Ekolodsinställningar" på 

sidan 100. Loggfilen visas som ett stillbild, och du kontrollerar 

uppspelningen och visning från menyalternativet Spela upp på 

nytt. 

Du kan använda markören på uppspelningsbilden och Panorerara 

bilden som på ett vanlig ekolodsbild. 

 | GO XSE  
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Om flera kanaler blir registrerade i den valda ekoloddfilen, kan du 

välja vilken kanal du vill visa. 

Du avslutar avspillingslägen genom att välja X-symbolen överst till 

höger på uppspelningsbilden. 

Visningsalternativ för ekolod 

Alternativ för delat skärm 

Zoomar 

Zoom-läget presenterer en förstorade visning av 

ekoloddbilden på vänster sidan av fönstret. 

Som standard är zoomnivån satt till 2x. Du kan välja 

upp till 8x från rullegardinmenyen genom att 

använda knapparna +/– eller zoomknapparna  

(+ eller –). 

Avståndszoomkolumnen på höger sidan av skärmen 

visar området som är förstorade. Om du ökar 

zoomfaktoren, reduceras området. Detta visas som 

reducerat avstånd mellan zoomkolumnen. 

Bunnlatts 

Bunnlattslägen är nyttig när du önskar att visa ekon nära botten. I 

denna läget visar den vänster sidan av panel ett bild där botten är 

gjort flat. Räckviddskalan ändras till att mät från havsbottnen (0) 

och fram. Botten och nullinjen visas alltid på bilden till vänster, 

oavsett av räckviddskalan.  

Skalasfaktoren för bilden till vänster på panel justerat som 

beskrivet för alternativet Zoom. 

Paletter 

Du kan välja mellan flera visningspaletter som är optimalisert för 

olika fiskeförhållanden. 

Temperaturgraf 
Temperaturgrafen användas till att illustrere ändringer i 

vanntemperaturen. 

När den är aktiverat, visas det en fargett linje och temperaturtall 

på Ekolod-bilden. 
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Djuplinje 
Det kan läggas till en djuplinje på botten för att göra det enklare 

att skilja botten från fisk och strukturer. 

A-Scope 

A-Scope är en visning av sanntidsekon i fönstret. Styrkan till det 

faktiska ekot anges med både bredd och färgintensitet. 

Zoomkolumner 

Zoomkolumnen visar räckviddn som är förstorade i ett delat 

fönster med zoomvisning. 

Avståndszoomkolumnen på höger sidan av skärmen visar området 

som är förstorade, och visas på vänster sidan. Om du ökar 

zoomfaktoren, reduceras området. Detta visas som reducerat 

avstånd mellan zoomkolumnen. 

Du kan Flytta zoomkolumnen på höger sidan upp eller ned så att 

bilden till vänster visas med olika djup för vattenkolumnen. 

Fiske-ID 
Du kan välja hur ekon skall visas på skärmen. Du kan också välja 

att bli uppmärksammad med en pipljud när en fisk-ID visas i 

fönstret. 

 

 Traditionellt fiskeeko Fisksymboler Fisksymboler och 

djupangivelse 

Anmärkning: Inte Alla fiskesymboler är faktisk fisk. 
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Ekolod -inställningar 

 

DownScan-overlay 
När en HDI-givare med DownScan är kopplad till systemet, kan du 

lägga DownScan-bilder över det vanliga Ekolod -bilden. 

När detta är aktiverat, utvidgas menyn Ekolod till att inkludera 

grundläggande alternativ för DownScan. 

Visa Ekolod logg 

Användas till att visa Ekolod -inspelning. Loggfilen visas som ett 

bild på pause, och du styr blaingen och visning från menyn. 

Du kan använda markören på bilden, mät avstånd och anges 

visningsalternativ som på ett bild Ekolod i sanntid. Om det blir 

registrerade mer än en kanal i den valda Ekolod -filen, kan du välja 

vilken kanal som skall visas. 

Du avslutar visningsfunktionen genom att välja X överst till höger. 

Sökdjup 
Störning kan leda till att Ekolod söker efter orealistiska djup. 

Om du anger sökdjupet manuellt, visas eko som mottas från 

objekt innanför den angivna djupet. 

Installation 
Användas till Installation och konfiguration. Se den separata GO 

XSE installationshandboken. 
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ForwardScan Installation 
Användas till Installation och inställningar av ForwardScan. Se 

"ForwardScaninställning" på sidan 115. 
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StructureScan 

10 bild av havsbottnen med hög upplösning.

 
StructureScan HD använder höga frekvenser för att ge ett fotolignende 

 

StructureScan-bild 

Visning 

StructureScan-fönstret kan konfigureras som ett DownScan-bild 

eller visa structurescan till vänster/höger. 

DownScan-bilden kan också läggas till som ett overlay på den 

traditionella Ekolod -bilden. 
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1 Djup 

2 Temperatur 

3 Frekvens 

4 Botten 

5 Ikoner för zoom (downscan) / område (structurescan) 

6 Områdeskala 

Zooma StructureScan-bilden 
Du kan zooma ett StructureScan-bild genom att göra följande: 

• använda zoominkonerna i fönstret 

• knipa eller sära med fingrarna på skärmen 

Använda markören i StructureScan-fönstret 
Som standard visas inte markören på StructureScan-bilden. 

När du positionerar markören på ett DownScan-bild, sätts 

skärmen på pause, och fönstret för markörinformation och 

historikraden aktiveras. På ett DownScan-bild visas djupet på 

markörpositionen. 

När du positionerar markören på ett Structurescan-bild, sätts 

skärmen på pause, och fönstret för markörinformation aktiveras. 

På en Structurescan-bild visas vänster/höger avstånd från fartyget 

till markören på markörpositionen. 
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Gå till-markör 
Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera 

markören på panel och därefter använda alternativet Gå till 

markör på menyn. 

Funktionen för markörassistans 
Genom hjälp av funktionen för markörassistans kan du finjustera 

och placera markören nödvändig utan att täcka detaljer med 

fingret. Håll fingret på skärmen för att ändra markörsymbolen till 

en valcirkel, som visas över fingret din. 

Visa elementinformation genom att dra valcirkeln över det 

önskade elementet utan att ta bort fingret från skärmen. 

När du tar bort fingret från skärmen, återställs markören till vanlig 

marköranvändning. 

Mät avstånd 
Markören kan användas till att mät avståndet mellan positionen 

till två observasjoner på bilden. 

1. Placera markören på punkten du vill mät avståndet från. 

2. Start mätfunktionen från menyn. 

3. Placera markören på det andra mätpunktett. 

- Det tegnes en linje mellan mätpunkterna, och avståndet visas 

i Markörinformation-fönstret 

4. Fortsätt att välja nya mätpunkter om du önskar det. 

Du kan använda menyn till att Flytta startpunkt och sluttpunktett 

satt länge mätfunktionen är aktiv. 

När du väljer Klar med mätning, gjenopptas vanlig blaing i bilden. 

Lagra waypoint 
Du kan lagra ett waypoint på en vald placering genom att placera 

markören i fönstret och därefter välja alternativet Nytt waypoint 

på menyn. 
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Visa StructureScan-historik 
När markören är aktiv i ett StructureScan-fönster, visas rullefältet i 

fönstret. Rullefältet visar bilden du visar för ögonblicket, i värde 

till hela StructureScan-bildehistorinten som är lagrad. Avhängt av 

vilken visning som är vald, är rullefältet lengst till höger 

(Structurescan) eller överst på skärmen (DownScan). 

Du kan Panorerara bildehistorinten genom att dra upp/ned 

(Structurescan) eller vänster/höger (DownScan). 

För att gå tillbaka till vanlig StructureScan-visning, tryck Ta bort 

markör. 

 

Konfigurera StructureScan-bilden 

Område 
Områdesinställningen bestämmer sökdjupet som är synlig på skärmen. 

Autoområde 
När området är satt till Auto, anges området automatisk avhängt av 

vattendjupet. 

Förhandsdefinierade områdesnivåer 

Du kan välja mellan flera förhandsdefinierade områdesnivåer. 
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StructureScan-frekvenser 
StructureScan stödjer två frekvenser – 455 kHz ger ideell räckvidd 

och bildkvalitet i de flesta situationer, medan 800 kHz användas 

till att ge bättre detaljer i grunt vattnet. 

Kontrast 
Fastställer ljusförhållandet mellan ljusa och mörka områden på 

skärmen. 

Så justerar du kontrastinnstillingen: 

1. Välj kontrastikonen eller aktivera kontrastalternativet på 

menyn för att visa fargejusteringslinjen. 

2. Dra raden upp eller ned för att få önskat kontrastinnstilling, 

eller välj Auto-kontrast. 

Anmärkning: Vi anbefaler att du använder Auto-kontrast. 

Paletter 

Du kan välja mellan flera visningspaletter som är optimalisert för 

olika fiskeförhållanden. 

Visa 
Du kan konfigurera StructureScan-skärmen som ett DownScanbilde, endast 

vänster, endast höger, eller för vänster/höger-structurescan. Välj 

menyalternativet Visa och därefter visning du vill visa. 

Sätta StructureScan-bilden på pause 

Du kan sätta StructureScan-bilden på pause, så att du kan undersöka 

strukturene och andra bilder grundigere och mer detaljerad. 

Denna funktionen är nyttig när du måste placera ett waypoint nödvändig 

på StructureScan-bilden, och om du använder markören till att mät en 

avstånd mellan två elementen i bilden. 
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Avancerade StructureScan-inställningar 

TVG 
Vågor, båtens kölvatten och temperaturpåverkan kan förorsaka störningar 

på skärmen nära ytan. Alternativet TVG (tidsvariabelförstärkning) 

Begrensaer ytstörningar genom att reducera känsligheten till mottagaren 

nära ytan. 

Anmärkning: För att få optimal bildkvalitet och -klarhet under de 

flesta värde måste standardvärden sätts till en låg värde. 

Byta om vänster/höger i strukturbilden 

Om nödvändigt kan de vänster och höger Structurescanning-bilderna 

vändas så att de stämmer med den motsvarande sidan av båten om givaren har blivit 

installerat bak och fram. 

Avståndslinjer 
Du kan lägga till avståndslinjer i bilden för att göra det enklare att 

beräkna djup (downscan) och avstånd (structurescan) 

Ta upp StructureScan-data 

Du kan ta upp StructureScan-data och lagra filen internt i GO XSE 

enheten, eller du kan lagra den på ett minnekort, som beskrivet 

under "Start inspelning av ekoloddata" på sidan 95. 
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StructureMap 

 

11 StructureScan-källa över kartan. Detta gör det enklare att 

visualisera 

StructureMap™-funktionen läggar Structurescan-bilder från en 

undervattensmiljön i värde till din position, och det hjälper till med tolking av 

StructureScan-bilder. 

StructureMap-bilden 
Exemplet nedanför visar ett kartfönster med ett strukturoverlay, 

kombinerat med ett traditionellt Structurescan-fönster. 

 

Du flyttar runt i kartan på vanlig meny när du använder ett 

strukturoverlay: 

Aktivera strukturoverlay 
1. Aktivera strukturoverlayet från Karta-menyn. 

- Karta-menyn utvidgas med strukturalternativ. 
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- Strukturdata visas på kartskärmen satt snart 

strukturoverlayet är aktiverat. 

2. Välj strukturkälla. 

- Data i sanntid är standarden. 

Anmärkning: Strukturoverlay kan också aktiveras genom att 

välja en lagrad StructureMap-fil i filläsaren. 
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StructureMap-källor 
Det kan användas två källor till att overlaye Structure-loggar på 

kartorna, med det kan endast visas en om gången: 

• Data i sanntid – användas när StructureScan-data är tillgängliga 

i systemet. 

• Lagrade filer – detta är StructureScan-data (*.sl2) som är 

registrerade, som är konvertert till StructureMap-format 

(*.smf). Lagrade *.smffiler kan användas selv om ingen 

StructureScan-källor är tillkopplad. 

Källa i sanntid 
När Data i sanntid är vald, visas Structurescan-bildehistorinten 

som ett spår som aktiverar bakom båtsikonen. Längden på detta 

spåret varierar avhängt av tillgänglig minne i enheten och 

områdeinställningarna. Efter varje som minnet fylles upp, tas bort 

de äldsta datan automatisk när det läggas till nya data. När 

sökområdet utvidgas, reduceras ping-hastigheten till 

StructureScan-givaren, men breddn och längden till 

bildehistorinten økes. 

Anmärkning: Sanntidsläge lagrer inte någon data. Om 

enheten blir avslagen, går Alla nylige data tappat. 

Lagrade filer 
När Lagrade filer väljas, läggas StructureMap-filen över kartan 

baserat på positionsinformation i filen. 

Om kartskalaen är stor, anges StructureMap-området med en 

gränseruta till skalaen är stor nog till att visa strukturdettaljer. 
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Lagrad läge användas till att uppskatta och undersöka 

StructureMap-filer, och till att placera fartyget på bestemte 

intressanta punkter i ett tidigare scannat område. 

Anmärkning: När lagrade filer användas som källa, visas Alla 

StructureMap-filer som blir funnett på minnekortet och i 

systemetts interna minne. Om det inte finns mer än ettt 

StructureMap över det samma området, överlappar bilderna 

och gör kartan oöversiktlig. Om det är behov för flera loggar 

för det samma området, bör kartorna placeraes på olika 

minnekort. 

StructureMap-tips 
• Om du vill ha ett bild av en hög struktur (ett skeppsvrak osv.), 

skall du inte använda över den. Styr i stället båten så att 

strukturen är till vänster eller höger för båten. 

• Inte använd Autorange när du använder StructureScan. Sätt 

strukturavstånden till ett betydligt högre nivån (två till tre 

gånger högre) än vattendjupet för att säkra att du får en 

fullständig skanning och maximal konverteringsnoggrannhet. 

• Inte overlapp historikspor när du utleder en sidan-genom-

structurescan av ett område. 

Ta upp StructureScan-data 
StructureScan-data kan tas upp från ett kartfönster där ett 

strukturoverlay är aktiverat. 

StructureScan-inspelning kan också startas från ett StructureScan-

fönster. 

När StructureScan-data tas upp, ser du ett blinkande röd symbol, 

och det visas återkommande en meddelande nederst på skärmen. 

Anmärkning: Meddelandet inkluderar information om 

filstorlek. Begrensa storleken på loggarna på till 100 MB eller 

mindre om du önskar snabbare filkonvertering. 

Registreringen stoppas genom att välja inspelningsfunktionen på 

nytt. 

Konvertera StructureScan-data till StructureMap-format En 
StructureScan-loggfil (SL2) konverteras till StructureMap-format 
(SMF) efter inspelning från dialogrutan för inspelning eller från 
filläsaren. 



 StructureMap Brukerhåndbok  117 

Du kan upprätta filer med standard eller hög upplösning. SMF-filer 

med hög upplösning fanger upp flera detaljer, men det tar längre 

tid att konvertera dem, och de är större än filer med standard 

upplösning. 

Om du vill spara diskplass, rekommanderas det att du tar bort 

StructureScanfilerna (SL2) efter konvertering. 

Använda StructureMap med karta 
Med StructureMap kan du upprätthålla fullstendige 

kartfunktioner. Det kan användas med inbyggd kartografi samt 

Navionics, Insight och andra tredjeparts karta som är kompatibla 

med systemet. 
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Strukturval 
Du justerar StructureMap-inställningarna från menyn Strukturval. 

Menyn är tillgänglig när strukturoverlay är aktiverat. 

Inte Alla alternativ är tillgängliga när lagrade StructureMap-filer 

användas som källa. Alternativ som inte är tillgängliga, är 

nedtonat. 

Område 

Anger sökområdet. 

Genomskinlighet 

Anger genomskinligheten för Structure-overlayet. Om du 

använder minimal genomskinlighet, täcker StructureMap-

overlayet nästan Alla kartdetaljerna. 

Palett 

Väljer strukturpalett. 

Kontrast 
Fastställer ljusförhållandet mellan ljusa och mörka områden på 

skärmen. 
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Vattenkolumn 
Visar/täcker vattenkolumnen i sanntidsläge. 

Om den är avaktiveraade, kan det hende att stimer med smattfisk 

inte visas på sideskanningsbilden. 

Om den är aktiverad, kan noggrannheten av sideskanningsbilden 

på kartan bli påverkad av vattendjupet. 

Frekvens 
Anger givarfrekvensen som användas av enheten. 800 kHz ger 

bäst upplösning, medan 455 kHz ger större djup- och 

områdesdetektering. 

Störningsdämpning 

Signalstörningar från länspumpar, motorvibrationer och 

luftbubblor kan förstöra ekolodsbilden. Alternativet 

Störningsdämpning filtrerar signalstyrkan och reducerar kladd på 

skärmen. 

Ta bort historik 

Tar bort existerande sanntidshistorikdata från skärmen och börjar 

att visa endast den nyaste datan. 

Inspelning data 

Registrerar StructureScan-data. 

Källa 
Väljer StructureMap-källa. 
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ForwardScan 

 

12 hjälper med att övervaka undervattensmiljön för om fartyget 

medan du 

ForwardScan-ekolod är ett hjälpmedel för navigation, som manøvrerer i sakte fart. 

Om du vill använda ForwardScan-funktionen, måste du ha en ForwardScan-givare 

monterad på fartyget. Om du vill ha installationsinstruktioner, kan du se 

installationshandboken för 

ForwardScan-givare. 

 Varning: Lita inte fullt ut på detta verktyg som enda 

källa för att upptäcka faror. 

 

ForwardScan-bilden 
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1 Givarplacering visas som startpunkt i skärmen 

2 Djupskala och fartygsposition 

3 Framförvarande avståndsskala 

4 Punktdata 

5 Botten 

6 Djuphistorik 

Konfigurera ForwardScan-bilden 

Djup 

Kontrollerar djupområdet. Djupområdet är satt till automatisk läge 

som standard. 

Avstånd framöver 
Kontrollerar området för framförvarande sökområde. Maximal 

avstånd framöver är 91 meter (300 fot). 

Störningsdämpning 

Filtrerar bort signalstörningen och reducerar störningar på 

skärmen. 

Inspelning 

Inspelning ForwardScan-ekolodsloggning. 

Sätta på pause 

Pausar ForwardScan Ekolod. 
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Alternativ för ForwardScan-visning 

Palett 

Flera visningspaletter är tillgängliga. 

Historik 
Kontrollerar hur mycket Ekolod -historik som visas bakom båten. 

Ju högre värde, ju mer historik visas. 
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Punktdata 

Som standard visar ForwardScan endast botten. Välj 

menyalternativet Punktdata för att visa ingen ekoloddatapunkter, 

Alla ekoloddatapunkter eller endast punkter (objekt) i 

vattenkolumnen. 

Visa zoner 
Visar farozoner (gula) och kritiska zoner (röda) på skärmen. Se 

"Kritisk framöver avstånd och Kritisk djup" på sidan 115. 

Djuplinjer 

Visar linjer på skärmen så att det blir enklare att utföra en snabb 

beräkning av djup och undervattensobjekt. 

Förlängd kompasskurslinje 
Du kan använda den förlängda kompasskurslinjen till att övervaka 

ForwardScan i kartfönstret. Färgerna för den förlängda 

kompasskurslinjen är baserat på värderna för ForwardScan-alarm. 
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ForwardScan-förlängning 

1 Röd – Kritisk 

2 Gul – Fara 

3 Grön – Säkert 

Välj ForwardScan i dialogrutan Kartinställningar för att visa den 

förlängda kompasskurslinjen för ForwardScan i kartfönstret. 

 

ForwardScan-inställningar 
Ange inställningar i dialogrutan ForwardScan Installation. 



124  ForwardScan | GO XSE Brukerhåndbok 

 

Kritisk framöver avstånd och Kritisk djup 
Kritisk framöver avstånd och Kritisk djup är användardefinierade 

trösklar som definierar en kritisk zon framöver fartyget. 
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Om du färdas i farvatten som är grunda nog till att du färdas in i en 

kritisk zon, aktiveras alarmet för kritisk zon. Du kan visa de kritiska 

farozonerna genom att aktivera menyalternativet Visa zoner. 

ForwardScan-bild med Visa zoner aktiverat 

1 Kritisk zon 
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2 Farozon 

Värderna Varning framöver avstånd och Varning djup är baserat 

på värderna för Kritisk avstånd framöver och Kritisk djup. 

Anmärkning: Om du vill mottaga larm om kritiska zoner, 

aktiverar du ForwardScan-alarmet i dialogrutan 

Alarminställningar. Om du vill ha mer information om hur du 

aktiverar alarm, kan du se Alarm. 

Givarvinkel 
Det rekommanderas att montere givaren vertikalt i värde till 

vattenlinjen. I tillfällen där detta inte är möjligt, kan du använda 

inställningen Givarvinkel till att ställa in avståndet mellan 

givarvinkeln och vattenlinjen. 

Vinkeln kan justerat från 0 (vertikalt) till 20 grader. 

 Varning: Justeringar av givarvinkelvärden bör göras 
med varsamhet. Stora variasioner i 
givarvinkelvärden kan förstöra djupdatan och öka 

risken för att träffa hinder under vattnet. 

Djupavvikelse 

Alla givare mäter vattendjupet från givaren till botten. Resultatet 

är att avläsningar av vattendjup inte tar höjd för avståndet från 

givaren till det laveste punkten i båten (för exempel botten av 

kjølen, rodret eller propellen) i vattnet eller från eller från givaren 

till vannytan. 
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 AKölkompensation, för exempel: –0,3 m (–1 fot) 

Före du stiller in kölkompensation, måste du mäta avståndet från 

givaren till botten av motorn – se illustrasjon. Om avståndet för 

exempel är 0,3 meter (1 fot), skall den anges som (minus): –0,3 

meter (–1 fot). 

 | GO XSE  
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Trådlös anslutning 

 

Trådlös anslutning med GoFree ger dig mulighett till att: 

13   

använda en trådlös enhet till att visa (smarttelefon och surfplatta) 

och  

styra systemet (endast surfplatta) externt. 

  Att GoFree Shop. 

  Ladda upp Ekolod -loggarna dina för att upprätta egendefinierad 

karta på Insight Genesis. 

   Ladda ned programvaruuppdateringar 

   Koppla till tredjepartsapplikationer  

 

Anmärkning: Karta, programvaruuppdateringar och andra 

datafiler kan vara variasioner. Dataleverantören din kan ta 

bettalt baserat på mängden data du överför. Ta kontakt med 

serviceleverantören för att få information om du är osäker. 

Enheten inkluderar inbyggd trådlös funktionalitet för att koppla till 

Internat och trådlös enheter som smarttelefoner och surfplatta. 

Första konfigurering och inställningar av den inbyggda trådlös 

funktionaliteten är beskrivet i installationshandboken för 

systemet. 
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Koppla till och från ett trådlös hotspot 
Om du vill koppla till ett trådlös hotspot, väljer du alternativet 

Trådlös i dialogrutan Systemkontroll och väljer därefter Inte 

tillkopplad. Då öppnas dialogrutan Trådlös enheter. Använd denna 

dialogrutan till att välja önskat hotspot, uppge 

påloggingsinformationen, och välj därefter Tilkoble. När du kopplar 

till ett trådlös hotspot, ändras trådlös läge till klientläge. I denna läget har du tillgång till 

GoFree  

Shop. 

Om du vill koppla från ett trådlös hotspot, väljer du alternativet 

Trådlös i dialogrutan Systemkontroll och väljer därefter 

Tillkopplad hotspotnamnog till slutt Frånkoble. Då ändras den 

trådlös läget till tillgångspunktläge. I denna läget kan du koppla 

till en trådlös enhet så att apper som GoFree Controller & Viewer 

kan få tillgång till fartygets navigationsinformation. 

GoFree Shop 
Den inbyggda trådlös funktionaliteten måste vara kopplad till ett 

externt trådlös hotspot för att få tillgång till GoFree Shop. I GoFree 

Shop kan du söka efter, kjøpe och ladda ned kompatibelt Innehåll 

för systemet, inkluderat navigationskart och Insight Genesis-karta. 

När du loggar in, ger systemet dig automatisk ett varsel om en ny 

programvaruversion är tillgänglig för systemet ditt. Om en uppdatering är tillgänglig, kan 

du ladda den ned till ett kortfack eller utföra nedladdningen till senare. Om du utförar 

nedladdningen till senare, är varselett tillgänglig i dialogrutan Om från System 

inställningar. 

GoFree Controller & Viewer 
Den trådlös funktionaliteten ger dig mulighett till att använda en 

trådlös enhet till att visa (smarttelefon och surfplatta) och styra 

systemet (endast surfplatta) externt. Systemet visas och styras från 

den trådlös enheten med GoFree Controller & Viewer-appene som 

laddas ned från den relevanta appbutinten. När fjärrkontroller är godtatt, sbärings det 

aktiva skärmen på den trådlös enheten. 

 Anmärkning: Om du vill använda smarttelefoner och 

surfplatta till att visa och styra systemet, måste den trådlös 
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funktionaliteten vara kopplad från den trådlös hotspoten (i 

tillgångspunktläge). 

 Anmärkning: Av säkerhetshänsyn kan inte funktionerna 

Autopilot eller CZone styras från en trådlös enhet. 

Ladda upp filer till Insight Genesis 
För att ladda upp en Ekolod loggfil som är registrerade, till Insight 
Genesis väljer du filen du vill ladda upp från Filer-fönstret och 
väljer alternativet Ladda upp till Insight Genesis. 

 Anmärkning: Du måste vara kopplad till ett trådlös hotspot 

för att ladda upp loggfiler som är registrerade, till Insight 

Genesis. 

 Anmärkning: Loggfiler som är registrerade, kan också laddas 

upp till Insight Genesis om du har angiven Ladda upp till 

Insight Genesis i dialogrutan Inspelning Eko. Om du vill ha mer 

information, kan du se "Start inspelning av loggdata" på sidan 

95. 

 

Trådlösa inställningar 
Har konfigurerings- och inställningalternativ för den trådlös 

funktionaliteten. 

Om du vill ha mer information, kan du se GO XSE 

installationshandboken. 
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Koppla till ett trådlös hotspot 

Öppna dialogrutan Trådlös enheter där du kan koppla till trådlös 

Internat via ett trådlös hotspot. 

Fjernstyrt kontroller 
När en trådlös enhet (smarttelefon eller surfplatta) är tillkopplad, 

skall den visas i listan Fjernstyrt kontroller. Välj Alltid tillåta om du 

vill att enheten skall kunna kopplas till automatisk utan att ett 

passord måste anges om gang. På denna menyn kan du också 

koppla från enheter som inte lenger behøver tillgång. 

Trådlös enheter 

Visar den interna trådlösa modulen och eventuella tillkopplade 

WIFI-1enheter, i tillägg till tillhörande IP- och kanalnummer. Om 

en WIFI-1enhet är tillkopplad och systemet upptäcker att 

programvaran är inaktuell, visas det också ett alternativ för 

uppdatering. WIFI-1uppdateringer är genom behov inkluderat i 

skärmuppdateringarna. 

Välj en enhet för att visa mer information om den. Nätverksnamn 

och Nätverksnyckel kan redigeres för sinterhett, och Kanal kan 

ändras dersom tilkoblingen till enheten är dattrlig pga. störning. 

Läge kan endast ändras på WIFI-1-enheter. Återställ 

fabriksinställningar återställer enheten till fabriksinställningarna. 
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Klientinställningar 
Visar information om det trådlös hotspoten enheten är kopplad 

till, eller om föregående hotspot enheten var kopplad till. Du kan 

välja hotspoten i dialogrutan för att ange att det alltid skall 

kopplas till när det är innanför räckvidd, eller för att ta bort det. 

Avancerat 
Aktiverar verktygen Iperf och DHCP Probe. Dessa hjälper dig med 

att felsöka och konfigurera det trådlös nätverket. 

Anmärkning: Iperf och DHCP Probe är verktyg till diagnostik 

för användare som är känt med nätverksterminologi och 

konfiguration. Navico är inte den ursprungliga utvecklaren av 

dessa verktygen och ger inte användarstöd för dem. 
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14 Automatisk identifieringssystem 

(AIS) 

 

Om det är kopplad en NAIS400-, AI50- eller NMEA 2000 VHF-enhet med automatisk 

identifieringssystem (AIS) till nätverket, kan Alla mål som upptäcks av dessa enheten, 

visas och spores. Du kan också visa meddelanden och positionen till DSC-

överföringsenheter innanför 

räckvidd. 

AIS-mål kan visas som overlay på kartbilder, och denna funktionen 

är därför ett viktig verktyg för en trygg färd och för att undgå 

kollisioner. Du kan ange alarm som larm dig om ett AIS-mål 

kommer för nära, eller om målet har försvunnit. 

 

AIS-symboler 
Systemet använder dessa AIS-målsymbolene: 

 Sovende AIS-mål (inte i färdväg eller ankrat). 

 
Befinnalig och säkert AIS-mål med kursförlängning. 



 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) | GO XSE Brukerhåndbok  133 

 

Farlig AIS-mål, illustrerat med intryckt linje. 

Ett mål definieras som farlig baserat på CPA- och 

TCPAinställningarna. Se "Definiera farliga fartyg" på 

sidan 128. 
 Användarhandbok 

 Tappat AIS-mål. 

När ingen signaler är mottaget innan en tilldelade 
tidsgräns, blir ett mål definierad som tappat. 
Målsymbolen representerar den sista giltiga positionen 

målet hade före datamottagningen blev tappat. 

 

Vald AIS-mål, aktiverat genom att välja ett 

målsymbol. Målet returnerar till standard 

målsymbol när markören tas bort från symbolen. 

Visa information om AIS-mål 

Söka efter AIS-elementen 
Du kan söka efter mål för automatisk identifieringssystem (AIS) 

genom hjälp av alternativet Sök i verktygfönstret. 

Från ett kartfönster kan du söka efter AIS-mål genom hjälp av 

alternativet Sök på menyn. Om markören är aktiv, söker systemet 

efter fartyg runt markörpositionen. Utan en aktiv markör söker 

systemet efter fartyg runt positionen till fartyget. 

 

Visa information om enstaka AIS-mål 

När du väljer ett AIS-ikon i kartfönstret, ändras symbolen till 

symbolen för vald mål, och fartygets namn visas. 

Du kan visa detaljerad information om ett mål genom att välja 

snabbmenyn för AIS eller från menyn när målet är vald. 
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Anropa ett AIS-fartyg  
Om systemet inkluderar en VHF-radio som stödjer DSC-anrop 

(Digital Select Calling) via NMEA 2000, kan du starta ett DSC-anrop 

till andra fartyg från GO XSE. 

Alternativet Anrop är tillgänglig i dialogrutan AIS fartyg detaljer 

och i dialogrutan Fartyg Status, som aktiveras från Verktyg-

fönstret. 

Från dialogrutan Anrop kan du byta kanal eller avsluta samtalen. 

Dialogrutan Anrop låses när forbindelse är  upprättad. 

 

AIS SART 
När AIS SART (Sjömärke för sök och redning) är aktiverat, överför 

funktionen sin position och identifikasjonsdata. Dessa data mottas 

av AIS-enheten. 

Om AIS-mottagaren inte är i samsvar med AIS SART, tolkas de 

mottagna AIS SART-data som ett signal från en standard AIS-

sänder. Ett ikon placeraes på kartan, men detta ikonen är ett AIS-båtikon. 

 Användarhandbok 
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Om AIS-mottagaren är i samsvar med AIS SART, skjer följande när 

AIS SART-data mottas: 

• Ett AIS SART-ikon placeraes på kartan på positionen som 

mottas från AIS SART. 

• En alarmmeddelanden visas. 

Om du har aktiverat sirenen, følges alarmmeddelandet av ett 

ljudsignal. 

Anmärkning: Ikonen är grönt om de mottagna AIS SART-data 

är en test och inte en aktiv meddelande. 

AIS SART-alarmmeddelanden 

När det mottas data från en AIS SART, visas det en 

alarmmeddelanden. Denna meddelandet inkluderar AIS SARTs 

unike MMSI-nummer, dens position samt avståndet och 

mätningen från fartyget. 

 

Du har följande alternativ: 

 • Ignorer alarmet. 

- Alarmet dempes, och meddelandet låses. Alarmet visas inte 

flera gånger. 

Anmärkning: Om du ignorerer alarmet, forblir AIS SART-

ikonen synlig på kartan, och AIS SART blir kvar i Fartyg-listan. 

 • Lagra waypointen. 

- Waypointen lagras i waypointlistan. Detta waypointnamnett 

får prefiksett MOB AIS SART, efterföljt av det unike 

MMSInummerett till SART-enheten. För exempel MOB AIS 

SART – 12345678. 

 • Aktivera MOB-funktionen. 

- Visning bytter till ett zoomett kartfönster som är centrerat på 

AIS SART-positionen. 

- Det upprättas en aktiv rutt till AIS SART-positionen i systemet. 
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 Anmärkning: Om MOB-funktionen redan är aktiv, blir den 

avsluttett och erstattett av den nya rutten mot AIS SART-

positionen! 

 Anmärkning: Om AIS slutar att mottaga AIS SART-

meddelandet, blir AIS SART kvar i Fartyg-listan i tio minutter 

efter mottak av det sista signalen. 

Om du väljer AIS SART-ikonen i kartfönstret, kan du se AIS 

MOBdettaljene. 

Fartygslarm 

 

Farliga fartyg 

Kontrollerar om det vill utlöses en alarm när ett fartyg kommer 

innanför förhandsdefinierad CPA eller TCPA. Se "Definer farliga 

fartyg" på sidan 128. 

AIS-fartyg tappat 

Anger området för tappade fartyg. Om ett fartyg har försvunnit 

från det angivna området, uppstår det en alarm. 

Anmärkning: Avmerkingsrutaen styr om snabbfönstret för 

alarm visas, och om ljudalarmen aktiveras. CPA och TCPA 
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definierar när ett fartyg är farlig, oavsett av 

aktiveringsstatusen. 

  

Båtmeddelanden 

Bestäm om ett alarm vill bli aktiverat när en meddelande blir 

mottaget från ett AIS-mål. 

Fartygsinställningar 

 

Fartygets MMSI-nummer 
Du måste ha ditt eget MMSI-nummer (Maritime Mobile Service 

Identity) angiven i systemet för att kunna mottaga adresserade 

meddelanden från AIS- och DSC-fartyg. 

Det är också viktig att MMSI-nummerett är angiven, för att undgå 

att du ser ditt eget fartyg som ett AIS-mål på kartan. 

Anmärkning: Alternativet Båtmeddelanden i 

alarminställningarna måste aktiveras för att MMSI-

meddelanden skall visas. 

Ikonfiltre 
Alla mål visas som standard i fönstret om det är kopplad en enhet 

för automatisk identifieringssystem (AIS) till systemet. 
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Du kan välja inte att visa någon mål, eller du kan filtrere mätarna 

baserat på säkerhetsinställningar, avstånd och båtens hastighet. 

 

Kursförlängare 

Längden på kursförlängarna för fartyget 

och andra fartyg kan anges av användaren. 

• A: Riktning 

• B: Kurs över grund (COG) 

Längden på kursförlängarna anges som en fast avstånd, eller så 

att de anger avståndet fartyget vill befinna sig i den valda 

tidsperioden. Om ingen alternativ är aktiverat för This vessel 

(Detta fartyget), visas ingen kursförlängare för fartyget. 

 

Riktningsinformation för ditt eget fartyg läses från den aktiva 

riktningssensorn, och COG-information mottas från den aktiva 

GPSen. 

För andra fartyg är COG-data inkluderat i meddelandet som 

mottas från AIS-systemet. 

Definiera farliga fartyg 

Du kan definiera en osynlig alarmsone runt fartyget. När ett mål 

kommer innanför denna avståndet, ändras symbolen till 
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symbolen för "farlig" mål. Det utlöses en alarm om detta är 

aktiverat på  

Alarminställningar-fönstret. 

 Användarhandbok 

 

Angivelse av hastighet och kurs 
Kursförlängaren kan användas till att ange hastighet och kurs för 

mål, antingen som absolutt (sann) färdväg på kartan eller relativt 

till fartyget. 

En annan linjestil användas till att ange färdväg på 

kursförlängarna, som visas nedanför. 

 

AIS-fartyg visas med absolutt färdvägAIS-fartyg visas med relativ 

färdväg 

Orientering AIS-mål 

Anger riktningen på AIS-ikonen, baserat på antingen kurs eller 

COGinformation. 
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Infopaneler 

 

Info-panelerna bestar av flera mätare – analoge och digitala–  

15 som kan anpassar så att de visar valda data. Panelerna visar data 

per  

instrumentpaneler, och du kan definiera upp till tio instrumentpaneler per panel. 

Anmärkning: Om du vill ta med information om drivmedel/motor, måste 

motor- och tankinformation konfigureras från 

Inställningarfönstret. 

Instrumentpanel 
Ett sätt med instrumentbrädesstilar är förhandsdefinierad för att 

visa fartyg-, navigations- och sportsfiskerinformation. 

Du bytter mellan instrumentpanelerna i fönstret genom att välja 

symbolene för pil vänster och höger i fönstret. Du kan också välja 

instrumentpanelen från menyn. 

 

 Instrumentbräda Fartyg Instrumenträda Instrumentbräda 

 Navigation Sportfiske 

Anmärkning: Andra instrumentpaneler kan aktiveras från 

menyn om andra system (för exempel CZone) finns i 

nätverket. 
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Anpassa Instruments -fönstret 
Du kan anpassa Instruments -fönstret genom att ändra datan för 

om av mätarnapå instrumentpanelen, genom att ändra 

inställningar till instrumentpanelen och genom att lägga till nya 

instrumentpaneler. Du kan också ange gränser för analoge 

mätare. 

Alla redigeringsalternativ är tillgängliga på menyn för Instruments 

-fönstret. 

Vilka redigeringsalternativ som är tillgängliga, beror på av vilka 

datakällor som är kopplad till systemet. 

Infopaneler | GO XSE Användarhandbok 

Redigera ett instrumentpanel 

Aktivera instrumentbrädan du vill redigera, och gör följande: 

  
  
  

 
  

 
 Lagra ändringarna genom att välja alternativet spara på menyn. 
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Ljud 

 

16  
FUSION är kopplad till NMEA 2000-nätverket, kan du använda GO 

XSE till 

Om en -server eller ett marinunderholdningssystem av typen 

att styra och anpassa ljudsystemet på fartyget. 

Genom anslutning till en WM-3-satellittmodul med ett aktivt 

abonnemang kan du inkludera SiriusXM-produkter i systemet. Du 

kan också koppla en SiriusXM-radio till ett FUSION-system. Sirius-

ljud- och vädertjänster 

dekker innsjöer i USA och kystområder i Atlanterhavett, 

Stillehavett, Mexicogolfen och Det karibiske hav. 

Tilgjengelighetten av SiriusXMprodukter beror på av 

abonnemangett ditt. Om du vill ha mer information, kan du se 

www.siriusXM.com. 

Före du kan börja att använda musikkutrustningtt, måste det 

installeres i förhållande till GO XSE installationshandboken och i 

förhållande till dokumentationen som följer med ljudenheten. 

Aktivera ljud 
En kompatibel ljudenhet som kopplas till NMEA 2000-nätverket, 

skall automatisk bli identifierat i systemet. Om inte aktiverar 

dufunktionen från dialogrutan Avancerade inställningar. 
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SonicHub 2 stöd 
En SonicHub 2-enhet som är kopplad till NMEA 2000-nätverket, 

stöd. 

Information om SonicHub 2-enheten  
Att dialogrutan för nätverksinställningar, och välj SonicHub 

2enheten i listan över enheter. Då öppnas dialogrutan med 

information om SonicHub 2-enheten. 

 

Konfigurera 

Välj att konfigurera enheten. 

Uppgradering 

Uppdaterar enhetsprogramvaran. 

Anmärkning: Ett USB-minne med 

programvaruuppdateringen måste vara kopplad till enheten. 

Regelbundna programvaruuppdateringar är tillgängliga från 

webbsidan för produkten. Dettaljerte instruktioner för 

Installation av programvaran följer med uppgraderingsfilerna. 

Återställning till fabriksinställningar 

Återställer enheten till fabriksinställningarna. 
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SonicHub 2 är Bluetooth-aktiverat 
SonicHub 2 är en Bluetooth-aktiverat enhet. Du kan använda 

SonicHub 2s inbyggda och trådlös Bluetooth-funktion till att 

koppla enheten till Bluetooth-aktiverade ljudenheter. 

Om du vill koppla SonicHub 2-enheten samman med en 

Bluetoothaktiverat enhet, väljer du ikonen Bluetooth enheter på 

menyn Kontroller (Controls). Välj Bluetooth-enheten du vill 

sammenkoble, från listan över tillgängliga enheter, och välj 

därefter Koppla samman 

(Pair). 

 

SonicHub 2-enheten kopplas till den sammankopplade enheten. 

 

Koppla till och koppla från sammankopplade enheter 

SonicHub 2-enheten kopplas automatisk till en enhet när du 

sammenkobler dem. Du kan koppla enheten samman med flera 

enheter, men endast en enhet kan vara kopplad till om gången. 

Du kan koppla SonicHub 2-enheten till och från sammankopplade 

enheter manuellt. 

Om du vill koppla från en sammenkopplad enhet, väljer du den 

sammankopplade enheten i listan över enheter, och därefter 

väljer du Koppla från. 
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Om du vill koppla till en sammenkopplad enhet, väljer du den 

sammankopplade enheten i listan över enheter, och därefter 

väljer du Koppla till. 

 

Pandora 
SonicHub 2-enheten stödjer strömming av musikk från Pandora 

från en Android-enhet (via Bluetooth) eller IOS-enhet (via USB och 

Bluetooth). 

Anmärkning: Du måste vara på ett giltig sted för att använda 

Pandora. Du finner mer information på webbsidan till 

Pandora. 

Använd menykontroller till att använda Pandora på 

smartenheten. 
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Ljud-panel 
Du aktiverar ljudpanelen genom att aktivera ljudfönstret på 

informationslinjen. 

Kontrollknapparna, verktygen och alternativen varierar mellan de 

olika ljudkällan, som beskrivet senare i detta kapittel. 

 

1 Ljudkälla 

2 Kontrollkanppar för ljud 

3 Ljudfönster 

4 Ljudverktyg 

Kontrollkanppar för ljud 

Ikon Radio VHF DVD Avspilling 

 Välj för att visa listan över tillgängliga källor 

 
Välj för att välja 
föregående/ nästa 
frekvens 
Håll inne för att finna 

en kanal 

Välj för att 

spola 

tillbaka/ 

fram 

Välj för att 

välja 

föregående/ 

nästa spår 

Ikon Radio VHF DVD Avspilling 
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Välj för att välja nästa/ 

föregående 

favoritkanal 

I/T I/T 

 I/T I/T Välj för att starta 

 I/T I/T 
Välja för att sätta 

avspilling på pause 

 Välj för att visa volymglidebryteren 

Ljudverktyg 

Ikon Radio VHF Avspilling 

 Signalstyrke I/T I/T 

 

I/T I/T 

Välj för att 

aktivera/ 

deaktiveraa 

gjentakelsesfu 

nksjonen. 

Ikonen är 

fargett när 

funktionen är 

aktiv. 

 

I/T I/T 

Välj för att 
aktivera/ 
deaktiveraa 
mikseläge. 
Ikonen är 

fargett när 

funktionen är 

aktiv. 

 
Välj för att visa menyer som användas till att 

konfigurera zoner och kontroll. 

Ikon Radio VHF Avspilling 
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Välj för att visa 

favoritstatione 

ne för radion. 

Välj för att visa 

favoritkanalen 

e för VHF. 

Välj för att visa 

den inbyggda 

menyn för 

aktiv källa. 

 
Välj för att visa valfria inställningar för aktiv 

källa. 

Konfigurera ljudsystemet 

Högttalerne 

Högtalarzoner 

Du kan konfigurera GO XSE så att den styr olika ljudzoner. Antalet 

zoner beror på av vilken ljudserver som är kopplad till systemet. 

Du kan justera inställningar för balans, volym och volymgräns 

individuellt för om zon. Justeringar av inställningar för bas och 

diskant ändrar Alla zonerna. 

volymkontroll 

Volymen för Alla högtalarzoner justerat som standard när du 

justerar volymen. Du kan definiera vilka zoner som skall ändras 

när du höjer/sänker volymen. 

Välja tunerregion 
Du måste välja den relevanta regionen för placering din före du 

spelar av FM- eller AM-radio, och före du använder en VHF-radio. 

Koppla Sirius från AUX-källan 

Om en Sirius-radio är kopplad till FUSION-radion/-serveren, blir 

AUXkällan automatisk kopplad till Sirius-feeden. Sirius visas 

därefter i källlistan när FUSION-serveren är aktiv. 

Om du vill använda AUX-källan till en annan enhet, måste Sirius-

enheten kopplas från AUX-källan. 

Anmärkning: Om du vill använda SiriusXM, måste en 

SiriusXM-tuner (extrautrustning) kopplas till FUSION-

serveren. 
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Använda ljudsystemet 
1. Välj Ljudkontroll-fönstret på informationslinjen för att aktivera ljudoverlayet. 

2. Välj Tillägg-ikonen, och välj därefter ljudserveren. 

3. Välj Källa-ikonen, och välj därefter ljudkällan. 

- Antalet källor beror på av vilken ljudserver som är aktiv. 

4. Använd panelknapparna till att styra ljudsystemet. 

Om du vill ha en oversikt över kanppar och verktyg för ljudstyring, kan du se "Kanppar för 

ljudstyring" på sidan 136 och "Ljudverktyg" på sidan 137. 

Du finner tillgängliga alternativ i dokumentationen som följer med ljudutrustningtt. 

Favoritkanaler 
När en radio- eller VHF-kanal är inställd, kan du lägga den till i favoritlistan. 

Favoritkanalerna kan visas, väljas och tas bort från favoritlistan. 

Du bläddrar genom favoritkanalerna genom hjälp av panelknapparna för ljud upp/ned. 

Sirius-radio (endast Nord-Amerika) 

Kanallista 
Kanallistan visar Alla tillgängliga Sirius-kanaler, oavsett om du abonnerer på kanalen eller 

ei. 

Favoritlista 
Du kan upprätta en lista över Sirius-favoritkanaler från kanallistan. Du kan inte lägga till 

kanaler du inte abonnerer på. 
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Tidsplotter 

 

17 visas på hela sidan eller i kombination med andra paneler. 

Datahistorik kan presenteres i olika plotter i GO XSE. Plottene kan 

Tidsplott-panel 
Tidsplott-panel består av två förhandsdefinierade layouter. Du bytter mellan layoutene 

genom att välja pil vänster och höger på panel. Du kan också välja 

layouten från menyn. 

Du kan välja vilka data som skall presenteres på ett tidsplottpanel, 

och du kan definiera tidsperioden för om plott. 

 

 Layout 1 Layout 2 

Saknad data 
Om data är utilgjengelige, ändras den relevanta plotten till en 

stiplett linje och flater ut på punkten där data forsvant. När data 

blir tillgängliga igen, kopplar en stiplett linje samman de två 

punkterna och visar en genomsnittlig trendlinje som dekker de 

saknad data. 

Välja data 
Varje datafält kan ändras så att det visar forettrukkett datatype 

och tidsperiode. 

1. Välj alternativet Redigera på menyn. 
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2. Aktivera fältet du vill redigera. 

3. Ändra informationstypen och därefter perioden. 

4. Lagra ändringarna. 

Data som är tillgängliga för tidsplottene, är som standard källane 

som användas i systemet. Om flera datakällor är tillgängliga för en 

datatype, kan du välja att visa en alternativ datakälla i tidsplotten. 

Du ändrar datatype genom att använda alternativet Datakällor på 

menyn. 

Tidsplotter | GO XSE Användarhandbok 

Alarm 

18 Alarmsystem

 
Systemet kontrollerar kontinuerlig med hänsyn till farliga situationer och systemfel 

medan systemet är i gang. När det uppstår en alarmsituationn, visas det en 

alarmmeddelanden på skärmen. 

Om du har aktiverat sirenen, følges alarmmeddelandet av ett 

ljudsignal, och bryteren för ekstern alarm aktiveras. 

Alarmet registreres i alarmoversikten, så att du kan se dettaljene 

och iverksätte passande korrigerende tiltak. 

Type meddelanden 
Meddelandete klassifiseres i förhållande till hur den rapporterte 

situationnen påvirker fartyget. Följande fargekoder användas: 

Färg Viktighett 
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Röd Kritisk 

Orange Viktig 

Gul Standard 

Blå Varning 

Grön Liten varning 

Enstaka alarm 
En enstaka alarm visas med namnet på alarmet som tittel, och 

 med detaljer för alarmet. 

Flera alarm 
Om flera alarm aktiveras samtidigt, visar alarmmeddelandet en 

lista över upp till tre alarm. Alarmen är lagrad i ordning de 

uppkom, och den översta är alarmet som först blir aktiverat. De 

resterende Alarmen är tillgängliga i dialogrutan Alarm. 
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Bekräfta en meddelande 
Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan Alarm för att bekräfta en meddelande: 

• Close (Lås) 

Sätter alarmstatusen till Bekräftaett, något som bettyr att du är klar över 

alarmförhållandenett. Ljudalarmen/summeren stoppar, och dialogrutan Alarm låses. 

Alarmet forblir imidlertid aktiv i alarmoversikten till alarmattrsaken är fjernett. 

• Disable (Deaktivera) 

Deaktiveraer den gällande alarminnstillingen. Alarmet visas inte på nytt med mindre du 

aktiverar den på nytt i dialogrutan Alarm. 

Det är inte något tidsavbrudd för alarmmeddelandet eller ljudalarmen. De blir kvar till du 

bekräftaer alarmet, eller till alarmattrsaken är fjernett. 

Dialogrutan Alarm 

 

Alarmdialogrutaene kan också aktiveras från Verktyg-fönstret. Alarmdialogrutaene 

innehåller information om aktiva alarm och alarmhistorik. 
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Verktyg 

 

19 tillgång till alternativ och verktyg som inte är specifika för något 

Verktyg-fönstret innehåller som standard ikoner som användas till att få 

fönster. 

När externt utrustning blir integrerat i enheten, kan nya ikoner läggas till i Verktyg-

fönstret. Dessa ikonen användas till att få tillgång till funktionerna till det eksterne 

utrustning. 
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Waypoints/rutter/spår 
Lista över waypoint, rutter och spår med detaljer. 

Välj waypointen, rutten eller spåret du vill redigera eller ta bort. 

Tidvatten 
Visar tidvattensinformation för tidvattensstationen som är 

nærmest fartyget. 

Välj pilknapparna på panel för att ändra datoen, eller välj 

datofältet för att att kalenderfunktionen. 

Tillgängliga tidvattensstationer kan väljas från menyn. 

Alarm 

Aktiva alarm 

Lista över aktiva alarm. 

Alarmhistorik 

Lista över Alla alarm med tidsstempel. 

Alarminställningar 
Lista över Alla tillgängliga alarmalternativ i systemet, med gällande 

inställningar. 

Inställningar 

Ger tillgång till applikations- och systeminställningar. 

Fartyg 

Statusoppføring 
Visar Alla AIS- och DSC-fartyg med tillgänglig information. 

VerktygVerktyg | GO XSE Operator Manual 
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Meddelandensoppføring 
Visar Alla meddelanden som är mottaget från andra AIS-fartyg, med tidsangivelse. 

Sun, Moon (Sol, måne) 
Visar soloppgang, solnedgang, mattneoppgang och mattnenedgang för en position 

baserat på angiven dato och positionens längd-/ breddgrad. 

Tripkalkulator 
Förmedlar funktioner för turhattndtering och turinformation. Om du vill ha mer 

information, kan du se "TripIntel" på sidan 65. 

Filer 
Filhattndteringssystem för filer, waypoints, rutter, Tracksog inställningar. 

Visa filer 
Välj en fil i Filer-fönstret och därefter alternativet för visning av fil i dialogrutan Detaljer. 

Kopiering av filer till ett kort i kortläsaren 
Du kan kopiere skärmbilder och loggar till ett kort i kortläsaren. Du kan också exportera 

systeminställningar, waypoints, rutter och Spår till ett kort. Export av filer beskrives 

närmare i "Underhåll" på sidan 149-delen. 

Sök 

Funktion för att söka efter kartelement (waypoints, rutter, spår osv.). 

GoFree Shop 
Anmärkning: Den inbyggda trådlös funktionaliteten måste vara kopplad till ett 

externt trådlös hotspot för att få tillgång till GoFree Shop. Se 

"Koppla till och från ett trådlös hotspot" på sidan 118 

Öppna GoFree Shop-webbsidan. I GoFree Shop kan du söka efter, kjøpe och ladda ned 

kompatibla karta för systemet ditt. Du kan också ladda upp loggarna dina för Ekolod så att 

de kan deles på 

Verktyg 
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Social Map-karta. När du loggar dig på, ger systemet dig automatisk ett varsel om en ny 

programvaruversion är tillgänglig för systemet. Om en uppdatering är tillgänglig, kan du 

ladda den ned till ett kortfack eller utföra nedladdningen till senare. 

Verktyg 
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Simulator 

 

Du kan använda simulatorfunktionen till att se hur enheten fungerer   

20 i en stationær position, utan att du är kopplad till Ekolod, GPS och 

satt  

videre. 

Använd simulatoren till att göra dig känt med enheten före du använder den på vattnet. 

 

Statuslinjen visar om simulatoren är aktiverat. 

Demoläge 
I denna läget går enheten automatisk genom funktionene till 

produkten genom att byta skärmvyer automatisk, justera 

inställningar, att menyer och satt videre. 
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Om du trykker kort på peksärmen medan demoläge kjører, sätts 

demonstrasjonen på pause. Efter en periode med tidsavbrudd 

gjenopptas demoläge, och eventuella endrede inställningar 

återupprättas till standardinställningarna. 

Anmärkning: Demoläge är beräknade på demonstrasjoner 

hos forhandlere eller i utstillingsrom. 

Källfiler för simulator 
Du kan välja vilka datafiler som skall användas i simulatoren. Ett 

sätt med källfiler är inkluderat i systemet, och du kan importere 

filer genom att 

Simulator | GO XSE Användarhandbok 
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sätta in ett kort i kortläsaren. Du kan också använda egne loggdatafiler som är 

registrerade, i simulatoren. 

 

Avancerade simulatorinställningar 
Du kan använda Avancerade simulatorinställningar till att styra simulatoren manuellt. 

 

Simulator | GO XSE Användarhandbok 

Underhåll 
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21 Förebyggande underhåll

 
Enheten innehåller ingen komponenter som kräver underhåll under använd. Användaren 

måste därför endast utföra en väldigt Begränsad mängd förebyggande underhåll. 

När enheten inte är i använd, rekommanderas det att du alltid tar 

på det beskyddande skyddskåpan som följer med. 

Rengöra enheten 
En egnett rengöringsklut bör användas till att rengöra skärmen när 

det är möjligt. Använd rikelig med vattnet för att lösa upp och ta 

bort saltrester. Kristalliserat salt kan repa upp beläggatt om du 

använder en fuktig klut. Använd satt lite tryck på skärmen som 

möjligt. 

När merker på skärmen inte kan tas bort endast genom hjälp av 

kluten, använder du en 50/50-blanding av varmt vattnet och 

isopropylalkohol till att rengöra skärmen. Undgå kontakt med 

løsemidler (acetton, mineralterpentin och satt videre) eller 

ammoniakkbaserte rengöringsprodukter, etttersom dessa kan 

skade antireflekslaget eller pyntedekselett i plast. 

Det rekommanderas att soldekselett monteres när enheten inte är 

i använd i en lang periode, för att hindra UV-skade på 

pyntedekselett i plast. 

Rengöra luckan till medieporten 
Rengör luckan till medieporten återkommande för att undgå 

kristalliserat salt på ytan, något som kan medleda att vattnet 

lekker in i kortplatsen. 

Kontrollera anslutningarna 
Anslutningarna bör endast undersökes visuelt. 
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Dytt tilkoblingspluggene in i kontakten. Om tilkoblingspluggene är 

utrustningt med en latts, kontrollerar du att den är i riktig 

position. 

Programvaruuppgraderingar 
Den nyaste programvaran är tillgänglig för nedlasting från 

webbsidan vattrt, simrad-yachting.com. 

Dettaljerte instruktioner för Installation av programvaran följer 

med uppgraderingsfilerna. 

Service-assistent 
Systemet har en inbyggd nätverksanalysator som lager en rapport över installerte enheter 

på NMEA2000-nätverket. Funktionen kan också lage en service-rapport om systemet och 

nätverksenheten, för exempel programvaraversionene, serienumrene och informationen 

från innstillingsfilen. 

Om du vill använda analysefunktionen, öppnar du Om-skärmen i dialogrutan System 

inställningar och väljer Support. Två alternativ visas: 

Lage rapport 

Ber dig fylle ut information för support och lager rapporten med information som samles 

in automatisk från nätverket. Du kan lägga till skärmbilder och loggfiler i rapporten. Den 

maximala rapportstorleken är 20 MB. Du kan lagra rapporten på ett minnekort och sende 

den via e-post till kundestödavdelingen. Kontroller system för uppdateringer 

Kontrollerar om uppdateringer är tillgängliga för kompatibla enheter i nätverket. 

Anmärkning: Om du vill forsäkra dig om att den interna listan över 

programvaraversjoner är oppdatert, måste systemet vara kopplad till Internat. 

Säkerhetskopiering av systemdata 
Waypoint, rutter och Spår som du upprättar, lagras i systemet ditt. Det rekommanderas 

att kopiere dessa filerna och systeminnstillingsfilerna regelmessig som en del av 

säkerhetskopieringsrutinen. Filerna kan kopieras till ett kort som sätts in i kortläsaren. 

Det finns ingen alternativ för exportfilformat för systeminnstillingsfilen. De följande 

utdataformatene är tillgängliga för export av filer för waypoints, rutter och Spår filer: 
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Exportera region 
Du kan använda alternativet Exportera region till att välja området du vill exportera data 

från. 

1. Välj Exportera region 

2. Dra i gränserutaen för att definiera den önskade regionen. 

 

3. Välj exportalternativet på menyn. 

4. Välj egnett filformat. 

5. Välj Exportera för att starta exporten 
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Rensa waypoints, rutter och Spår 
Raderade waypoints, rutter och Spår lagras i visningsenhetens minne till datan blir 

rensade. Om du har flera raderade waypoints som inte är rensade, kan rensning förbättra 

systemytelsen. 

Anmärkning: När användardata är tömt från minnet, kan de inte återupprättas. 
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Användning med pekskärm 

22 pekskärm i de olika fönstrena.

 
Tabellen nedanför visar grundläggande användning med 

Fönsterdelarna i denna handbok har mer information om fönsterspecifik 

användning med pekskärm. 

Ikon Beskrivning 

 

Tryck för att: 

• aktivera ett fönster på ett skärmfönster med 
flera fönster 

• placera markören i ett fönster 

• välja en meny och ett dialogrutaelement 

• märke av eller ta bort markera i en 

avmerkingsruta 

• visa grundläggande information för ett vald 

element 

 

Håll inne: 

• i valfri fönster med en markör för att aktivera 
funktionen för markörhjelp 

• på en fönsterknapp för att se tillgängliga 
alternativ för delat skärm 

• på en favoritknapp för att gå in i redigeringsläge 
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Bläddra genom en lista över tillgängliga alternativ 

utan att aktivera något alternativ. 

 

Flikk för att bläddra snabbt genom för exempel 

waypointlistan. Tryck på skärmen för att stoppa 

fremdriften. 
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Ikon Beskrivning 

 

Panorerar för att placera ett karta eller Ekolod 

bild på fönstret. 

 

Knip för att zooma ut på kartan eller en bild. 

 

Sära för att zooma in på kartan eller en bild. 
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