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Capítulo 1: Informações
importantes

Instalação certificada
A Raymarine recomenda a instalação certificada por um
instalador aprovado pela Raymarine. Uma instalação
certificada é qualificada para benefícios de garantia do produto
aperfeiçoados. Entre em contato com o revendedor da
Raymarine para obter mais detalhes e consulte o documento de
garantia separado embalado com seu produto.

Aviso: Instalação e operação do
produto
Este produto deve ser instalado e operado de
acordo com as instruções fornecidas. A falha em
fazê-lo pode resultar em lesões corporais, danos
ao barco e/ou um baixo desempenho do produto.

Aviso: Potenciais origens de
incêndio
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado
em ambientes perigosos/inflamáveis. NÃO instale
em um ambiente perigoso/inflamável (como a
sala de motores ou próximo aos tanques de
combustível).

Aviso: Altas tensões
Este produto contém altas tensões. NÃO remova
nenhuma tampa ou, de outra forma, tente acessar
qualquer componente interno, a menos que seja
especificamente instruído neste documento.

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto,
certifique-se de que ele foi corretamente aterrado,
de acordo com as instruções fornecidas neste guia.

Aviso: Desligue a fonte de
alimentação
Certifique-se de que a fonte de alimentação da
embarcação esteja DESLIGADA antes de iniciar
a instalação desse produto. NÃO conecte ou
desconecte o equipamento com a energia ligada, a
menos que seja instruído neste documento.

Aviso: Aviso da FCC (Parte 15.21)
Alterações ou modificações a este equipamento
não aprovadas expressamente por escrito
pela Raymarine Incorporated podem violar a
conformidade com as regras FCC e anular a
autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso: Segurança do scanner do
radar
Antes de girar o scanner do radar, certifique-se de
que todo pessoal esteja afastado.

Aviso: Segurança de transmissão
do radar
O scanner do radar transmite energia
eletromagnética. Certifique-se de que todo pessoal
esteja afastado do scanner quando o radar estiver
transmitindo.

Aviso: Operação do sonar
• NUNCA opere o sonar com a embarcação fora
da água.

• NUNCA toque a face do transdutor quando o
sonar estiver ligado.

• DESLIGUE A SONDA se houver probabilidade
de ter mergulhadores dentro de uma área de
7,6 m (25 pés) do transdutor.

Aviso: Temperatura do visor com
tela sensível ao toque.
Se o visor for instalado em um local acima do
convés que vá estar exposto por longos períodos à
luz do sol direta, a tela sensível ao toque pode ficar
muito quente. Nessas condições, a Raymarine
recomenda evitar usar a tela sensível ao toque.

• Para visores HybridTouch, use os botões físicos
da unidade em vez da tela sensível ao toque.

• Para visores apenas de toque, use um teclado
externo (por exemplo, RMK-9) em vez da tela
sensível ao toque.

Aviso: Visor sensível ao toque
A exposição à chuva prolongada pode causar
desempenho de toque errôneo. Nessas situações,
mantenha a atividade de toque a um mínimo e
limpe a tela com um pano seco não abrasivo antes
de usar a tela sensível ao toque.

Cuidado: Cabo do transdutor
• NÃO corte, encurte ou divida o cabo do
transdutor.

• NÃO remova o conector.

Se o cabo for cortado, ele não pode ser reparado.
Cortar o cabo também anulará a garantia.

Cuidado: Proteção da fonte de
alimentação
Ao instalar esse produto, certifique-se de que
a fonte de alimentação esteja adequadamente
protegida através de fusíveis adequados ou
disjuntores automáticos.

Cuidado: Cuidado com a carta
náutica e os cartões de memória
Para evitar danos irreparáveis e/ou perda de dados
das cartas náuticas e cartões de memória:

• NÃO salve dados ou arquivos em um cartão
contendo cartografia, uma vez que as cartas
podem ser substituídas.

• Certifique-se de que as cartas náuticas e os
cartões de memória sejam inseridos da maneira
correta. NÃO tente forçar a entrada de um
cartão.

• NÃO use um instrumento metálico, como uma
chave de fenda ou alicate, para inserir ou
remover a carta náutica ou o cartão de memória.
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Cuidado: Certifique-se de que a
porta do cartão de carta esteja bem
fechada.
Para evitar a entrada de água e, consequente-
mente, danos ao produto, certifique-se de que a
porta do cartão de carta esteja bem fechada.

Cuidado: Proteções solares
• Para proteger seu produto dos efeitos danosos
dos raios ultravioleta (UV), sempre instale as
proteções solares quando o produto não estiver
em uso.

• Remova as proteções solares ao viajar em
alta velocidade, seja na água ou quando a
embarcação estiver sendo rebocada.

Cuidado: Limpeza
Ao limpar esse produto:

• NÃO esfregue a tela do visor com um pano seco,
pois isso pode riscar o revestimento.

• NÃO utilize produtos à base de amônia ou que
sejam ácidos ou abrasivos.

• NÃO use equipamentos de lavagem de alta
pressão.

Telas TFT
As cores da tela podem parecer variar quando vistas contra um
plano de fundo colorido ou iluminação colorida. Este é um efeito
perfeitamente normal que pode ser visto em todas as telas de
transistor de película fina (Thin Film Transistor - TFT) coloridas.

Entrada de água
Aviso de isenção sobre a entrada de água
Embora a capacidade do índice de impermeabilidade desse
produto atenda ao padrão IPX determinado (consulte as
Especificações técnicas do produto), a entrada de água e
a subsequente falha do equipamento podem ocorrer caso o
produto seja submetido a lavagens comerciais de alta pressão.
A Raymarine não oferecerá garantia a produtos submetidos a
lavagens de alta pressão.

Renúncias
Este produto (incluindo as cartas eletrônicas) é voltado
para uso somente como um auxiliar de navegação. É
projetado para facilitar o uso de cartas oficiais do governo,
não substituí-las. Apenas os avisos e cartas oficiais do
governo para os navegantes contêm todas as informações
atualizadas necessárias para uma navegação segura, e o
capitão é responsável por seu uso consciente. O usuário
é responsável por utilizar os avisos e cartas oficiais do
governo para os navegantes, o cuidado e as habilidades
de navegação adequadas ao operar este e qualquer outro
produto da Raymarine. Esse produto suporta cartas eletrônicas
fornecidas por provedores de dados terceirizados que podem
ser integradas ou armazenadas em um cartão de memória. O
uso dessas cartas está sujeito ao Acordo de Licença do Usuário
Final do fornecedor incluso na documentação deste produto ou
fornecido com o cartão de memória (conforme aplicável).
A Raymarine não garante que esse produto esteja livre de erros
ou que seja compatível com produtos fabricados por qualquer
pessoa ou entidade que não a Raymarine.
Esse produto usa dados de carta digital e informações
eletrônicas do Sistema de Posicionamento Global (Global
Positioning System - GPS) que podem conter erros. A

Raymarine não garante a exatidão dessas informações, e você
é alertado de que erros nessas informações podem causar mau
funcionamento do produto. A Raymarine não é responsável por
danos ou ferimentos causados pelo seu uso inabilidade ao usar
o produto, pela interação do produto com produtos fabricados
por outros, ou por erros em dados de carta ou informações
utilizadas pelo produto e fornecidas por terceiros.

Cartões de memória e cartões
cartográficos
Os cartões de memória MicroSD podem ser usados para fazer
backup/arquivar dados (p. ex., waypoint e caminhos). Depois
do backup dos dados no cartão de memória, os dados antigos
podem ser excluídos do sistema, criando capacidade para
novos dados. Os dados arquivados podem ser recuperados
a qualquer momento. Os cartões cartográficos fornecem
informações cartográficas adicionais ou atualizadas.
Recomenda-se fazer backup dos dados em um cartão de
memória regularmente. NÃO salve dados em um cartão de
memória contendo cartografia.

Cartões compatíveis
Os seguintes tipos de cartões MicroSD são compatíveis com o
seu visor:

• Micro Secure Digital de capacidade padrão (MicroSDSC)

• Micro Secure Digital de alta capacidade (MicroSDHC)

Observação:

• A capacidade máxima suportada pelo cartão de memória
é de 32 GB.

• Os cartões MicroSD devem ser formatados para o formato
de sistema de arquivos FAT ou FAT 32 para habilitar o uso
com o MFD.

Classificação de classe de velocidade
Para obter um melhor desempenho, recomenda-se usar cartões
de memória de classe UHS (velocidade ultra-alta) ou Classe 10.

Cartas náuticas
Seu produto está pré-carregado com mapas eletrônicos (mapa
de base mundial). Caso deseje usar dados de mapa diferentes,
é possível inserir cartas náuticas compatíveis no leitor de cartão
de memória.

Use cartões de mapa e cartões de memória de marca
Ao arquivar dados ou criar um cartão cartográfico eletrônico, a
Raymarine recomenda o uso de cartões de memória de marcas
de qualidade. Algumas marcas de cartão de memória podem
não funcionar na sua unidade. Entre em contato com o suporte
ao cliente para obter uma lista de cartões recomendados.

Diretrizes de instalação de EMC
Os equipamentos e acessórios da Raymarine estão
em conformidade com as regulamentações de EMC
(Electromagnetic Compatibility - Compatibilidade
Eletromagnética) adequadas, para minimizar a interferência
eletromagnética entre equipamentos e minimizar o efeito que tal
interferência pode ter no desempenho de seu sistema.
É obrigatória a instalação correta para garantir que o
desempenho de EMC não seja comprometido.

Observação: Em áreas de extrema interferência EMC,
alguma leve interferência pode ser notada no produto. Quando
isso ocorre, o produto e a fonte da interferência devem ser
separados por uma distância maior.

Para um desempenho ideal do EMC, recomendamos que,
sempre que for possível:

• Os equipamentos Raymarine e os cabos conectados a ele:
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– Pelo menos 1 m (3 pés) de qualquer equipamento
transmitindo ou cabos transportando sinais, como rádios
VHF, cabos e antenas. No caso de rádios SSB, a distância
deve ser aumentada para 7 pés (2 m).

– Mais de 2 m (7 pés) do caminho do feixe do radar.
Normalmente, pode-se assumir que o feixe de radar se
propaga em 20 graus acima e abaixo do elemento se
propagando.

• O produto é fornecido com uma bateria diferente daquela
utilizada para a partida do motor. Isso é importante para evitar
um comportamento imprevisível e perda de dados que podem
ocorrer caso a partida do motor não possua uma bateria à
parte.

• São utilizados os cabos especificados da Raymarine.
• Os cabos não são encurtados ou estendidos, a menos que
seja detalhado no manual de instalação.

Observação: Quando restrições na instalação impedem
qualquer uma das recomendações acima, sempre garanta
a maior separação possível entre os diferentes itens do
equipamento elétrico para fornecer as melhores condições
para o desempenho do EMC em toda a instalação

Exposição a RF
Esse transmissor com sua antena é projetado para cumprir
os limites de exposição de RF da FCC/IC para exposição da
população geral/não controlada. A antena WiFi/Bluetooth é
montada atrás da face dianteira no lado esquerdo da tela.
Recomenda-se manter uma distância segura de pelo menos 1
cm do lado esquerdo da tela.

FCC

Declaração de conformidade (Parte
15.19)
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das
Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a
seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência

recebida, incluindo interferência que possa provocar
operação indesejada.

Declaração de Interferência da FCC
(Parte 15.105 (b))
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os
limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a
parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer uma proteção
razoável contra interferência prejudicial em uma instalação
residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia
de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo
com as instruções, pode causar interferência prejudicial às
radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que não
ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Se
esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e
ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir
a interferência através de uma das seguintes medidas:
1. Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
2. Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
3. Conectar o equipamento em uma saída em um circuito

diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
4. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente

para obter ajuda.

Industry Canada
Esse dispositivo cumpre as normas de RSS isentas de licença
do Industry Canada.
A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência; e

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência,
incluindo interferência que possa provocar operação
indesejada do dispositivo.

Esse aparelho digital da Classe B está em conformidade com o
ICES-003 Canadense.

Industry Canada (Francês)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence
RSS d'Industry Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et

2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les
interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Aprovações japonesas
Na faixa de frequência usada para esse dispositivo, as estações de rádio
do campus (estações de rádio que requerem uma licença) e as estações
de rádio de baixa potência especificadas (estações de rádio que não
requerem uma licença) para estações de rádio amador e identificação
móvel (estações de rádio que requerem uma licença) usadas em setores
com fornos de micro-ondas, dispositivos de equipamentos, médicos e
científicos e linha de produção de outras fábricas também são operadas.

1. Antes de usar esse dispositivo, certifique-se de que as estações
de rádio do campus e as estações de rádio de baixa potência
especificadas para identificação móvel e estações de rádio amador
não estejam sendo operadas nas proximidades.

2. Se houver qualquer interferência prejudicial a estações de rádio do
campus para identificação móvel causada por este dispositivo, altere
imediatamente a frequência usada ou pare a transmissão de ondas
de rádio e então consulte as medidas para evitar interferência (como
instalação de partições) pelas informações de contato abaixo.

3. Além disso, quando estiver com problemas, como no caso de
interferência prejudicial às estações de rádio de baixa potência
especificadas para identificação móvel ou estações de rádio amador
causadas por este dispositivo, consulte as seguintes informações
de contato.

Informações de contato: entre em contato com seu revendedor Raymarine
local autorizado.

Acordos de licença de software de
terceiros
Esse produto está sujeito a determinados acordos de licença de
software de terceiros conforme listado abaixo:

• GNU — LGPL/GPL

• Bibliotecas JPEG

• OpenSSL

• FreeType

Os contratos de licença para os itens acima podem ser
encontrados no site www.raymarine.com e no CD de
documentação que acompanha o produto, se fornecido.
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Ferritas de supressão
Os cabos Raymarine podem ser equipados com ferritas de
supressão. São importantes para um desempenho de EMC
correto. Se uma ferrita precisar ser removida por qualquer
motivo (p. ex., instalação ou manutenção), ela deve recolocada
na posição original antes de o produto ser usado.
Use apenas ferritas do tipo correto, fornecidas por revendedores
autorizados da Raymarine.
Quando a instalação exigir a adição de diversas ferritas em um
cabo, é necessário usar clipes de cabos adicionais para evitar
tensão nos conectores causada pelo excesso de peso do cabo.

Conexões a outro equipamento
Exigência de ferritas nos cabos não Raymarine
Se o seu equipamento Raymarine for conectado a outro
equipamento usando um cabo não fornecido pela Raymarine,
uma ferrita de supressão DEVE sempre ser anexada ao cabo
próximo à unidade Raymarine.

Declaração de conformidade
A Raymarine UK Ltd. declara que este produto está em
conformidade com as exigências essenciais da diretiva R&TTE
1999/5/EC.
O certificado de Declaração de Conformidade original
pode ser visualizado na página do produto relevante em
www.raymarine.com.

Descarte do produto
Descarte este produto de acordo com a Diretiva WEEE.

A Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment - Lixo Elétrico e Equipamentos Eletrônicos) exige
a reciclagem de lixo e equipamentos eletrônicos. Embora a
diretiva WEEE não se aplique a alguns produtos da Raymarine,
suportamos sua política e solicitamos que você esteja ciente
sobre como descartar este produto.

Política de defeito de pixel
De maneira semelhante a todas as unidades TFT, a tela pode
exibir pixels iluminados incorretamente (“mortos”). Eles podem
parecer como pixels pretos em uma área clara da tela ou como
pixels coloridos nas áreas pretas.
Se seu visor exibir um número MAIOR de pixels iluminados
incorretamente do que o permitido (consulte a especificação
técnica do produto para obter detalhes), entre em contato com
a central de atendimento local da Raymarine para obter mais
orientações.

Registro de garantia
Para registrar a propriedade do seu produto Raymarine, visite
www.raymarine.com e registre-se on-line.
É importante registrar seu produto para obter todos os benefícios
da garantia. A embalagem de sua unidade contém uma etiqueta
com código de barras indicando o número de série da unidade.
Este número de série será necessário ao registrar seu produto
on-line. Você deve guardar a etiqueta para referência futura.

IMO e SOLAS
O equipamento descrito neste documento é voltado para uso em
embarcações marinhas de lazer e embarcações de trabalho não
cobertas pelos regulamentos de carga da Organização Marítima
Internacional (International Maritime Organization - IMO) e da
Segurança da Vida no Mar (Safety of Life at Sea - SOLAS).

Precisão técnica
Segundo nosso conhecimento, as informações nesse
documento estavam corretas no momento de sua criação.
Entretanto, a Raymarine não pode aceitar a responsabilidade
por qualquer imprecisão ou omissão que ele possa conter.
Além disso, nossa política de aprimoramento contínuo pode
alterar as especificações sem qualquer notificação. Assim, a
Raymarine não pode aceitar a responsabilidade por qualquer
diferença entre o produto e o documento. Consulte o website da
Raymarine (www.raymarine.com) para garantir que possui as
versões mais atualizadas da documentação para o seu produto.
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Capítulo 2: Informações sobre produto e documento

Conteúdos do capítulo
• 2.1 Informações do manual na página 14

• 2.2 Visão geral do produto na página 15

• 2.3 Ilustrações do manual na página 17

• 2.4 Convenções do guia na página 18
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2.1 Informações do manual
Este guia contém informações importantes relacionadas ao
visor multifuncional.
O manual se aplica às telas multifuncionais Raymarine da 3ª
geração a seguir:
• Série a
• Série c
• Série e

Sobre este manual
Este manual descreve como operar seu visor multifuncional
junto com equipamento eletrônico periférico e cartográfico
compatível.
Ele presume que todo equipamento periférico a ser operado
com ele é compatível e foi instalado corretamente. Esse manual
é voltado para usuários com diversas habilidades marítimas,
mas presume um nível geral de conhecimento de uso do visor,
terminologia e práticas náuticas.

Revisão do software
A Raymarine regularmente atualiza o software do produto para
adicionar novos recursos e melhorar a funcionalidade existente.

Release 10

Este manual aborda a versão do software do visor
multifuncional — LightHouse II Versão 10.
Consulte a seção Versões de software para obter detalhes
sobre versões de software.
Consulte o site da Raymarine para garantir que você
tenha o software e os manuais do usuário mais recentes.
www.raymarine.com.

Manuais
Os manuais a seguir são aplicáveis à tela do visor multifuncional:

Manuais
Todos os documentos estão disponíveis em PDF para download
no site: www.raymarine.com

Manuais da Série a

Descrição Número da peça

Guia de montagem e introdução da
Série a

88012

Manual de instalação e operação da
Série a/Série c/Série e

81337

Modelo de montagem do a6x 87165

Modelo de montagem do a7x 87191

Manuais da Série c

Descrição Número da peça

Guia de montagem e introdução da
Série c/Série e

88001

Manual de instalação e operação da
Série a/Série c/Série e

81337

Modelo de montagem
e95/e97/c95/c97

87144

Modelo de montagem e125 / e127
/ c125 / c127

87145

Manuais da Série e

Descrição Número da peça

Guia de introdução e montagem do
e7/e7D

88011

Guia de montagem e introdução da
Série c/Série e

88001

Descrição Número da peça

Manual de instalação e operação da
Série a/Série c/Série e

81337

Modelo de montagem do e7/e7D 87137

Modelo de montagem do
e95/e97/c95/c97

87144

Modelo de montagem e125 / e127
/ c125 / c127

87145

Modelo de montagem do e165 87166

Manuais adicionais

Descrição Número da peça

Manual de referência do SeaTalkng 81300

Loja de Impressos de manuais do usuário
A Raymarine fornece um serviço de Loja de Impressos,
permitindo que você compre um manual de alta qualidade com
impressão profissional para seu produto Raymarine.
Os manuais impressos são ideais para ter a bordo da sua
embarcação como uma fonte útil de consulta sempre que você
precisar de assistência com o produto Raymarine.
Visite http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175 para pedir um
manual impresso, entregue diretamente na sua porta.
Para obter mais informações sobre a Loja de Impressos, visite
as páginas de Perguntas Frequentes da Loja de Impressos:
http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751.

Observação:

• Os métodos de pagamento aceitos para manuais impressos
são cartões de crédito e PayPal.

• Os manuais impressos podem ser enviados para o mundo
todo.

• Mais manuais serão adicionados à Loja de Impressos nos
próximos meses para produtos novos e de legado.

• Os manuais do usuário da Raymarine também estão
disponíveis sem custos no site da Raymarine, no
popular formato PDF. Esses arquivos PDF podem ser
visualizados em um PC/laptop, tablet, smartphone ou
visores multifuncionais Raymarine de última geração.
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2.2 Visão geral do produto

Variantes do visor a6x
Os visores multifuncionais a6x estão disponíveis nas seguintes
variantes:

Variante de não
sonar

a65
(E70076)

Wi-Fi de a65
(E70162)

Variante de
sonar

a67
(E70077)

Wi-Fi de a67
(E70163)

Variante
DownVision

a68
(E70206)

Wi-Fi do a68
(E70207)

Recursos • Bluetooth

• GPS interno

• Bluetooth

• GPS interno

• Wi-Fi

Controles

Tela sensível ao
toque Multitoque
(HybridTouch quando
emparelhado com um
teclado remoto.)

Tela sensível ao
toque Multitoque
(HybridTouch quando
emparelhado com um
teclado remoto.)

Variantes do visor a7x
Os visores multifuncionais a7x estão disponíveis nas seguintes
variantes:

Variante de não
sonar

a75
(E70164)

Wi-Fi do a75
(E70166)

Variante de sonar a77
(E70165)

a77 Wi-Fi
(E70167)

Variante
DownVision

a78
(E70208)

a78 Wi-Fi
(E70209)

Recursos • Bluetooth

• GPS interno

• Bluetooth

• GPS interno

• Wi-Fi

Controles

Tela sensível ao
toque Multitoque
(HybridTouch quando
emparelhado com um
teclado remoto.)

Tela sensível ao
toque Multitoque
(HybridTouch quando
emparelhado com um
teclado remoto.)
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Variantes de visor Série c / Série e
As seguintes variantes de visor multifuncional Série c / Série e estão disponíveis

Não
sonar Sonar Série Controles Recursos

e7
(E62354)

e7D
(E62355)

Série e

HybridTouch (tela
sensível ao toque e botões
físicos)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• GPS interno.

• Entrada de vídeo.

c95
(E70011)

c97
(E70012)

Série c

Somente botões
físicos

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• GPS interno.

• Entrada de vídeo.

e95
(E70021)

e97
(E70022)

Série e

HybridTouch (tela
sensível ao toque e botões
físicos)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• GPS interno.

• Entrada de vídeo x2.

• Saída de vídeo.

c125
(E70013)

c127
(E70014)

Série c

Somente botões
físicos

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• GPS interno.

• Entrada de vídeo.

e125
(E70023)

e127
(E70024)

Série e

HybridTouch (tela
sensível ao toque e botões
físicos)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• GPS interno.

• Entrada de vídeo x2.

• Saída de vídeo.

e165
(E70025)

n/a Série e

HybridTouch (tela
sensível ao toque e botões
físicos)

• Bluetooth.

• Wi-Fi

• NMEA 0183

• NMEA 2000 (via SeaTalkng)

• Entrada de vídeo x2.

• Saída de vídeo.

Visão geral do Hybridtouch
Se o seu visor multifuncional apresentar o HybridTouch, isso
possibilita que você opere a unidade usando a tela sensível
ao toque e os botões físicos.
Um visor HybridTouch tem botões físicos que podem ser usados
além da tela sensível ao toque. Visores multifuncionais apenas
com tela sensível ao toque (que não possuem botões físicos)
podem ser conectados a um teclado remoto, permitindo a
funcionalidade HybridTouch.

Todas as funções podem ser acessadas usando a tela sensível
ao toque. Porém, pode haver situações (como condições de mar
agitado) em que não é adequado usar a tela sensível ao toque.
Nessas situações, a Raymarine aconselha veementemente a
ativação do bloqueio de toque e o uso dos botões físicos para
operar o visor multifuncional.
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Visão geral da tela sensível ao toque
A tela sensível ao toque fornece uma alternativa a usar botões
físicos para controlar o visor multifuncional.
Todas as funções podem ser acessadas usando a tela sensível
ao toque

Observação: A Raymarine recomenda veementemente
a familiarização com as operações de toque enquanto a
embarcação estiver ancorada ou atracada. Pode ser útil
usar o modo de simulador (acessível em Homescreen (Tela
inicial) > > Set-up (Configuração) > > System Settings
(Configurações do Sistema)) nessas situações.

2.3 Ilustrações do manual
As ilustrações e capturas de tela usadas neste manual podem
diferir ligeiramente do seu modelo de visor.
A ilustração do visor multifuncional abaixo é usada em todo
o manual e, a menos que indicado de outra maneira, pode
se aplicar a todas as variantes de visores multifuncionais
Raymarine da 3ª geração (como Série a, Série c, Série e).

D12596-1
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2.4 Convenções do guia
As seguintes convenções são usadas ao longo deste manual ao se referir a:

Tipo Exemplo Convenção

Ícones O termo "selecionar" é usado em procedimentos envolvendo ícones para
se referir à ação de selecionar um ícone na tela, seja usando toque ou
usando os botões físicos:

• Toque— Pressione seu dedo no ícone para selecionar.

• Botões físicos — Use o Joystick para destacar o ícone e pressione
o botão Ok.

O termo "selecionar" é usado em procedimentos envolvendo menus para
se referir à ação de selecionar um item de menu, seja usando toque ou
usando botões físicos:

• Toque— Pressione seu dedo no ícone para selecionar.

• Botões físicos — Use o Joystick para destacar o ícone e pressione
o botão Ok.

Menus

O termo “rolar” é usado em procedimentos envolvendo menus e caixas
de diálogo para se referir à ação de rolar em uma lista ou menu, seja
por toque ou usando botões físicos:

• Toque — Pressione o dedo no menu e deslize para cima ou para
baixo para rolar.

• Botões físicos — Gire o controle giratório no sentido horário ou
anti-horário para rolar.

.

Aplicativos O termo “selecionar” é usado em procedimentos envolvendo aplicativos
para referir-se à ação de selecionar um local, objeto ou alvo na tela
usando toque ou botões físicos:

• Toque— Pressione e segure o dedo em um local para selecionar ou

• Toque— Pressione e solte o dedo em um objeto ou alvo.

• Botões físicos— Use o Joystick para realçar o local, objeto ou alvo e
pressione o botão Ok.

Controles de ajuste
numérico

O termo “ajustar” é usado em procedimentos envolvendo controles de
ajuste numérico para referir-se à ação de mudar o valor numérico usando
toque ou botões físicos.

• Toque — Pressione o dedo na seta para cima ou para baixo para
aumentar ou reduzir o valor numérico.

• Botões físicos— Use o Controle giratório para aumentar ou reduzir o
valor numérico.

Com o Controle de ajuste numérico exibido, também é possível selecionar
no ícone do teclado ou pressionar e segurar o botão Ok para abrir um
teclado numérico para inserir um novo valor para a configuração.

Controles da barra
seletora

O termo “ajustar” é usado em procedimentos envolvendo controles da
barra seletora para referir-se à ação de mudar o valor numérico associado
usando toque ou botões físicos:

• Toque — Pressione o dedo na seta para cima ou para baixo para
aumentar ou reduzir o valor numérico.

• Botões físicos— Use o Controle giratório para aumentar ou reduzir o
valor numérico.
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Ícone/botão do Waypoint (MOB)
Dependendo da variante do visor multifuncional, haverá um
botão de Waypoint (MOB) ou um ícone na tela.

Botão WPT • Série c

• Série e

• Teclado RMK-9

Ícones WPT • Série a

• Série gS

Neste manual, o termo "SelecionarWPT" se refere a pressionar
o botão físico WPT ou pressionar o ícone na tela WPT.

Operações com e sem toque
Este manual se aplica a operações com e sem toque.
Este manual usa ícones para identificar se uma tarefa em
particular é especificamente uma operação de toque ou sem
toque. Quando uma tarefa não tiver um ícone de toque ou sem
toque, ela pode ser realizada de qualquer uma das formas.

Toque (operação da tela sensível ao toque) —
As operações de toque aplicam-se a visores
multifuncionais que possuem tela sensível ao
toque.

Sem toque (operação de botão físico) —
Operações sem toque aplicam-se a visores
multifuncionais com botões físicos ou visores
multifuncionais com teclado remoto conectado
e emparelhado.
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Capítulo 3: Planejando a instalação

Conteúdos do capítulo
• 3.1 Integração do sistema na página 22

• 3.2 Lista de verificação de instalação na página 27

• 3.3 Limites do sistema na página 27

• 3.4 Visão geral de origens de dados múltiplas (MDS) na página 28

• 3.5 Identificando a variante do seu visor na página 28

• 3.6 Restrições de rede na página 29

• 3.7 Sistemas típicos na página 30

• 3.8 Protocolos de sistema na página 32

• 3.9 Mestre de dados na página 33

• 3.10 Peças da Nova Série a fornecidas na página 33

• 3.11 Peças do e7/e7D fornecidas na página 34

• 3.12 Peças da Nova Série c e Nova Série e fornecidas na página 34

• 3.13 Ferramentas necessárias para a instalação na página 35

• 3.14 Seleção do local na página 35
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3.1 Integração do sistema
Sua tela multifuncional é compatível com vários dispositivos eletrônicos marinhos.

1 2 85 6 73
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A tela usa diversos protocolos para transferir dados entre os vários dispositivos em seu sistema. A tabela a seguir detalha quais
dispositivos podem ser conectados à sua tela e os tipos de conexões (em termos de interfaces físicas e protocolos):

Item Tipo de dispositivo Quantidade máxima Dispositivos adequados Conexões

1 Controle remoto 1 por visor multifuncional. RCU-3 Raymarine Bluetooth

2 Dispositivo Smartphone /
Tablet

1 por visor multifuncional. Para aplicativos de controle remoto e
transmissão de vídeo sem fio Raymarine:

• Apple iPhone 4 (ou posterior) ou iPad 2
(ou posterior)

• Dispositivo Android com processador
de pelo menos 1GHz e executando
Android 2.2.2 (ou posterior)

• Amazon Kindle Fire

Para a sincronização do traçador
cartográfico com o aplicativo Navionics
Marine:

• iPhone ou iPad da Apple

• Smartphone ou tablet compatível com
Android

Para controle de reprodutor de mídia
(apenas Séries a, e e gS):

• Qualquer dispositivo habilitado para
Bluetooth com suporte para Bluetooth
2.1+ EDR classe de energia 1,5 (perfil
compatível: AVRCP 1.0)

• Sincronização do traçador cartográfico
com o aplicativo Navionics Marine:
Wi-Fi

• Transmissão de vídeo e controle
remoto: Wi-Fi

• Controle do reprodutor de mídia:
Bluetooth 2.1+ EDR classe de energia
1,5 (perfil compatível: AVRCP 1.0) ou
posterior

3 Sensores de tanque da
embarcação — terceiros

• Até 5 x combustível.

• 1 x de água fresca.

• 1 x de água residual.

• 1 x de esgoto.

• 1 x isca/pesca.

Interfaces NMEA 2000 de terceiros NMEA 2000 (através de cabos
adaptadores DeviceNet opcionais)
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Item Tipo de dispositivo Quantidade máxima Dispositivos adequados Conexões

4 GPS (externo) —
Raymarine

1 Qualquer combinação dos itens abaixo:

• RS130

• Raystar125 GPS

• Raystar125+ GPS (por meio do
conversor SeaTalk para SeaTalkng
opcional)

SeaTalk, SeaTalkng ou NMEA 0183

5 Instrumentos — Raymarine Conforme determinado
pela carga de alimentação
e largura de banda do
barramento do SeaTalkng.

SeaTalkng:

• i50 Profundidade, Velocidade ou
Tridados

• i60 Vento, CH Vento

• i70

• ST70+

• ST70

SeaTalk (através de um conversor de
SeaTalk para SeaTalkng opcional):

• i40 Vento, Velocidade, Profundidade
ou Bidados

• ST60+ Vento, Velocidade,
Profundidade, Leme ou Bússola

• ST40 Vento, Velocidade, Profundidade,
Leme ou Bússola

SeaTalk, SeaTalkng

6 Comandos de piloto
automático — Raymarine

Conforme determinado
pela carga de alimentação
e largura de banda do
barramento do SeaTalk ou
SeaTalkng.

SeaTalkng:

• p70

• p70R

• ST70 (Somente computador de curso
SeaTalkng.)

• ST70+ (Somente computador de curso
SeaTalkng.)

SeaTalk (através de um conversor de
SeaTalk para SeaTalkng opcional):

• ST6002

• ST7002

• ST8002

SeaTalk, SeaTalkng

7 Pilotos Automáticos —
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Pilotos automáticos Evolution

• Todos os computadores de curso SPX

SeaTalk (através de um conversor de
SeaTalk para SeaTalkng opcional):

• ST1000

• ST2000

• S1000

• S1

• S2

• S3

SeaTalk, SeaTalkng ou NMEA 0183

8 AIS — Raymarine 1 • AIS 350

• AIS 650

• AIS 950

• AIS 250

• AIS 500

SeaTalkng ou NMEA 0183

8 AIS — terceiros 1 Receptor/transceptor AIS Classe A ou
Classe B NMEA 0183 compatível de outro
fornecedor

NMEA 0183
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Item Tipo de dispositivo Quantidade máxima Dispositivos adequados Conexões

9 Abas de estabilização da
embarcação — terceiros

1 par Interfaces NMEA 2000 de terceiros NMEA 2000 (através de cabos
adaptadores DeviceNet opcionais)

10 Vídeo/câmera • Série a = 0

• Séries e7, e7D, c = 1

• Série e (excluindo e7 e
e7D) = 2

Fonte de vídeo NTSC ou PAL Composta Conectores BNC

10 Câmera IP — terceiros Múltipla

Observação: É
possível visualizar
apenas uma câmera
por vez.

Câmera IP de terceiros

Observação: As câmeras IP
devem poder atribuir um endereço IP
via DHCP e permitir acesso a ONVIF
anônimo e não autenticado.

Por meio da rede SeaTalkhs.

11 Lifetag (alerta de homem
ao mar)

1 estação de base Todas as estações de base Lifetag
Raymarine

SeaTalk (através de um conversor de
SeaTalk para SeaTalkng opcional)

12 Interface do mecanismo —
Raymarine

1 unidade para cada
barramento CAN do
mecanismo

ECI-100 SeaTalkng

12 Interface do motor —
terceiros

1 Interfaces NMEA 2000 de terceiros NMEA 2000 (através de cabos
adaptadores DeviceNet opcionais)

13 Transdutores e sensores —
Raymarine

1 Transdutores analógicos:

• Vento

• Velocidade

• Profundidade

• Referência do leme

SeaTalkng (via conversor iTC-5 opcional)

13 Transdutores e sensores —
Airmar

1 • Sensor Inteligente DT800

• Sensor Inteligente DST800

• Estação climática PB200

SeaTalkng (via conversor iTC-5 opcional)

14 Tela externa Série e (excluindo e7 e
e7D) = 1

Tela externa Conector tipo D de 15 pinos (estilo VGA)

15 Transdutor de sonar 1 Conexão direta com telas da variante de
sonar

• Raymarine P48

• Raymarine P58

• Raymarine P74

• Raymarine B60 20°

• Raymarine B60 12°

• Raymarine B744V

OU:

• Qualquer transdutor compatível de
600 watts / 1Kw (via cabo adaptador
E66066 opcional)

OU:

• Qualquer transdutor Minn Kota (através
do cabo adaptador A62363 opcional)

Conexão via Módulo de Sonar Raymarine
externo:

• Qualquer transdutor compatível com o
módulo de sonar

Conexão com o transdutor Raymarine
OU com o transdutor Minn Kota
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Item Tipo de dispositivo Quantidade máxima Dispositivos adequados Conexões

16 Rádio DSC VHF —
Raymarine

1 SeaTalkng:

• Ray260

• Ray260 AIS

NMEA 0183:

• Ray49

• Ray55

• Ray218

• Ray240

Observação: A Série a requer
um conversor de NMEA 0183 para
SeaTalkng.

17 O receptor de rádio por
satélite/meteorológico
marinho Raymarine Sirius
(somente América do
Norte)

1 SeaTalkhs:

• SR150

• SR100

• SR6

SeaTalkng:

• SR50

SeaTalkhs, SeaTalkng.

18 Visor(es) multifuncional(is)
adicional(is) — Raymarine

9 Visores multifuncionais Raymarine da 3ª
geração
SeaTalkhs (recomendado):

• Série a

• Série c

• Série e

• Série gS

Observação: É possível conectar
visores multifuncionais Raymarine
usando o NMEA 0183 ou SeaTalkng,
mas nem todas as funções são
suportadas.

Observação: Visite
www.raymarine.com para efetuar
o download da versão de software mais
recente para sua tela.

SeaTalkhs.

18 Visor(es) multifuncional(is)
adicional(is) — terceiros

• Conexões com saídas
NMEA de visores
multifuncionais: 4

• Conexões com
entradas NMEA de
visores multifuncionais:
2.

Observação: Os
visores multifuncionais
da Série a não têm
suporte para conexão
direta de dispositivos
NMEA 0183.

Telas multifuncionais e plotadores
cartográficos compatíveis com NMEA
0183

NMEA 0183

19 Módulos de sonar (sonar
de pesca) — Raymarine

Múltipla • CP450C

• CP300

• CP100

• Visores multifuncionais da variante de
sonar

SeaTalkhs

20 Radar — Raymarine 1 Todas as cúpulas de radar digitais
Raymarine não HD e scanners de radar
HD ou SuperHD.

Observação: Certifique-se de que
a versão de software mais recente
esteja sendo usada em seu scanner de
radar.

SeaTalkhs
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Item Tipo de dispositivo Quantidade máxima Dispositivos adequados Conexões

21 Câmera térmica —
Raymarine

1

Observação: Os
visores multifuncionais
da Série a não
possuem suporte para
câmeras térmicas.

• Série T200

• Série T300

• Série T400

• Série T800

• Série T900

SeaTalkhs (para controle), conector BNC
(para vídeo)

22 Teclado remoto Múltipla • RMK-9 SeaTalkhs

23 Sistemas de
entretenimento Fusion

Múltipla Sistemas de entretenimento Fusion série
700:

• MS-IP700

• MS-AV700

SeaTalkhs

24 PC / laptop 1 PC ou laptop compatível com Windows
executando o software de planejamento
Raymarine Voyager.

SeaTalkhs
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3.2 Lista de verificação de instalação
A instalação inclui as seguintes atividades:

Tarefa de instalação

1 Planeje seu sistema

2 Obtenha todos os equipamentos e ferramentas necessários

3 Posicione todo equipamento

4 Determine a disposição de todos os cabos

5 Perfure os orifícios de montagem e cabos.

6 Faça todas as conexões ao equipamento.

7 Prenda todo equipamento no lugar.

8 Ligue e teste o sistema.

3.3 Limites do sistema
Os limites a seguir se aplicam ao número de componentes
do sistema que podem ser conectados a um sistema de visor
multifuncional Raymarine.

Componente Máximo

Número máximo de dispositivos
SeaTalkhs

25

Número máximo de dispositivos
SeaTalkng

50

Visores multifuncionais Raymarine. 10
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3.4 Visão geral de origens de dados
múltiplas (MDS)
Instalações que incluem várias instâncias de origens de dados
podem causar conflitos. Um exemplo é uma instalação contendo
mais de uma origem de dados de GPS.
As MDS permitem gerenciar os conflitos envolvendo os
seguintes tipos de dados:

• Posição do GPS.

• Rumo.

• Profundidade.

• Velocidade.

• Vento.

Normalmente, esse exercício é concluído como parte
da instalação inicial, ou quando um novo equipamento é
adicionado.
Caso esse exercício NÃO tenha sido concluído, o sistema
tentará automaticamente resolver os conflitos de dados.
Entretanto, isso pode resultar em o sistema optar por uma
origem de dados que você não deseja usar.
Se a MDS está disponível, o sistema pode listar as origens de
dados disponíveis e permitir que você selecione a origem de
dados preferida. Para que a MDS fique disponível para todos
os produtos no sistema que usa as origens de dados listadas
acima, ele deve ser compatível com MDS. O sistema pode
listar quaisquer produtos que NÃO são compatíveis. Pode ser
necessário atualizar o software desses produtos incompatíveis
para fazer com que sejam compatíveis. Visite o website da
Raymarine (www.raymarine.com) para obter a versão de
software mais recente para seus produtos. Se um software
compatível com MDS não estiver disponível e você NÃO desejar
que o sistema tente automaticamente resolver os conflitos de
dados, todos os produtos incompatíveis podem ser removidos
ou substituídos para garantir que todo o sistema seja compatível
com MDS.

3.5 Identificando a variante do seu
visor
Para descobrir qual modelo de visor você tem, siga as etapas
abaixo:

Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Manutenção.
3. Selecione Diagnóstico.
4. Selecione Selecionar Dispositivo.
5. Procure na coluna Rede pela entrada Este dispositivo.
6. A coluna Dispositivo para esse registro listará o modelo do

seu visor.
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3.6 Restrições de rede
As telas multifuncionais habilitadas por LightHouse da 3a
geração da Raymarine (Série a, Série c, Série e, Série gS)
podem ser ligadas em rede juntas.

Geral

• Os visores multifuncionais devem estar conectados usando
o SeaTalkhs.

• Os visores multifuncionais também podem estar conectados
através do NMEA 0183 ou SeaTalkNG, mas nem todas as
funções são suportadas.

• Todos os visores da Série a, Série c e Série e devem conter
uma versão de software 4.xx ou posterior.

• Todos os visores série gS ligados em rede devem conter
software versão 7.xx ou posterior.

Observação: A Série a não pode ser ligada em rede usando
NMEA 0183.

Operação de mestre/repetidor

• Qualquer rede que possua mais de um visor multifuncional
deve ter um dos visores designado como mestre de dados.

• O visor mestre de dados receberá os dados por meio de
NMEA 0183 e/ou SeaTalkng e fará a ponte dos dados sobre
SeaTalkhs para outros visores em rede.

Compartilhamento de tela inicial

• Quando os visores multifuncionais conectados em rede
podem compartilhar uma tela inicial.

Compartilhamento de cartografia

• A cartografia contida em cartas náuticas sempre é usada
preferencialmente à cartografia integrada quando uma carta
náutica está inserida em um slot de cartão.

• A cartografia do cartão cartográfico pode ser compartilhada
entre vários visores multifuncionais.

Operação do radar

• Os visores multifuncionais têm suporte para o uso de um
scanner de radar por vez.

• Os dados fornecidos por um scanner de radar conectado são
repetidos para quaisquer visores na rede.

Operação do Sonar / DownVisionTM

• Você pode conectar uma unidade de módulo de sonar externa
ao visor multifuncional pela rede SeaTalkhs.

• As telas multifuncionais da variante Sonar e DownVisionTM
incluem um módulo de sonar interno que habilita a conexão
direta a um transdutor compatível.

• Você pode ter vários módulos de sonar ativos (internos e
externos) em uma rede. Você deve selecionar o módulo/canal
de sonar que deseja usar no menu do aplicativo do sonar
de pesca.

• Os dados fornecidos pelo módulo de sonar são repetidos para
todas as telas conectadas em rede.

Observação: Todas as telas multifuncionais devem ter
um software LightHouse II Versão 10.xx ou posterior para
habilitar o suporte a vários sonares.

Visores incompatíveis
Se você conectar uma tela multifuncional incompatível ao seu
sistema, uma mensagem de advertência será exibida até que
você o desconecte da rede.
As telas multifuncionais de 3a geração não são compatíveis com
os seguintes visores Raymarine:

Imagem do produto Visor multifuncional Geração

Série G 2a geração

Widescreen Série E 2a geração

Widescreen Série C 2a geração

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

Clássico Série E 1a geração

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

CANCELOK

RANGE

IN

OUT

Clássico Série C 1a geração
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3.7 Sistemas típicos
As ilustrações abaixo mostram exemplos de possíveis configurações do sistema. Para obter mais detalhes sobre os dispositivos
Raymarine compatíveis, consulte a seção Integração do sistema.

Observação: Nos exemplos a seguir, os visores multifuncionais podem ser de qualquer variante dos visores multifuncionais da
3ª geração da Raymarine, p. ex., Série a, Série c, Série e, Série gS.

Exemplo: Sistema básico

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
6

��

D12245-3

1 2 3 4 5

1. Visor multifuncional

2. Comutador de rede

3. Scanner do radar

4. Unidade de Controle do Atuador (ACU)

5. Piloto automático Evolution

6. Controlador de piloto SeaTalkng (opcional)

Observação: Um comutador de rede é necessário apenas se vários dispositivos forem conectados usando o SeaTalkhs/RayNet.

Exemplo: sistema básico com visor da variante de sonar

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12589-2

1 2 3 4 5

1. Visor multifuncional

2. Transdutor de sonar

3. Scanner do radar

4. Piloto automático Evolution

5. Controlador de piloto SeaTalkng (opcional)
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Exemplo: sistema básico com visor da variante que não do sonar

SeaTalkng 

SeaTalkhs / RayNet

��

D12590-2

1 2 3 4 5

1. Visor multifuncional
2. Módulo de sonar
3. Transdutor de sonar
4. Piloto automático Evolution
5. Controlador do piloto SeaTalkng

Exemplo: sistema expandido

D12247-2

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
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5
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812

11

12 12 14
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15

2 3 4
6

13

10

7

1. Scanner do radar
2. Sensor meteorológico
3. Receptor de meteorologia Sirius
4. Módulo de sonar
5. Controlador do piloto SeaTalkng

6. Visor do instrumento SeaTalkng

7. Receptor/transceptor AIS
8. Sistema de áudio
9. Smartphone / tablet
10. Escora DeviceNet (para dispositivos NMEA 2000)
11. Comutador de rede
12. Telas multifuncionais
13. Receptor de GPS
14. Câmera de imagem térmica
15. Conexões sem fio
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3.8 Protocolos de sistema
Sua tela multifuncional pode conectar-se a diversos
instrumentos e telas para compartilhar informações e também
melhorar a funcionalidade do sistema. Essas conexões podem
ser feitas usando diversos protocolos diferentes. Coleta e
transferência de dados rápidas e exatas são alcançadas usando
uma combinação dos seguintes protocolos de dados:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

• NMEA 2000

• SeaTalk

• NMEA 0183

Observação: Você pode descobrir que seu sistema não
usa todos os tipos de conexão ou instrumentação descritos
nesta seção.

SeaTalkhs
O SeaTalkhs é uma rede marinha com base em Ethernet.
Esse protocolo de alta velocidade permite que equipamentos
compatíveis se comuniquem rapidamente e compartilhem
grandes quantidades de dados.
Informações compartilhadas usando a rede SeaTalkhs incluem:

• Cartografia compartilhada (ente telas compatíveis).

• Dados do radar digital.

• Dados do sonar.

Seatalkng
SeaTalkng (Próxima Geração) é um protocolo aperfeiçoado
para conexão de instrumentos e equipamentos marinhos
compatíveis. Ele substitui os protocolos SeaTalk e SeaTalk2
anteriores.
O SeaTalkng utiliza um único backbone ao qual instrumentos
compatíveis se conectam usando uma escora. Tanto os
dados quanto a energia são transmitidos pelo backbone.
Os dispositivos que demandam pouca energia podem ser
alimentados pela rede, apesar de que os equipamentos de alta
corrente precisarão possuir uma conexão de energia à parte.
O SeaTalkng é uma extensão proprietária para o NMEA 2000 e
a comprovada tecnologia de barramento CAN. Os dispositivos
compatíveis com o NMEA 2000 e SeaTalk / SeaTalk2 podem
ser conectados utilizando as interfaces ou cabos adaptadores
adequados conforme necessário.

NMEA 2000
NMEA 2000 oferece melhorias significativas sobre o NMEA
0183, mais notadamente em velocidade e conectividade. Até
50 unidades podem transmitir e receber simultaneamente
em um único barramento físico a qualquer momento, com
cada nó podendo ser manipulado fisicamente. O padrão foi
especificamente projetado para permitir que toda uma rede
de eletrônicos marinhos de qualquer fabricante se comunique
com um barramento comum através de tipos e formatos
padronizados de mensagem.

SeaTalk
SeaTalk é um protocolo que possibilita que instrumentos
compatíveis se conectem uns aos outros e compartilhem dados.
O sistema de cabo SeaTalk é usado para conectar instrumentos
e equipamento compatíveis. O cabo transporta energia e dados
e ativa conexão sem a necessidade de um processador central.
Instrumentos e funções adicionais podem ser adicionados a
um sistema SeaTalk simplesmente conectando-os na rede. O
equipamento SeaTalk também pode comunicar-se com outros
equipamentos não SeaTalk através do padrão NMEA 0183,
desde que uma interface adequada seja usada.

NMEA 0183
O padrão de interface de dados NMEA 0183 foi desenvolvido
pela National Marine Electronics Association of America. É
um padrão internacional para possibilitar que equipamentos
de muitos fabricantes diferentes sejam conectados juntos e
compartilhem informações.
O padrão NMEA 0183 transporta informações semelhantes para
o SeaTalk. Entretanto, tem a importante diferença de que um
cabo somente transportará informações em uma direção. Por
esse motivo, o NMEA 0183 normalmente é usado para conectar
um receptor e transmissor de dados, por exemplo, um sensor
de bússola transmitindo o rumo a uma tela de radar. Essas
informações são enviadas em ‘sentenças’, cada uma delas
com um identificador de sentença de três letras. É, portanto,
importante ao verificar a compatibilidade entre itens que os
mesmos identificadores de sentença sejam usados. Alguns
exemplos são:

• VTG - transmite dados de Rumo e Velocidade em relação
ao fundo.

• GLL - transmite dados de latitude e longitude.

• DBT - transmite a profundidade da água.

• MWV - transmite dados de velocidade e ângulo relativo do
vento.

Velocidades de transmissão em bauds NMEA
O padrão NMEA 0183 opera em diversas velocidades
diferentes, dependendo do requisito ou capacidades específicos
do equipamento. Exemplos comuns são:

• Velocidade de transmissão de 4.800 bauds. Usado para
comunicações gerais, incluindo dados de FastHeading.

• Velocidade de transmissão de 38.400 bauds. Usado para AIS
e outras aplicações de alta velocidade.
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3.9 Mestre de dados
Qualquer sistema contendo mais de um visor multifuncional em
rede deve ter um mestre de dados designado.
O mestre de dados é o visor que serve como fonte primária
de dados para todos os visores e que também lida com todas
as fontes externas de informação. Por exemplo, o visor
pode exigir informações de rumo do piloto automático e do
sistema GPS, normalmente recebidas através de uma conexão
SeaTalkng ou NMEA. O mestre de dados é o visor para o qual
o SeaTalk, NMEA e quaisquer outras conexões de dados são
feitas. Dessa maneira, ele faz uma ponte entre os dados para
a rede SeaTalkhs e qualquer tela de repetição compatível. As
informações compartilhadas pelo mestre de dados incluem:

• Cartografia

• Rotas e waypoints

• Radar

• Sonar

• Dados recebidos do piloto automático, instrumentos, motor e
outras fontes externas.

Seu sistema pode ser ligado para redundância com conexões
de dados feitas para repetir visores. Entretanto, essas conexões
somente serão ativadas no caso de uma falha e/ou reatribuição
do mestre de dados.
Em um sistema de piloto automático que não contém um
comando de controle do piloto dedicado, o mestre de dados
também atua como controle para o piloto automático.

3.10 Peças da Nova Série a fornecidas
Os itens a seguir são fornecidos com o visor multifuncional.

D12583-2

1

4

7

5 6

8

2 3

x4

1 Painel frontal

2 Visor multifuncional

3 Junta para montagem

4 Proteção contra o sol

5 Kit de suporte de munhão

6 Embalagem da documentação

7 Cabo de alimentação

8 4 porcas, parafusos, arruelas de mola e arruelas (podem
ser usados para montagem em suporte ou superfície).
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3.11 Peças do e7/e7D fornecidas
As peças exibidas abaixo são fornecidas com o visor
multifuncional e7/e7D.

D12170-4

x4

x4

x4

1

2

8

3

4

5

7

9

6

1. Proteção solar.

2. Moldura frontal.

3. Visor multifuncional.

4. Moldura traseira (necessário para a montagem do suporte).

5. Guarnição (necessária para a montagem embutida).

6. Pacote de parafusos, incluindo:

• 4 x parafusos de fixação da moldura traseira.

• 4 x jogos de fixadores (para montagem em superfície).

• 4 x jogos de fixadores (para montagem no suporte do
munhão).

7. Pacote de documentação, incluindo:

• CD multilíngue.

• Guia de montagem e introdução multilíngue

• Modelo de montagem.

• Política de garantia

8. Cabo de dados e alimentação.

9. Kit de suporte de munhão.

3.12 Peças da Nova Série c e Nova
Série e fornecidas
As peças exibidas abaixo são fornecidas com visores
multifuncionais da Nova Série c e da Nova Série e (excluindo
o e7 e e7D).

D12248-2

7

1

2

3

4

6
5

1. Proteção solar.

2. Moldura frontal.

3. Visor multifuncional.

4. Gaxeta (necessária para a montagem em superfície).

5. 4 x jogos de fixadores (para montagem em superfície).

6. Pacote de documentação, incluindo:

• CD multilíngue.

• Guia de montagem e introdução multilíngue

• Modelo de montagem.

• Política de garantia

7. Cabo de dados e alimentação.
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3.13 Ferramentas necessárias para a
instalação

D12171-2

1

4 53

876

2

1. Furadeira.

2. Serra tico-tico.

3. Chave de fenda Pozidrive.

4. Fita adesiva.

5. Chave inglesa para montagem em superfície ou fixadores
de montagem em suporte.

6. Lima.

7. Serra oca para montagem embutida (para obter o tamanho
da serra, consulte o modelo de montagem do seu produto).

8. Broca para montagem em superfície ou montagem em
suporte.

3.14 Seleção do local
Aviso: Potenciais origens de
incêndio
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado
em ambientes perigosos/inflamáveis. NÃO instale
em um ambiente perigoso/inflamável (como a
sala de motores ou próximo aos tanques de
combustível).

Requisitos gerais de localização
Ao selecionar um local para o produto, é importante considerar
diversos fatores.
Fatores cruciais que podem afetar o desempenho do produto
são:

• Ventilação
Para garantir fluxo de ar adequado:

– Garanta que o produto esteja montado em um
compartimento de tamanho adequado.

– Garanta que os orifícios de ventilação não estejam
obstruídos. Permita a separação adequada de todo o
equipamento.

Quaisquer requisitos específicos de cada componente do
sistema são fornecidos mais adiante neste capítulo.

• Superfície de montagem
Certifique-se de que o produto esteja adequadamente
apoiado em uma superfície segura. Não instale as unidades
nem faça furos em locais que possam danificar a estrutura
da embarcação.

• Cabeamento
Garanta que o produto seja montado em um local que permita
passar, apoiar e conectar os cabos adequadamente:

– Raio de curvatura mínimo de 100 mm (3,94 pol.), a menos
que indicado de outra forma.

– Use clipes de cabo para evitar tensão sobre os conectores.

– Se a sua instalação exigir adicionar várias ferritas a um
cabo, clipes de cabos extras devem ser usados para
garantir que o peso maior do cabo seja suportado.

• Entrada de água
O produto é adequado para montagem tanto na parte de
cima quanto abaixo do convés. Embora a unidade seja
impermeável, é aconselhável localizá-la em uma área
protegida longe de exposição direta e prolongada à chuva
e maresia.

• Interferência elétrica
Selecione um local que esteja longe o suficiente de
dispositivos que possam causar interferência, como motores,
geradores e transmissores/receptores de rádio.

• Alimentação de energia
Selecione um local que esteja o mais perto possível da fonte
de alimentação CC da embarcação. Isso ajudará a manter as
passagens de cabo a um mínimo.

Distância segura da bússola
Para evitar a potencial interferência com as bússolas magnéticas
da embarcação, certifique-se de que seja mantida uma distância
adequada em relação à tela.
Ao selecionar um local adequado para a tela multifuncional,
deve-se ter como objetivo manter a maior distância possível
entre a tela e quaisquer bússolas. Normalmente, essa distância
deve ser de pelo menos 1 m (3 pés) em todas as direções.
Entretanto, para embarcações menores, pode não ser possível
posicionar a tela a essa distância de uma bússola. Nesse caso,
as imagens a seguir fornecem uma distância segura mínima
que deve ser mantida entre a tela e as bússolas.
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D12203-1

200 mm(7.87 in)

350 mm(13.8 in)

300 mm(11.8 in)

700 mm

(27.5 in)

500 mm

(19.7 in)

250 mm(9.84 in)

1 2

3

4

5

6

Item
Posição da bússola
em relação à tela

Distância segura
mínima da tela

1 Parte superior 200 mm (7.87 in.)

2 Traseira 500 mm (19.7 in.)

3 Lado direito 350 mm (13.8 in.)

4 Lado de baixo 300 mm (11.8 in.)

5 Parte frontal 700 mm (27.5 in.)

6 Lado esquerdo 250 mm (9.84 in.)

Requisitos do local do GPS
Além das diretrizes gerais com relação ao local dos
componentes eletrônicos marinhos, há vários fatores ambientais
a considerar ao instalar o equipamento com uma antena de
GPS interna.

Local de montagem

• Montagem acima do deque:
Fornece desempenho ideal do GPS. (Para equipamento com
a classificação de impermeabilização adequada.)

• Montagem abaixo do deque:
O desempenho do GPS pode ser menos eficaz e pode
precisar de uma antena de GPS externa montada acima do
deque.

D11537-2

1

2

3

1

2

3

1. Esse local fornece um desempenho de GPS ideal (acima
do deque).

2. Nesse local, o desempenho do GPS pode ser menos
eficaz.

3. Esse local NÃO é recomendado para a antena de GPS.

Construção da embarcação
A construção de sua embarcação pode ter impacto sobre o
desempenho do GPS. Por exemplo, a proximidade de estrutura
pesada, como uma divisória para guardar objetos ou o interior
de grandes embarcações, pode resultar em sinal do GPS
reduzido. Antes de localizar o equipamento com uma antena de
GPS interna abaixo do deque, busque assistência profissional
e considere usar uma antena de GPS externa montada acima
do deque.

Condições prevalentes
O clima e o local da embarcação podem afetar o desempenho
do GPS. Normalmente, condições limpas e calmas fornecem
uma posição de GPS mais precisa. Embarcações em latitudes
extremas ao norte ou ao sul também podem receber um sinal
de GPS mais fraco. A antena de GPS montada abaixo do
deque estará mais suscetível a problemas de desempenho
relacionados às condições prevalentes.

Considerações sobre o ângulo de visualização
Uma vez que o desempenho de contraste, cor e modo noturno
é afetado pelo ângulo de visualização, a Raymarine recomenda
que você temporariamente ligue o visor ao planejar a instalação
para permitir uma decisão melhor sobre o local que fornece o
ângulo de visualização ideal.

Dimensões do produto da Série a

D12579-2

A

DC

F   

B

E

Item a6x a7x

A 163,6 mm (6,4 pol.) 205,1 mm (8 pol.)

B 143,5 mm (5,6 pol.) 147,1 mm (5,8 pol.)

C 17,5 mm (0,7 pol.) 14,5 mm (0,57 pol.)

D 56,6 mm (2,2 pol.) 59,1 mm (2,3 pol.)

E 162,4 mm (6,4 pol.) 163,3 mm (6,4 pol.)

F 150 mm (5,9 pol.) 150 mm (5,9 pol.)
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Dimensões do produto Série c/Série e

D12269-3
A

D C

F

B

E

e7/e7D e95/e97/c95/
c97

e125/e127/c-
125/c127 e165

A 233 mm
(9,17 pol.)

289,6 mm
(11,4 pol.)

353,6 mm
(13,92 pol.)

426 mm
(16,8 pol.)

B 144 mm
(5,67 pol.)

173.1 mm
(6,81 pol.)

222 mm
(8,74 pol.)

281,4 mm
(11,1 pol.)

C 30 mm
(1,18 pol.)

31,4 mm
(1,24 pol.)

31,9 mm
(1,26 pol.)

31,4 mm
(1,24 pol.)

D 63,5 mm
(2,5 pol.)

63,9 mm
(2,5 pol.)

68.9 mm
(2,71 pol.)

69,8 mm
(2,75 pol.)

E 177 mm
(6,97 pol.)

212 mm
(8,35 pol.)

256,5 mm
(10,1 pol.)

292 mm
(11,5 pol.)

F 160 mm
(6,29 pol.)

160 mm
(6,29 pol.)

160 mm
(6,29 pol.)

160 mm
(6,29 pol.)
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Capítulo 4: Cabos e conexões

Conteúdos do capítulo
• 4.1 Requisitos de Cabeamento gerais na página 40

• 4.2 Visão geral das conexões na página 41

• 4.3 Conexão de energia — Nova Série a na página 42

• 4.4 Conexão de energia — Nova Série c e Nova Série e na página 44

• 4.5 Conexões de rede na página 46

• 4.6 Conexão do GPS na página 53

• 4.7 Conexão AIS na página 53

• 4.8 Conexão de Rota rápida na página 54

• 4.9 Conexões do SeaTalkng na página 54

• 4.10 Conexão NMEA 2000 na página 55

• 4.11 Conexão do SeaTalk na página 55

• 4.12 Conexão NMEA 0183 na página 56

• 4.13 Conexão de rádio Série a para NMEA 0183 DSC VHF na página 57

• 4.14 Conexão de câmera/vídeo na página 57

• 4.15 Conexão de entrada e saída de vídeo/câmera na página 58

• 4.16 Conexão do reprodutor de mídia na página 59

• 4.17 Conexão de controle remoto por Bluetooth na página 60

• 4.18 Funções do controle remoto na página 62

• 4.19 Conexões Wi-Fi na página 64
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4.1 Requisitos de Cabeamento gerais

Tipos e extensão do cabo
É importante utilizar cabos do tipo e extensão adequados
• A menos que seja diferentemente indicado, utilize apenas os
cabos padrão do tipo correto fornecidos pela Raymarine.

• Certifique-se de que os cabos não produzidos pela Raymarine
possuam a qualidade e a medida corretas. Por exemplo,
maiores extensões de cabo podem exigir medidas maiores
para minimizar a queda de tensão ao longo da extensão.

Determinando a disposição dos cabos
Os cabos precisam ser dispostos corretamente para maximizar
o desempenho e prolongar sua vida útil.
• NÃO curve os cabos excessivamente. Sempre que possível,
garanta um diâmetro de curvatura mínimo de 200 mm (8 pol.)
/ raio de curvatura mínimo de 100 mm (4 pol.).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Proteja todos os cabos de danos físicos e exposição ao calor.
Utilize conduítes e canaletas sempre que possível. NÃO
passe os cabos pelo porão do navio ou entradas, ou próximo
a objetos quentes ou móveis.

• Fixe os cabos no local utilizando abraçadeiras ou cordões.
Enrole todo o cabo extra e prenda-o em um local fora do
caminho.

• Em locais onde o cabo passa por uma antepara ou uma
parte inferior do convés do navio exposta, utilize canais de
alimentação impermeáveis adequados.

• NÃO passe os cabos próximos a motores ou luzes
fluorescentes.

Sempre posicione os cabos de dados o mais longe possível de:
• outros equipamentos e cabos,
• linhas de energia de CA e CC com altas correntes,
• antenas.

Abraçadeira plástica de liberação de tensão
Certifique-se de que a abraçadeira plástica de liberação de
tensão adequada foi fornecida. Proteja os conectores da tensão
e certifique-se de que eles não sairão sob condições marítimas
extremas.

Isolamento do circuito
O isolamento adequado do circuito é necessário para
instalações que usam tanto corrente CA quanto CC:
• Sempre use transformadores de isolamento ou um inversor de
energia separado para operar computadores, processadores,
telas e outros instrumentos ou dispositivos eletrônicos
sensíveis.

• Sempre use um transformador de isolamento com cabos de
áudio Weather FAX.

• Sempre use um suprimento de energia isolado ao utilizar um
amplificador de áudio de outro fabricante.

• Sempre use um conversor RS232/NMEA com isolamento
óptico nas linhas de sinal.

• Sempre se certifique de que os computadores ou outros
dispositivos eletrônicos sensíveis tenham um circuito de
energia especializado.

Blindagem do cabo
Certifique-se de que todos os cabos estejam blindados
adequadamente e que a blindagem esteja intacta (por exemplo,
não foi descascado ao ser comprimido em uma área estreita).
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4.2 Visão geral das conexões
Abaixo, são exibidos os detalhes das conexões disponíveis nos visores multifuncionais Raymarine.

D12249-7

e7 e7D

e95 / e125 / e165 e97 / e127

c95 / c125 c97 / c127

a65 /  a75 a67 /  a68 / a7 7 / a78� � �

�

�� � �

�

�

Energia/dados

Transdutor
Transdutor
DownVision SeaTalkng

Rede do
SeaTalkhs/
RayNet 1

Rede do
SeaTalkhs/
RayNet 2

En-
trada/saída
de vídeo Potência

Vídeo/NMEA
0183

a65
Wi-Fi de a65
a67
Wi-Fi de a67
a68
Wi-Fi do a68
a75
Wi-Fi do a75
a77
Wi-Fi do a77
a78
Wi-Fi do a78
e7

e7D

e95

e97

e125

e127

e165

c95

c97

c125

c127
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4.3 Conexão de energia — Nova Série
a � � �

�

�

1

6

24

5

3

D12581-2

1. Conexões do painel traseiro do visor multifuncional.
2. Cabo de alimentação.
3. Conexão de 12 V para alimentação de energia
4. Cabo vermelho (positivo)
5. Fio de blindagem (escoamento) (fio preto fino; deve ser

conectado ao ponto de aterramento de RF).
6. Cabo preto (negativo).

Distribuição de energia
A Raymarine recomenda que todas as conexões de energia
sejam feitas através de um painel de distribuição.
• Todo o equipamento deve receber energia de um único
interruptor ou comutador, com proteção adequada ao circuito.

• Todo o equipamento deve ser conectado a interruptores
individuais, se possível.

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto,
certifique-se de que ele foi corretamente aterrado,
de acordo com as instruções fornecidas neste guia.

Aterramento — Fio de escoamento dedicado
O cabo de força fornecido com este produto inclui um fio
de blindagem (escoamento) para a conexão a um ponto de
aterramento de RF da embarcação.
É importante que um aterramento de RF eficaz esteja conectado
ao sistema. Um único ponto de aterramento deve ser usado
para todos os equipamentos. A unidade pode ser aterrada
conectando o fio de blindagem (escoamento) ao cabo de
força do ponto de aterramento de RF da embarcação. Em
embarcações sem um sistema de aterramento de RF, o fio de
blindagem (escoamento) deve ser conectado diretamente ao
polo negativo da bateria.
O sistema de energia CC deve ser:
• Aterrado no negativo, com o polo negativo da bateria
conectado ao terra da embarcação.

• Flutuante, com nenhum dos terminais da bateria conectado
ao terra da embarcação

Aviso: Sistemas de aterramento
positivo
Não conecte esta unidade a um sistema que tenha
aterramento positivo.

Cabo de alimentação
O visor é fornecido com um cabo de alimentação, que pode
ser estendido, se necessário.

Cabos de alimentação disponíveis
Para instalações de montagem niveladas, um cabo de
alimentação com ângulo para a direita (não fornecido) está
disponível.

Cabo Número da peça Observações

Cabo de alimentação
com ângulo para a
direita

A80221

Extensão do cabo
As restrições a seguir se aplicam a qualquer extensão do cabo
de alimentação:

• O cabo deve ser de um calibre adequado para a carga do
circuito.

• Cada unidade deve ter seu próprio cabo de energia conectado
de volta ao painel de distribuição.

Comprimento total
(máx.)

Tensão de
alimentação

Calibre do cabo
(AWG)

0–5m (0–16,4 pés) 12 V 18

5–10 m (16,4–32,8
pés)

12 V 14

10–15 m (32,8–49,2
pés)

12 V 12

15–20 m (49,2–65,5
pés)

12 V 12

Observação: Essas distâncias servem para um cabo de alimentação
de dois fios ir da bateria à tela (aproximadamente a distância entre a
bateria e a tela). Para calcular o comprimento de ida e volta, dobre o
valor indicado aqui.

Proteção para interruptores, fusíveis e
circuito
As informações abaixo são fornecidas como orientação para
ajudar a proteger o seu produto. As ilustrações de exemplo
fornecidas são para organizações de energia de embarcação
comuns, se você não tiver certeza de como fornecer o nível
certo de proteção, consulte um revendedor autorizado da
Raymarine para obter suporte.

Conexão do painel de distribuição
Recomenda-se que o seu produto seja conectado pelo painel
de distribuição da embarcação usando um disjuntor térmico
ou fusível.

D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fusível em linha (seu produto pode conter um fusível já
integrado no cabo de alimentação).

3. Cabo de alimentação de produto

4. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

5. * Fio de drenagem

6. Painel de distribuição da embarcação

7. Conexão do ponto de aterramento de RF da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Classificação do interruptor térmico

5 A (se conectado apenas a um dispositivo)
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Conexão da bateria com aterramento de RF
Se a sua embarcação não tiver um painel de distribuição, seu
produto pode ser conectado diretamente à bateria com um fio
de drenagem conectado ao ponto de aterramento de RF da
embarcação.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

3. Fusível em linha (se o cabo de alimentação do seu produto
não tiver um fusível integrado, um fusível em linha deve
ser instalado).

4. * Fio de drenagem

5. Cabo de alimentação de produto

6. Bateria da embarcação

7. Conexão do ponto de aterramento de RF da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Conexão da bateria sem aterramento de RF
Se a sua embarcação não tiver um painel de distribuição ou um
ponto de aterramento de RF, seu produto pode ser conectado
diretamente à bateria com um fio de drenagem conectado ao
terminal negativo da bateria.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

3. Fusível em linha (se o cabo de alimentação do seu produto
não tiver um fusível integrado, um fusível em linha deve
ser instalado).

4. * Fio de drenagem conectado à fonte de alimentação
negativa da embarcação.

5. Cabo de alimentação de produto

6. Bateria da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Compartilhando um interruptor
Quando mais de 1 equipamento compartilha um interruptor,
você deve fornecer proteção para os circuitos individuais. Por
exemplo, conectando um fusível sequencial para cada circuito
de energia.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Barra de positivo (+).

2 Barra de negativo (-).

3 Disjuntor

4 Fusível

Sempre que possível, conecte itens individuais do equipamento
a disjuntores individuais. Quando isso não for possível, use
fusíveis individuais sequenciais para fornecer a proteção
necessária.

Cabos e conexões 43



4.4 Conexão de energia — Nova Série
c e Nova Série e

D12250-1

1

2

4 5

7

3

8

6

9

1. Conexões do visor multifuncional.
2. Cabo de dados e alimentação.
3. Conexão à alimentação de energia de 12/24 V (e7/e7D é

de apenas 12 V).
4. Cabo vermelho (positivo).
5. Fusível.
6. Cabo preto (negativo).
7. Cabo de entrada de vídeo.
8. Cabos de dados NMEA 0183.
9. Fio de blindagem (escoamento) (fio preto fino, deve ser

conectado ao ponto de aterramento de RF).

Distribuição de energia
A Raymarine recomenda que todas as conexões de energia
sejam feitas por meio de um painel de distribuição.
• Todo o equipamento deve receber energia de um único
interruptor ou comutador, com proteção adequada ao circuito.

• Todo o equipamento deve ser conectado a interruptores
individuais, se possível.

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto,
certifique-se de que ele foi corretamente aterrado,
de acordo com as instruções fornecidas neste guia.

Aterramento — Fio de escoamento dedicado
O cabo de força fornecido com este produto inclui um fio
de blindagem (escoamento) para a conexão a um ponto de
aterramento de RF da embarcação.
É importante que um aterramento de RF eficaz esteja conectado
ao sistema. Um único ponto de aterramento deve ser usado
para todos os equipamentos. A unidade pode ser aterrada
conectando o fio de blindagem (escoamento) ao cabo de
força do ponto de aterramento de RF da embarcação. Em
embarcações sem um sistema de aterramento de RF, o fio de
blindagem (escoamento) deve ser conectado diretamente ao
polo negativo da bateria.
O sistema de energia CC deve ser:
• Aterrado no negativo, com o polo negativo da bateria
conectado ao terra da embarcação.

• Flutuante, com nenhum dos terminais da bateria conectado
ao terra da embarcação

Aviso: Sistemas de aterramento
positivo
Não conecte esta unidade a um sistema que tenha
aterramento positivo.

Cabo de alimentação
O display é fornecido com um cabo para alimentação de energia
e dados; ele pode ser estendido caso necessário.

Cabos de alimentação disponíveis
Cabo Número da peça Observações

Cabo de dados e
energia reto de 1,5m
(4,9 pés)

R62379

Cabo de dados e
de alimentação com
ângulo direito de 1,5 m
(4,9 pés)

R70029

Extensão do cabo
As restrições a seguir se aplicam a qualquer extensão do cabo
de alimentação:
• O cabo deve ser de um calibre adequado para a carga do
circuito.

• Cada unidade deve ter seu próprio cabo de energia conectado
de volta ao painel de distribuição.

Comprimento total
(máx.)

Tensão de
alimentação

Calibre do cabo
(AWG)

12 V 180–5m (0–16,4pés)

24 V 20

12V 145–10m (16,4–32,8pés)

24 V 18

12V 1210–15m (32.8–49.2ft)

24 V 16

12V 1215–20m (49.2–65.5ft)

24 V 14

Observação: Essas distâncias servem para que um cabo de
alimentação de dois fios vá da bateria à tela (Aproximadamente a
distância entre a bateria e a tela). Para calcular o comprimento de ida e
volta, dobre o valor indicado aqui.

Proteção para interruptores, fusíveis e
circuito
As informações abaixo são fornecidas como orientação para
ajudar a proteger o seu produto. As ilustrações de exemplo
fornecidas são para organizações de energia de embarcação
comuns, se você não tiver certeza de como fornecer o nível
certo de proteção, consulte um revendedor autorizado da
Raymarine para obter suporte.

Classificação do fusível e do disjuntor

Classificação de fusível
Classificação do interruptor
térmico

Fusível sequencial de 7A instalado
no cabo de alimentação.

5 A (se conectado apenas a um
dispositivo)

A classificação adequada do fusível para o interruptor térmico
depende do número de dispositivos sendo conectados.
Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor autorizado da
Raymarine.

Observação: O cabo de alimentação do seu produto
pode ter um fusível sequencial já instalado, se não tiver,
você precisará adicionar um ao fio positivo da conexão de
alimentação do produto.

Conexão do painel de distribuição
Recomenda-se que o seu produto seja conectado pelo painel
de distribuição da embarcação usando um disjuntor térmico
ou fusível.
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D13017-1

2 31

4 5

6 7

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fusível sequencial. (Se o cabo de alimentação do seu
produto não tiver um fusível integrado, um fusível em linha
deve ser instalado).

3. Cabo de alimentação de produto

4. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

5. * Fio de drenagem

6. Painel de distribuição da embarcação

7. Conexão do ponto de aterramento de RF da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Conexão da bateria com aterramento de RF
Se a sua embarcação não tiver um painel de distribuição, seu
produto pode ser conectado diretamente à bateria com um fio
de drenagem conectado ao ponto de aterramento de RF da
embarcação.

D13018-1

2 4 51 3

6 7

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

3. Fusível em linha (se o cabo de alimentação do seu produto
não tiver um fusível integrado, um fusível em linha deve
ser instalado).

4. * Fio de drenagem

5. Cabo de alimentação de produto

6. Bateria da embarcação

7. Conexão do ponto de aterramento de RF da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Conexão da bateria sem aterramento de RF
Se a sua embarcação não tiver um painel de distribuição ou um
ponto de aterramento de RF, seu produto pode ser conectado
diretamente à bateria com um fio de drenagem conectado ao
terminal negativo da bateria.

D13019-1

2 4 51 3

6

1. Fonte de alimentação da embarcação positiva (+)

2. Fonte de alimentação da embarcação negativa (-)

3. Fusível em linha (se o cabo de alimentação do seu produto
não tiver um fusível integrado, um fusível em linha deve
ser instalado).

4. * Fio de drenagem conectado à fonte de alimentação
negativa da embarcação.

5. Cabo de alimentação de produto

6. Bateria da embarcação

Observação: Aplicável apenas a produtos que incluem um
fio de drenagem no cabo de alimentação do produto.

Compartilhando um interruptor
Quando mais de 1 equipamento compartilha um interruptor,
você deve fornecer proteção para os circuitos individuais. Por
exemplo, conectando um fusível sequencial para cada circuito
de energia.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Barra de positivo (+).

2 Barra de negativo (-).

3 Disjuntor

4 Fusível

Sempre que possível, conecte itens individuais do equipamento
a disjuntores individuais. Quando isso não for possível, use
fusíveis individuais sequenciais para fornecer a proteção
necessária.
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4.5 Conexões de rede
É possível conectar dispositivos compatíveis à tela multifuncional
usando um conector de rede na parte traseira da unidade
Uma rede típica de dispositivos digitais pode incluir:

• Até seis visores multifuncionais da Raymarine.

• Dispositivos digitais SeaTalkhs ou RayNet, como um módulo
de sonar e um scanner de radar.

• Câmeras térmicas ou IP.

Observação: Seu visor multifuncional inclui os seguintes
conectores de rede:

• e7, e7D e Série a = 1 x conector de rede RayNet.

• Série c e Série e (excluindo e7 e e7D) = 2 x conectores
de rede RayNet.

Redes que exigem conexões adicionais exigirão um
comutador de rede Raymarine.

Para obter detalhes sobre o hardware e cabos de rede
disponíveis, consulte Capítulo 32 Acessórios e peças
sobressalentes.

Tipos de conector de cabo de rede
Há dois tipos de conectores de cabo de rede — SeaTalkhs e
RayNet.

Conector SeaTalkhs — usado para conectar
dispositivos SeaTalkhs a um interruptor de rede
Raymarine através dos cabos SeaTalkhs.

Conector RayNet — usado para conectar
interruptores de rede Raymarine e dispositivos
SeaTalkhs à tela multifuncional usando
cabos RayNet. Também é necessário para
conectar um acoplador cruzado caso apenas
um dispositivo esteja sendo conectado ao
conector de rede da tela.

Conexão do teclado
Um teclado remoto como o RMK-9 pode ser conectado
diretamente ao conector de rede do visor multifuncional ou pelo
comutador de rede. Vários teclados podem ser conectados a
um sistema. Cada teclado pode ser usado para controlar até
quatro visores multifuncionais.

Conexão direta

D12694-2

2

3

1

1. Visor multifuncional.

2. Teclado.

3. Cabo de energia em ângulo reto

Ao conectar o teclado diretamente a um visor multifuncional da
Nova Série a, Nova Série c ou Nova Série e, o teclado deve ser
alimentado separadamente usando o conector de alimentação
alternativa.

Conexão de rede

D12697-3

4

1 2

3

4

1. Comutador de rede.

2. Teclado.

3. Cabo de energia em ângulo reto

4. Visores multifuncionais ligados em rede.

Ao conectar o teclado via comutador de rede, o teclado deve
ser ligado separadamente usando o conector de alimentação
alternativo.
Uma vez conectado, o teclado deve ser emparelhado com cada
visor multifuncional que você deseja controlar usando o teclado.

Conexão do radar
O visor multifuncional é compatível com cúpulas digitais não HD
da Raymarine e scanners de radar HD/SuperHD. O scanner é
conectado usando SeaTalkhs.

Observação:

• Os visores da Nova Série c e Nova Série e (excluindo o e7
e e7D) podem conectar dois dispositivos SeaTalkhs/RayNet
diretamente ao visor.

• Os visores da Nova Série a e e7/e7D podem conectar um
dispositivo SeaTalkhs/RayNet diretamente ao visor

Em geral, o radar é conectado usando um comutador de rede
Raymarine. Em sistemas menores (com apenas uma tela e
nenhum outro dispositivo digital), o radar pode ser conectado
diretamente ao visor.
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Radar conectado usando o comutador de rede Raymarine

Dxxxxx-x

3

4

21

56

1. Scanner do radar.

2. Comutador de rede Raymarine.

3. Cabo RayNet.

4. Cabo de radar RayNet.

5. VCM (Módulo Conversor de Tensão) — necessário para
Antenas Abertas.

6. Conexão de energia.

Radar conectado diretamente à tela

D12253-2

2

4

3

1

1. Scanner do radar

2. Painel do conector traseiro do visor multifuncional.

3. Cabo de radar RayNet.

4. Conexão de alimentação de energia — As antenas abertas
precisam de um módulo VCM (Módulo Conversor de
Tensão).

Conexão de cabo de radar RJ45 SeaTalkhs

Para conectar um radar usando um cabo de radar RJ45
SeaTalkhs, acessórios adicionais são necessários.

1 2

3

D12884-1

1. Cabo de radar RJ45 SeaTalkhs.

2. Cabo adaptador RayNet a RJ45 SeaTalkhs.

3. Acoplador cruzado SeaTalkhs.
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Extensão do cabo do radar
Para passagens de cabos mais longas, é necessária uma extensão de cabo digital de dados e de energia do radar.

D12254-1

1 42 3

1. Cabo de extensão do radar.

2. Cabo digital de dados e energia do radar.

3. O comutador de rede Raymarine (ou acoplador cruzado, caso esteja conectando um radar diretamente a uma tela).

4. Cabo RayNet (ou cabo RayNet a SeaTalkhs, se estiver conectando via acoplador transversal).

Observação: O cabo de extensão conecta o scanner do radar.

Observação: A conexão de energia NÃO é exibida no diagrama. Caso esteja usando um scanner de Matriz Aberta, um VCM
(Modulo Conversor de Tensão) deve ser conectado entre a fonte de alimentação e o scanner.

Cabos do radar digital
Você precisará de um cabo digital de energia e dados de
radar dedicado e cabos de rede adequados para conectar seu
scanner ao seu sistema.

Conexão Cabo necessário

Scanner do radar à fonte de
alimentação e comutador de rede
Raymarine.

Cabo digital de energia e de dados.
Para passagens de cabos mais
longos, estão disponíveis extensões
em diversos comprimentos.

Comutador de rede Raymarine à
tela multifuncional.

Cabos de rede, disponíveis em uma
variedade de comprimentos.

Cabos digitais de dados e energia do radar SeaTalkhs

Esses cabos contêm os fios para conexões de dados e energia
de um scanner.

Cabo Número da peça

Cabo digital de dados e energia
SeaTalkhs RJ45 de 5 m (16,4 pés)

A55076D

Cabo digital de dados e energia
SeaTalkhs RJ45 de 10 m (32,8 pés)

A55077D

Cabo digital de dados e energia
SeaTalkhs RJ45 de 15 m (49,2 pés)

A55078D

Cabo digital de dados e energia
SeaTalkhs RJ45 de 25 m (82,0 pés)

A55079D

Observação: O comprimento máximo do cabo digital de
dados e energia (incluindo quaisquer extensões) é de 25 m
(82 pés).

Cabos digitais de dados e energia do radar RayNet.
Esses cabos contêm os fios para conexões de dados e energia
de um scanner.

Cabo Número da peça

Cabo digital de dados e energia de
5 m (16,4 pés) RayNet

A80227

Cabo digital de dados e energia de
10 m (32,8 pés) RayNet

A80228

Cabo digital de dados e energia 15
m (49,2 pés) RayNet

A80229

Cabo digital de dados e energia de
25 m (82,0 pés) RayNet

A80230

Observação: O comprimento máximo do cabo digital de
dados e energia (incluindo quaisquer extensões) do radar é
de 25 m (82 pés).

Cabos de extensão digitais de dados e energia do radar
Esses cabos ampliam os cabos digitais de dados e energia para
as conexões de dados e energia do scanner.

Cabo Número da peça

Cabo digital de dados e energia de
2.5 m (8,2 pés)

A92141D

Cabo digital de dados e energia de
5 m (16,4 pés)

A55080D

Cabo digital de dados e energia de
10 m (32,8 pés)

A55081D

Observação: O comprimento máximo do cabo digital de
dados e energia (incluindo quaisquer extensões) é de 25 m
(82 pés).
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Conexão do sonar
É necessária uma conexão de sonar para as funções da sonda.
O display multifuncional pode ser usado com os seguintes
módulos de sonar Raymarine:

• CP450C

• CP300

• CP100

Há 2 tipos de conexão necessários para as funções de sonda:

• Conexão do módulo de sonar — converte os sinais
de sonar fornecidos pelo transdutor do sonar em dados
adequados para um sistema de eletrônicos marinhos. Os
visores multifuncionais da variante de sonar possuem um
sonar integrado, permitindo a conexão direta do visor a um
transdutor de sonar compatível. Variantes de não sonar
exigem uma conexão com um módulo de sonar externo da
Raymarine. Os sonares internos e externos requerem uma
conexão com um transdutor de sonar compatível.

• Conexão com o transdutor de sonar — fornece sinas de
sonar ao módulo de sonar.

Conexão do módulo de sonar

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet
D12255-1

1

2

3

4

1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional (variante
de não sonar).

2. Comutador de rede Raymarine.

3. Módulo de sonar Raymarine.

4. Cabo RayNet.

Se uma conexão de rede sobressalente estiver disponível no
visor multifuncional, um módulo de sonar pode ser conectado
diretamente ao visor sem usar um comutador de rede
Raymarine.

Observação: É possível também conectar um visor
multifuncional de variante de sonar a um módulo de sonar
Raymarine. Isso é útil, por exemplo, em circunstâncias em
que é necessário um módulo de sonar mais potente.

Vários módulos de sonar ativos
Vários módulos de sonar ativos podem ser apresentados na
mesma rede, é preciso selecionar que canal / módulo de sonar
você deseja usar no aplicativo de sonar de pesca.

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

D12975-1

1

2

4

5

3

3

3

1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional (variante
de sonar).

2. Comutador de rede Raymarine.
3. Cabos de rede RayNet.
4. Módulo de sonar CP450C CHIRP
5. Módulo de sonar CP100 DownVisionTM

Transdutores de sonar compatíveis
A tela multifuncional é compatível com os seguintes transdutores
de sonar:
• Raymarine P48.
• Raymarine P58.
• Transdutores Minn Kota (apenas variantes de sonar dos
visores Raymarine), através do cabo adaptador A62363
opcional.

• Qualquer transdutor compatível com sonar de 600 watts
através do cabo adaptador E66066 opcional.

Conexão do transdutor de sonar — Visores multifuncionais
da variante de sonar

2

D12256-1

1 3

1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional (variante
de sonar).

2. Cabo do transdutor de sonar.
3. Transdutor de sonar.

Conexão do transdutor do sonar compatível com sonar de
600 watts via adaptador opcional — Visores multifuncionais
da variante de sonar

D12257-1

1

2

3

1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional (variante
de sonar).

2. Cabo adaptador E66066.
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3. Transdutor de sonar.

Cabo adaptador do transdutor
Cabo Número da peça

Cabo adaptador do
transdutor de 0,5 m (1,64
pés)

E66066

Conexão do transdutor de sonar — Visores multifuncionais
da variante de não sonar

1

2

SeaTalkhs / RayNet
SeaTalkhs/
RayNet

3

6

5

4

D12258-1

1. Painel do conector traseiro da tela multifuncional (variante
de não sonar).

2. Comutador de rede Raymarine (necessário apenas se for
feita a conexão de mais de um dispositivo usando SeaTalkhs
/ RayNet).

3. Cabo RayNet.
4. Módulo de sonar Raymarine.
5. Cabo do transdutor de sonar.
6. Transdutor de sonar.

Conexão do transdutor de sonar Minn Kota através do cabo
adaptador opcional (apenas visores multifuncionais da
variante de sonar)

D12259-1

1

4

2 3

1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional (variante
de sonar).

2. Cabo adaptador do transdutor Minn Kota.
3. Cabo do transdutor Minn Kota.
4. Transdutor Minn Kota.

Visores multifuncionais da variante de sonar
A tabela abaixo detalha quais variantes de visor multifuncional
apresentam um módulo de sonar integrado e podem ser
conectadas diretamente a transdutores compatíveis.
Variantes de não
sonar Variantes de sonar

Variantes
DownVision

a65 a67 a68

Wi-Fi de a65 Wi-Fi de a67 Wi-Fi do a68

a75 a77 a78

Wi-Fi do a75 a77 Wi-Fi a78 Wi-Fi

e7 e7D

Variantes de não
sonar Variantes de sonar

Variantes
DownVision

c95 c97

c125 c127

e95 e97

e125 e127

e165

Cabo do adaptador do transdutor Minn Kota
Conecta um transdutor de sonar Minn Kota a uma tela
multifuncional Raymarine compatível.
Cabo Número da peça

Cabo adaptador do transdutor Minn
Kota de 1 m (3,28 pés)

A62363

Conexão da câmera térmica
É possível conectar uma câmera térmica aos visores
multifuncionais da Nova Série c ou Nova Série e.

Observação: A Nova Série a não possui suporte para
câmeras térmicas.

A câmera normalmente é conectada por meio do comutador de
rede Raymarine. Se você deseja usar a Unidade de Controle do
Joystick (JCU) opcional com a câmera, ela também deve estar
conectada ao comutador de rede. É necessária uma conexão
de vídeo composta entre a câmera e a tela multifuncional.

Conexão da câmera térmica Série T200

D12839-1

3

21

4

5

1. Câmera térmica de montagem fixa Série T200.
2. Visor multifuncional.
3. Injetor Power over Ethernet (PoE)
4. Cabo adaptador RayNet a RJ45 SeaTalkhs.
5. Cabo de vídeo,

Conexão da câmera térmica Série T300 / T400.

2

43

5

D12161-1

1

7

6

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

1. Visor multifuncional
2. Comutador de rede Raymarine
3. Unidade de Controle do Joystick (JCU), opcional
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4. Cabo SeaTalkhs para RayNet

5. Acoplador de cabo Ethernet

6. Injetor PoE (Power over Ethernet) (necessário somente se
a JCU opcional estiver sendo usada).

7. Câmera de imagem térmica

8. Conexão de vídeo

Observações importantes
• Você pode controlar a câmera de imagem térmica usando o
visor multifuncional. A Unidade de Controle do Joystick (JCU)
é opcional, mas pode ser usada em conjunto com o visor
multifuncional para controlar a câmera de imagem térmica,
se necessário.

• Câmeras de imagem térmica de "carga útil dupla" incluem
duas lentes independentes: uma para imagem térmica
(infravermelho) e uma para luz visível. Caso possua apenas
uma tela multifuncional, deve conectar apenas o cabo de
vídeo rotulado "VIS / IR" (luz visível / infravermelho) à tela. Se
você possui duas ou mais telas, deve conectar um cabo a
cada tela.

• Você pode ver apenas a imagem da câmera de imagem
térmica na tela multifuncional à qual a câmera está fisicamente
conectada. Se desejar ver a imagem da câmera de imagem
térmica em mais de uma tela, você deve obter uma unidade
adequada de distribuição de vídeo de outro fornecedor.

• Para obter mais informações quanto à instalação da câmera
(incluindo as conexões e montagem), consulte as instruções
de instalação que a acompanham.

Cabos da câmera de imagem térmica
Requisitos de cabo para câmeras de imagem térmica.

Câmera ao comutador de rede
É necessário um cabo de patch de rede para conectar a câmera
ao comutador de rede. A conexão é feita entre o cabo da
câmera e o comutador de rede através do acoplador (fornecido
com a câmera). Os cabos de patch de rede estão disponíveis
em diversos comprimentos.

Unidade de Controle de Joystick (JCU)
Um cabo Ethernet (com energia) é usado para conectar o
JCU. O JCU é fornecido com um cabo de Ethernet de 7,62 m
(25 pés) para esta conexão. Caso precise de um comprimento
de cabo diferente, entre em contato com seu revendedor de
cabos adequados.

Injetor Power over Ethernet (PoE) ao comutador de rede
É necessário um cabo de patch de rede para conectar o injetor
PoE ao comutador de rede. Os cabos de patch de rede estão
disponíveis em diversos comprimentos.

Cabos de vídeo
Os cabos de vídeo não são fornecidos com o produto. Entre em
contato com seu revendedor para obter cabos e adaptadores
adequados.
A Raymarine recomenda o uso de um cabo coaxial RG59 de 75
ohms terminado em BNC (ou melhor).

Conexões da câmera IP
É possível conectar câmeras IP ao visor multifuncional.
Câmeras IP compatíveis devem poder ser configuradas para:

• atribuir automaticamente um endereço IP via DHCP antes de
conectar-se ao seu visor multifuncional ou rede.

• permitir acesso não autenticado e anônimo do ONVIF.

Consulte as instruções fornecidas com a câmera IP para obter
os detalhes de configuração.

Observação: O painel de conexão em seu produto pode
parecer ligeiramente diferente do mostrado, dependendo da
variante. O método de conexão de rede permanece o mesmo
para todos os produtos com conectores RayNet.

Câmeras IP podem ser conectadas diretamente ao conector
SeaTalkhs RayNet no visor multifuncional.

D12592-2
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Item Descrição

1 Painel do conector traseiro do visor multifuncional

2 Câmera IP

3 Cabo RayNet a RJ45

4 Acoplador cruzado SeaTalkhs

Também é possível conectar várias câmeras IP usando a rede
SeaTalkhs
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Item Descrição

1 Visor multifuncional

2 Comutador de rede Raymarine

3 Cabo adaptador RayNet a RJ45

4 Acopladores cruzados SeaTalkhs

5 Câmeras IP

Observação: As telas multifuncionais Séries a, c, e não
fornecem alimentação por (PoE); as câmeras conectadas
devem ter a própria fonte de alimentação.

Tip Se a câmera IP não for detectada pelo visor multifuncional,
tente desligar e ligar a câmera IP com o visor multifuncional
ligado.
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Conexão do receptor meteorológico
Você pode conectar um receptor meteorológico Sirius XM ao
seu visor multifuncional.

RayNet

������

AUDIO�� �ANTENNA� NETWORK�� POWER��

D12902-2

1 2

1. Receptor meteorológico Raymarine.
2. Visor multifuncional.
O receptor meteorológico pode ser conectado também a um
comutador de rede Raymarine.
Para informações sobre a conexão de um SR50 usando
SeaTalkng, consulte o 82257 – Operação do SR50, que pode ser
baixado do site da Raymarine: www.raymarine.com.

Conexão do link Fusion
Você pode conectar um sistema de entretenimento marinho
Fusion série 700 ao seu visor multifuncional.

Conexão direta

1 2

3 4

D12741-1

1. Visor multifuncional.
2. Sistema Fusion.
3. Cabo RayNet a SeaTalkhs.
4. Conector de Ethernet Fusion.

Conexão direta com os visores multifuncionais ligados em
rede

3 2

D12742-1
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1. Sistema Fusion.
2. Conector de Ethernet Fusion.

3. Cabo RayNet a SeaTalkhs.

4. Visor multifuncional conectado diretamente.

5. Visores multifuncionais ligados em rede.

Observação: O sistema de entretenimento Fusion pode ser
controlado por um visor multifuncional conectado diretamente
ou por um visor multifuncional ligado em rede.

Conexão de rede

D12740-1
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1. Comutador de rede.

2. Sistema Fusion.

3. Cabo RayNet a SeaTalkhs.

4. Conector de Ethernet Fusion.

5. Segundo sistema Fusion (o visor multifuncional pode ser
conectado a vários sistemas de entretenimento Fusion).

6. Visores multifuncionais ligados em rede.

Observação: O sistema de entretenimento Fusion pode ser
controlado por qualquer visor multifuncional ligado em rede
compatível quando conectado usando um comutador de rede.
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4.6 Conexão do GPS
Dependendo da variante do visor, ele poderá incluir um receptor
de GPS interno. Se necessário, o visor multifuncional também
poderá ser conectado a um receptor GPS externo usando o
SeaTalkNG ou o NMEA 0183.

Conexão do GPS — SeaTalkng

D12261-1

SeaTalkng 

1 2

1. Visor multifuncional.

2. Receptor de GPS SeaTalkng.

Conexão do GPS — NMEA 0183

D12262-1
NMEA 0183

1 2

1. Visor multifuncional.

2. Receptor de GPS NMEA 0183.

4.7 Conexão AIS
Um AIS compatível pode ser conectado usando Sea TalkNG ou
NMEA 0183.

Conexão usando Sea TalkNG

D12149-1
SeaTalkng 

21

1. Tela multifuncional.

2. Receptor/transceptor AIS Sea TalkNG.

Conexão usando NMEA 0183

D11221-3

NMEA0183 (38400)

NMEA 0183 (4800)

3

1 2

1. Rádio VHF.

2. Unidade AIS.

3. Tela multifuncional.
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4.8 Conexão de Rota rápida
Caso deseje usar as funções MARPA (aquisição de alvo do
radar) em sua tela multifuncional, é necessário um dos itens
abaixo:

• Um piloto automático conectado à tela multifuncional através
do SeaTalkng ou NMEA 0183. A bússola é conectada ao
computador de curso e calibrada através do comando de
piloto automático, ou:

• Um sensor de Rota rápida Raymarine ou de terceiros
conectado à tela multifuncional através do NMEA 0183.

Observação: Entre em contato com seu revendedor ou com
o suporte técnico Raymarine para obter mais informações.

4.9 Conexões do SeaTalkng
A tela pode se conectar a uma rede SeaTalkng.
A tela pode usar o SeaTalkNG para comunicar-se com:
• Instrumentos SeaTalkng

• Pilotos automáticos SeaTalkng

• Equipamento SeaTalk através de um conversor de SeaTalk
para SeaTalkng opcional

• Equipamento NMEA 2000 através de cabos adaptadores
DeviceNet opcionais

Sistema SeaTalkng típico

��
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1. Instrumento SeaTalkng

2. Comando de piloto automático SeaTalkng

3. Conversor iTC-5
4. Transdutor de vento
5. Visor multifuncional SeaTalkng

6. Fonte de alimentação
7. Piloto automático do SeaTalkng

8. Conversor iTC-5
9. Transdutor de profundidade
10. Transdutor de velocidade
Para obter detalhes sobre cabeamento do SeaTalkng, consulte
Capítulo 32 Acessórios e peças sobressalentes.

Requisitos de energia do Sea TalkNG.
O barramento Sea TalkNG requer uma alimentação de energia
de 12 V.
A alimentação pode ser fornecida:
• Pelo equipamento Raymarine com a alimentação de energia
de 12 v regulamentada (por exemplo, um computador de
curso SmartPilot SPX) ou:

• Por outra fonte de alimentação de 12 v adequada.

Observação: O Sea TalkNG NÃO alimenta energia a telas
multifuncionais e outros equipamentos com uma entrada de
alimentação de energia especializada.

54 a Series / c Series / e Series



4.10 Conexão NMEA 2000
O display pode receber dados dos dispositivos NMEA 2000
(por exemplo, dados de motores compatíveis). As conexões
NMEA2000 são feitas usando SeaTalkng e cabos adaptadores
adequados.
É possível:

• Usar seu backbone SeaTalkng e conectar cada dispositivo
NMEA2000 em uma ramificação OU

• Conectar o display em uma ramificação em um backbone
NMEA2000 existente.

Importante: Não é possível conectar 2 backbones juntos.

Conecte o equipamento NMEA2000 ao backbone SeaTalkng

NMEA 200012V

D12174-1
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SeaTalkng

1. Alimentação de 12V no backbone.

2. Backbone do SeaTalkng.

3. Cabo adaptador do Sea TalkNG para DeviceNet.

4. Equipamento NMEA 2000.

Conectando o display a um backbone NMEA2000
(DeviceNet) existente

D12175-1
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4

1

1. Display multifuncional.

2. Cabo adaptador do Sea TalkNG para DeviceNet.

3. Backbone DeviceNet

4. Equipamento NMEA 2000.

4.11 Conexão do SeaTalk
É possível conectar os dispositivos SeaTalk à sua tela
multifuncional usando o conversor opcional SeaTalk para Sea
TalkNG.

D12148-1

SeaTalkng 

SeaTalk  

1

2

SeaTalk ng 

3

1. Dispositivo SeaTalk.

2. Conversor SeaTalk para Sea Talk NG.

3. Tela multifuncional.
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4.12 Conexão NMEA 0183
Os dispositivos NMEA 0183 podem ser conectado a visores
multifuncionais da Nova Série c e Nova Série e usando o cabo
de energia e dados.

Observação: A Nova Série a não oferece suporte para
conexão com dispositivos NMEA 0183.

D12266-2

61 2 3 4 5

117 8 9 10 12

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

NMEA DEVICE
4800 / 38400 baud

Os dispositivos NMEA 0183 são conectados usando o cabo de
alimentação e dados fornecido.
O aparelho possui 2 portas NMEA 0183:

• Porta 1: Entrada e saída, taxa de baud de 4.800 ou 38.400.

• Porta 2: Entrada apenas, taxa de baud de 4.800 ou 38.400.

Observação: A taxa de baud que deseja usar para a entrada
de cada porta deve ser especificada no menu Configurações
do Sistema (Tela inicial: > Configuração > Configurações
do Sistema > Configuração do NMEA > Porta de Entrada
do NMEA).

Observação: Para a Porta 1, tanto a entrada quanto a
saída se comunicam com a mesma taxa de transferência.
Por exemplo, caso possua um dispositivo NMEA 0183
conectado à ENTRADA da Porta 1 do dispositivo e outro
dispositivo NMEA 0183 conectado à SAÍDA da Porta 1 do
dispositivo, ambos os dispositivos devem usar a mesma taxa
de transferência.

É possível conectar até 4 dispositivos NMEA 0183 à SAÍDA
(Porta 1) do visor. É possível conectar até 2 dispositivos NMEA
0183 às portas de ENTRADA do NMEA 0182 do visor.

Ite-
m

Disposi-
tivo

Cor do
cabo

Bom-
bordo

Entrada/s-
aída

Positivo
(+) /
negativo
(-)

1 Branco 1 Entrada Positivo

2 Verde 1 Entrada Negativo

3 Amarelo 1 Saída Positivo

4 Marrom 1 Saída Negativo

5 Laranja/br-
anco

2 Entrada Positivo

6

Aparelho
multifun-
cional

Laranja/v-
erde

2 Entrada Negativo

7 * * Saída Positivo

8 * * Saída Negativo

9 * * Entrada Positivo

10

Dispositivo
NMEA

* * Entrada Negativo

11 * * Saída Positivo

12

Dispositivo
NMEA

* * Saída Negativo

Observação: *Consulte as instruções fornecidas com o
dispositivo NMEA.

Cabo NMEA 018
Você pode estender os fios do NMEA0183 dentro do cabo de
dados e de energia fornecidos.

Extensão do cabo de dados

Comprimento total (máx.) Cabo

Até 5 m Cabo de dados de alta qualidade:

• 2 pares trançados com blindagem
geral.

• 50 a 75pF/m de capacitância de
núcleo a núcleo.
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4.13 Conexão de rádio Série a para
NMEA 0183 DSC VHF
O visor multifuncional da Série a requer um conversor de NMEA
0183 para SeaTalkng e um backbone SeaTalkng ativado para
habilitar a conexão a um rádio NMEA 0183 DSC VHF.

12 V dc

+

— —

+

43 5

2

8

11

D12833-1

10

1

SeaTalkng 

12 V dc*12 V dc

NMEA 0183 ** 

6 7

9

1 Visor multifuncional da Série a.

2 Cabo de escora do SeaTalkng.

3 Cabo de escora de fios desencapados SeaTalkng para NMEA
0183.

4 Conexão negativa do NMEA 0183 do conversor (fio amarelo).

5 Conexão negativa de entrada do dispositivo NMEA 0183 (fio
roxo).

6 Conexão positiva do NMEA 0183 do conversor (fio vermelho).

7 Conexão positiva de entrada do dispositivo NMEA 0183 (fio
cinza).

8 Rádio VHF DSC NMEA 0183.

9 Cabo de energia do SeaTalkng.

10 Conversor.

11 Conexão NMEA 0183 (usa cabo fornecido com rádio VHF).

Observação: * Se o conversor estiver conectado a um
backbone SeaTalkng, uma conexão de alimentação dedicada
ao conversor, como mostrada na ilustração acima, NÃO é
necessária.

Observação: ** A conexão no rádio VHD deve ser
somente para entrada NMEA 0183. É uma conexão apenas
unidirecional (uma via).

4.14 Conexão de câmera/vídeo
Uma câmera ou dispositivo de vídeo pode ser conectado
diretamente a visores multifuncionais da Nova Série c e Nova
Série e usando o conector de vídeo no cabo de dados e energia.

Observação: Os dispositivos de vídeo não podem ser
diretamente conectados a visores multifuncionais da Nova
Série a. Para conexões da câmera a um visor da Nova Série
a, consulte a seção Conexão da câmera IP.

Os exemplos de origens de vídeo que podem ser conectadas à
tela incluem:

• Câmera de vídeo.

• Câmera de imagem térmica.

• Aparelho de DVD.

• Reprodutor de vídeo digital portátil.

D12178-1
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1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional.

2. Cabo de dados e força.

3. Conector de vídeo BNC (entrada 1).

4. Origem de vídeo, por exemplo, câmera de vídeo.

Observação: Para escutar uma música, qualquer reprodutor
de DVD ou vídeo digital exigirá alto-falantes conectados à
saída de áudio do reprodutor.
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4.15 Conexão de entrada e saída de
vídeo/câmera
Um dispositivo de câmera/vídeo ou visor externo pode ser
conectado aos visores multifuncionais da Nova Série e
(excluindo e7/e7D) usando o conector de entrada/saída de
vídeo dedicado.

Observação: Visores multifuncionais da Nova Série a e
Nova Série c não têm um conector de entrada/saída de vídeo
dedicado.

Entrada de vídeo
Os exemplos de fontes de entrada de vídeo que podem ser
conectadas ao visor incluem:

• Câmera de vídeo.

• Câmera térmica.

• Aparelho de DVD.

• Reprodutor de vídeo digital portátil.

D12328-1
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1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional.

2. Cabo acessório de vídeo.

3. Conector de vídeo BNC (entrada 2).

4. Câmera térmica.

Observação: Para escutar o áudio de um vídeo, é necessário
ter alto-falantes conectados à saída de áudio do reprodutor
de DVD ou vídeo digital.

Saída de vídeo
Os exemplos de dispositivos de saída de vídeo que podem ser
conectados ao visor incluem:

• HDTV com entrada VGA.

• Monitor VGA.

D12329-1
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1. Painel do conector traseiro do visor multifuncional.

2. Cabo acessório de vídeo.

3. Cabo VGA para visor externo.

4. Visor externo.

Especificação de vídeo
Tipo de sinal Composto

Formato PAL ou NTSC

Tipo de conector BNC (fêmea)

Resolução de saída 720p

Cabos de vídeo
O seguinte cabo de vídeo é necessário para o conector de
entrada/saída de vídeo nos displays multifuncionais da variante
e95 / e97 / e125 / e127.

Número da peça Descrição Observações

R70003 Cabo de vídeo
acessório da série
e
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4.16 Conexão do reprodutor de mídia
É possível usar a tela multifuncional para controlar um
reprodutor de mídia compatível com Bluetooth sem fios (como
um smartphone).
O reprodutor de mídia deve ser compatível com Bluetooth 2.1+
EDR classe de energia 1,5 (perfil compatível: AVRCP 1.0) ou
superior.

D12164-2

1 32

1. Visor multifuncional.

2. Conexão Bluetooth.

3. Reprodutor de mídia compatível com Bluetooth.

Para usar esse recurso, é necessário, primeiramente:

• Ativar o Bluetooth em Configurações do Sistema na tela
multifuncional.

• Ativar o Bluetooth no dispositivo reprodutor de mídia.

• Parear o dispositivo reprodutor de mídia com a tela
multifuncional.

• Ativar o Controle de áudio em Configurações do sistema na
tela multifuncional.

• Conectar um controle remoto RCU-3 e atribuir a tecla de
atalho para Iniciar/Parar a reprodução de áudio (necessário
apenas em um visor da Nova Série c).

Observação: Caso seu reprodutor de mídia não possua
alto-falantes embutidos, pode ser necessário conectar a
saída de áudio do reprodutor de mídia a um sistema de áudio
externo ou a fones de ouvido. Para obter mais informações,
consulte as instruções que acompanham o dispositivo de
reprodução de mídia.

Ativando Bluetooth
Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Bluetooth > Ativado.

Pareando um reprodutor de mídia Bluetooth
Com a tela inicial exibida e o Bluetooth ativado:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Nova conexão Bluetooth.

Uma mensagem é exibida solicitando que você coloque o
seu media player no modo de descoberta.

5. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu media
player e que ele está pronto para ser pareado. Para mais
informações, consulte as instruções que acompanham o
dispositivo.

6. No display multifuncional, selecione OK no diálogo da
mensagem.
O display multifuncional procurará dispositivos Bluetooth
ativos.

7. Selecione Interromper Busca quando o seu dispositivo
aparecer na lista.

8. Selecione o dispositivo de reprodução de mídia na lista.
Uma mensagem de solicitação de pareamento é exibida no
dispositivo de mídia externo.

9. No dispositivo de mídia externo, selecione Parear (ou
equivalente) para aceitar a mensagem de solicitação de
pareamento.
O display multifuncional mostra uma mensagem pedindo
para confirmar o código de pareamento.

10.Se o código de pareamento exibido no display multifuncional
corresponder ao código exibido no dispositivo de mídia
externo, selecione Ok no display multifuncional. Se o código
NÃO corresponder, repita as etapas de 4 a 8.

11. Se o pareamento for bem-sucedido, o displaymultifuncional
confirmará o emparelhamento.
O dispositivo de mídia externo agora está pareado com o
display multifuncional.

Ativando o controle de áudio
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Gerenciador de conexão.
5. Selecione o dispositivo de reprodução de mídia na lista.
6. Selecione Controle de áudio > Ativado.

Controles do reprodutor de mídia
Os visores multifuncionais com tela sensível ao toque permitem
usar os controles do reprodutor de mídia na tela permitem para
controlar o áudio reproduzido no reprodutor de mídia externo.

D12293-1
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1. Toque nesse ícone para exibir os controles de áudio.
2. Trilha anterior.
3. Reproduzir trilha.
4. Pausar trilha.
5. Próxima trilha.
Selecionar Voltar irá ocultar os controles de áudio.

Controles do reprodutor de mídia usando
um controle remoto
É possível controlar o áudio sem a necessidade de fios, usando
uma unidade de controle remoto Raymarine RCU-3.
A tecla de Atalho na RCU-3 deve ser definida para Iniciar/Parar
a reprodução de áudio. Consulte a seção Using a Remote
control (Usando um controle remoto) para obter mais detalhes.
1. Pressione a seta PARA CIMA para a próxima trilha.
2. Pressione a seta PARA BAIXO para a trilha anterior.
3. Pressione o botão SHORTCUT (ATALHO) para

reproduzir/pausar o áudio.

Observação: Nos visores multifuncionais da Nova Série c,
embora os controles de áudio sejam exibidos na tela, não é
possível interagir com eles. Para controlar o áudio, você deve
usar uma RCU-3 conectada.
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Despareando um dispositivo Bluetooth
Caso esteja passando por problemas ao tentar usar um
dispositivo Bluetooth com o display multifuncional, pode ser
necessário desemparelhar o dispositivo (e qualquer outro
dispositivo Bluetooth pareado) e então tentar o procedimento de
pareamento novamente.
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Gerenciador de conexão.
5. Selecione o dispositivo de reprodução de mídia na lista.
6. Selecione Desemparelhar/esquecer esse dispositivo.

4.17 Conexão de controle remoto por
Bluetooth
É possível controlar a tela multifuncional sem fio usando uma
unidade de controle remoto Raymarine.
O controle remoto usa uma conexão sem fio Bluetooth.

D12163-2
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1. Visor multifuncional.
2. Conexão Bluetooth.
3. Controle remoto Bluetooth Raymarine (por exemplo,

RCU-3).
Para usar o controle remoto, é necessário primeiro:
• Ativar o Bluetooth em Configurações do Sistema na tela
multifuncional.

• Parear a unidade de controle remoto com a tela multifuncional.

Princípios operacionais
Princípios operacionais do controle remoto
• Apenas um visor multifuncional pode ser operador por unidade
de controle remoto por vez. Você não pode emparelhar um
visor multifuncional com mais de um controle remoto por vez.

• Os três botões na unidade de controle remoto têm funções
diferentes dependendo do CONTEXTO no qual estão sendo
usados. Por exemplo, no aplicativo cartográfico, os botões
controlam funções diferentes do que na tela INÍCIO.

• Todas as funções são acessadas usando uma combinação
dos três botões. Para algumas funções, você deve pressionar
um botão MOMENTANEAMENTE. Você também pode
SEGURAR um botão para resposta contínua (por exemplo,
ajuste do alcance contínuo no aplicativo cartográfico).

• Os principais métodos de operação envolvem o uso dos
botões de "seta" PARA CIMA e PARA BAIXO para realçar
diferentes opções na tela. O botão ATALHO é usado para
selecionar (executar) as opções.

• Durante o processo de emparelhamento, você deve definir
qual dos botões de seta deseja que seja o botão "PARA
CIMA".

• O botão ATALHO pode ser personalizado e configurado para
operar uma entre várias funções usando o menu Configuração
do Sistema no visor multifuncional.

Pareamento com o controle remoto e
configuração dos botões PARA CIMA e
PARA BAIXO.
A unidade de controle remoto deve ser "pareada" com o
visor multifuncional que você deseja controlar. Em seu visor
multifuncional, com a tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. SelecioneWireless Connections (Conexões sem fio).
4. Selecione Bluetooth > On (Ativado).
5. Selecione New Bluetooth Connection (Nova conexão

Bluetooth).
Uma mensagem pop-up será exibida para confirmar que o
dispositivo conectado pode ser descoberto.

6. Selecione Ok para confirmar.
Uma lista dos dispositivos descobertos é exibida.

7. Na unidade de controle remoto, segure os botões PARA
CIMA e PARA BAIXO juntos por 10 segundos.
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8. Selecione a unidade de controle remoto na lista de
dispositivos.

9. Quando solicitado, pressione o botão de seta no controle
remoto que deseja configurar como o botão PARA CIMA. O
outro botão de seta será configurado automaticamente como
o botão PARA BAIXO.
Se o pareamento tiver sido bem-sucedido, será exibida a
mensagem "Pairing Success" (Pareamento bem-sucedido).
Se for exibida a mensagem “Pairing Failure” (Falha no
pareamento) ou “Pairing Timeout” (O pareamento atingiu o
tempo limite), repita as etapas de 1 a 8.

Personalizando o botão ATALHO
No seu aparelho multifunções, com a tela no homescreen:
1. Selecione Set-up.
2. Selecione Configuração de Sistema..
3. Selecione Dispositivos Externos.
4. Selecione Controle Remoto.
5. Selecione Configurar Tecla de Atalho.
6. Selecionar a função que pretende atribuir a tecla de atalho.
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4.18 Funções do controle remoto

Alcance

Botões

Par

Se lec ionar

ou

D12051-2

Botões de seta

Botão de atalho

Botão Aplicativo em que a função está disponível:

Funções padrão: Carta Radar Sonda Meteorologia Tela inicial

Alcance / zoom • Pressione a seta
PARA CIMA ou PARA
BAIXO para resposta
momentânea.

• Segure a seta PARA
CIMA ou PARA BAIXO
para resposta contínua.

Abrir tela Inicial. Atalho: Segurar

Selecione o aplicativo na
tela Inicial (na ordem da
esquerda para a direita, de
cima para baixo).

• Pressione a seta
PARA CIMA ou PARA
BAIXO para resposta
momentânea.

• Segure a seta PARA
CIMA ou PARA BAIXO
para resposta contínua.

Alterne os itens e opções de
menu nas caixas de diálogo
e solicitações (na ordem da
esquerda para a direita, de
cima para baixo).

• Pressione a seta
PARA CIMA ou PARA
BAIXO para resposta
momentânea.

• Segure a seta PARA
CIMA ou PARA BAIXO
para resposta contínua.

Posicione o waypoint na
posição da embarcação.

Atalho

Controle do reprodutor
de mídia (requer um
reprodutor de mídia
Bluetooth emparelhado com
o display multifuncional).

• Pressione a seta PARA
CIMA/PARA BAIXO para
a próxima trilha/trilha
anterior.

• Pressione o botão
ATALHO para
reproduzir/pausar.

Funções personalizáveis:

62 a Series / c Series / e Series



Botão Aplicativo em que a função está disponível:

Abrir tela Inicial. ATALHO

Alternar função ativa
(disponível apenas quando
várias funções são exibidas).

ATALHO

Reconectando a RCU
1. Quando você parear a RCU-3 com um display multifuncional,

é estabelecida uma conexão sem fio.

2. Quando você desliga o displaymultifuncional, ele perde sua
conexão com a RCU-3 após 10 minutos.

> 10 Minutes

=
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35

40

45

50
55 60 5

3. Para restaurar a conexão entre duas unidades, pressione e
segure o botão na RCU-3 por pelo menos três segundos.

=

3 Seconds

10

15

20
2530

Seconds
35

40

45

50
55 60 5

Observação: Você também precisará reconectar a RCU-3
conforme descrito acima se desativar e então reativar a
conexão Bluetooth no display multifuncional a qualquer
momento.
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4.19 Conexões Wi-Fi

Conexão de aplicativo móvel Raymarine
É possível usar um tablet e dispositivos smartphone compatíveis
como um visor de repetição sem fio ou controle remoto para
seu visor multifuncional.
Os aplicativos Raymarine permitem transmitir e/ou controlar
remotamente o que é exibido no visor multifuncional para um
dispositivo compatível, usando uma conexão Wi-Fi.
Para usar esse recurso, é necessário:
• Certificar-se de que o dispositivo seja compatível com o
aplicativo que deseja usar.

• Efetuar o download e instalar o aplicativo Raymarine
adequado, disponível na loja relevante.

• Ativar o Wi-Fi em Configurações do Sistema no visor
multifuncional.

• Ativar Wi-Fi no seu dispositivo compatível.
• Selecionar a conexão Wi-Fi Raymarine na lista de redes Wi-Fi
disponíveis no seu dispositivo compatível.

• Ativar o aplicativo Móvel relevante no menu Configurações do
Sistema no visor multifuncional.

Observação: O visor multifuncional atua como um ponto de
acesso Wi-Fi. Se seu dispositivo já se conectar a um ponto de
acesso para e-mail e Internet, é necessário reverter o ponto
de acesso para obter acesso novamente a e-mails e Internet.

Aplicativo marinho móvel Navionics
É possível sincronizar dados sem fio entre o visor multifuncional
(MFD) e um dispositivo móvel operando o aplicativo marinho
móvel Navionics.
A sincronização faz o download dos Dados Mais Atualizados da
Navionics do seu dispositivo móvel para o MFD e carrega os
registros de sonar do MFD para o dispositivo móvel. Waypoints
e rotas também podem ser sincronizados entre o dispositivo
móvel e o MFD.

D12166-3
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1 Servidores Navionics

2 Faça o download dos Dados Mais Recentes da Navionics
para o dispositivo móvel (necessária conexão com a Internet)

3 Dispositivo móvel executando aplicativo móvel Navionics

4 Faça o download dos Dados Mais Recentes da Navionics
para o MFD (necessária conexão Wi-Fi com MFD)

5 MFD

6 * Carregue as edições da Comunidade e Registros do Sonar
para o dispositivo móvel (necessária conexão Wi-Fi com MFD)

7 ** Carregue as edições da Comunidade e Registros do Sonar
para os servidores da Navionics (necessária conexão com
a Internet)

Observação:
* Para participar de Cartas de Sonar Navionics, o registro de
Sonar deve estar habilitado no MFD. Os Registros do Sonar
podem ser ativados no menu do aplicativo cartográfico: Menu
> Profundidade e Contorno > Registros do Sonar.
** Os registros do sonar devem ser carregados para os
servidores da Navionics de maneira anônima.

Para usar esse recurso, é necessário:

1. Efetuar o download e instalar o aplicativo Navionics Mobile
Marine, disponível na loja de aplicativos.

2. Assinar os Dados Mais Atualizados da Navionics.

3. Fazer o download dos dados mais recentes para o
dispositivo móvel.

4. Ativar o Wi-Fi em Configurações do Sistema no MDF.

5. Ativar Wi-Fi no seu dispositivo móvel.

6. Selecionar a conexão Wi-Fi do MFD na lista de redes Wi-Fi
disponíveis no seu dispositivo móvel.
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Capítulo 5: Montagem

Conteúdos do capítulo
• 5.1 Montagem - Nova Série a na página 66

• 5.2 Montagem - Nova Série c e Nova Série e na página 68
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5.1 Montagem - Nova Série a

Montagem
o visor pode ser montado em superfície.
Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:

• Selecionado um local adequado.

• Identificado as conexões de cabo e a rota que os cabos irão
percorrer.

• Desprendido o painel frontal.

D12585-2
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1. Verifique o local selecionado para a unidade. É necessária
uma área limpa e plana, com folga adequada atrás do painel.

2. Perfure ou abra os quatro furos de montagem na unidade

D12588-1
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3. Usando fita adesiva, fixe o modelo de corte adequado
fornecido com o produto no local selecionado.

4. Usando uma serra circular adequada (o tamanho é indicado
no modelo), faça um furo em cada canto da área de corte.

5. Com uma serra adequada, corte ao longo da borda da linha
de corte.

6. Certifique-se de que a unidade se ajuste à área removida e
então lixe em torno da borda áspera até que fique lisa.

7. Perfure quatro furos como indicado no modelo para inserir
os parafusos de fixação.

8. Posicione a gaxeta na unidade da tela e pressione
firmemente na borda.

9. Conecte os cabos de energia, dados e outros necessários
à unidade.

10.Deslize a unidade para o lugar e prenda usando os fixadores
fornecidos.

Observação: A gaxeta fornecida oferece uma vedação entre
a unidade e uma superfície ou caixa de bússola de montagem
adequadamente rígida e plana. A guarnição deve ser usada
em todas as instalações. Também pode ser necessário usar
um selante classificado para aplicações marítimas caso a
caixa de bússola ou a superfície de montagem não seja
completamente firme e plana ou tenha um acabamento de
superfície áspero.

Montagem do suporte (munhão)
O visor pode ser montado em um suporte de munhão.
Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:

• Selecionado um local adequado.

• Identificado as conexões de cabo e a rota que os cabos irão
percorrer.

• Anexado ao painel frontal.

D12578-2

1. Marque o local dos furos dos parafusos do suporte de
montagem na superfície de montagem selecionada.

2. Faça furos para os parafusos usando uma furadeira
adequada, garantindo que não haja nada que possa ser
danificado atrás da superfície.

3. Use os fixadores fornecidos com o suporte de montagem
para prender firmemente.

4. Encaixe o visor no suporte de montagem.

Painel frontal
Conectando a moldura frontal
O procedimento a seguir presume que a unidade já foi montada
na posição.
1. Cuidadosamente, levante uma das extremidades da película

de proteção da tela para que ela fique acessível para
remoção quando a instalação da unidade for concluída.

2. Certifique que o slot do cartão de memória está na posição
aberta.

3. Direcione a lateral inferior direita da moldura abaixo da
lingueta da porta do cartão de mapa e coloque a moldura
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sobre a parte frontal da tela, garantindo que os clipes na
extremidade inferior da moldura travem na posição.

D12586-1

4. Certifique-se de que a moldura está alinhada corretamente
com a tela, conforme exibido.

5. Aplique uma pressão firme e uniforme à moldura ao longo:
i. Das extremidades externas - trabalhe, a partir das

laterais, para cima e ao longo da extremidade superior
para garantir que elas travem firmemente na posição.

ii. Das extremidades internas - especialmente ao longo da
porta do cartão cartográfico, para garantir que a moldura
fique plana.

6. Verifique se o botão Power (Ligar/Desligar) e a porta do
cartão cartográfico estão livres para operarem.

Removendo a moldura frontal
Antes de continuar, certifique-se de que a porta do encaixe do
cartão de memória está aberta.

D12584-1
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Importante: Tenha cuidado ao remover a moldura frontal.
Não use nenhuma ferramenta para fazer alavanca na
moldura, pois isso pode causar danos.

1. Coloque os dois polegares na extremidade superior esquerda
da tela, nas posições indicadas no diagrama acima.

2. Coloque os dedos abaixo da moldura, nas posições
indicadas no diagrama acima.

3. Em um único movimento firme, aplique pressão à
extremidade externa da tela com seus polegares e puxe a
moldura na sua direção usando seus dedos.

A moldura deve se soltar facilmente da tela.

Montagem 67



5.2 Montagem - Nova Série c e Nova
Série e

Removendo a moldura traseira
É necessário remover a moldura traseira antes de realizar a
montagem em superfície do visor.

Observação: Estas etapas não se aplicam ao e165, pois ele
não necessita de um painel traseiro.

1. Remova a moldura frontal. Consulte as instruções fornecidas
à parte para realizar este procedimento.

D12184-3

e7 / e7D
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2. Remova os parafusos que fixam a moldura à tela (necessário
apenas para o e7 e e7D).

3. Remova com cuidado a moldura da tela, puxando a moldura
suavemente ao longo das:
i. Extremidades externas - puxe a partir das laterais para

cima e ao longo da extremidade superior, garantindo que
os clipes se soltem totalmente do visor.

ii. Extremidades internas - certifique-se de que a moldura
foi completamente removida do visor.

Observação: Somente o e7 e o e7D possuem parafusos
de fixação para a moldura traseira. As outras variantes do
visor multifuncional possuem clipes que mantêm a moldura
traseira no lugar.

Montagem em superfície
O visor pode ser montado em superfície.
Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:

• Selecionado um local adequado.

• Identificado as conexões de cabo e a rota que os cabos irão
percorrer.

• Desprendido o painel frontal.

D12271-2

1. Verifique o local selecionado para a unidade. É necessária
uma área limpa e plana, com folga adequada atrás do painel.

2. Usando fita adesiva, fixe o modelo de corte adequado
fornecido com o produto no local selecionado.

3. Usando uma serra circular adequada (o tamanho é indicado
no modelo), faça um furo em cada canto da área de corte.

4. Com uma serra adequada, corte ao longo da borda da linha
de corte.

5. Certifique-se de que a unidade se ajuste à área removida e,
então, lixe em torno da borda áspera até que fique lisa.

6. Perfure quatro furos como indicado no modelo para aceitar
os dispositivos de fixação.

7. Posicione a gaxeta na unidade da tela e pressione
firmemente na borda.

8. Conecte os cabos de energia, dados e outros necessários
à unidade.

9. Deslize a unidade para o lugar e prenda usando os fixadores
fornecidos.

Observação: A gaxeta fornecida oferece uma vedação entre
a unidade e uma superfície ou caixa de bússola de montagem
adequadamente rígida e plana. A guarnição deve ser usada
em todas as instalações. Também pode ser necessário usar
um selante classificado para aplicações marítimas caso a
caixa de bússola ou a superfície de montagem não seja
completamente firme e plana ou tenha um acabamento de
superfície áspero.

Conectando a moldura traseira
A moldura traseira deve estar encaixada caso você deseje usar
um suporte de montagem para montar a unidade.

Observação: Estas etapas não se aplicam ao e165, pois ele
não necessita de um painel traseiro.

1. Remova a moldura frontal. Consulte as instruções fornecidas
à parte para realizar este procedimento.

2. Posicione a moldura sobre a parte traseira do visor,
garantindo que ele esteja corretamente alinhado com a tela.
Aplique uma pressão firme e uniforme à moldura ao longo
das:
i. Extremidades externas - pressione, a partir das laterais,

para cima e ao longo da extremidade superior para
garantir que elas travem firmemente na posição.
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ii. Extremidades internas - certifique-se de que a moldura
fique plana em relação à unidade.

D12183-3

e7 / e7D
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3. Use os parafusos fornecidos para fixar a moldura ao visor
(somente e7 e e7D).

Montagem do suporte (munhão)
O visor pode ser montado em um suporte de munhão.

Observação: O suporte de montagem é fornecido com as
variantes de visor e7 e e7D de visor. Para todas as outras
variantes, o suporte é um acessório opcional. Consulte a
seção Peças sobressalentes e acessórios deste manual para
obter detalhes.

Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:

• Selecionado um local adequado.

• Identificado as conexões de cabo e a rota que os cabos irão
percorrer.

• Conectando a moldura frontal
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1. Marque o local dos furos dos parafusos do suporte de
montagem na superfície de montagem selecionada.

2. Faça furos para os fixadores usando uma furadeira
adequada, garantindo que não haja nada que possa ser
danificado atrás da superfície.

3. Use os fixadores fornecidos com o suporte de montagem
para prender firmemente.

4. Encaixe a unidade da tela no suporte de montagem.

Painel frontal
Conectando a moldura frontal
O procedimento a seguir presume que a unidade já foi montada
na posição.
1. Cuidadosamente, levante uma das extremidades da película

de proteção da tela para que ela fique acessível para
remoção quando a instalação da unidade for concluída.

2. Certifique que o slot do cartão de memória está na posição
aberta.

3. Direcione a lateral inferior direita da moldura abaixo da
lingueta da porta do cartão de mapa e coloque a moldura
sobre a parte frontal da tela, garantindo que os clipes na
extremidade inferior da moldura travem na posição.
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4. Certifique-se de que a moldura está alinhada corretamente
com a tela, conforme exibido.

5. Aplique uma pressão firme e uniforme à moldura ao longo:
i. Das extremidades externas - trabalhe, a partir das

laterais, para cima e ao longo da extremidade superior
para garantir que elas travem firmemente na posição.

ii. Das extremidades internas - especialmente ao longo da
porta do cartão de caixa, para garantir que a moldura
fique plana.

6. Verifique se todos os botões de controle estão livres para
operação.

Removendo a moldura frontal
Antes de continuar, certifique-se de que a porta do slot do cartão
de memória está aberta.

D12275-1
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Importante: Tenha cuidado ao remover a moldura frontal.
Não use nenhuma ferramenta para fazer alavanca na
moldura, pois isso pode causar danos.

1. Coloque os dois polegares na extremidade superior esquerda
da tela, nas posições indicadas no diagrama acima.

2. Coloque os dedos abaixo da moldura, nas posições
indicadas no diagrama acima.

3. Em um único movimento firme, aplique pressão à
extremidade externa da tela com seus polegares e puxe a
moldura na sua direção usando seus dedos.

A moldura deve se soltar facilmente da tela.
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Capítulo 6: Introdução

Conteúdos do capítulo
• 6.1 Energia do visor na página 72

• 6.2 Controles da Nova Série a na página 72

• 6.3 Controles e7 / e7D na página 73

• 6.4 Controles c95 / c97 / c125 / c127 / e95 / e97 / e125 / e127 / e165 na página 73

• 6.5 Visão geral da tela inicial — Somente visores de toque na página 75

• 6.6 Visão geral da tela inicial — Série c / Série e na página 75

• 6.7 Páginas na página 77

• 6.8 Aplicativos na página 79

• 6.9 Controles de tela dividida na página 80

• 6.10 Visão geral da tela na página 81

• 6.11 Operações básicas de tela sensível ao toque na página 84

• 6.12 Gestos multitoque na página 85

• 6.13 Procedimentos de configuração inicial. na página 85

• 6.14 Habilitando o controle de piloto automático na página 87

• 6.15 Identificação do motor na página 88

• 6.16 Ativando as funções AIS na página 90

• 6.17 Atualizações de software na página 90
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6.1 Energia do visor

Ligando a tela
1. Pressione o botão POWER (LIGA/DESLIGA) uma vez.
2. Selecione Aceitar para confirmar a mensagem de renúncia.

Ligando a tela
1. Aperte o botão LIGAR.
2. Pressione o botão OK para aceitar a mensagem de renúncia.

Desligando o visor
1. Mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR pressionado até que

a contagem regressiva chegue a zero.

Observação: Se o botão LIGAR/DESLIGAR for liberado
antes de a contagem atingir zero, o desligamento é cancelado.

Modo de Espera (PowerSave)
No modo PowerSave, todas as funções do visor multifuncional
permanecem ativas, mas a unidade é colocada em um estado
de baixa energia. As luzes de LED ao redor do controlador
Giratório piscarão uma vez a cada 1,5 segundos para indicar
que a unidade está no modo PowerSave. O modo PowerSave
é cancelado pressionando um botão físico ou quando ocorre
um evento de alarme.

D12367-1

Observação: Para garantir a segurança do usuário, o
recurso PowerSave não estará disponível se:

• quaisquer radares conectados forem ligados

• o visor multifuncional estiver fornecendo controle do piloto
automático em um sistema sem um comando do piloto
dedicado e o piloto automático estiver ativado.

Ativando o modo PowerSave
Para ativar o modo PowerSave, siga as etapas abaixo.
1. Garanta que quaisquer radares conectados ao sistema

estejam desligados.
2. Aperte o botão LIGAR.

O menu de atalhos é exibido.
3. Selecione Modo PowerSave.

Os displays multifuncionais agora estão no modo
PowerSave.

4. É possível a unidade do modo PowerSave a qualquer
momento pressionando um botão físico no display
multifuncional.

Observação: O modo PowerSave é cancelado
automaticamente caso ocorra um evento de alarme.

6.2 Controles da Nova Série a

D12577-1
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Descrição Funções

1 Tela sensível
ao toque

Toque na tela para operar as funções, incluindo
todas as operações do menu.

2 Ligar/Desli-
gar

• Pressione uma vez para LIGAR a unidade.

• Quando a unidade estiver ligada, pressione o
botão Ligar/Desligar novamente para ajustar
o brilho, efetuar uma captura de tela, acessar
o modo Economia de energia ou acessar os
controles de energia dos dispositivos externos.

• Pressione e segure para DESLIGAR a unidade.

• Se um piloto integrado estiver ativado, pressione
e segure o piloto automático no modo de
ESPERA.

3 Entrada do
leitor de
cartão

Abra a porta do cartão para inserir ou remover um
cartão MicroSD. Há uma entrada de leitor de cartão,
usada para gráficos eletrônicos e arquivamento de
dados de waypoint, rota, caminho e configurações.
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6.3 Controles e7 / e7D

D12179-1
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Descrição Funções

1 Tela sensível
ao toque

você pode tocar na tela para operar muitas funções
comuns, incluindo todas as operações do menu.

2 Menu Acessa os menus. Pressione novamente para
fechar os menus.

3 UniControl Fornece um joystick, controle rotatório e botão OK
para usar menus e aplicativos.

4 Voltar Pressione para voltar ao menu ou nível de diálogo
anterior.

5 WPT / MOB • Pressione e solte para acessar as opções de
waypoint. Pressione novamente para colocar
um waypoint.

• Pressione e segure para colocar um marcador
de Homem ao mar (MOB) na sua posição atual.

6 Ligar/Desligar • Pressione uma vez para LIGAR a unidade.

• Quando a unidade estiver ligada, pressione o
botão Ligar/Desligar novamente para ajustar
o brilho, efetuar uma captura de tela, acessar
o modo Economia de energia ou acessar os
controles de energia dos dispositivos externos.

• Pressione e segure para DESLIGAR a unidade.

• Se um piloto integrado estiver ativado,
pressione e segure o piloto automático no modo
de ESPERA.

7 Entrada do
leitor de
cartão

Abra a porta do cartão para inserir ou remover
um cartão MicroSD. Há duas entradas para
cartão (indicadas como 1 e 2), usadas para
cartas eletrônicas e arquivamento de dados de
configurações, waypoint, rotas e caminhos.

6.4 Controles c95 / c97 / c125 / c127 /
e95 / e97 / e125 / e127 / e165
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Descrição Funções

1 Tela sensível
ao toque

você pode tocar na tela para operar muitas
funções comuns, incluindo todas as operações do
menu.

2 Início Pressione para voltar à tela inicial.

3 Menu Acessa os menus. Pressione novamente para
fechar os menus.

4 UniControl Fornece um joystick, controle rotatório e botão OK
para usar menus e aplicativos.

5 Voltar Pressione para voltar ao menu ou nível de diálogo
anterior.

6 Aproxi-
mar/afastar
o alcance

Pressione menos (-) para afastar o alcance e mais
(+) para aproximar

7 WPT / MOB • Pressione e solte para acessar as opções de
waypoint. Pressione novamente para colocar
um waypoint.

• Pressione e segure para colocar um marcador
de Homem ao mar (MOB) na sua posição atual.

8 Ligar/Desligar • Pressione uma vez para LIGAR a unidade.

• Quando a unidade estiver ligada, pressione o
botão Ligar/Desligar novamente para ajustar
o brilho, efetuar uma captura de tela, acessar
o modo Economia de energia ou acessar os
controles de energia dos dispositivos externos.

• Pressione e segure para DESLIGAR a unidade.

9 Entrada do
leitor de
cartão

Abra a porta do cartão para inserir ou remover
um cartão MicroSD. Há duas entradas para
cartão (indicadas como 1 e 2), usadas para
cartas eletrônicas e arquivamento de dados de
configurações, waypoint, rotas e caminhos.

10 Piloto • Pressione para desativar o piloto automático
integrado.

• Pressione e segure para ativar o modo
Automático no piloto automático integrado.

11 Trocar painel
ativo

Pressione no interruptor para trocar o painel ativo
(em páginas de tela dividida).

Introdução 73



UniControl
Sem toque, HybridTouch e teclado remoto incluem um
UniControl que consiste em Rotatório, Joystick e controle de
botão de pressão.

D12180-1
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1. Rotatório — use o controle rotatório para selecionar itens
de menu, mover o cursor na tela e ajustar o alcance nos
aplicativos de radar e carta.

2. Joystick — use para mover a posição do cursor nos
aplicativos, rolar a carta, os aplicativos do sonar de pesca e
de meteorologia para cima, para baixo, para a esquerda e
direita ou alternar entre as páginas de dados no aplicativo
de dados.

3. Botão OK — pressione a extremidade do joystick para
confirmar a seleção ou entrada.

Ícones de toque
Os visores multifuncionais com tela sensível ao toque podem
usar os ícones VOLTAR e FECHAR para passar pelos
diferentes níveis de menus disponíveis em cada aplicativo.

Voltar— volta um nível (mesmo efeito de pressionar o botão
VOLTAR).

Fechar — fecha todos os menus abertos (mesmo efeito de
pressionar o botão MENU).

Usando o cursor
O cursor é usado para mover-se pela tela.
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O cursor aparece na tela como uma cruz branca.
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Se o cursor não for movido por um breve período, ele
muda para um círculo com uma cruz dentro para facilitar
sua localização na tela.
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O cursor é sensível a contexto. Quando ele é posicionado
sobre um objeto, como um waypoint ou recurso de carta,
ele muda de cor e uma informação de rótulo associada
ao objeto é exibida.

Lista de rótulos do cursor

Rótulo Recurso Aplicativo

A/B Linha da régua Carta

AIS Alvo AIS Carta

COG Vetor de Rumo em
relação ao fundo

Carta

CTR Centro do radar Radar

FLT EBL/VRM flutuante Radar

GRD Zona de proteção Radar

HDG Vetor de rumo Carta

MARPA Alvo do MARPA Radar

MOB Marcador de Homem
ao mar

Carta, Radar

POS Posição da
embarcação

Carta

RTE Trajeto da rota Carta

SHM Marcador de rumo do
navio

Radar

MARÉ Indicador de maré Carta

CAMINHO Linha do caminho Carta

VRM/EBL VRM e EBL, 1 ou 2 Radar

VENTO Indicador de vento Carta

WPT Waypoint Carta, Radar
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6.5 Visão geral da tela inicial —
Somente visores de toque
A tela inicial fornece um ponto de acesso central ao aplicativo,
aos dados e às configurações do visor.

• A tela inicial também fornece acesso rápido aos seus
dados (waypoints, rotas, caminhos, imagens e vídeos) e
configurações de backup.

• A tela inicial consiste em várias páginas da tela inicial. Envie
a tela para a esquerda ou para a direita com o dedo para rolar
pelas páginas da tela inicial disponíveis.

• Cada página da tela inicial consiste em vários ícones. Os
aplicativos são iniciados ao selecionar o ícone relevante.
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Item da tela Descrição

1 Waypoint — selecione o ícone para acessar a lista de
waypoints. Selecione e segure o ícone para colocar um
marcador de Homem ao mar (MOB) na posição atual da
sua embarcação.

2 Meus dados— esse ícone permite gerenciar de maneira
central seus dados, incluindo listas de rotas, caminhos e
waypoints. Também é possível acessar imagens e vídeos
salvos e configurações de backup.

3 Personalizar — selecione esse ícone para configurar
páginas de aplicativo e preferências do visor.

4 Configuração — selecione esse ícone para acessar os
menus de configuração do sistema.

5 Ícone — cada ícone representa uma página do
aplicativo. Uma página pode exibir vários aplicativos
simultaneamente.

6 Barra de status—os ícones de status confirmam o status
dos equipamentos conectados externamente, incluindo
GPS, AIS, radar, sonar e unidades de piloto automático.

6.6 Visão geral da tela inicial — Série
c / Série e
A tela inicial fornece um ponto de acesso central ao aplicativo,
aos dados e às configurações da tela.

• A tela inicial também fornece acesso rápido aos seus
dados (waypoints, rotas, caminhos, imagens e vídeos) e
configurações de backup.

• A tela inicial consiste em várias páginas da tela inicial. Toque
na tela para a esquerda ou para a direita com o dedo para
rolar pelas páginas da tela inicial disponíveis.

• Cada página da tela inicial consiste em vários ícones. Os
aplicativos são iniciados ao selecionar o ícone relevante.
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Item da
tela Descrição

1 Bloquear Visor — (somente visores HybridTouch) selecione
esse ícone para bloquear a tela sensível ao toque, evitando uso
acidental. Para desbloquear, use o UniControl para desmarcar
o ícone Bloquear visor.

2 Meus dados — esse ícone permite gerenciar de maneira
central seus dados, incluindo listas de rotas, caminhos e
waypoints. Também é possível acessar imagens e vídeos
salvos e configurações de backup.

3 Personalizar— selecione esse ícone para configurar páginas
de aplicativo e preferências do visor.

4 Configuração— selecione esse ícone para acessar os menus
de configuração do sistema.

5 Ícone— cada ícone representa uma página do aplicativo. Uma
página pode exibir vários aplicativos simultaneamente.

6 Barra de status— os ícones de status confirmam o status dos
equipamentos conectados externamente, incluindo GPS, AIS,
radar, sonar e unidades de piloto automático.

Acessando a tela inicial
A tela inicial pode ser acessada de qualquer aplicativo.
Para acessar a tela inicial, siga as etapas abaixo:
1. Selecione o ícone na tela inicial.

Acessando a tela inicial
A tela inicial pode ser acessada a partir de qualquer aplicativo.
Para acessar a tela inicial, siga as etapas abaixo:
1. Aperte o botão Início.

Observação: O e7 e o e7D têm um botão de Menu e
Início combinados. Para acessar a tela inicial, pressione
e mantenha pressionado o botão Menu/Início por três
segundos.
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Símbolos de status da barra de dados
Os símbolos de status na barra de dados confirmam se as
conexões adequadas ao seu sistema foram feitas.
Os símbolos mostram o estado para o seguinte:

• Scanner do radar.

• Receptor/transceptor AIS.

• Módulo de sonar.

• Receptor do GPS.

• Piloto automático

Símbolos de status do piloto automático
O status do piloto automático é indicado na barra de dados.

Símbolo Descrição

O piloto automático está no modo de Espera.

O piloto automático está no modo Rastrear.

O piloto automático está no modo
Automático.

Nenhum piloto automático detectado.

Alarme de piloto automático ativo.

Modo de esquiva ativo.

Modo de pesca ativo.

Calibração do piloto automático.

Direção hidráulica ativa.

Modo de biruta ativo.

Símbolos de status do scanner do radar
O status do modo de ativação do scanner do radar é indicado
na barra de dados.

Símbolo

Modo de
energia
do radar Descrição

Transmis-
são (TX)

Ícone giratório, indicando que o scanner
está ativado e transmitindo. Quando
SCANNER está ATIVADO, selecione esse
modo para ativá-lo. Esse é o modo normal
de operação.

Standby
(STBY)

Ícone estático, indicando que o scanner
está ativado, mas não transmitindo, e que
a antena não está girando. O scanner
não transmite e os dados do radar são
removidos da tela. Esse é um modo
de economia de energia usado quando
o radar não é necessário por breves
períodos. Quando você retorna ao modo
de transmissão, o magnétron não precisar
aquecer novamente. Esse é o modo
padrão.

Desati-
vado

O scanner é desligado quando o radar
não é necessário, mas o visor está em
uso para outros aplicativos, como o
cartográfico. Quando selecionado, o
sistema faz uma contagem regressiva.
Durante esse período, não é possível ligar
o scanner novamente.

Transmis-
são tem-
porizada

O scanner alterna entre
ativado/transmitindo e modo de espera.
O scanner entra no modo de economia
de energia quando não é necessário uso
constante do radar.

Símbolos de status AIS
O status AIS é indicado por um símbolo na barra de dados.

Símbolo Descrição

A unidade AIS está ligada e operando.

O AIS está indisponível no momento.

A unidade AIS está desligada ou
desconectada.

A unidade AIS está no Modo silencioso.

A unidade AIS está no Modo silencioso, com
alarmes ativos.

A unidade AIS está conectada e ligada, mas
possui alarmes ativos.

A unidade AIS está conectada e ligada,
mas o alarme de perigoso e perdido está
desativado.
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Símbolos de status do sonar
O status do módulo de sonar é indicado na barra de dados.

Símbolo Descrição

Símbolo em movimento: o módulo
de sonar está conectado e
transmitindo.

Símbolo estático: o módulo de
sonar está conectado, mas não
transmitindo.

Símbolo esmaecido: o módulo de
sonar não está conectado ou não
foi detectado.

Símbolos do status do GPS
O status do receptor do GPS é indicado na barra de dados.

Símbolo Descrição

Um receptor de GPS está conectado
e obteve uma posição.

Um receptor de GPS não está
conectado ou não pode obter uma
posição.

6.7 Páginas
As páginas são usadas para exibir funções.
As páginas são acessadas usando os ícones na Tela Inicial.
Cada página pode exibir mais de um aplicativo.
• Você pode configurar e exibir até quatro aplicativos por página
usando visores multifuncionais da Série c, Série e ou Série
gS, exceto pelo visor multifuncional e7 e e7D.

• Os visores multifuncionais da Série a e7/e7D somente podem
configurar e exibir até dois aplicativos por página.

• A Série a e os visores e7/e7D podem, no entanto, exibir
até quatro aplicativos por página se eles estiverem
compartilhando a tela inicial de um visor multifuncional que
tenha páginas com até quatro aplicativos configurados.

As páginas podem ser personalizadas, permitindo agrupar seus
aplicativos em diferentes páginas, cada uma projetada para
um fim específico. Por exemplo, você poderia ter uma página
que incluísse as funções cartográficas e o sonar de pesca,
adequados para pesca, e outra página incluindo as funções
cartográficas e de dados, adequados para navegação geral.

Ícone para uma página apresentando
um único aplicativo.

Ícone para uma página apresentando
vários aplicativos.

Você também pode definir o layout para cada página que
determina como os aplicativos são organizados na tela.

Configurando a página de Inicialização
Você pode configurar o visor multifuncional para mostrar uma
página, em vez da Tela Inicial, na inicialização.
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.
3. Selecione Página inicial.

Uma lista de opções é exibida.
• Tela inicial — A tela inicial é exibida após a inicialização
• Última página — A última página visualizada é exibida
após a inicialização

• Escolher página — A página que você selecionar será
exibida após a inicialização

4. Se estiver selecionando Escolher página, a tela Inicial é
exibida.

5. Selecione o ícone para a página que deseja exibir quando
o visor for ligado.

A configuração de página inicial se aplica a cada visor individual
e não é compartilhada automaticamente em visores ligados em
rede.
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Mudando uma página existente na tela inicial
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Editar página.
4. Selecione o ícone da página que deseja alterar.

As opções do menu Personalizar são exibidas.
5. Selecione o layout de página adequado (por exemplo “Tela

dividida”).
6. Selecione os aplicativos que deseja exibir na página, seja

selecionando o item de menu relevante ou arrastando-o
sobre a página exibida.

7. Selecione Concluir.
O diálogo Renomear página é exibido.

8. Use o teclado virtual para nomear a página e depois
selecione Salvar.

Alterando uma página vazia
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Editar página.
4. Selecione um ícone de página vazia (chamado

"Personalizar").
As opções do menu Personalizar são exibidas.

5. Selecione o layout de página adequado (por exemplo “Tela
dividida”).

6. Selecione os aplicativos que deseja exibir na página, seja
selecionando o item de menu relevante ou arrastando-o
sobre a página exibida.

7. Selecione Concluir.
O diálogo Renomear página é exibido.

8. Use o teclado virtual para nomear a página e depois
selecione Salvar.

Movendo uma página na tela inicial.
Na tela inicial:
1. Selecione o ícone Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Trocar página.
4. Selecione o ícone da página que você deseja mover.
5. Selecione o ícone da página que deseja trocar de posição.

O ícone da página é movido para a nova posição.

Renomeando uma página na tela inicial
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione o ícone Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Renomear página.
4. Selecione a página que você deseja renomear.

O teclado virtual é exibido.
5. Usando o teclado virtual, insira o novo nome para a página.
6. Selecione SALVAR.

Excluindo uma página da tela inicial
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione o ícone Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Excluir página.
4. Selecione a página que você deseja excluir.

A página é excluída.

Redefinir a tela inicial para as configurações
padrão
Na tela inicial:

1. Selecione o ícone Personalizar.
2. Selecione Tela inicial.
3. Selecione Redefinir.

Uma mensagem de aviso é exibida solicitando confirmação.
4. Selecione Sim para redefinir a tela inicial para o intervalo

padrão de páginas ou Não para cancelar a operação.
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6.8 Aplicativos
Aplicativo cartográfico — fornece uma
visualização gráfica em 2D ou 3D das suas
cartas para ajudá-lo a navegar. As funções
waypoint, rota e caminho possibilitam navegar
para um local específico, criar e navegar em
rotas ou registrar onde você esteve. Cartões
cartográficos fornecem níveis superiores de
detalhes e visualizações em 3D.

Aplicativo de sonar de pesca — com um
transdutor e um visor multifuncional com o
sonar já incluído ou instalado a um Módulo de
Sonar Digital (DSM) adequado, é possível usar
o aplicativo de sonar para ajudar a distinguir
com exatidão diferentes tamanhos de peixe,
estrutura do fundo e obstáculos submarinos.
Também é possível visualizar dados de
profundidade e temperatura do mar e marcar
pontos de interesse, como pontos de pesca ou
destroços.

Aplicativo de radar — com um scanner de
radar adequado, é possível usar o aplicativo de
radar para rastrear alvos e medir distâncias e
azimutes. Diversas predefinições de ganho e
cor automáticas são fornecidas para ajudar a
obter um melhor desempenho de sua antena
de radar.

Aplicativo de dados — visualize dados do
sistema e do instrumento no visor multifuncional
para diversos instrumentos disponíveis. Use
o joystick ou a tela sensível ao toque para
navegar pelas páginas de dados disponíveis.

Aplicativo climático — (apenas América do
Norte) Com um receptor climático adequado
conectado ao sistema, o aplicativo climático
sobrepõe gráficos históricos, em tempo real e
de previsão climática em um mapa mundial.

Aplicativo de câmera térmica — visualize
e controle uma câmera de imagem térmica
compatível usando o visor multifuncional.

Aplicativo de câmera — visualize uma fonte
de vídeo ou câmera no visor multifuncional.

Visualizador de documentos — visualize os
documentos PDF armazenados em um cartão
MicroSD.

Aplicativo FUSION Link — vincule e
controle um sistema de entretenimento Fusion
compatível usando seu visor multifuncional.

Aplicativo de áudio Sirius — controle o rádio
Sirius usando seu visor multifuncional.

Manual do usuário— Abre a versão em inglês
do manual do usuário do produto armazenada
no visor. Para abrir manuais do usuário
traduzidos no cartão de memória, use o Doc
Viewer.
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6.9 Controles de tela dividida
Ao visualizar uma página com mais de um aplicativo exibido,
é possível alternar entre aplicativos da visualização de tela
dividida para a visualização em tela inteira.
Exemplo 1 — Página com tela dividida

Exemplo 2 — Aplicativo de sonar de pesca expandido para
tela inteira

Selecionando a janela ativa
Ao visualizar uma página de tela dividida, é possível selecionar
o aplicativo ativo e visualizá-lo em tela inteira seguindo as
etapas abaixo.
Com uma página apresentando diversos aplicativos em
exibição:
1. Toque em qualquer lugar dentro do aplicativo que você

deseja ativar.
Será exibida uma borda em torno do aplicativo, indicando
que ele está ativo.

2. Selecione Menu.
3. Selecione Tela inteira para visualizar o aplicativo ativo em

tela inteira, ou
4. Selecione Tela dividida para voltar à visualização de tela

dividida.

Selecionando a janela ativa usando
controles sem toque
Ao visualizar uma página de tela dividida, é possível selecionar
o aplicativo ativo e visualizá-lo em tela inteira usando os botões
físicos do MFD ou um teclado remoto.
Com uma página apresentando diversos aplicativos em
exibição:

1. Pressione o botão Trocar ativo.
A pop-up do painel ativo será exibida:

2. Pressione o botão Alternar painel ativo ou use o Controle
rotatório para alternar o aplicativo ativo.

3. Use os controles Aumentar alcance ou Diminuir alcance
para alternar o aplicativo ativo entre as exibições de tela
dividida e tela inteira.

Selecionando a janela ativa — e7/e7D
Ao visualizar uma página de tela dividida, é possível selecionar
o aplicativo ativo e visualizar a tela inteira em um e7/e7D com a
trava do visor habilitada seguindo as etapas abaixo.
Com uma página apresentando vários aplicativos em exibição:
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione Cycle application (Alternar aplicativo).

Selecionar alternar aplicativos alterna entre os aplicativos
disponíveis.

3. Selecione Fullscreen (Tela inteira) para visualizar o
aplicativo ativo em tela inteira, ou

4. Selecione Splitscreen (Tela dividida) para voltar à
visualização de tela dividida.

Trocando o painel ou visor ativo usando o
teclado
O botão Alternar Ativo é usado para alternar o painel ativo em
uma página de múltiplos aplicativos e/ou para alternar o visor
ativo.
Com vários visores conectados e/ou uma página de múltiplos
aplicativos exibida:

Sequência de alternância

D12880-1
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1. Pressione o botão Alternar Ativo para entrar no modo de
alternar.

2. Use o Controle rotatório para alternar entre os painéis e/ou
visores disponíveis.

O teclado alternará através dos visores na ordem em que
foram emparelhados. Em páginas de múltiplos aplicativos,
os botões de Alcance podem ser usados para trocar o
aplicativo ativo entre tela inteira e tela dividida.

3. Pressione o botão Voltar ou o botão Alternar Ativo para
sair do modo de alternância.
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6.10 Visão geral da tela

D12196-2
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Item da tela Descrição

1 Início

• Visores com tela sensível ao toque— Selecione o
ícone Início na tela para acessar a tela inicial.

• Visores não sensíveis ao toque e HybridTouch—
Use o botão Início físico para acessar a tela inicial.

2 Barra de dados — fornece informações sobre sua
embarcação e seu ambiente. O tipo de informações
na barra de dados pode ser personalizado a partir do
menu Tela inicial > Personalizar > Configuração da
barra de dados, se necessário.

3 Menu — as opções de menu são específicas para o
aplicativo que você está usando no momento.

4 Barra de status — fornece informações específicas
para cada aplicativo. Essas informações não podem
ser editadas ou movidas.

5 Menu de contexto — fornece informações e opções
específicas para cada aplicativo.

6 Opções de menu — opções de menu são exibidas
quando você selecionar o ícone Menu.

7 Mensagens pop-up — alertam sobre uma situação
(como um alarme) ou função indisponível. Mensagens
pop-up podem exigir uma resposta de você — por
exemplo, selecione OK para silenciar alarmes.

Menus
Os menus permitem definir configurações e preferências.
Os menus são usados em:

• Tela inicial — para configurar seu visor multifuncional e
equipamento conectado externamente.

• Aplicativos— para definir as configurações para o aplicativo
em particular.

D12281- 4

3

4

5

1 2

Item da tela Descrição

1 Voltar — Em visores com tela sensível ao toque, você
pode pressionar o ícone na tela << (voltar) para voltar a um
menu anterior. Em visores sem tela sensível ao toque ou
visores HybridTouch, use o botão Voltar.

2 Fechar — Em visores com tela sensível ao toque, você
pode pressionar o ícone na telaX (fechar) para voltar a um
menu anterior. Em visores sem tela sensível ao toque ou
visores HybridTouch, use o botão Voltar para retornar fora
da estrutura do menu.

3 Opção de menu selecionada — a opção de menu
selecionada no momento será realçada.

4 Barra de rolagem— indica que mais itens de menu estão
disponíveis ao rolar o menu. Nos visores com tela sensível
ao toque, para rolar pelos itens de menu disponíveis,
pressione e mantenha pressionado o menu com seu dedo
e arraste para cima ou para baixo. Em visores sem tela
sensível ao toque ou visores HybridTouch, use o Controle
rotatório.

5 Interruptor liga/desliga— Nos visores com tela sensível
ao toque, é possível selecionar itens de menu na tela para
alternar os recursos entre Ligado ou Desligado para ativar
ou desativar a função. Em visores sem tela sensível ao
toque ou visores HybridTouch, use o botão OK para Ligar
ou Desligar a função.

Diálogos
Diálogos são menus em tela inteira que permitem gerenciar
itens de dados como waypoints e rotas.
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Item da tela Descrição

1 Voltar

• Visores com tela sensível ao toque — Selecione o
ícone Voltar na tela para voltar ao menu anterior.

• Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch
— Use o botão Voltar para voltar ao menu anterior.

2 Ícones de função — Alguns diálogos incluem ícones
que podem ser selecionados para acessar funções
adicionais. Por exemplo, no diálogo Lista deWaypoints,
o ícone Classificar por pode ser usado para alterar a
maneira como a lista de waypoints é classificada.

3 Item de Menu / Lista

• Visores com tela sensível ao toque — tocar
momentaneamente em um item seleciona o item e
exibe o menu de opções automaticamente.

• Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch
— Use o Controle rotatório para destacar um item
e o botão Ok para selecioná-lo e exibir o menu de
opções do item.
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Item da tela Descrição

4 Fechar

• Visores com tela sensível ao toque — Selecione o
ícone Fechar na tela para fechar o diálogo.

• Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch
— Use o botão Voltar para fechar o diálogo.

5 Barra de rolagem

• Em visores com tela sensível ao toque — Para
rolar pelos itens de menu disponíveis, pressione e
mantenha o dedo na barra de rolagem e arraste
para cima ou para baixo.

• Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch
— Para rolar pelos itens de menu disponíveis, use o
Controle rotatório.

Página de atalhos
Várias funções úteis podem ser acessadas na página Atalhos.

D13004-1

1

3

5

7

8

4

2

6

1 Reduzir o brilho da tela

2 Aumentar o brilho da tela

3 Ativar/desativar radar

4 Espera do radar/transmissão do radar

5 Espera do piloto automático (durante navegação ativa)

6 Exibir de diálogo controle do piloto.

7 Modo PowerSave

8 Captura de tela

Diálogos de edição
Diálogos de edição permitem que você edite os detalhes dos
itens de dados armazenados no visor multifuncional, como
waypoints, rotas e rastros.

Selecionar um campo de texto exibe o teclado na tela, que pode
ser usado para editar os detalhes.

Editando informações em janelas
Com a janela em exibição:
1. Selecione o campo que você deseja editar.

O teclado é exibido na tela:

2. Use o teclado virtual na tela para fazer alterações.
3. Selecione SALVAR para salvar as alterações.

Inserindo caracteres especiais ou acentuados
Com o teclado na tela exibido:
1. Selecione a tecla àèò no teclado na tela.
2. Selecione o caractere que deseja acentuar.

Os caracteres acentuados disponíveis são exibidos acima
do campo de inserção de texto.

3. Para caracteres com que possuem múltiplos acentos
disponíveis, use a tecla de caractere para alternar entre eles.

4. Selecione a tecla àèò para inserir o caractere.

Itens de menu numéricos
Itens de menu numéricos exibem dados numéricos e permitem
selecionar um valor predefinido ou aumentar e reduzir o valor
conforme o necessário.

Editando configurações numéricas
Para editar valores numéricos, é possível usar o controle de
ajuste numérico na tela, teclado de ajuste numérico na tela ou
Controle rotatório em um visor sem toque ou HybridTouch para
aumentar ou reduzir valores numéricos.

D12567-2
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1. Selecione o campo de dados numéricos que deseja editar.
O controle de ajuste numérico é exibido.
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2. Ajuste a configuração para o valor necessário usando:
i. O Controle rotatório — Visores em tela sensível ao

toque ou HybridTouch ou
ii. Setas Para cima e Para baixo na tela — Visores com

tela sensível ao toque.
3. Para acessar o teclado numérico na tela:

• Operação de toque — Selecione o ícone de teclado na
tela no controle de ajuste numérico.

• Operação sem toque — Pressione e segure o botão Ok.

O teclado numérico na tela é exibido.
4. Insira o valor necessário.
5. Selecione Ok para sair do teclado numérico e voltar para o

menu.

Usando controles da barra seletora
Os controles da barra seletora fornecem uma representação
gráfica de dados numéricos e permitem que os valores de
configuração sejam rapidamente alterados.

1

2

3

D12570-1

Item Descrição Operação sem toque Operação com toque

1 Valor atual N/D N/D

2 Controle
seletor

Use o Controle
giratório para ajustar
o valor

Deslize o seletor Para
cima ou Para baixo
para ajustar o valor.

3 Automático Pressione o botão Ok
para alternar entre
ajuste Automático e
manual.

Selecione para alternar
entre ajuste Automático
e manual.

Usando caixas de diálogo de controle
Caixas de diálogo de controle permitem controlar equipamentos
conectados externamente, como uma unidade de piloto
automático.
O diagrama a seguir mostra os principais recursos de uma caixa
de diálogo de controle típica.

D12279-2

1

3

2

Item da tela Descrição

1 Status — fornece informações de status para o
equipamento conectado. Por exemplo, a caixa de
diálogo de Controle do Piloto exibe o rumo bloqueado
e o modo de navegação atual para uma unidade de
piloto automático conectada.

2 Ícones de controle — fornece controle direto do
equipamento conectado. Por exemplo, os ícones
Espera e Caminho da caixa de diálogo de Controle do
Piloto permitem que você instrua uma unidade de piloto
automático conectada a realizar funções específicas.

3 Fechar— Fecha a caixa de diálogo de controle.
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6.11 Operações básicas de tela
sensível ao toque

Posicionando e movendo o cursor
usando o toque
Para posicionar ou mover o cursor ao redor da tela em um visor
multifuncional com tela sensível ao toque, siga as etapas abaixo.
1. Toque na tela em qualquer posição para posicionar o cursor

nesse local.

Bloqueio da tela sensível ao toque
Em um visor multifuncional com HybridTouch, você pode
bloquear a tela sensível ao toque para evitar uso acidental.
Por exemplo, bloquear a tela sensível ao toque é particularmente
útil em condições meteorológicas adversas ou em águas
turbulentas.
A tela sensível ao toque pode ser bloqueada e desbloqueada
na tela inicial. A tela sensível ao toque somente pode ser
desbloqueada usando botões físicos.

Bloqueando a tela sensível ao toque - Nova
Série e
Em visores multifuncionais da nova Série e, a tela inicial contém
um ícone de Bloqueio de Toque dedicado.
Com a tela inicial exibida:
1. Selecione o ícone Bloquear Visor.

Muda a cor para indicar que a tela sensível ao toque está
desativada. Todas as funções ainda estão disponíveis
usando os botões físicos.

A tela sensível ao toque está bloqueada.
Todas as funções permanecem
disponíveis usando os botões físicos.

Bloqueando a tela sensível ao toque - visores
somente de toque
Quando um visor somente de toque é emparelhado com um
teclado remoto opcional, a tela sensível ao toque pode ser
bloqueada.
Na tela inicial:
1. Selecione o ícone Configuração.
2. Selecione Bloqueio de toque para que Ligado seja

destacado.
A tela sensível ao toque agora está bloqueada.

Desbloqueando a tela sensível ao toque -
Nova Série e
Você pode desbloquear a tela sensível ao toque seguindo as
etapas abaixo.
Com a tela inicial exibida:
1. Use o UniControl para destacar o ícone Trava de toque.
2. Aperte o botão OK.

A tela sensível ao toque está ativada.
A tela sensível ao toque está
desbloqueada.

Desbloqueando a tela sensível ao toque -
visores somente de toque
Para desbloquear a tela sensível ao toque de um visor somente
de toque quando emparelhado com um teclado remoto, siga
as etapas abaixo.
Na tela inicial:

1. Selecione o ícone Configuração.
2. Selecione Bloqueio de toque para que Desligado seja

destacado.
A tela sensível ao toque agora está desbloqueada.
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6.12 Gestos multitoque
Os visores multifuncionais Série a e Série gS da Raymarine
têm suporte para multitoque.
Multitoque significa que o visor é capaz de reconhecer várias
entradas de toque simultâneas. Isso significa que você pode
usar dois ou mais dedos na tela ao mesmo tempo para realizar
gestos multitoque.

Pinçar para zoom
Os gestos de pinçar para zoom podem ser realizados em
visores multifuncionais com suporte para multitoque.
Pinçar para zoom consiste em duas ações:

• Mover dois dedos em direções opostas para ampliar.

• Mover dois dedos juntos para reduzir

�

�

�

�
����

D12920-2

Pinçar para Zoom pode ser usado nos seguintes aplicativos:

• Aplicativo cartográfico.

• Aplicativo climático.

6.13 Procedimentos de configuração
inicial.
Uma vez que o visor estiver instalado e ativado, a Raymarine
recomenda a realização de um procedimento de configuração
inicial.

Assistente de inicialização
Ao ligar o visor pela primeira vez ou após uma reinicialização do
sistema, é exibido um Assistente de Inicialização. O assistente
o conduz pelas seguintes configurações básicas:
1. Idioma
2. Tipo de Embarcação
3. Unidades de medida
4. Capacidade total de combustível
5. Número de baterias
6. Número de motores
7. Número de tanques de combustível

Observação: Essas configurações também podem ser
definidas a qualquer momento usando os menus acessíveis
a partir da Tela inicial > Personalizar.

Configurações adicionais
Além das configurações abordadas pelo Assistente, também
se recomenda que as seguintes tarefas de configuração inicial
sejam concluídas:
• Definir suas preferências de data e hora.
• Ajustar o brilho do visor (e configurar um esquema de brilho
compartilhado, se adequado).

• Designar o mestre de dados.
• Selecionar a origem de dados do GPS.
• Familiarizar-se com o produto usando o Modo do simulador.

Ajustando o brilho do visor

1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez.
O menu Atalhos é exibido.

2. Ajuste o brilho para o nível necessário usando o controle de
barra seletora de brilho na tela ou

3. Toque no ícone de Sol para aumentar o nível de brilho ou no
ícone de Lua para reduzir o nível de brilho.

Observação: O nível de brilho também pode ser aumentado
pressionando o botão Liga/desliga diversas vezes.
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Ajustando o brilho do visor
1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez.

O menu Atalhos é exibido.
2. Ajuste o brilho para o nível necessário usando o Controle

rotatório.

Observação: O nível de brilho também pode ser aumentado
pressionando o botão Liga/desliga diversas vezes.

Configurando a profundidade mínima de
segurança da embarcação
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Dados Barco.
3. Selecione Profundidade mínima de segurança.
4. Ajuste a configuração conforme o adequado.

Observação: As unidades de profundidade são baseadas
nas especificadas em Tela inicial > Personalizar >
Configuração de unidades > Unidades de profundidade.

Definindo suas preferências de data e hora.
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Configuração de data e hora.
3. Use os itens de menu Formato de data, Formato de hora

e Hora local: UTC para definir suas preferências de data
e hora.

Mestre de dados
Qualquer sistema contendo mais de um visor multifuncional em
rede deve ter um mestre de dados designado.
O mestre de dados é o visor que serve como fonte primária
de dados para todos os visores e que também lida com todas
as fontes externas de informação. Por exemplo, o visor
pode exigir informações de rumo do piloto automático e do
sistema GPS, normalmente recebidas através de uma conexão
SeaTalkng ou NMEA. O mestre de dados é o visor para o qual
o SeaTalk, NMEA e quaisquer outras conexões de dados são
feitas. Dessa maneira, ele faz uma ponte entre os dados para
a rede SeaTalkhs e qualquer tela de repetição compatível. As
informações compartilhadas pelo mestre de dados incluem:

• Cartografia

• Rotas e waypoints

• Radar

• Sonar

• Dados recebidos do piloto automático, instrumentos, motor e
outras fontes externas.

Seu sistema pode ser ligado para redundância com conexões
de dados feitas para repetir visores. Entretanto, essas conexões
somente serão ativadas no caso de uma falha e/ou reatribuição
do mestre de dados.
Em um sistema de piloto automático que não contém um
comando de controle do piloto dedicado, o mestre de dados
também atua como controle para o piloto automático.

Designando o mestre de dados
Para sistemas com 2 ou mais telas, a tarefa a seguir deve ser
realizada na tela multifuncional que você deseja designar como
seu mestre de dados.
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Manutenção.
3. Selecione Mestre de dados.
4. Selecione a tela que deseja atribuir como mestre de dados.

Seleção de GPS
É possível usar um receptor GPS externo ou interno (se
disponível).
• O visor multifuncional pode possuir um receptor GPS interno.
• É possível também conectar um receptor de GPS externo
usando o SeaTalkNG ou NMEA 0183.

• Quando adequado, use o menu Configurações do Sistema
para ativar ou desativar o receptor de GPS interno.

Ativando e desativando o GPS interno
Se o visor multifuncional tiver um GPS interno, ele poderá ser
habilitado e desabilitado seguindo as etapas abaixo.
Com a tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Para ativar o GPS interno, selecione Internal GPS (GPS

interno), para que Ativado esteja destacado.
4. Para desativar o GPS interno, selecione GPS interno de

modo que Desativado esteja destacado.

Modo de simulador
O modo de Simulador permite que você pratique a operação de
seu display sem dados de uma antena de GPS, scanner de
radar, unidade AIS ou sonar de pesca.
O modo de simulador é ligado/desligado noMenu Configuração
do Sistema.

Observação: A Raymarine recomenda NÃO usar o modo de
simulador quando estiver navegando.

Observação: O simulador NÃO exibirá nenhum dado real,
incluindo mensagens de segurança (como aquelas recebidas
de unidades AIS).

Observação: Quaisquer configurações do sistema feitas
no modo de Simulador NÃO são transmitidas a outro
equipamento.

Ativando e desativando o modo de simulador
É possível ativar e desativar o modo de simulador seguindo
as etapas abaixo.
Com a tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Simulator: (Simulador:).
4. Selecione Ativado para ativar o simulador ou
5. Selecione Desativado para desativar o simulador.

Observação: A opção de filme de demonstração é destinada
apenas para fins de demonstração de vendas.

Emparelhando o teclado
O teclado pode controlar um ou mais visores multifuncionais.
Vários teclados podem ser conectados a um sistema. Cada
teclado pode ser emparelhado com até quatro visores
multifuncionais.
Com o teclado conectado ao visor multifuncional:
1. Selecione o Teclado externo no menu Dispositivos

Externos: tela inicial > Configuração > Configurações do
Sistema > Dispositivos Externos > Teclado Externo.

2. Selecione Emparelhar teclado.
3. Pressione qualquer botão no teclado externo.
4. Na mensagem pop-up, selecione a orientação do teclado.

As orientações paisagem e retrato estão disponíveis.
O teclado agora está emparelhado.

Desemparelhando o teclado
O teclado pode ser desemparelhado de um visor individual.
1. Selecione o Teclado externo no menu Dispositivos

Externos: tela inicial > Configuração > Configurações do
Sistema > Dispositivos Externos > Teclado Externo.
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2. Selecione Remover Emparelhamentos.
3. Selecione Sim para desemparelhar o teclado do visor.

6.14 Habilitando o controle de piloto
automático

Ativando a função de controle do piloto
automático — pilotos automáticos SeaTalk
e SPX SeaTalkng
Para habilitar o controle do piloto automático SeaTalk ou SPX
SeaTalkng usando o visor multifuncional, siga as etapas abaixo.
Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Controle do piloto automático de modo que

Ativado esteja selecionado
Selecionar Controle do piloto automático alternará o controle
entre Ativado e Desativado.

Em um sistema contendo vários visores, o controle do piloto é
habilitado em todos os visores ao mesmo tempo.

Ativando a função de controle do piloto
automático — Pilotos automáticos Evolution
Para habilitar o controle do piloto automático Evolution usando o
visor multifuncional, siga as etapas abaixo.
Na tela inicial.
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Dispositivos Externos.
4. Selecione Configuração do piloto.
5. Selecione Controle do piloto, de modo que Ligado esteja

destacado.
Selecionar o controle de piloto irá ligar e desligar o controle
de piloto automático.
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6.15 Identificação do motor
Os dados do motor podem ser exibidos no MFD usando o
aplicativo de Dados, que fornece algumas páginas do Motor
predefinidas para exibir alguns dos tipos mais comuns de dados
do motor.

Importante: Antes de poder exibir os dados do motor no
MFD, é preciso:

• Garantir que o MFD esteja executando o software
LightHouse versão 8 ou posterior.

• Consultar as informações importantes sobre
"Instanciamento do motor" e "Assistente de
identificação do motor".

• Fazer as conexões de dados de acordo com as instruções
fornecidas em Instruções de instalação do 87202 ECI.

• Garantir que todos os barramentos de dados estejam
ligados (incluindo barramentos CAN de dados do motor,
gateways e também o barramento do SeaTalkng).

• Iniciar o motor. Certifique-se de seguir quaisquer regras
de sequenciamento aplicáveis, como especificado nas
informações “Instanciamento do motor”.

• Execute o Assistente de identificação do motor para
concluir qualquer "instanciamento" requerido e garanta
que seus motores sejam exibidos na ordem correta no
aplicativo de dados.
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Configuração e definição de instância do motor
Antes de poder exibir dados do motor no MFD, configuração e “definição de instância" podem ser necessárias.

Observação: Configuração e definição de instância do motor NÃO são necessárias para embarcações de um único motor.

A maioria das configurações de dados do motor pode ser definida usando o assistente de "Identificação do Motor" disponível em
MFDs Raymarine executando software LightHouse versão 8 ou posterior. Porém, para algumas instalações de vários motores,
pode ser necessário primeiro providenciar o "instanciamento" correto dos motores pelo representante do motor / revendedor
(designar um ID / endereço único).
A tabela a seguir detalha os diferentes tipos de motores compatíveis e as exigências de configuração para cada um:

O protocolo de
barramento CAN
do motor Número de motores

Configuração do
barramento CAN do
motor

Número de unidades
ECI requeridas

Configuração usando
o assistente no MFD
requerida

Instanciamento
do motor pelo
revendedor é
necessário

NMEA 2000 1 Barramento CAN
simples

1

NMEA 2000 2+ Barramento CAN
simples compartilhado

1

NMEA 2000 2+ Barramento CAN
separado para cada
motor

1 para cada barramento
CAN

J1939 1 Barramento CAN
simples

1

J1939 2+ Barramento CAN
simples compartilhado

1

J1939 2+ Barramento CAN
separado para cada
motor

1 para cada barramento
CAN

Usando o assistente de identificação de
motor
Se os dados do motor forem exibidos na ordem incorreta nas
páginas de dados do motor, é possível corrigir executando o
assistente de identificação de motor.
Na Tela inicial:
1. Selecione Configuração > Configurações do sistema >

Dispositivos externos > Configuração dos motores.
2. Se necessário, altere a quantidade de motores de sua

embarcação selecionando Núm. de motores: e inserindo o
número correto.

É possível selecionar até 5 motores.
3. Selecione Identificar motores.

Importante: É importante que apenas um motor esteja em
funcionamento de cada vez para garantir que o sistema possa
isolar a mensagem de dados do motor correto.

4. Siga as solicitações na tela para concluir o assistente de
identificação de motor.

Os motores que serão incluídos no assistente de
identificação são determinados pelo Número de motores
definido durante a etapa 2 acima.
i. Desligue TODOS os motores da embarcação e selecione

Próximo.

O assistente passará por todos os motores (no máximo
5, conforme definido na etapa 2 acima), de bombordo a
estibordo, em sequência.

ii. Ligue o motor a bombordo e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a bombordo.

iii. Ligue o motor a bombordo central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a bombordo central.

iv. Ligue o motor central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor central.

v. Ligue o motor de estibordo central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a estibordo central.

vi. Ligue o motor a estibordo e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a estibordo.

5. Selecione OK na caixa de diálogo de confirmação Identificar
motores.

Agora, os motores serão exibidos no local correto da página
de dados do motor.
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6.16 Ativando as funções AIS
Antes de continuar, certifique-se de que a unidade AIS está
conectada à Porta NMEA 1.
Com a tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Configuração de NMEA.
4. Selecione Porta de Entrada NMEA 1.
5. Selecione a opção AIS 38400.
6. Selecione Voltar para retornar ao menu Configurações do

Sistema.
7. Selecione External Devices (Dispositivos Externos).
8. Selecione AIS Unit Set-up (Configuração da unidade AIS).

O menu de configuração da unidade AIS será exibido.
9. Ajuste as opções AIS conforme o necessário.

6.17 Atualizações de software
O software do visor multifuncional da Raymarine é atualizado
para fornecer recursos novos e aprimorados e maior
desempenho e capacidade de uso. Você deve garantir
que tenha o último software verificando regularmente o site
Raymarine sobre novo software.
Você pode identificar a versão atual do software do visor
multifuncional na tela inicial de Limitações de Uso (LoU):

A versão do software pode ser identificada também no menu
Manutenção.
O processo de atualização de software pode ser usado para
atualizar todos os visores multifuncionais e teclados remotos
conectados à mesma rede.

Cuidado: Baixando atualizações de
software
O processo de atualização de software é realizado
a seu próprio risco. Antes de iniciar o processo de
atualização, certifique-se de ter efetuado backup
de todos arquivos os importantes.
Garanta que a unidade tenha uma fonte de
alimentação confiável e que o processo de
atualização não seja interrompido.
Danos causados por atualizações incompletas não
são cobertos pela garantia da Raymarine.
Baixando o pacote de atualização de software,
você concorda com estes termos.

Atualizando o software
As atualizações de software podem ser baixadas do site da
Raymarine.
Para realizar uma atualização de software, você precisará de:

• Um PC ou Apple Mac com conexão à Internet e leitor de
cartão.

• Um cartão MicroSD formatado para FAT 32 com adaptador
de cartão SD.

Observação: Não use cartão de carta de cartografia para
salvar arquivos de configurações/dados do usuário.

1. Acesse o site da Raymarine www.raymarine.com
2. Clique em Serviço e suporte no banner superior.
3. Selecione Atualizações de software na lista suspensa.
4. Selecione o produto relevante.
5. Compare o último software disponível com a versão do

software no seu visor multifuncional.
6. Se o software no site for mais novo que o software no visor

multifuncional, selecione a opção para baixar o software.
7. Coloque o cartão MicroSD no adaptador de cartão SD.
8. Coloque o adaptador de cartão SD no leitor de cartão do

PC ou Mac.
9. Descompacte o arquivo zip de atualização de software

baixado para o cartão MicroSD.
10.Remova o cartão MicroSD do adaptador de cartão SD.
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11. Faça backup dos dados e configurações de usuário seguindo
o procedimento descrito na seção 8.4 Salvando dados e
configurações do usuário.

12. Insira o cartão MicroSD no leitor de cartão do seu visor
multifuncional.
Depois de alguns segundos, seu visor multifuncional irá
alertá-lo de que uma atualização de software está disponível
e que os visores multifuncionais e teclados remotos precisam
ser atualizados.

O alerta de software é exibido apenas uma vez por ciclo de
ligar e desligar.

13.Selecione Sim para iniciar a atualização de software.
As etapas a seguir serão realizadas:

1. Todos os visores multifuncionais em rede reinicializarão
e começarão uma atualização de software simultânea.
Durante a atualização de software, o visor com o cartão
de memória do software inserido exibirá um indicador
de progresso.

2. Quando os visores ligados em rede tiverem sido
atualizados, o visor contendo o cartão de memória
de atualização de software reiniciará e começará a
atualização do software.

3. Quando todos os visores tiverem sido atualizados, o
sistema verificará se qualquer teclado remoto conectado
precisa de uma atualização de software.

14.Se você tiver um teclado remoto conectado, selecione Sim
para atualizar o software do teclado.

Quando o processo de atualização de software tiver sido
concluído, uma pop-up de confirmação é exibida.

15.Selecione Ok para confirmar.
16.Remova o cartão MicroSD do leitor de cartão.
17.Realize uma redefinição de fábrica dos seus visores

multifuncionais seguindo o procedimento descrito na seção
8.6 Redefinição do sistema.

18.Restaure quaisquer dados e configurações de usuário salvos
seguindo o procedimento descrito na seção 8.4 Salvando
dados e configurações do usuário.

Observação: Ligar um visor enquanto ele possui um cartão
de memória de atualização de software inserido iniciará uma
atualização de software autônoma apenas nesse visor.
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Capítulo 7: Verificações do sistema

Conteúdos do capítulo
• 7.1 Verificação de GPS na página 94

• 7.2 Verificação do radar na página 95

• 7.3 Verificação do sonar na página 96

• 7.4 Configuração e verificações da câmera de imagem térmica na página 97
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7.1 Verificação de GPS

Verificando a operação do GPS
É possível verificar se o GPS está funcionando corretamente
usando o aplicativo de carta.
1. Selecione a página Carta.

2. Verifique a tela.

Com a carta em exibição, você deve ver:
A posição da sua embarcação (indica uma localização
no GPS). Sua posição atual é representada por um símbolo
de embarcação ou um círculo sólido. Sua posição também é
exibida na barra de dados sob VES POS.
Um círculo sólido na carta indica que dados de rumo ou
Rumo em relação ao fundo (Course Over Ground - COG)
não estão disponíveis.

Observação: A Raymarine recomenda que você verifique a
posição exibida da embarcação no aplicativo cartográfico em
relação à sua proximidade real com um objeto cartográfico
conhecido. Receptores de GPS, tipicamente, possuem uma
exatidão entre 5 e 15 m.

Observação: Uma tela de status do GPS está disponível
no menu de Configuração dos displays multifuncionais
Raymarine. Isso fornece força de sinal de satélite e outras
informações relevantes.

Configuração do GPS
As opções de configuração do GPS permitem a configuração
de um receptor de GPS.
O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é usado para
posicionar sua embarcação no mapa. É possível configurar
seu receptor de GPS e verificar seu status a partir da opção
GPS Status (Status do GPS) no menu System Settings
(Configurações do Sistema). Para cada satélite rastreado, a
tela fornece as seguintes informações:

• Número do satélite.

• Barra de intensidade do sinal.

• Estado.

• Ângulo de azimute.

• Ângulo de elevação.

• Uma visão do céu para mostrar a posição dos satélites
rastreados.

D12204-1
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Item Descrição

1 Visão do céu — uma representação visual da posição de
satélites rastreados.

2 Status do satélite— exibe a intensidade do sinal e o status
de cada satélite identificado no diagrama de visão do céu
à esquerda da tela. As barras coloridas têm os seguintes
significados:

• Cinza = procurando pelo satélite.

• Verde = satélite em uso.

• Laranja = rastreando o satélite.

3 Diluição horizontal da posição— uma medida da exatidão
do GPS calculada a partir de diversos fatores, incluindo
geometria do satélite, erros do sistema na transmissão de
dados e erros do sistema no receptor do GPS. Um número
mais alto significa um erro de posição maior. Um receptor
típico de GPS tem uma exatidão entre 5 e 15 m. Como um
exemplo, presumindo um erro de receptor do GPS de 5 m,
um HDOP de 2 representaria um erro de aproximadamente
15 m. Lembre-se de que mesmo um número muito baixo
de HDOP NÃO é garantia de que seu receptor de GPS
esteja fornecendo uma posição exata. Se estiver em dúvida,
verifique a posição da embarcação exibida no aplicativo
de mapa com relação à sua proximidade real a um objeto
mapeado conhecido.
Erro de posição horizontal estimado (EHPE) — uma
medição da precisão do GPS indicando que, em 67% do
tempo, sua posição está dentro do raio de um círculo do
tamanho determinado.

4 Status de localização— indica o modo real que o receptor
de GPS está relatando (Sem localização, Localização,
Localização D ou Localização SD).

5 Modo — o modo selecionado atualmente pelo receptor de
GPS.

6 Dados — A configuração de dados do receptor de GPS
afeta a exatidão das informações de posição da embarcação
exibidas no aplicativo de mapa. Para seu receptor de GPS
e a tela multifuncional se correlacionarem adequadamente
com seus mapas em papel, eles devem usar o mesmo
datum.

A precisão do receptor de GPS depende dos parâmetros
detalhados acima, em especial, dos ângulos de elevação e
azimute, usados na triangulação para calcular sua posição.
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7.2 Verificação do radar
Aviso: Segurança do scanner do
radar
Antes de girar o scanner do radar, certifique-se de
que todo pessoal esteja afastado.

Aviso: Segurança de transmissão
do radar
O scanner do radar transmite energia
eletromagnética. Certifique-se de que todo pessoal
esteja afastado do scanner quando o radar estiver
transmitindo.

Verificando o radar
A partir do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Liga/desliga de modo que On (ligado) esteja

destacado.
O scanner do Radar será inicializado no modo de espera.
Esse processo levará aproximadamente 70 segundos.

3. Selecione Radar de modo que Transmit (Transmitir) esteja
destacado.
O scanner do radar deve estar realizando transmissões e
recepções.

4. Verifique se a tela do radar está operando corretamente.

Tela do radar HD típica

Observação: O exemplo acima representa a saída
aperfeiçoada fornecida por um scanner de radar HD.

Pontos a verificar:

• As varreduras do radar com respostas de eco são exibidas
na tela.

• Ícone de status do radar girando no canto superior direito
da barra de status.

Verifique e ajuste o alinhamento da direção
Alinhamento da direção
O alinhamento da direção do radar garante que os objetos do
radar aparecem na direção correta com relação à proa da sua
embarcação. Você deve verificar o alinhamento da direção para
qualquer nova instalação.

Exemplo de radar mal alinhado

D11590-2
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Item Descrição

1 Objeto-alvo (como uma boia) exatamente em frente.

2 O alvo exibido na tela do radar não está alinhado com
o Marcador de Rumo do Navio (Ship's Heading Marker,
SHM). O alinhamento da direção é obrigatório.

Verificando o alinhamento da direção
1. Com sua embarcação a caminho: alinhe a proa com um

objeto estacionário identificado na tela do radar. Um objeto
entre 1 e 2 NM de distância é ideal.

2. Observe a posição do objeto na tela do radar. Se o alvo não
estiver sob o marcador de direção do navio (SHM), há um
erro de alinhamento e você precisará realizar um ajuste de
alinhamento da direção.

Ajustando o alinhamento da direção
Após verificar o alinhamento da direção, prossiga e faça
quaisquer ajustes necessários.
Exibindo o aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração do Radar.
3. Selecione Avançada.
4. Selecione Alinhamento da Direção.

Selecionar o Alinhamento da Direção exibe o controle de
ajuste numérico.

5. Ajuste a configuração para que o alvo selecionado esteja no
Marcador de direção do navio.

6. Selecione Voltar ou Ok ao concluir.
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7.3 Verificação do sonar

Seleção do módulo de sonar e do transdutor
de sonar
Você deve selecionar o transdutor de sonar e o módulo de
sonar que deseja usar no painel do aplicativo do sonar de pesca
exibido.

Seleção do módulo de sonar

• Os visores das variantes Sonar e DownVisionTM são
equipados com um módulo de sonar interno.

• Todas as variantes permitem conectar um módulo de sonar
externo compatível ou usar um módulo de sonar interno a
partir de um visor conectado em rede.

• O canal de sonar que você deseja usar deve ser selecionado
no menu do sonar de pesca.

Seleção do transdutor

• Os visores da variante de sonar permitem conexão direta com
o transdutor de sonar Minn Kota OU Raymarine.

• Visores da variante DownVisionTM permitem conexão direta
de transdutores Raymarine DownVisionTM.

• Todas as variantes permitem uma conexão de um transdutor
de sonar Raymarine por meio de um módulo de sonar externo
compatível.

• Para todas as variantes use o menu Configuração do
Transdutor no aplicativo do sonar de pesca para especificar
o transdutor que deseja usar.

Seleção do canal do sonar
Para selecionar o canal que deseja exibir, siga as etapas abaixo.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Canal.

A página de seleção de canal é exibida.
3. Selecione a guia para o módulo de sonar que deseja usar.

Uma lista de canais disponíveis para o módulo de sonar
selecionado é exibida.

4. Selecione um canal na lista.
A página de seleção de canal fechará e o aplicativo de sonar de
pesca agora mostrará o canal selecionado.

Selecionando o transdutor do sonar
Com o aplicativo do sonar de pesca exibido:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Configuração do Transdutor.
4. Selecione Transdutor.

Uma lista de transdutores é exibida.
5. Selecione o transdutor que deseja usar.

Selecionando o transdutor de velocidade
Com o aplicativo de sonar de pesca exibido:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Configuração do Transdutor.
4. Selecione Transdutores de velocidade.

Uma lista de transdutores é exibida.
5. Selecione o seu transdutor de velocidade na lista.

Verificando o sonar
As verificações do sonar são realizadas usando o aplicativo
fishfinder.

1. Selecione uma página do fishfinder na Tela Inicial.

2. Verifique a tela do fishfinder.

Com o fishfinder ativo, você deve ver:
• Leitura de profundidade (indica se o transdutor está
funcionando). A profundidade é mostrada em uma caixa
de dados na parte inferior esquerda da tela.

Se a caixa de dados não estiver presente, ela pode ser
ativada no menu de Apresentação: Menu > Apresentação
> Configuração de caixas de dados.

Calibração do transdutor da sonda
Seu transdutor da sonda deve ser calibrado corretamente para
alcançar leituras de profundidade precisas.
O visor multifuncional recebe a imagem de um módulo de sonar,
que processa os sinais do sonar a partir de um transdutor
instalado na água. Se o transdutor estiver equipado com
uma roda de pá de velocidade e um termistor de detecção
de temperatura, o módulo de sonar calcula a velocidade
e a temperatura. Para garantir leituras precisas, pode ser
necessário calibrar o(s) transdutor(es) aplicando ajustes
à profundidade, velocidade e temperatura. Uma vez que
essas configurações são mantidas no módulo de sonar e se
relacionam ao transdutor, elas são aplicadas a todo o sistema.

Ajuste da profundidade
As profundidades são medidas do transdutor até o fundo do
mar, mas é possível aplicar um valor de ajuste aos dados
de profundidade de maneira que a leitura da profundidade
represente a profundidade até o fundo do mar em relação à
linha da água ou à quilha.
Antes de tentar definir um ajuste até a linha da água ou quilha,
encontre a separação vertical entre o transdutor e a linha
da água ou a parte inferior da quilha em sua embarcação,
conforme apropriado. Em seguida, defina o valor de ajuste de
profundidade adequado.

D9343--2

1 2 3

1 Ajuste da linha da água

2 Transdutor / Ajuste zero

3 Ajuste da quilha

Caso não seja aplicado nenhum ajuste, as leituras de
profundidade exibidas representarão a distância do transdutor
até o fundo do mar.

Configurando a compensação da profundidade
No aplicativo do sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
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2. Selecione Configuração.
3. Selecione Configuração do transdutor.
4. Selecione Compensação de profundidade.

O controle de ajuste numérico da compensação de
profundidade é exibido.

5. Ajuste a compensação para o valor necessário.

Configurando a compensação da velocidade
No aplicativo do sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Configuração do transdutor.
4. Selecione Compensação de velocidade.

O controle de ajuste numérico da compensação de
velocidade é exibido.

5. Ajuste a compensação para o valor necessário.

Definindo a Compensação de temperatura
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Configuração do transdutor.
4. Selecione Compensação de temperatura.

O controle de ajuste numérico da compensação de
temperatura é exibido.

5. Ajuste a compensação para o valor necessário.

7.4 Configuração e verificações da
câmera de imagem térmica
Para garantir uma operação correta da câmera de imagem
térmica, você deve configurar e verificar as funções principais
da câmera.
Antes de continuar, certifique-se de que a câmera está
conectada corretamente, de acordo com as instruções
fornecidas. Se o seu sistema incluir a Unidade de Controle do
Joystick (JCU) opcional e o injetor PoE (Power over Ethernet),
certifique-se de que essas unidades também estão conectadas
corretamente.

Configurar a câmera
Você precisará:

• Ajustar a imagem (contraste, brilho, etc.).

• Verifique o movimento da câmera (funções de panorâmica,
inclinação e início) (se aplicável).

Ajustando a imagem da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Adjust Contrast (Ajustar Contraste).
3. Selecione a opção Contrast (Contraste), Brightness (Brilho)

ou Color (Cor), conforme adequado.
O controle de ajuste numérico relevante é exibido.

4. Ajuste o valor conforme o necessário.
5. Selecione Voltar ou Ok para confirmar o novo valor.

Câmeras de Panorâmica, Inclinação, Zoom
(PTZ)

Panorâmica e inclinação da imagem térmica
Em um visor multifuncional de tela sensível ao toque, é possível
realizar panorâmica e inclinar a imagem da câmera térmica
usando a tela sensível ao toque.

Mova seu dedo para cima e para baixo na tela para inclinar
a câmera para cima ou para baixo.

Mova seu dedo para a esquerda e para a direita na tela
para girar a câmera para a esquerda ou para a direita
(panorâmica).

Panorâmica, inclinação e zoom da imagem térmica
Em um visor multifuncional com botões físicos ou ao usar um
teclado remoto, você pode realizar panorâmica, inclinação e
zoom da imagem da câmera térmica usando o UniControl.
Em alguns casos, pode ser melhor usar apenas os controles
giratórios e o joystick do UniControl para manipular a
visualização da câmera térmica. Por exemplo, esse método
é ideal para um controle mais fino sobre a câmera e é
particularmente útil em condições de mar agitado.
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Joystick do UniControl — é usado para girar a câmera para
a esquerda ou para a direita (panorâmica) ou inclinar a
câmera para cima ou para baixo.

UniControl giratório — é usado para aproximar e afastar a
imagem.

Redefinindo a câmera de imagem térmica para a posição
inicial
Quando conectado a uma câmera térmica panorâmica de
inclinação, a posição inicial da câmera pode ser definida.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Camera Home (Inicial da Câmera).

A câmera retorna à sua posição inicial definida e o ícone
“Inicial" aparece na tela momentaneamente.
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Capítulo 8: Gerenciando os dados do visor

Conteúdos do capítulo
• 8.1 Cartões de memória e cartões cartográficos na página 100

• 8.2 Série a na página 100

• 8.3 Séries c & e na página 101

• 8.4 Salvando dados do usuário e configurações do usuário na página 102

• 8.5 Capturas de tela na página 106

• 8.6 Redefinindo seu sistema na página 106
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8.1 Cartões de memória e cartões
cartográficos
Os cartões de memória MicroSD podem ser usados para fazer
backup/arquivar dados (p. ex., waypoint e caminhos). Depois
do backup dos dados no cartão de memória, os dados antigos
podem ser excluídos do sistema, criando capacidade para
novos dados. Os dados arquivados podem ser recuperados
a qualquer momento. Os cartões cartográficos fornecem
informações cartográficas adicionais ou atualizadas.
Recomenda-se fazer backup dos dados em um cartão de
memória regularmente. NÃO salve dados em um cartão de
memória contendo cartografia.

Cartões compatíveis
Os seguintes tipos de cartões MicroSD são compatíveis com o
seu visor:

• Micro Secure Digital de capacidade padrão (MicroSDSC)

• Micro Secure Digital de alta capacidade (MicroSDHC)

Observação:

• A capacidade máxima suportada pelo cartão de memória
é de 32 GB.

• Os cartões MicroSD devem ser formatados para o formato
de sistema de arquivos FAT ou FAT 32 para habilitar o uso
com o MFD.

Classificação de classe de velocidade
Para obter um melhor desempenho, recomenda-se usar cartões
de memória de classe UHS (velocidade ultra-alta) ou Classe 10.

Cartas náuticas
Seu produto está pré-carregado com mapas eletrônicos (mapa
de base mundial). Caso deseje usar dados de mapa diferentes,
é possível inserir cartas náuticas compatíveis no leitor de cartão
de memória.

Use cartões de mapa e cartões de memória de marca
Ao arquivar dados ou criar um cartão cartográfico eletrônico, a
Raymarine recomenda o uso de cartões de memória de marcas
de qualidade. Algumas marcas de cartão de memória podem
não funcionar na sua unidade. Entre em contato com o suporte
ao cliente para obter uma lista de cartões recomendados.

8.2 Série a

Inserindo um cartão de memória ou cartão
de carta
1. Abra a porta do leitor de cartão, localizada na parte dianteira

direita do visor.
2. Insira o cartão, como mostrado no diagrama abaixo. Os

contatos do cartão devem estar voltados para CIMA. NÃO
force o cartão. Se o cartão não encaixar facilmente no slot,
verifique a orientação.

D12828-1

3. Pressione suavemente o cartão totalmente para dentro do
slot de cartão, como mostrado no diagrama abaixo. O cartão
é encaixado quando é ouvido um clique.

D12829-1

4. Para evitar a entrada de água e os consequentes danos,
feche a porta do leitor de cartão.

Removendo um cartão de memória ou cartão
de carta
Na da tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Eject Card (Ejetar Cartão).
3. Abra a porta do leitor de cartão, localizada na parte dianteira

direita do visor.
4. Empurre a borda do cartão em direção à unidade até ouvir

um clique.
O cartão é liberado do mecanismo de slot do cartão, como
mostrado no diagrama a seguir:

100 a Series / c Series / e Series



D12830-1

5. Use os dedos para puxar o cartão para fora do slot, usando
a borda do cartão.

6. Para evitar a entrada de água e os consequentes danos,
feche a porta do leitor de cartão.

Observação: Também é possível desligar o display
multifuncional e seguir as etapas de 4 a 7 acima.

8.3 Séries c & e

Inserindo um cartão de memória ou cartão
de carta
1. Abra a porta de cartão de carta, localizado na parte dianteira

direita do visor.
2. Insira o cartão, como mostrado no diagrama abaixo. Para

o slot 1, os contatos do cartão devem estar voltados para
BAIXO. Para o slot 2, os contatos do cartão devem estar
voltados para CIMA. NÃO force o cartão. Se o cartão não
encaixar facilmente no slot, verifique a orientação.

D12290-1

3. Pressione suavemente o cartão totalmente para dentro do
slot de cartão, como mostrado no diagrama abaixo. O cartão
está encaixado quando é ouvido um clique.

D12292-1

4. Para evitar a entrada de água e os danos consequentes,
feche a porta do cartão de carta.

Removendo um cartão de memória ou cartão
de carta
Na da tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Ejetar cartão.

Uma mensagem é exibida solicitando que você selecione o
dispositivo de memória que deseja ejetar.

3. Selecione SD1 para um cartão de memória no slot de
cartões superior, ou SD2 para um cartão de memória no
slot de cartão inferior.

4. Abra a porta de cartão de carta, localizado na parte dianteira
direita do visor.

5. Empurre a borda do cartão em direção à unidade até ouvir
um clique.
O cartão é liberado do mecanismo de slot do cartão, como
mostrado no diagrama a seguir:
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6. Use os dedos para puxar o cartão e liberá-lo do slot usando
a borda do cartão.

7. Para evitar a entrada de água e os danos resultantes disso,
feche a porta do cartão de carta.

Observação: Também é possível desligar o display
multifuncional e seguir as etapas de 4 a 7 acima.

8.4 Salvando dados do usuário e
configurações do usuário
Você pode salvar waypoints, rotas, caminhos e configurações
do usuário em um cartão de memória. Waypoints, rotas e
caminhos são salvos como arquivos de dados gpx. O formato
de arquivo gpx é um formato de dados independente de
dispositivo que torna fácil trocar dados entre o visor e outros
dispositivos/software de GPS com suporte ao formato de
arquivo gpx.

Tipo de dados Descrição Observações

Waypoints (dados do
usuário)

Cada grupo de
waypoints pode ser
salvo separadamente

Rotas (dados do
usuário)

Cada roda pode ser
salva separadamente

Caminhos (dados do
usuário)

Cada caminho
pode ser salvo
separadamente

Configurações do
usuário

Salva as configurações
feitas nos menus de
configuração em um
único arquivo morto.

Somente um
arquivo-morto de
configurações do
usuário pode ser salvo
por cartão de memória.

Observação: É recomendável salvar regularmente seus
dados e configurações de usuário em um cartão de memória.

Observação: NÃO salve os dados ou configurações do
usuário em um cartão cartográfico contendo cartografia.

Salvando todos os dados do usuário em um
cartão de memória
É possível salvar todos os dados do usuário em um único
arquivo-morto.
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória (e NÃO um cartão

cartográfico) em uma entrada para cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Salvar dados no cartão.
5. Selecione Salvar tudo.

O teclado virtual é exibido.
6. Usando o teclado na tela, insira o nome de arquivo com o

qual deseja salvar o arquivo.
7. Selecione SALVAR.

Se a tela tiver mais de uma entrada para cartão, é exibida
uma mensagem solicitando que você selecione a entrada
em que deseja salvar os dados. Se o visor tiver apenas uma
entrada, a mensagem não é exibida.

8. Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

9. Selecione OK.

Salvando waypoints em um cartão de
memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória (e NÃO um cartão

cartográfico) em uma entrada para cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Salvar dados no cartão.
5. Selecione Salvar waypoints no cartão.

A lista de grupos de waypoints é exibida.
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6. Selecione os grupos que deseja salvar ou escolha
Selecionar Tudo.

7. Selecione Salvar.
O teclado virtual é exibido.

8. Usando o teclado na tela, insira o nome de arquivo com o
qual deseja salvar o arquivo.

9. Selecione SALVAR.
Se a tela tiver mais de uma entrada para cartão, é exibida
uma mensagem solicitando que você selecione a entrada
em que deseja salvar os dados. Se o visor tiver apenas uma
entrada, a mensagem não é exibida.

10.Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

11. Selecione OK.

Salvando rotas em um cartão de memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória (e NÃO um cartão

cartográfico) em uma entrada para cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Salvar dados no cartão.
5. Selecione Salvar rotas no cartão.

A lista de rotas é exibida.

6. Selecione as rotas que deseja salvar ou escolha Selecionar
Tudo.

7. Selecione Salvar.
O teclado virtual é exibido.

8. Usando o teclado na tela, insira o nome de arquivo com o
qual deseja salvar o arquivo.

9. Selecione SALVAR.
Se o visor tiver mais de uma entrada para cartão, é exibida
uma mensagem solicitando que você selecione a entrada
em que deseja salvar os dados. Se a tela tiver apenas uma
entrada, a mensagem não será exibida.

10.Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

11. Selecione OK.

Salvando caminhos em um cartão de
memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória (e NÃO um cartão

cartográfico) inserido em uma entrada para cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Salvar dados no cartão.
5. Selecione Salvar caminhos no cartão.

A lista de caminhos é exibida.

6. Selecione os caminhos que deseja salvar ou escolha
Selecionar Tudo.

7. Selecione Salvar.
O teclado virtual é exibido.

8. Usando o teclado na tela, insira o nome de arquivo com o
qual deseja salvar o arquivo.

9. Selecione SALVAR.
Se o visor tiver mais de uma entrada para cartão, é exibida
uma mensagem solicitando que você selecione a entrada
em que deseja salvar os dados. Se a tela tiver apenas uma
entrada, a mensagem não será exibida.

10.Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

11. Selecione OK.

Importando waypoints, rotas ou caminhos
de um cartão de memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória contendo os

dados do usuário no formato gpx em um dos slots de cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Recuperar do cartão.

O navegador do arquivo está aberto.

5. Procure e selecione o arquivo que deseja importar.
Um diálogo de confirmação é exibido.

6. Selecione OK.
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Observação: Quando rotas e caminhos são importados,
eles ficam ocultos por padrão. Para exibir rotas e caminhos
importados, consulte a seção Mostrando ou ocultando rotas
e caminhos.

Apagando arquivos de dados do usuário de
um cartão de memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter o cartão de memória contendo os dados

em um dos slots de cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Apagar do cartão.

O navegador do arquivo é aberto.

5. Procure e selecione o arquivo que deseja apagar.
Um diálogo de confirmação é exibido.

6. Selecione Sim.

Apagando waypoints, rotas e caminhos do
sistema.
Observação: O seguinte procedimento apaga
permanentemente os waypoints selecionados ou TODOS os
waypoints, rotas ou caminhos armazenados no visor. ANTES
de continuar, certifique-se de ter feito o backup de quaisquer
dados que deseja manter em um cartão de memória.

Com a Tela inicial exibida:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Importar/Exportar.
3. Selecione Apagar do sistema.
4. Selecione Apagar waypoints do sistema, Apagar rotas

do sistema ou Apagar caminhos do sistema, conforme
adequado.

5. Selecione os itens de dados específicos que deseja apagar,
ou selecione Apagar tudo.
Uma mensagem é exibida solicitando confirmação.

6. Selecione Sim para continuar com a exclusão ou Não para
cancelar a operação.

Fazendo backup das configurações do
usuário em um cartão de memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória (e NÃO um cartão

de carta) em uma das entradas para cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Configurações de backup.

Se o visor tiver mais de uma entrada para cartão, será exibida
uma mensagem solicitando que você selecione o dispositivo
de memória no qual deseja salvar as configurações. Se
o visor tiver apenas uma entrada, a mensagem não será
exibida.

5. Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

6. Selecione OK.

Restaurando as configurações do usuário de
um cartão de memória
Com a Tela inicial exibida:
1. Certifique-se de ter um cartão de memória contendo os

dados do usuário em uma das entradas de cartão.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Importar/Exportar.
4. Selecione Restaurar configurações.

Se o visor tiver mais de uma entrada para cartão, será
exibida uma mensagem solicitando que você selecione
o dispositivo de memória do qual deseja recuperar as
configurações. Se o visor tiver apenas uma entrada, a
mensagem não será exibida.

5. Selecione SD1 para um cartão de memória na entrada
superior de cartão, ou SD2 para um cartão de memória na
entrada inferior de cartão.
Um diálogo de confirmação é exibido.

6. Selecione OK.

Salvar e restaurar itens
A tabela abaixo detalha os itens e configurações de dados que
serão salvos e restaurados de um cartão de memória em seu
visor multifuncional.

Configurações da Tela inicial e do sistema

Aplicativo Configuração

Tela inicial Configuração de página padrão

Configurações do
sistema

Modo de posição

Tamanho do texto

Brilho compartilhado

Grupo de brilho

Configuração de TD

Simulador

Modo de rumo

Tipo de dados de MOB

Origem da variação

Variação manual

Idioma

Formato de data

Formato de hora

Ajustar hora local

Unidades de distância

Subunidades de distância

Unidades de velocidade

Unidades de profundidade

Unidades de temperatura

Unidades de pressão

Unidades de volume

Controle de piloto automático

Mensagem DSC

Alarmes SeaTalk

Configurações
do sistema —
integração

Utilizar rumo de fonte NMEA externa
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Aplicativo Configuração

Origem da posição do GPS

Origem do rumo

Origem da profundidade

Origem da velocidade

Origens de dados
múltiplas

Origem do vento

Conteúdo da barra de dados (células 1 a 6)

Barra da bússola

Configuração da
barra de dados

Ícone de status

Status do GPS Tela do GPS

Alarmes

Aplicativo Configuração

Alarmes Alarme de âncora

Cronômetro

Despertador

Alarme de temperatura

Alarme de chegada

Alarme de saída do rumo

Alarme de colisão

Sensibilidade da zona de segurança

Alarme de pesca

Limite de profundidade do alarme de pesca

Alarme de águas rasas

Alarme de águas profundas

Alarme de alvo perigoso do AIS

Aplicativo cartográfico — Configurações cartográficas

Aplicativo Configuração

Cartografia Ativar/desativar célula de sobreposição de dados 1

Conteúdo da célula de sobreposição de dados 1

Ativar/desativar célula de sobreposição de dados 2

Conteúdo da célula de sobreposição de dados 2

Menu de objeto cartográfico

Exibição cartográfica

Grade cartográfica

Sombreamento 2D

Camada da comunidade

Texto cartográfico

Limites cartográficos

Medida de profundidade de ponto

Contorno de segurança

Contorno de profundidade

Cor de águas profundas

Ocultar rochas

Marcas de nav.

Símbolos de marcas de nav.

Setores iluminados

Aplicativo Configuração

Sistemas de roteamento

Áreas de atenção

Características marinhas

Características terrestres

Serviços de negócios

Fotos panorâmicas

Estradas

Destroços adicionais

Sobreposição de foto aérea

Áreas do fundo do mar coloridas

Ícone da embarcação

Tamanho da embarcação

Aplicativo de radar

Aplicativo Configuração

Selecionar scannerRadar

Anéis de alcance

Camada do AIS

Aplicativo Configuração

Tipos de alvo exibidos

Mensagens de segurança do AIS

Rastreamento de amigos

Camada do AIS

Modo silencioso

Aplicativo de dados

Aplicativo Configuração

Páginas de dados e conteúdo

Ordem da página de dados

Tema de cores

Cor do seletor

Número de motores

Dados

Alcance máximo do tacômetro

Aplicativo do sonar de pesca

Aplicativo Configuração

Sonar de pesca Configurar frequências predefinidas

Aplicativo climático

Aplicativo Configuração

Símbolo de ventoMeteorologia

Alertas de tempestade

Detalhes do barco

Aplicativo Configuração

Unidades de economia de combustível

Limite de combustível baixo

Alarme de combustível ligado/desligado

Barco

Capacidade total de combustível
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8.5 Capturas de tela
É possível registrar uma captura de tela do que está sendo
exibido na tela no momento.
As capturas de tela são salvas em um cartão MicroSD no
formato .bmp (bitmap). A imagem salva pode ser visualizada
a partir de qualquer dispositivo capaz de visualizar imagens
bitmap.

Obtendo um instantâneo
É possível obter um instantâneo seguindo as etapas abaixo.
1. Insira um cartão MicroSD com espaço livre disponível

adequado no leitor de cartão.
2. Pressione o botão Liga/desliga.

A página Atalhos é exibida:
3. Selecione o ícone Câmera.

Uma mensagem de confirmação é exibida.
4. Selecione Ok.

O instantâneo será salvo no cartão MicroSD.

Tip Se a tela multifuncional tiver um botão de Voltar, é possível
obter uma captura de tela pressionando e segurando o botão
Voltar até a mensagem de confirmação aparecer.

Selecionando a entrada de cartão SD para
capturas de tela
Se o seu visor multifuncional tiver dois leitores de cartão, você
deve selecionar em qual salvar a captura de tela.
Na tela inicial.
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.
3. Selecione Arquivo de captura de tela:.
4. Selecione MicroSD 1 ou MicroSD 2.

Visualizando uma captura de tela no visor
multifuncional
É possível visualizar imagens no visor multifuncional.
1. Insira um cartão MicroSD contendo uma captura de

tela ou imagem na entrada de cartão MicroSD do visor
multifuncional.

2. Na tela inicial, selecione Meus dados.
3. Selecione Imagens e vídeo.

O diálogo do navegador de arquivos é exibido.
4. Use o navegador de arquivo para localizar o arquivo no

cartão MicroSD.
5. Selecione o arquivo que deseja visualizar.

O arquivo será aberto agora.
6. Selecione Voltar ou Fechar para fechar a imagem.

8.6 Redefinindo seu sistema
Seu sistema pode ser redefinido para suas configurações de
fábrica, se necessário.
Há dois tipos de operações de redefinição, e ambos afetam o
visor atual que você está usando E quaisquer visores em rede.

• Redefinição das configurações.

• Redefinição das configurações e dos dados.

Redefinição das configurações
Essa opção redefine seus menus de configuração, definições
de página e configurações da barra de dados aos padrões de
fábrica. NÃO afeta seus dados de waypoints, rotas ou caminho.

Redefinição das configurações e dos dados
Além das redefinições de configurações detalhadas acima,
realizar uma redefinição de configurações e dados também
removerá TODOS os dados de waypoints, rotas e caminhos.

Redefinindo as configurações do sistema
Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Manutenção.
3. Selecione Configurações do sistema.

Uma mensagem é exibida solicitando que você confirme
a ação.

4. Selecione Sim para seguir com a redefinição de
configurações ou Não para cancelar.

Redefinindo as configurações e os dados do
sistema
Observação: Realizar uma redefinição de configurações
e dados apaga TODOS os dados de waypoints, rotas e
caminho do seu sistema. ANTES de continuar com uma
redefinição de configurações e dados, certifique-se de ter
feito backup de quaisquer dados que deseje manter em um
cartão de memória.

Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Manutenção.
3. Selecione Redefinição de dados e configuração do

sistema.
Uma mensagem é exibida solicitando que você confirme
a ação.

4. Selecione Sim para continuar com a redefinição de
configurações e dados ou Não para cancelar.
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Capítulo 9: Aplicativo de visualizador de documentos

Conteúdos do capítulo
• 9.1 Visão geral do visualizador de documentos na página 108
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9.1 Visão geral do visualizador de
documentos
Seu visor multifuncional inclui um visualizador de documentos
PDF.
O visualizador de documentos está disponível a partir da tela
inicial e é usado para visualizar e pesquisar documentos PDF
(como, por exemplo, manuais de produto).

D12755-1

1

2

3

1 Abre o navegador de arquivo em cartão SD.

2 Abre o manual do usuário armazenado no visor
multifuncional

3 Abre as informações do contrato de licença relevante.

Observação: O visualizador de documentos não suporta
documentos protegidos por senha ou que contenham
certificados de segurança. Uma mensagem de erro será
exibida se você tentar abrir documentos desse tipo.

D12597-1

1

7

3 42

5

6

1 Número da página atual (página x de y)

2 Barra de ferramentas de pesquisa (exibida apenas
ao pesquisar um documento).

Observação: Os botões Anterior, Próximo e
Cancelar são mostrados apenas em produtos
sensíveis ao toque. Para produtos não sensíveis
ao toque e Hybridtouch, são usados botões
físicos.

3 Nome do arquivo PDF atual

4 Menu do visualizador de documentos

5 Barra de rolagem

6 Controles de zoom na tela (apenas em visores com
tela sensível ao toque)

7 Conteúdo do documento PDF

As opções a seguir estão disponíveis no menu do visualizador
de documento:
• Abrir arquivo — Permite navegar até um documento PDF
para abri-lo.

• Ir para a página: — Permite ir para o número de página
especificado.

• Localizar — Permite pesquisar palavras específicas no
documento.

• Ajustar à altura — Dimensiona o documento aberto para
ajustar-se à altura da janela do aplicativo.

• Ajustar à largura — Dimensiona o documento aberto para
ajustar-se à largura do aplicativo.

• Fechar arquivo — Fecha o documento aberto.

Abrindo o manual do usuário
O manual do usuário do produto é armazenado na memória
interna.
Na tela inicial:
1. Selecione Visualizador de Doc.
2. Selecione Manual do Usuário.

O manual do usuário do produto é aberto.

Observação: O manual do usuário também pode ser aberto
selecionando o ícone Manual do Usuário na tela inicial.

Abrindo um documento PDF
É possível abrir documentos PDF armazenados em um cartão
SD seguindo as etapas abaixo.

Observação: Ao salvar documentos PDF em cartões SD,
certifique-se de não apagar dados importantes.

1. Salve o documento PDF necessário no cartão SD.
2. Insira o cartão SD na entrada de cartão SD do visor

multifuncional no qual deseja visualizar o documento.
3. Selecione Menu.
4. Selecione Open File (Abrir arquivo).

O diálogo do navegador de arquivos é exibido.
5. Navegue até o local no cartão SD no qual salvou o

documento.
6. Selecione o documento que deseja visualizar.

O documento será aberto.
7. Se a mensagem de erro "Cannot Open File" (Não é possível

abrir arquivo) for exibida, selecione Ok to para confirmar e,
em seguida, tente abrir o documento novamente ou verifique
se o PDF não está corrompido ou se contém segurança
que não é compatível com o aplicativo de visualização do
documento.

Observação: Documentos PDF grandes podem demorar
para abrir.

Fechando um documento aberto
Cada instância do visualizador de Doc é separada, o último
documento aberto irá automaticamente abrir na próxima vez em
que você selecionar essa instância do visualizador de Doc, a
menos que ele seja fechado usando a opção de menu Fechar
Arquivo.
Com um documento aberto
1. Selecione Menu.
2. Selecione Fechar arquivo.

O documento está fechado e a principal página do
visualizador de Doc é exibida.

Navegando em um documento aberto
Nos visores sensíveis ao toque, é possível navegar em
documentos PDF, como detalhado abaixo.
Com um documento PDF aberto:
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• Mova seu dedo para cima para rolar para baixo no
documento.

• Mova seu dedo para baixo para rolar para cima no
documento.

Quando a largura do documento for maior que a
largura da janela do aplicativo, mova seu dedo para a
esquerda ou para a direita para passar pelo documento
longitudinalmente.

Observação: Também é possível usar as barras de rolagem
para navegar no documento.

Navegando em um documento aberto
Em visores HybridTouch e não sensíveis ao toque, é possível
navegar em documentos PDF seguindo as etapas abaixo.
Com um documento PDF aberto:
1. Mova o Joystick Para cima ou Para baixo para subir ou

descer no documento.
2. Mova o Joystick Para a esquerda ou Para a direita para

passar pelo documento longitudinalmente.

Alterando o fator de zoom
Em visores sensíveis ao toque, é possível alterar o fator de
zoom do documento aberto seguindo as etapas abaixo.
Com um documento PDF aberto:
1. Selecione o ícone Zoom in (Aumentar o zoom) na tela para

aumentar o zoom ou
2. Selecione o ícone Zoom out (Reduzir o zoom) na tela para

reduzir o zoom.

Alterando o fator de zoom
Em visores HybridTouch e não sensíveis ao toque (excluindo o
e7 e e7D), é possível alterar o fator de zoom do documento
aberto seguindo as etapas abaixo.
Com um documento PDF aberto:
1. Use o botão Afastar para reduzir o zoom ou
2. Use o botão Aproximar para ampliar o zoom.

Observação: Os visores multifuncionais da Nova Série a e
e7/e7D não possuem o botão de Aproximar e Afastar.

Observação: Em um visor da Nova Série c, somente o
Controle Rotatório pode ser usado para alterar o fator de
zoom.

Selecionando uma página
Você pode pular para a página que deseja visualizar inserindo o
número de página.
Com um documento pdf aberto:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ir para página:.

O teclado numérico é exibido.
3. Insira o número de página que deseja visualizar.
4. Selecione Ok para visualizar a página.

Usando os hyperlinks do documento
Nos visores de tela sensível ao toque, você pode usar hyperlinks
de documento internos.
Com um documento pdf aberto em uma página contendo um
hyperlink:

1. Toque momentaneamente seu dedo no hyperlink.
Você será levado à página com o hyperlink.

Observação: Hyperlinks do documento não podem ser
ativados em um visor da Nova Série c.

Pesquisando texto
Para usar a função de localizar para pesquisar texto em visor
somente de toque, siga as etapas abaixo.
Com um documento PDF aberto:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Localizar.

O teclado virtual é exibido.
3. Insira a palavra-chave que deseja localizar.
4. Selecione SALVAR.

O visualizador de documentos entrará no modo localizar e:
• Será possível ver um ícone "Pesquisando" enquanto as
ocorrências são localizadas.

• A barra de ferramentas de pesquisa é exibida.
• A primeira ocorrência da palavra-chave é destacada.

5. Selecione Próximo para localizar a próxima ocorrência da
palavra-chave ou

6. Selecione Anterior para voltar para a última ocorrência da
palavra-chave.

7. Você pode selecionar Cancelar a qualquer momento
para fechar a barra de ferramentas de localizar e voltar à
visualização normal.

Pesquisando texto
Em visores HybridTouch e não sensíveis ao toque, é possível
usar a função de pesquisa para localizar texto em um documento
PDF aberto seguindo as etapas abaixo.
Com um documento PDF aberto:
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione Find (Localizar).

O teclado virtual é exibido.
3. Insira a palavra-chave que deseja localizar.
4. Selecione SALVAR.

O visualizador de documentos entrará no modo localizar e:
• Será possível ver um ícone "Pesquisando" enquanto as
ocorrências são localizadas.

• A barra de ferramentas de pesquisa é exibida.
• A primeira ocorrência da palavra-chave é destacada.

5. Mova o Joystick para baixo para ir para a próxima
ocorrência da palavra-chave ou

6. Mova o Joystick para cima para ir para a ocorrência
anterior da palavra-chave.

7. É possível pressionar o botão Voltar a qualquer momento
para fechar a barra de ferramentas de pesquisa e voltar à
visualização normal.

Palavra-chave não encontrada
O visualizador de documentos irá informar se não houver
ocorrência da palavra-chave pesquisada no documento.
Se a palavra-chave não for encontrada, a barra de ferramentas
de pesquisa irá exibir um ponto de exclamação e uma
mensagem pop-up será exibida na tela.
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Selecionar New Search (Nova pesquisa) irá redirecioná-lo de
volta para o teclado na tela, para que você possa pesquisar uma
palavra-chave diferente. Selecionar Cancel (Cancelar) fechar a
barra de ferramentas de pesquisa e retoma a operação normal.
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Capítulo 10: Controle de piloto automático

Conteúdos do capítulo
• 10.1 Controle de piloto automático na página 112

• 10.2 Barra do piloto na página 114

• 10.3 Configuração do piloto na página 115

• 10.4 Configurações do piloto na página 115

• 10.5 Símbolos de status do piloto automático na página 120

• 10.6 Alarmes de piloto automático na página 121
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10.1 Controle de piloto automático
É possível usar o visor multifuncional para controlar o piloto
automático. Se conectado a um piloto automático Evolution, as
configurações do piloto estarão disponíveis.

Observação: Para obter informações sobre a conexão do
visor multifuncional a um sistema de piloto automático da
Raymarine, consulte a documentação que acompanha o
piloto automático.

Com a função Controle de piloto automático ativada, é possível
usar seu visor multifuncional para:

• Ativar o piloto automático no modo Rastreamento (Ir Para
uma posição especificada ou seguir uma rota).

• Ativar o piloto automático no modo Auto (permanecer no rumo
atual).

• Ajustar o rumo bloqueado atual.

• Desativar o piloto automático.

• Silenciar o alarme de chegada ao waypoint.

• Ajustar as configurações do piloto (somente pilotos
automáticos Evolution)

Observação: Em um sistema que não inclui um comando de
piloto dedicado, o visor multifuncional do mestre de dados
não pode ser desligado nem colocado no modo PowerSave
enquanto o piloto automático estiver ativado.

O diálogo Controle do piloto é exibido nas seguintes situações:

• Quando o botão físico Piloto é pressionado.

• Quando os Controles do Piloto são selecionados na página
de atalhos.

• Quando você seleciona a opção Menu > Navegar > Ir para
waypoint, Ir para cursor ou Seguir rota no aplicativo
cartográfico.

• Quando você seleciona Ir para waypoint ou Ir para cursor
usando o menu de contexto.

• Quando você coloca o cursor sobre uma rota ou waypoint
ativo na carta e seleciona Parar Ir para, Parar de seguir ou
Avançar waypoint no menu de contexto.

• Quando você está seguindo uma rota ou indo para um
waypoint ou posição do cursor e seleciona Menu > Navegar
> Parar Ir para, Parar de seguir ou Avançar waypoint.

• Quando você chega ao waypoint de destino.

Observação:
Ao chegar a um waypoint, a barra de título da caixa
de diálogo fica vermelha para indicar a chegada ao
waypoint.

Diálogo de controle do piloto (espera)
O exemplo abaixo mostra as opções de diálogo do Controle do
Piloto quando o diálogo Controle do Piloto é aberto no menu ou
usando o botão de Piloto dedicado.

Selecionar automático ativará o piloto automático e manterá
o rumo atual.

Diálogo de controle do piloto (Auto)
O exemplo abaixo mostra as opções do diálogo de Controle do
Piloto quando Auto (rumo bloqueado) foi ativado.
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Ite-
m Descrição

1 Status do piloto — modo atual do piloto.

2 Seta esquerda— Reduz o ângulo do rumo bloqueado.

3 Barra do leme — Indica a posição do leme.

4 ESPERA— Desativa o piloto automático e retorna para o controle
manual da embarcação.

5 Rumo atualmente bloqueado.

6 Caminho — Ativa o piloto automático no modo Caminho e
automaticamente navega a embarcação para um waypoint alvo ou
ao longo da rota traçada no plotador cartográfico.

7 Seta direita— Aumenta o ângulo do rumo bloqueado.

8 Fechar— Fecha a caixa de diálogo de controle do piloto.

Diálogo de controle do piloto (iniciando a navegação)
O exemplo abaixo mostra as opções de diálogo de Controle
do Piloto quando Ir Para Cursor, Ir Para Waypoint ou Seguir
Rota foi selecionado.
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Ite-
m Descrição

1 Status do piloto — modo atual do piloto.

2 Rumo atual.

3 Não (Espera) — Desativa o piloto automático e retorna para o
controle manual da embarcação.

4 Barra do leme — Indica a posição do leme.

5 Ângulo de giro — O ângulo de giro está disponível apenas para
pilotos automáticos SeaTalkng. Indica a direção e a severidade das
mudanças de rumo.

6 Sim (Caminho) — Ativa o piloto automático no modo Caminho e
automaticamente navega a embarcação para um waypoint alvo ou
ao longo da rota traçada no plotador cartográfico.

7 Distância ao próximo waypoint (DTW) e Rumo ao próximo waypoint
(BTW).

8 Nome do próximo waypoint.

9 Fechar— Fecha a caixa de diálogo de controle do piloto.

Diálogo de controle do piloto (caminho)
O exemplo abaixo mostra as opções do diálogo de Controle do
Piloto quando no modo de caminho.
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Habilitando o controle de piloto automático
Ativando a função de controle do piloto automático —
pilotos automáticos SeaTalk e SPX SeaTalkng
Para habilitar o controle do piloto automático SeaTalk ou SPX
SeaTalkng usando o visor multifuncional, siga as etapas abaixo.
Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Controle do piloto automático de modo que

Ativado esteja selecionado
Selecionar Controle do piloto automático alternará o controle
entre Ativado e Desativado.

Em um sistema contendo vários visores, o controle do piloto é
habilitado em todos os visores ao mesmo tempo.

Ativando a função de controle do piloto automático —
Pilotos automáticos Evolution
Para habilitar o controle do piloto automático Evolution usando o
visor multifuncional, siga as etapas abaixo.
Na tela inicial.
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Dispositivos Externos.
4. Selecione Configuração do piloto.
5. Selecione Controle do piloto, de modo que Ligado esteja

destacado.
Selecionar o controle de piloto irá ligar e desligar o controle
de piloto automático.

Desativando o piloto automático

Cuidado: Desativando o piloto
automático
Em visores multifuncionais integrados que não têm
um botão piloto dedicado, em uma emergência,
o piloto automático pode ser desativado
pressionando e segurando o botão Ligar/Desligar.

Desativando o piloto automático usando o botão
Liga/desliga
Em visores multifuncionais integrados que não têm um botão
piloto dedicado, quando o piloto automático é ativado, ele pode
ser desativado usando o botão ligar/desligar. Isso é útil em
situações de emergência, especialmente em visores somente
de toque no caso de a tela sensível ao toque parar de responder
devido a condições climáticas adversas, como chuva.
Com o piloto automático ativado:
1. Pressione e segure o botão Liga/Desliga.

Uma advertência de "Configurando piloto para ESPERA" é
exibida e um alarme sonoro soa.

2. Continue a segurar o botão Liga/Desliga e o piloto será
colocado no modo de espera, então o diálogo de controle do
piloto é exibido.

Desativando o piloto automático pela página de atalhos
Você pode desativar o piloto automático na página Atalhos.
Com o piloto automático ativado:
1. Pressione e libere o botão LIGAR.

2. Selecione Espera.
A pop-up de confirmação de mudança do Status do Piloto
é exibida.

3. Selecione Sim para desativar o piloto automático.
O piloto automático é desativado (colocado em espera) e o
diálogo Controle do Piloto é exibido.

Desativando o piloto automático usando o botão Piloto
Em visores multifuncionais com um botão de piloto dedicado
ou ao usar um teclado remoto, você pode desativar o piloto
automático usando o botão Piloto.
Com o piloto automático ativado:
1. Pressione o botão Piloto.
O piloto automático é desativado (colocado em espera) e o
diálogo Controle do Piloto é exibido.

Desativando o piloto automático no aplicativo cartográfico
Em todas as variantes do visor multifuncional, o piloto automático
pode ser desativado no menu de aplicativo cartográfico.
No aplicativo cartográfico, com o piloto automático ativado:
1. Selecione Menu > Navegar > Parar Ir para ou Parar de

seguir.
A caixa de diálogo Controle do piloto é exibida.

2. Selecione ESPERA.
A pop-up de confirmação de mudança do Status do Piloto
é exibida.

3. Selecione Sim para desativar o piloto automático.
O piloto automático é desativado (colocado no modo de espera).

Desativando o piloto automático na tela inicial
Em visores sensíveis ao toque, o piloto automático pode ser
desativado da tela inicial.

Na tela inicial:
1. Selecione Espera.

A pop-up de confirmação de mudança do Status do Piloto
é exibida.

2. Selecione Sim para desativar o piloto automático.
O piloto automático é desativado (colocado no modo de espera).

Desative o piloto automático da barra do piloto
O piloto automático pode ser desativado da barra do piloto.

Com a Barra do Piloto exibida.
1. Selecione Espera.
Consulte 10.2 Barra do piloto para mais informações sobre
a Barra do Piloto.

Ativando o piloto automático

Ativando o piloto automático usando o botão piloto
Em visores multifuncionais com um botão de piloto dedicado ou
ao usar um teclado remoto, você pode ativar o piloto automático
usando o botão Piloto.
Com o piloto automático desativado:
1. Pressione o botão Piloto.

A caixa de diálogo Controle do piloto é exibida.
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2. Selecione Automático.
O piloto automático é ativado e manterá o rumo atual.

Observação: Você também pode ativar automaticamente o
piloto automático pressionando e segurando o botão Piloto.

Ativando o piloto automático no menu do aplicativo
cartográfico
Você pode acionar o piloto automático no modo de caminho
usando o menu do aplicativo.
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu > Navegar > Ir para cursor, Ir para

waypoint ou Seguir rota, conforme adequado.
A caixa de diálogo Controle do piloto é exibida.

2. Selecione Sim (Rastrear).

Ativando o piloto automático pelo menu de contexto
Você pode acionar o piloto automático no modo de caminho
usando o menu de contexto.
No menu de contexto do aplicativo gráfico.
1. Selecione qualquer uma das opções a seguir no menu

Contexto gráfico:

• Ir para waypoint

• Cursor Ir Para

• Seguir rota

• Seguir a partir deste local

• Seguir rota ao contrário

A caixa de diálogo Controle do piloto é exibida.
2. Selecione Sim (Rastrear).

Exibindo manualmente a caixa de diálogo
do controle do piloto
Você também pode abrir o diálogo de Controle do Piloto
a qualquer momento a partir da tela inicial ou aplicativo
cartográfico.
1. Na tela inicial:

i. Selecione Configuração.
ii. Selecione Pilot Controls (Controle do Piloto).

2. Do aplicativo cartográfico:
i. Selecione Menu.
ii. Selecione Navegar.
iii. Selecione Controles do piloto.

10.2 Barra do piloto
A Barra do Piloto fornece informações de status do piloto
automático. Para visores com tela sensível ao toque, você pode
desativar o piloto automático usando a Barra do Piloto.
Barra do Piloto — Modo de Rastreamento

Barra do Piloto — Modo Automático

A Barra do Piloto é exibida quando o controle do piloto
automático está habilitado, a barra do Piloto está ligada e o
piloto automático está ativado.
Quando o piloto automático está desativado, a Barra do Piloto
fica oculta.
Em um sistema contendo vários visores, a Barra do Piloto pode
ser desativada ou ativada em cada visor.

Habilitando a barra do piloto
Quando conectado a um piloto automático SeaTalk ou SeaTalkng
SPX, a Barra do Piloto pode ser habilitada seguindo as etapas
abaixo.
Na tela inicial, com os controles do piloto automático habilitados:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.
3. Selecione Barra de controle do piloto de modo que Exibido

seja destacado.
Selecionar a Barra do Piloto alternará a Barra do Piloto entre
Exibido e Oculto.

4. Ative o piloto automático.
A barra do piloto agora é exibida na parte inferior da tela em
todos os aplicativos enquanto o piloto automático estiver ativado.

Observação: Quando conectado a um piloto automático
Evolution, a Barra do Piloto é habilitada na página de
Configuração do Piloto.
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10.3 Configuração do piloto
Quando conectado a um piloto automático Evolution, a página
Configuração do Piloto está disponível.
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1 Voltar — Volta para o menu anterior.

2 Status do piloto — modo atual do piloto.

3 Fechar — Fecha a página de configuração do piloto e exibe a
tela inicial.

4 Controle do piloto — Liga e desliga o controle do piloto
automático usando o visor multifuncional.

5 Barra do piloto— Liga e desliga a barra do Piloto.

6 Configurações do piloto — Exibe as configurações do piloto
disponíveis que podem ser configuradas no visor multifuncional.

Observação: O menu Configurações do piloto está
disponível apenas no visor multifuncional do mestre de dados.

7 Lazer — Coloca o piloto automático no modo de Lazer. O modo
de lazer é adequado para longas passagens em que um controle
de rumo rígido não é essencial.

8 Desempenho — Coloca o piloto automático no modo
Desempenho. O modo de desempenho fornece boa manutenção
de curso sem sobrecarregar o piloto automático.

9 Cruzeiro— Coloca o piloto automático no modo Cruzeiro. O modo
cruzeiro fornece controle de rumo rígido.

10 Barra do leme — Indica a posição do leme.

Acessando a página de Configuração do
Piloto.
Quando conectado a um piloto automático Evolution, você pode
acessar a página de Configuração do Piloto seguindo as etapas
abaixo.
Na tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Dispositivos Externos.
4. Selecione Configuração do piloto.

10.4 Configurações do piloto
A opção de configurações do Piloto está disponível em um visor
multifuncional mestre quando ele é integrado com um piloto
automático Evolution.
As configurações do piloto permitem a configuração e a
ativação de um piloto automático Evolution usando um visor
multifuncional.
As configurações do piloto incluem as seguintes opções:

• Configurações da embarcação

• Configurações da transmissão

• Configurações de barco a vela

• Ativação

Configuração e ativação iniciais

Configurações da embarcação
As configurações de embarcação são projetadas para fornecer
desempenho de navegação ideal para embarcações típicas.
É importante concluir a seleção de tipo de casco da embarcação
como parte da configuração inicial, uma vez que é uma parte
essencial do processo de calibragem do piloto automático.
Você também pode acessar as opções a qualquer momento
selecionando Configurações do Piloto > Configurações da
embarcação na página de Configuração do Piloto.
A configuração da embarcação inclui as seguintes opções:

• Tipo de casco da embarcação

• Tipo de transmissão

• Compensação da bússola

• Trava de calibragem

Seleção de tipo de casco da embarcação
As opções de tipo de casco da embarcação são projetadas para
fornecer excelente desempenho de direção para embarcações
típicas.
É importante concluir a seleção de tipo de casco da embarcação
como parte da configuração inicial, uma vez que é uma parte
essencial do processo de ativação. Você também pode acessar
as opções a qualquer momento com o piloto em Espera na
página de Configuração do Piloto selecionando: Configurações
do Piloto > Configurações da embarcação > Tipo de casco
da embarcação.
Como uma orientação geral, selecione a opção que melhor
combina com o tipo de embarcação e com as características de
direção. As opções são:

• Vela.
• Vela (giro lento).
• Catamarã a vela.
• Lancha
• Lancha (giro lento).
• Lancha (giro rápido).
É importante que você esteja ciente de que as forças de
direção (e, portanto, a taxa de giro) variam significativamente,
de acordo com a combinação de tipo de embarcação, sistema
de direção e tipo de transmissão. Portanto, as opções de tipo
de casco da embarcação disponíveis são fornecidas somente
para orientação. Você pode desejar experimentar as diferentes
opções de tipo de casco da embarcação, uma vez que pode ser
possível melhorar o desempenho de direção da sua embarcação
selecionando um tipo de embarcação diferente.
Ao escolher um tipo de embarcação adequado, a ênfase deve
estar em uma resposta confiável e segura de direção.

Importante: Se você mudar o tipo de embarcação depois
de concluir o assistente de Zona Portuária, todas as
configurações de ativação serão redefinidas para as
configurações padrão e você precisará concluir o assistente
de Zona Portuária novamente.

Controle de piloto automático 115



Selecionando um tipo de casco
O tipo de casco da embarcação pode ser acessado na página
Configuração do Piloto.
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da embarcação.
3. Selecione Tipo de casco da embarcação.
4. Selecione a opção que mais se aproxima do tipo da sua

embarcação.
A nova seleção é aplicada.

Selecionando um tipo de transmissão
A seleção de tipo de transmissão está disponível no assistente
de Zona Portuária e também no menu Configurações da
Embarcação: Configuração do piloto > Configurações do
piloto > Tipo de embarcação > Tipo de transmissão.
Com o menu Tipo de transmissão exibido:
1. Selecione o tipo de transmissão na lista.

Observação: Os tipos de transmissão disponíveis dependem
do tipo de ACU. Se seu tipo de transmissão não estiver
listado, entre em contato com o revendedor Raymarine para
orientação.

2. Selecione OK para salvar sua configuração e exibir a
próxima página de configuração.

Observação: É possível cancelar o assistente de Zona
Portuária a qualquer momento selecionando ESPERA.

Alinhamento do rumo
O rumo do piloto automático pode ser alinhado à bússola do
navio usando a configuração de compensação da Bússola.

Observação: Para realizar esse procedimento, você
precisará de um dispositivo ligado em rede, como um
instrumento, comando de controle do piloto ou visor
multifuncional para ter o rumo do piloto automático atual
mostrado na tela.
Muitos fatores podem causar uma diferença entre o rumo e o
curso sobre o fundo (COG), você deve alinhar o rumo de modo
que corresponda à bússola de direção da embarcação (ou um
rumo de trânsito conhecido).
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1. Defina a sua embarcação para um rumo conhecido e
verifique a bússola de direção.

2. Verifique o rumo do piloto automático no visor multifuncional.
3. Na página Configuração do piloto, selecione Configurações

do piloto.
4. Selecione Configurações da embarcação.
5. Selecione Compensação da bússola.
6. Ajuste a Compensação da bússola de modo que o rumo

do piloto automático corresponda ao rumo da bússola de
direção.

p. ex., se o rumo da bússola de direção for 155° e o rumo
do piloto automático for 150°, aplicar uma compensação de
bússola de 5° significaria que a bússola de direção e o rumo
do piloto automático estão alinhados.

A compensação da bússola será alterada automaticamente, se
necessário, quando o procedimento de alinhar a bússola ao
GPS for realizado.

Configurações da transmissão
As configurações da transmissão são designadas para fornecer
desempenho de transmissão ideal.
É importante verificar e, quando necessário, ajustar as
configurações de transmissão para adequarem-se à
configuração da transmissão.
As configurações do leme incluem:

• *Amortecimento do leme.

• Giro automático.

• Direção hidráulica.

• Ref. do leme reversa.

• Deslocamento do leme.

• Limite do leme.

• Tempo para todo o leme carregado.

Observação: *A configuração de amortecimento do leme
não deve ser ajustada sem primeiro buscar orientação do
suporte técnico da Raymarine.

Configurando o ângulo de giro automático
Você pode especificar o ângulo ao qual a embarcação irá girar
ao realizar um Giro Automático usando o comando de controle
do piloto conectado.
Na página Configuração do Piloto:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da transmissão.
3. Selecione Giro automático.
4. Ajuste a configuração de giro automático para o valor

necessário.
5. Selecione Voltar ou Ok para confirmar a configuração.

Direção hidráulica
Se você tiver um joystick ou um comando de controle do piloto
p70R conectado ao piloto automático, pode selecionar seu
modo de operação. Para informações detalhadas, consulte a
documentação que acompanha o seu joystick ou p70R.
Os modos de operação são os seguintes:

• Desligado— O controle por joystick está desativado.

• Proporcional — O modo proporcional aplica o leme em
proporção a um movimento do joystick - quanto mais o
joystick é mantido em cima, mais o leme é aplicado.

• Bang-Bang— Os modos Bang-bang aplicam leme contínuo
na direção do movimento do joystick; para melhorar o controle,
a velocidade do movimento do leme muda com o ângulo do
joystick. Para velocidade máxima, pressione o joystick para
leme totalmente carregado. Se você retornar o joystick para a
posição central, o leme permanecerá na sua posição atual.

Revertendo a fase de referência do leme.
Em embarcações equipadas com um transdutor de referência
do leme, se a barra do leme mover-se na direção errada, você
pode corrigir isso revertendo a fase da referência do leme.

Observação: Esse procedimento não é necessário em
embarcações sem um transdutor de referência do leme.

Na página Configuração do Piloto:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da transmissão.
3. Selecione Reverter ref. do leme.

Selecionar Reverter ref. do Leme alternará entre Ativado
e Desativado.

Configurando a compensação do leme
Em embarcações equipadas com um transdutor de referência
do leme, você pode definir um deslocamento da posição central
do leme, se necessário.

Observação: Esse procedimento não é necessário em
embarcações sem um transdutor de referência do leme.
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Observação: Para realizar esse procedimento, é desejável
ter um dispositivo ligado em rede, como um instrumento,
comando de controle do piloto ou visor multifuncional que
possa exibir a posição do leme atual na tela ao realizar esse
ajuste.

1. Use o volante para centralizar o leme.
2. Na página Configuração do piloto, selecione Configurações

do piloto.
3. Selecione Configurações da transmissão.
4. Selecione Deslocamento do leme.
5. Ajuste o valor de Deslocamento do leme até que a barra do

leme mostre o leme na posição central.

O ajuste do leme está limitado a ± 9°; se o ajuste para
centralizar a posição da barra do leme for maior que esse
limite, o alinhamento do sensor de referência do leme
precisará ser ajustado fisicamente.

Configurando os limites do leme
Em embarcações equipadas com um transdutor de referência
do leme, os limite do leme devem ser definidos. O limite do
leme é usado para definir o controle do leme. Os limites do leme
devem ser definidos logo dentro dos encostos de extremidade
mecânicos para evitar carga desnecessária sobre o sistema
de direção.

Observação: Esse procedimento não é necessário em
embarcações sem um transdutor de referência do leme.

Observação: Para realizar esse procedimento, é desejável
ter um dispositivo ligado em rede, como um instrumento,
comando de controle do piloto ou visor multifuncional que
possa exibir a posição do leme atual na tela ao realizar esse
ajuste.

Os limites devem ser definidos para cerca de 5° a menos que o
ângulo máximo do leme.
1. Gire o volante totalmente para bombordo e anote o ângulo

na barra do leme.
2. Gire o volante totalmente para estibordo e anote o ângulo

na barra do leme.
3. Na página Configuração do piloto, selecione Configurações

do piloto.
4. Selecione Configurações da transmissão.
5. Selecione Limite do leme.
6. Ajuste o limite do leme para ser 5° menor que o menor

ângulo anotado nas etapas 1 e 2 acima.
7. Selecione Voltar ou OK para confirmar as configurações.

Configurando o tempo para carregar o leme
Quando o tempo para carregar todo o leme tiver sido
estabelecido, ele pode ser definido seguindo as etapas abaixo.
Na página Configuração do Piloto:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da transmissão.
3. Selecione Tempo para carregar todo o leme.
4. Insira o tempo para carregar todo o leme em segundos.

Configurações de barco a vela
Quando o tipo de embarcação tiver sido definido para um
barco a vela, o menu de configurações de Barco a Vela estará
disponível.
As configurações de barco a vela consistem nas seguintes
opções:
• Resposta de ajuste de vento — A resposta de ajuste de
vento controla a rapidez da resposta do sistema de piloto
automático a mudanças na direção do vento. Configurações
de ajuste de vento mais altas resultarão em um sistema que
responde melhor a mudanças no vento.

• Inibição de mudança de curso— Com inibição de mudança
de curso ativada, para evitar mudanças de curso acidentais,
o piloto automático impedirá que a embarcação realize um
giro contra o vento. Com a iniciação de mudança de curso
desativada, você pode realizar um AutoTack na direção ou

contra o vento. A inibição de mudança de curso não afeta o
Giro automático.

• Ajuste de vento— Essa opção determina se a embarcação
se movimenta para o vento Aparente ou Real quando no
modo Cata-vento.

Ativação
Você pode ativar um piloto automático Evolution usando o
menu configurações do Piloto no visor multifuncional. Todos os
procedimentos de ativação e configuração devem ser realizados
antes de usar o piloto automático.
A ativação do sistema de piloto automático consiste nos
seguintes procedimentos:

• Seleção de tipo de casco da embarcação.

• Seleção do tipo de transmissão.

• Verificação do leme

• Verificação do motor

Pré-requisitos de ativação
Antes de ativar seu sistema pela primeira vez, verifique se os
seguintes processos foram realizados corretamente:

• Instalação do sistema do piloto automático concluída de
acordo com o Guia de Instalação.

• Rede do SeaTalkng instalada de acordo com o Manual de
Referência do SeaTalkng.

• Quando houver, a instalação e as conexões do GPS foram
realizadas de acordo com o guia de instalação do GPS.

Verifique também se o engenheiro de ativação está familiarizado
com a instalação e os componentes do sistema do piloto
automático, incluindo:

• Tipo de embarcação.

• Informações do sistema de direção da embarcação.

• Para que o piloto automático será usado.

• Layout do sistema: componentes e conexões (você deve ter
um esquema do sistema de piloto automático da embarcação).

Seleção de tipo de casco da embarcação
As opções de tipo de casco da embarcação são projetadas para
fornecer excelente desempenho de direção para embarcações
típicas.
É importante concluir a seleção de tipo de casco da embarcação
como parte da configuração inicial, uma vez que é uma parte
essencial do processo de ativação. Você também pode acessar
as opções a qualquer momento com o piloto em Espera na
página de Configuração do Piloto selecionando: Configurações
do Piloto > Configurações da embarcação > Tipo de casco
da embarcação.
Como uma orientação geral, selecione a opção que melhor
combina com o tipo de embarcação e com as características de
direção. As opções são:

• Vela.
• Vela (giro lento).
• Catamarã a vela.
• Lancha
• Lancha (giro lento).
• Lancha (giro rápido).
É importante que você esteja ciente de que as forças de
direção (e, portanto, a taxa de giro) variam significativamente,
de acordo com a combinação de tipo de embarcação, sistema
de direção e tipo de transmissão. Portanto, as opções de tipo
de casco da embarcação disponíveis são fornecidas somente
para orientação. Você pode desejar experimentar as diferentes
opções de tipo de casco da embarcação, uma vez que pode ser
possível melhorar o desempenho de direção da sua embarcação
selecionando um tipo de embarcação diferente.
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Ao escolher um tipo de embarcação adequado, a ênfase deve
estar em uma resposta confiável e segura de direção.

Importante: Se você mudar o tipo de embarcação depois
de concluir o assistente de Zona Portuária, todas as
configurações de ativação serão redefinidas para as
configurações padrão e você precisará concluir o assistente
de Zona Portuária novamente.

Selecionando um tipo de casco
O tipo de casco da embarcação pode ser acessado na página
Configuração do Piloto.
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da embarcação.
3. Selecione Tipo de casco da embarcação.
4. Selecione a opção que mais se aproxima do tipo da sua

embarcação.
A nova seleção é aplicada.

Executando o assistente de Zona Portuária
O assistente de zona portuária deve ser concluído antes de o
sistema de piloto automático Evolution poder ser usado pela
primeira vez. O assistente de Zona Portuária o conduz pelas
etapas necessárias para ativação.
O assistente de Zona Portuária contém diferentes etapas,
dependendo se você possui um transdutor de referência do
leme instalado na sua embarcação:

Os seguintes procedimentos do
assistente de Zona Portuária
somente se aplicam a embarcações
sem um transdutor de referência do
leme:

• Seleção do tipo de transmissão.

• Configuração de limite do leme.

• A configuração de tempo
para carregar todo o leme (a
Raymarine recomenda que essas
informações sejam especificadas
quando o assistente de zona
portuária e a verificação da
Transmissão do Leme tiverem
sido concluídos, usando a opção
de menu Tempo para Carregar
Todo o Leme).

• Verificação da transmissão do
leme.

Os seguintes procedimentos do
assistente de Zona Portuária
somente se aplicam a embarcações
com um transdutor de referência do
leme:

• Seleção do tipo de transmissão.

• Alinhar leme (alinhamento do
leme).

• Configuração de limite do leme.

• Verificação da transmissão do
leme.

Para acessar o assistente, garanta que o piloto esteja no modo
de espera e então, na página Configuração:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Ativação.
3. Selecione Assistente de Zona Portuária.

Selecionando um tipo de transmissão
A seleção de tipo de transmissão está disponível no assistente
de Zona Portuária e também no menu Configurações da
Embarcação: Configuração do piloto > Configurações do
piloto > Tipo de embarcação > Tipo de transmissão.
Com o menu Tipo de transmissão exibido:
1. Selecione o tipo de transmissão na lista.

Observação: Os tipos de transmissão disponíveis dependem
do tipo de ACU. Se seu tipo de transmissão não estiver
listado, entre em contato com o revendedor Raymarine para
orientação.

2. Selecione OK para salvar sua configuração e exibir a
próxima página de configuração.

Observação: É possível cancelar o assistente de Zona
Portuária a qualquer momento selecionando ESPERA.

Verificando o alinhamento do leme
Esse procedimento estabelece os limites do leme a bombordo
e estibordo para sistemas usando um transdutor de referência
do leme.
A verificação do leme faz parte do assistente de zona portuária.

O seguinte procedimento aplica-se
apenas a embarcações com um
transdutor de referência do leme.

1. Centralize o leme e selecione OK.
2. Quando solicitado, gire o leme com firmeza para bombordo

e selecione OK.
3. Quando solicitado, gire o leme com firmeza para estibordo

e selecione OK.
4. Quando solicitado, gire o leme com firmeza de volta para o

centro e selecione OK.

Observação: É possível cancelar o assistente de Zona
Portuária a qualquer momento selecionando ESPERA.

Configuração de limite do leme
Como parte do assistente de Zona Portuária, o sistema
configurará os limites do leme.

• Para embarcações com um transdutor de referência do
leme — Esse procedimento estabelece o limite do leme. O
limite do leme será exibido com uma mensagem confirmando
que o limite do leme foi atualizado. Esse valor pode ser
alterado, se necessário.

• Para embarcações sem um transdutor de referência do
leme— Um padrão de 30 graus é exibido e pode ser alterado
conforme o necessário.

Tempo para todo o leme carregado
A configuração de tempo para carregar todo o leme pode ser
especificada no assistente de Zona Portuária.

As seguintes informações
aplicam-se apenas a embarcações
sem um transdutor de referência do
leme.

• Se você já souber o tempo para carregar todo o leme do
sistema de direção da sua embarcação: insira esse tempo
durante o procedimento do assistente de Zona Portuária.

• Se você NÃO souber o tempo para carregar todo o leme
do sistema de direção da sua embarcação: ignore essa
etapa durante o assistente de Zona Portuária selecionando
SALVAR e conclua o procedimento do assistente de Zona
Portuária. Quando o assistente estiver concluído, calcule e
ajuste o tempo para carregar todo o leme.

Verificando a transmissão do leme.
Como parte do assistente de Zona Portuária, o sistema verificará
a conexão da transmissão. Quando tiver concluído a verificação
com sucesso, uma mensagem será exibida perguntando se é
seguro para o sistema assumir o comando.
Durante esse procedimento, o piloto automático moverá o leme.
Verifique se é seguro continuar antes de selecionar OK.
Quando estiver no assistente de Zona Portuária, com a página
de Verificação do Motor exibida:
1. Centralize e solte o leme.
2. Desengate qualquer embreagem de transmissão do leme.
3. Selecione CONTINUAR.
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4. Verifique se é seguro continuar antes de selecionar OK.
Para embarcações com um transdutor de referência do
leme, o piloto automático agora moverá automaticamente o
leme para bombordo e depois para estibordo.

5. Para embarcações sem um transdutor de referência do
leme, você será solicitado a confirmar o leme virado para
bombordo selecionando SIM ou NÃO.

6. Selecione OK se for seguro engatar o leme na direção
oposta.

7. Será solicitada a confirmação de que o leme está direcionado
para estibordo selecionando SIM ou NÃO.

8. O assistente de zona portuária está concluído, selecione
CONTINUAR.

Observação: Se você tiver confirmado uma resposta "NÃO"
para o movimento do leme para bombordo e estibordo, o
assistente sairá. É possível que o sistema de direção não
mova o leme em nenhuma direção, e será necessário verificar
o sistema de direção antes de concluir o procedimento de
assistente de Zona Portuária novamente.

Observação: Se o leme se mover na direção oposta à
esperada, você pode precisar inverter a fase da unidade
de referência do leme. Isso pode ser realizado acessando:
Configuração do piloto > Configurações do piloto >
Configurações da transmissão > Ref. de leme reverso.
É possível cancelar o assistente de Zona Portuária a qualquer
momento pressionando ESPERA.

Aviso: Verificação do leme
Se não houver nenhum transdutor de referência
do leme, você DEVE garantir que sejam tomadas
as providências necessárias para evitar que o
mecanismo de direção cause impacto sobre o fim
de curso.

Ajustando o tempo para carregar todo o leme
Em embarcações sem um transdutor de referência do leme, é
importante definir corretamente os limites do tempo de carga
total do leme para garantir uma operação precisa do piloto
automático. O tempo para carga total do leme é o tempo que
leva para o sistema de direção da embarcação conduzir o leme
de totalmente a bombordo para totalmente a estibordo.
Antes de tentar o seguinte procedimento, certifique-se de ter
observado e entendido a advertência de verificação do leme
fornecida neste documento.

As seguintes informações são
aplicáveis apenas a embarcações
sem um transdutor de referência do
leme.

1. Com o modo de piloto automático em 'Espera', coloque o
leme totalmente para bombordo manualmente.

2. Coloque o piloto automático no modo "Automático".
3. Usando um cronômetro, inicie o temporizador e, então,

imediatamente:
4. Gire 180 graus do seu rumo atual.
5. Quando o leme tiver o limite especificado como parte do

assistente de Zona Portuária, pare o temporizador.
6. Para calcular o tempo para carregar totalmente o leme,

duplique o tempo medido.
7. Agora acesse o menu Tempo para Carregar Todo o Leme

para especificar esse tempo.

Configurando o tempo para carregar o leme
Quando o tempo para carregar todo o leme tiver sido
estabelecido, ele pode ser definido seguindo as etapas abaixo.
Na página Configuração do Piloto:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Configurações da transmissão.
3. Selecione Tempo para carregar todo o leme.
4. Insira o tempo para carregar todo o leme em segundos.

Linearização da bússola
Com sistemas de piloto automático Evolution, quando a unidade
EV é instalada pela primeira vez e ligada, sua bússola interna
precisa compensar as variações magnéticas locais e o campo
magnético da Terra. Isso é realizado usando um processo
automático conhecido como linearização, que forma uma parte
importante do processo de instalação, ativação e configuração
do piloto automático.

Linearização
Em sistemas Evolution, o processo de linearização é realizado
automaticamente pela unidade EV como uma tarefa de segundo
plano quando a velocidade da embarcação está entre 3 e 15
nós; nenhuma intervenção do usuário é necessária, embora
pelo menos 270 graus de giro sejam necessários. O processo
ocorrerá durante a primeira viagem com o sistema de piloto
automático, e normalmente não levará mais de 30 minutos, mas
isso varia de acordo com as características da embarcação,
o ambiente de instalação da unidade EV e os níveis de
interferência magnética no momento da realização do processo.
Fontes de interferência magnética significativa podem aumentar
o tempo necessário para concluir o processo de linearização.
Exemplos de tais fontes incluem:
• Pontões marinhos.
• Embarcações com casco de metal
• Cabos submarinos.

Observação: Você pode acelerar o processo de linearização
concluindo um giro de 360 graus (à velocidade de 3 a 15
nós). Você também pode reiniciar o processo de linearização,
a qualquer momento, selecionando o item de menu Reiniciar
bússola.

Use o indicador de desvio de bússola
O uso do indicador de desvio de bússola no comando de
controle pode ser útil nesse processo, especialmente se a
unidade EV tiver sido instalada em um local na embarcação em
que os níveis de interferência magnética sejam altos demais
para a unidade EV compensar adequadamente. Se esse for
o caso, a exibição de desvio indicará um valor de 25 graus
ou mais. Nesse cenário, a Raymarine recomenda fortemente
que a unidade EV seja movida e reinstalada em um local em
que esteja sujeita a menos interferência magnética. Se “- -” for
exibido como o valor de Desvio, isso significa que a linearização
não foi concluída com sucesso ainda.

Verifique os dados de rumo da bússola.
Como parte do processo de ativação do sistema de piloto
automático, a Raymarine recomenda que você verifique os
valores da bússola exibidos no comando do controle do piloto
automático ou no visor multifuncional com relação a uma fonte
de rumo sabidamente precisa em vários rumos. Isso ajudará a
determinar se a unidade EV concluiu o processo de linearização.

Observação: Quando o processo de linearização tiver
sido concluído, é possível que o valor de rumo tenha uma
leve compensação de 2 a 3 graus. Isso é comum quando
o espaço de instalação é limitado e a unidade EV não
pode ser alinhada adequadamente ao eixo longitudinal da
embarcação. Nesse caso, é possível ajustar manualmente
o valor de compensação da bússola usando o comando de
controle do piloto ou o visor multifuncional e ajustando o rumo
para um valor preciso.

Observação: NÃO confie na precisão do rumo até que esteja
convencido de que a linearização e o alinhamento da bússola
tenham sido concluídos.

Monitoramento e adaptação do sistema
Para garantir o desempenho ideal, depois de o processo de
linearização inicial ser concluído, o EV continua a monitorar
e a adaptar a linearização da bússola para adequar-se às
condições atuais.
Se as condições de linearização forem inferiores às ideais, o
processo de linearização automática pausa temporariamente
até as condições melhorarem novamente. As seguintes
condições podem fazer o processo de linearização pausar
temporariamente:
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• A velocidade do barco é inferior a 3 nós.

• A velocidade do barco é superior a 15 nós.

• A taxa de giro é muito lenta.

• Interferência magnética externa significativa está presente.

Bloqueio da bússola
Quando você estiver satisfeito com a precisão da bússola, pode
bloquear a configuração para evitar que o sistema de piloto
automático conclua mais linearização automática no futuro.
Esse recurso é particularmente útil para embarcações em
ambientes expostos a fortes interferências magnéticas
regularmente (como parques eólicos em alto mar ou rios
turbulentos, por exemplo). Nessas situações, pode ser desejável
usar o recurso de Bloqueio de Bússola para desativar o
processo de linearização contínua, uma vez que a interferência
magnética pode criar um erro ao longo do tempo.

Observação: O bloqueio da bússola pode ser liberado a
qualquer momento para permitir que a linearização contínua
da bússola reinicie. Isso é particularmente útil se estiver
planejando uma viagem longa. O campo magnético da Terra
mudará significativamente de um local geográfico para outro,
e a bússola pode compensar continuamente as mudanças,
garantindo que você mantenha dados de rumo precisos ao
longo da viagem.

Alinhando a bússola ao GPS
Você pode alinhar a bússola do piloto automático ao rumo COG.
O alinhamento da bússola deve ser realizado ao rumar a favor
da maré ou em água parada.
Na página Configuração do Piloto:
1. Selecione Configurações do piloto.
2. Selecione Ativação.
3. Selecione Alinhar bússola ao GPS.
4. Dirija sua embarcação em um curso contínuo e depois

selecione Iniciar.
5. Garanta velocidade suficiente da embarcação, se estiver

indo devagar demais, a mensagem "Vá mais rápido" será
exibida.

6. Se o alinhamento for bem-sucedido, selecione OK para
concluir o procedimento.

Se necessário, esse procedimento automaticamente corrigirá
o valor de compensação da bússola acessível no menu
Configurações da Embarcação.

Observação: Se o alinhamento falhar, isso significa que o
sensor do piloto está mais de 10° de desvio entre o rumo
COG e o sensor do piloto; nessa situação, a posição do
sensor do piloto deve ser verificada.

10.5 Símbolos de status do piloto
automático
O status do piloto automático é indicado na barra de dados.

Símbolo Descrição

O piloto automático está no modo de Espera.

O piloto automático está no modo Rastrear.

O piloto automático está no modo
Automático.

Nenhum piloto automático detectado.

Alarme de piloto automático ativo.

Modo de esquiva ativo.

Modo de pesca ativo.

Calibração do piloto automático.

Direção hidráulica ativa.

Modo de biruta ativo.
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10.6 Alarmes de piloto automático
A função de piloto automático fornece alarmes para avisá-lo de
situações que exigem atenção.
O display multifuncional mostra alarmes de piloto automático,
independentemente de haver uma navegação ativa no sistema.
Se o controle do piloto automático estiver ativado e o alarme
for acionado pelo piloto automático, o display multifuncional
fornecerá um alarme sonoro (desde que o alarme já não tenha
sido silenciado). O diálogo Controle do piloto é exibido,
indicando um novo alarme. Adicionalmente, o ícone de status
do piloto automático é exibido em vermelho, e permanece em
vermelho até que o alarme seja liberado.

Silenciando alarmes do piloto automático
1. Selecione Descartar.

O alarme é silenciado e o piloto automático permanece
ativado no modo automático, continuando no rumo
bloqueado atual.

2. Selecione Automático.
O alarme é silenciado e o piloto automático permanece
ativado no modo automático, continuando no rumo
bloqueado atual.

3. Selecione Caminho.
O alarme é silenciado e o piloto automático "segue" para o
próximo waypoint.

Silenciando alarmes do piloto automático e
desativando o piloto automático
1. Selecione ESPERA.
O alarme é silenciado e o piloto automático é desativado e
colocado no modo de espera.
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Capítulo 11: Funções de alarme e homem ao mar

Conteúdos do capítulo
• 11.1 Usando as funções de Homem ao mar (MOB) na página 124

• 11.2 Alarmes na página 125
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11.1 Usando as funções de Homem ao
mar (MOB)

Homem ao Mar
Se você perder uma pessoa ou objeto no mar, pode usar a
função Homem ao Mar (MOB) para marcar a posição em que a
embarcação estava quando a função MOB foi ativada.
A função MOB está disponível o tempo todo, independente
de qual aplicativo está sendo executado. MOB pode ser
definido para Navegação por estimativa ou Posição. O modo
de Navegação por estimativa levará em consideração os efeitos
do vento e das marés. Isso normalmente fornece um curso
mais preciso. O modo de posição não leva esses fatores em
consideração.
Para obter uma posição MOB, seu visor multifuncional deve ter
fixação da posição do GPS. Se você estiver usando navegação
por estimativa, dados de rumo e velocidade também precisam
estar disponíveis.
Quando MOB é ativado:
• Um alarme sonoro de MOB soa.
• A caixa de diálogo do alarme de MOB é exibida.
• O sistema envia alarmes de MOB para outros equipamentos
da Raymarine.

• O aplicativo cartográfico ativo é alterado para uma
visualização em 2D de baixo nível de detalhes, com um
alcance inicial de 15 m (50 pés). O modo de movimento é
definido para Alcance automático.

• O alcance do aplicativo de radar ativo é alterado para 230 m
(760 pés.

• Todas as funções Ir para e Seguir são desativadas em todos
os aplicativos. A navegação para qualquer waypoint ativo
é interrompida e qualquer função de navegação existente
é cancelada.

• Se informações de posição ou rumo e velocidade estiverem
disponíveis, um waypoint de MOB é colocado na posição
atual da embarcação atual em qualquer aplicativo que seja
capaz de mostrar waypoints e a posição da embarcação.

• Os dados de MOB são exibidos na barra de dados,
substituindo os dados existentes.

• Os dados de MOB são exibidos na tela inicial, substituindo os
ícones de status.

• Conforme a embarcação se move para longe da posição do
MOB, uma linha pontilhada é exibida, unindo a posição do
MOB à posição da embarcação.

Quando um alarme de MOB é cancelado:
• Os dados de MOB são removidos dos aplicativos relevantes.
• O modo de movimento do aplicativo cartográfico é redefinido.
• A carta é centralizada na embarcação e a arfagem/rotação é
definida para o padrão.

• As funções IR PARA e rota são restauradas.
• O modo de dados é redefinido.
• Um sinal de modo normal de MOB é enviado para qualquer
instrumento no SeaTalk.

Ativando o alarme de homem ao mar (MOB)
Em visores multifuncionais com botões físicos ou ao usar um
teclado remoto, você pode usar o botão WPT (MOB) para ativar
o alarme MOB
1. Pressione e mantenha pressionado o botão WPT/MOB por

três segundos.

Ativando o alarme de homem ao mar
(MOB) — Apenas visores de toque
Em um visor somente de toque, é possível usar o ícone WPT
(MOB) na tela para ativar o alarme MOB
1. Pressione e mantenha pressionado o ícone WPT/MOB na

tela por 3 segundos.

Silenciando o alarme de MOB.
O alarme de MOB pode ser silenciado seguindo as etapas
abaixo.
Com o alarme de MOB ativo:
1. Selecione OK no diálogo do alarme de MOB.

O alarme será silenciado, mas permanecerá ativo.

Cancelando o alarme de homem ao mar
(MOB) - Apenas visores de toque
Em um visor apenas de Toque, você pode cancelar o alarme
MOB e reiniciar a operação normal seguindo as etapas abaixo:
1. Pressione e segure o ícone WPT/MOB na tela por 4

segundos.
O alarme de MOB é cancelado e a operação normal é
retomada.

Cancelando o alarme de homem ao mar
(MOB)
Em um visor multifuncional com botões físicos ou ao usar um
teclado remoto, você pode cancelar o alarme MOB e retomar a
operação normal seguindo as etapas abaixo:
1. Pressione e mantenha pressionado o botão WPT/MOB por

4 segundos.
O alarme de MOB é cancelado e a operação normal é
retomada.

124 a Series / c Series / e Series



11.2 Alarmes
Alarmes alertam o usuário sobre uma situação ou perigo que exija sua atenção.
Você pode configurar alarmes para indicarem certas condições,
como avisos de colisão e limites de temperatura.
Os alarmes são acionados por funções do sistema e também por
equipamentos externos conectados ao seu display multifunção.
Quando um alarme soa, uma caixa de diálogo é exibida no seu
visor multifuncional e em quaisquer visores conectados em
rede. A caixa de diálogo indica o motivo para o alarme.
Você pode configurar o comportamento de certos alarmes
selecionando a opção Editar no diálogo da mensagem ou
usando o menu Alarmes, acessível a partir da tela inicial ou
pelo ícone Configuração.

Silenciando/cancelando alarmes
Para silenciar/cancelar um alarme ativo:
1. Selecione Ok no diálogo de mensagem do alarme.

Observação: Depois de silenciados, alguns alarmes
permanecem ativos.

Funções de alarme e homem ao mar 125



Menu de alarmes
Item do menu Descrição Opções

Tipo de dados MOB (homem
ao mar)

Determina se os dados de Posição ou DR (dados por estima)
são exibidos. Presumindo que sua embarcação e o MOB estão
sujeitos aos mesmos efeitos de maré e vento, a configuração de DR
normalmente fornece um curso mais preciso.

• DR

• Posição (default)

Despertador Quando definido como Ativado, um alarme é acionado na hora
especificada na configuração do Despertador.

Despertador

• Desativado (default)

• Ativado

Hora do despertador

• 00h00 (default)

• 00h01 até 24h00

Deslocamento da âncora Se definido como Ativado, o Deslocamento da âncora é acionado
quando sua embarcação é afastada da posição de ancoragem mais
do que a distância especificada na configuração de Alcance de
deslocamento da âncora.

Deslocamento da âncora

• Desativado (default)

• Ativado

Alcance de deslocamento da âncora

• 0,01 — 9,99 nm (ou unidades equivalentes)

Cronômetro regressivo Quando definido para Ativado, faz a contagem regressiva do período
que você especificou para a configuração do Período de tempo e
aciona um alarme quando chega ao zero.

Cronômetro regressivo

• Desativado (default)

• Ativado

Período de tempo

• 00h00 (default)

• 00h01 até 99h59

Alvos AIS Quando definido para Ativado, o alarme para Alvos perigosos é
ativado. Essa opção está disponível apenas quando uma unidade
AIS é detectada. Consulte a seção AIS para obter detalhes.

Alvos perigosos

• Ativado (default)

• Desativado

Alarmes do motor Quando definidos como Ativados, os alarmes de aviso dos sistemas
de gerenciamento do motor conectado serão exibidos no visor
multifuncional.

Alarmes do motor

• Ativados (default)

• Desativados

Sonar de pesca em águas
profundas

Se essa opção estiver definida como Ativado, um alarme será
acionado quando a profundidade exceder o valor especificado.
Essa opção está disponível apenas quando um módulo de sonar é
detectado.

Observação: O limite do alarme de Sonar de pesca em águas
profundas não pode ser definido para um valor inferior ao Limite
de águas rasas.

Sonar de pesca em águas profundas

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de águas profundas

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Sonar de pesca em águas
rasas

Se essa opção estiver definida como Ativado, um alarme será
acionado quando a profundidade ficar abaixo do valor especificado.
Essa opção está disponível apenas quando um módulo de sonar é
detectado.

Observação: O limite do alarme do Sonar de pesca em águas
rasas não pode ser definido para um valor superior ao Limite em
águas profundas.

Sonar de pesca em águas rasas

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de águas rasas

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Pesca Se o alarme de Pesca e o alarme de limites de profundidade de
pesca estiverem definidos para Ativado, um som de advertência será
acionado se qualquer alvo chegar ao nível de sensibilidade e estiver
dentro do Limite de pesca em águas rasas ou do Limite de pesca em
águas profundas especificado. Os seguintes itens estão disponíveis
no submenu:

• Pesca — Ativa e Desativa o alarme de pesca.

• Sensibilidade de pesca— Se o alarme de Pesca estiver Ativado,
um alarme será acionado quando a força de retorno do peixe
alcançar a sensibilidade especificada.

• Limites de profundidade de pesca— Ativa e Desativa os limites
de profundidade de pesca.

Pesca

• Desativado (default)

• Ativado

Sensibilidade de pesca

• 1 a 10

Limites de profundidade de pesca

• Ativado

• Desativado (default)

Limite de pesca em águas rasas
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Item do menu Descrição Opções

• Limite de pesca em águas rasas — Especifica o valor inferior
para o Limite de profundidade do alarme de pesca.

• Limite de pesca profunda — Especifica o valor superior para o
Limite de profundidade do alarme de pesca.

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Limite de pesca profunda

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Gerenciador de combustível Nas opções de alarme do gerenciador de combustível, é possível
alternar o alarme de aviso de combustível baixo entre ativado e
desativado, além de especificar o nível de combustível ao qual o
alarme será acionado.

Combustível baixo

• Ativado

• Desativado (default)

Nível de combustível

• 0 a 99999

Zona de proteção O recurso de Zona de proteção no aplicativo de radar aciona um
alarme quando um alvo está dentro do limite especificado. É possível
ajustar a sensibilidade do alarme. Certifique-se de que a sensibilidade
não seja definida para um nível muito baixo, pois alvos podem ser
perdidos, e o alarme não será disparado.

Sensibilidade da zona de proteção

• 1% a 100%

Fora da rota Quando definido como Ativado, aciona um alarme quando a
embarcação navega fora da rota.

Alarme de fora do rumo

• Desativado (default)

• Ativado

Erro de fora da rota (XTE)

• 0,01 a 9,99 nm (ou unidades equivalentes)

Temperatura da água Se definido para Ativado, aciona um alarme quando a temperatura
da água é igual ou inferior ao limite especificado para o Limite de
temp. inferior, ou igual ou superior ao limite especificado para a
configuração de Limite de temp. superior.

Temperatura da água

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de temp. inferior

• 60 graus Fahrenheit (ou unidades equivalentes)

• –09,9 a +99,7 graus Fahrenheit (ou unidades
equivalentes)

Limite de temp. superior

• 75 graus Fahrenheit (ou unidades equivalentes)

• –09,7 a 99,9 graus Fahrenheit (ou unidades
equivalentes)

Chegada ao waypoint Quando você chega a um waypoint, um alarme é acionado. Essa
configuração permite especificar a distância do waypoint de destino
em que o alarme é acionado. As unidades usadas para essa
configuração são baseadas nas unidades especificadas para a
distância no menu Configuração de unidades.

0,01 a 9,99 nm (ou unidades equivalentes)

Acessando o menu de alarmes
A partir da tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Alarmes.

O menu Alarmes é exibido.
3. Selecione a categoria de alarme adequada.
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Capítulo 12: Integração de rádio VHF DSC

Conteúdos do capítulo
• 12.1 Integração de rádio VHF DSC na página 130

• 12.2 Ativando a integração do rádio VHF DSC na página 130
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12.1 Integração de rádio VHF DSC
É possível conectar seu rádio VHF DSC ao visor multifuncional
e mostrar informações da mensagem de perigo e os dados de
posição do GPS para outras embarcações.
Conectar um rádio VHF DSC ao seu visor multifuncional fornece
a seguinte funcionalidade adicional:

• Mensagens de perigo - quando seu rádio VHF DSC recebe
uma mensagem ou alarme DSC de outro rádio VHF DSC,
a identificação da embarcação (MMSI), a posição do GPS
e a hora da mensagem de perigo são exibidas no visor
multifuncional. Com a mensagem de período exibida,
é possível usar os botões fornecidos para: remover a
mensagem, posicionar um waypoint na carta na posição do
GPS da embarcação em perigo ou imediatamente começar
a navegar para (Ir Para Embarcação) a posição do GPS da
embarcação em perigo.

• Dados de posição — o botão "Solicitação de posição" no seu
rádio VHF DSC possibilita o envio e recebimento de dados
de posição do GPS para e de outras embarcações equipadas
com um rádio VHF DSC.

Para obter informações sobre a instalação e operação do seu
rádio VHF DSC, consulte o manual que acompanha o rádio.
A imagem a seguir mostra um exemplo de mensagem de perigo
exibida em uma tela multifuncional:

12.2 Ativando a integração do rádio
VHF DSC
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione a opção Alertas DSC de modo que Ativado seja

exibido.
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Capítulo 13: Gerenciador de combustível

Conteúdos do capítulo
• 13.1 Visão geral do gerenciador de combustível na página 132
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13.1 Visão geral do gerenciador de
combustível
O gerenciador de combustível fornece uma estimativa da
quantidade de combustível restante, do tempo e da distância
que pode ser percorrida antes que os tanques fiquem vazios.
Para calcular esses valores, você deve configurar a capacidade
total de combustível disponível para os motores e registrar
sempre que abastecer com combustível. O gerenciador de
combustível também permite definir um alarme de aviso de
pouco combustível que soa quando o nível de combustível
estimado da embarcação cai abaixo de um valor especificado.
A página do gerenciador de combustível fornece estimativas de
cálculo atuais e controles para habilitar o uso do recurso do
gerenciador de combustível.

D12569-1

1

2

3

6

7

5

8
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9

4

Item Opção Descrição

1 Voltar Volta para o menu System Set-up
(Configuração do sistema) —
Apenas para a Nova Série e
(para a Nova Série c, use o botão
Voltar).

2 Combustível restante
estimado (%)

Representação gráfica da
porcentagem de combustível
restante nos tanques de
combustível.

3 Todos os tanques
cheios

Redefine o combustível restante
para a capacidade de tanque
cheio.

4 Ligar/desligar Liga ou desliga o gerenciador de
combustível.

5 Fechar Volta à tela inicial — Somente
para a Nova Série e (para a Nova
Série c, use o botão Início).

6 Combustível restante
estimado (vol.)

Volume de combustível restante
nos tanques de combustível.

7 Redefinir (combustível
usado nesta temporada.)

Redefine o combustível usado
nesta temporada para zero.

8 Redefinir (combustível
usado nesta viagem.)

Redefine o combustível usado
nesta viagem para zero.

9 Adicionar
abastecimento parcial

Especificar a quantidade de
abastecimento por volume

10 Configuração Especificar as configurações para
o gerenciador de combustível.

Para usar o gerenciador de combustível, é necessário:

• Conectar uma interface de motor compatível em cada motor
que quiser monitorar (para fornecer os dados de vazão de
combustível à rede).

• Inserir a capacidade total de combustível dos tanques de
combustível da embarcação.

• Ligar o recurso de gerenciador de combustível.

• Encher totalmente os tanques de combustível.

• Selecionar "All tanks full" (Todos os tanques cheios).

• Registre todos os abastecimentos de combustível posteriores,
sejam parciais ou totais.

Observação:
O gerenciador de combustível estima a quantidade de
combustível no tanque, com base no registro do usuário
sempre que você abastecer, a capacidade total de
combustível e quanto combustível é consumido pelo motor.
Qualquer entrada incorreta pode afetar drasticamente o uso
e a capacidade de combustível estimados, o que poderia
resultar em falta de combustível. Esse sistema não substitui
outros tipos de cálculos de combustível.
O combustível total a bordo é uma estimativa e não será
preciso se os abastecimentos não forem inseridos ou se o
combustível for usado por outras fontes (como geradores
etc.). A distância e o tempo estimados para esvaziamento
serão baseados no cálculo de combustível restante e os
valores não incluem efeitos do clima/marés.
Você não deve depender dos cálculos do gerenciador de
combustível para planejamento de viagens ou em situações
críticas para a segurança e de emergência.

Ativando o gerenciador de combustível
Para ativar e desativar o gerenciador de combustível, siga as
etapas abaixo.
Na tela inicial.
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Gerenciador de combustível.
3. Selecione Ativar.

A renúncia do gerenciador de combustível é exibida.
4. Selecione ACEITAR para aceitar a renúncia e começar a

usar o gerenciador de combustível.
A pop-up Inicializar gerenciador de combustível é exibida.

5. Selecione OK.
O gerenciador de combustível iniciará na próxima vez em que o
ícone Todos os tanques cheios for pressionado.

Desativando o gerenciador de combustível
Na página do gerenciador de combustível:
1. Selecione Desativar.

A mensagem em pop-up de desativar gerenciador de
combustível é exibida.

2. Selecione Sim para desativar o gerenciador de combustível.

Configurando o gerenciador de combustível
Para definir as configurações necessárias para o gerenciador
de combustível, siga as etapas abaixo.
Com a página Fuel Manager (Gerenciador de combustível)
exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Capacidade total de combustível.

O teclado numérico é exibido.
3. Insira a capacidade total de combustível da sua embarcação.
4. Selecione Ok.
5. Selecione Unidades econômicas.

Uma lista de opções disponíveis é exibida:

• Distância por volume

• Volume por distância

• Litros por 100 km

6. Selecione as unidades econômicas necessárias.
7. Selecione Cálculos de combustível para selecionar o

método de cálculo desejado.
As seguintes opções estão disponíveis:

• Combustível usado (PGN127497)

• Vazão de combustível
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Observação: Se o Combustível usado (PGN127497) não
estiver disponível na sua rede, você precisará usar a opção
de Vazão de combustível. Quando Vazão de combustível
é selecionada, o visor multifuncional deve permanecer
ligado enquanto os motores estão operando para habilitar a
realização do cálculo de combustível.

8. Selecione Voltar para voltar para a página do Gerenciador
de combustível.

Registro de combustível
Você deve garantir que todos os abastecimentos de combustível
sejam registrados usando o gerenciador de combustível.
Na página do gerenciador de combustível:
1. Ao encher os tanques até encherem, selecione Todos os

tanques cheios.
O combustível estimado restante é redefinido para o valor da
capacidade dos tanques de combustível.

2. Quando abastecer o tanque apenas parcialmente, tome nota
do volume de combustível adicionado ao tanque e então
selecione Adicione abastecimento parcial.

3. Insira o valor anotado anteriormente. Ele será adicionado ao
número de combustível restante atual.

Observação: Recomenda-se que você realize um
abastecimento de "Todos os tanques cheios" o mais
regularmente possível, uma vez que abastecimentos parciais
causarão uma imprecisão cumulativa maior nos cálculos
fornecidos.

Configurando o alarme de combustível baixo
Usar o gerenciador de combustível também permite configurar
m alarme de combustível baixo que, se ativado, soa quando
o combustível restante na embarcação cai a um valor
especificado.
Com o gerenciador de combustível ativado e configurado
corretamente:
1. Na tela inicial, selecione Configuração.
2. Selecione Alarmes.
3. Selecione Gerenciador de combustível.

As configurações de alarme de combustível baixo são
exigidas.

4. Selecione Combustível baixo de modo que Ativado esteja
destacado
Selecionar Combustível baixo irá Ativar ou Desativar o
alarme de combustível baixo.

5. Selecione Nível de combustível.
O controle de ajuste numérico de nível de combustível é
exibido.

6. Ajuste o nível de combustível para o valor necessário.
O alarme de combustível baixo agora soará quando o
combustível restante no tanque cair a um valor especificado.

Observação: Por padrão, o alarme de combustível baixo
é desligado.

Redefinindo as leituras de combustível
usado
É possível redefinir o valor do combustível usado durante essa
temporada ou viagem seguindo as etapas abaixo.
Na página do gerenciador de combustível:
1. Selecione Reset (Redefinir) com relação ao combustível

usado nesta temporada ou
2. Selecione Redefinir com relação ao combustível usado

nesta viagem.
O valor é definido para zero após Redefinir ter sido selecionado.

Observação: Realizar uma redefinição de temporada
redefine automaticamente o valor da viagem.

Anéis de alcance de combustível
O anel de alcance de combustível fornece um alcance estimado
que pode ser atingido com o combustível estimado restante a
bordo.

O anel de alcance de combustível pode ser exibido graficamente
no aplicativo cartográfico e indica um alcance estimado que
pode ser atingido com:

• A taxa atual de consumo de combustível.

• O combustível restante estimado a bordo.

• O curso restante em uma linha reta.

• A velocidade atual mantida.

Observação:
O anel de alcance de combustível é um alcance estimado que
pode ser atingido à taxa atual de consumo de combustível
e do combustível a bordo, baseado em diversos fatores
externos que podem ampliar ou reduzir o alcance projetado.
Essa estimativa é baseada em dados recebidos de
dispositivos de gerenciamento externos ou por meio do
Gerenciador de combustível. Ele não considera as condições
prevalentes, como maré, corrente, estado do mar, vento etc.
Você não deve depender do recurso de anel de alcance de
combustível para planejamento de viagem ou em situações
críticas para a segurança e de emergência.

Ativando o anel de alcance de combustível.
No aplicativo cartográfico, na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anel de alcance de combustível de modo que

Ativado esteja selecionado.
A mensagem pop-up do anel de alcance de combustível é
exibida.

5. Selecione OK para ativar os anéis de alcance de
combustível.
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Capítulo 14: Função do AIS

Conteúdos do capítulo
• 14.1 Visão geral do AIS na página 136

• 14.2 Pré-requisitos do AIS na página 137

• 14.3 Menu de contexto AIS na página 137

• 14.4 Ativando o AIS na página 138

• 14.5 Exibindo vetores do AIS na página 138

• 14.6 Símbolos de status AIS na página 139

• 14.7 Modo silencioso do AIS na página 139

• 14.8 Símbolos de alvo AIS na página 140

• 14.9 Exibindo informações detalhadas do alvo AIS na página 141

• 14.10 Visualizando todos os alvos AIS na página 141

• 14.11 Usando o AIS para evitar colisões na página 142

• 14.12 Opções de alvo na página 143

• 14.13 Alarmes AIS na página 144

• 14.14 Rastreamento de amigo na página 144
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14.1 Visão geral do AIS
O recurso AIS possibilita o recebimento de informações
transmitidas por outras embarcações e a adição dessas
embarcações como alvos nos aplicativos cartográficos e de
radar.
Com uma unidade AIS opcional conectada ao sistema, é
possível:

• Exibir alvos para quaisquer outras embarcações equipadas
com AIS.

• Exibir informações de viagem sendo transmitidas por esses
alvos, como posição, curso, velocidade e taxa de giro.

• Exibir informações básicas ou detalhadas para cada
embarcação alvo, incluindo dados de alvo cruciais para
segurança.

• Configurar uma zona de segurança em torno da embarcação.

• Visualizar alarme AIS e mensagens relacionadas à segurança.

• Adicionar amigos equipados com AIS e contatos regulares a
uma "Lista de amigos".

As informações de AIS são exibidas sobrepostas aos aplicativos
cartográficos e de radar. Dados adicionais são exibidos em uma
caixa de diálogo, por exemplo:

097°T
11.6kt
1.237nm
00h04m33s

1 32 4 6 75

D12220-1

Item Descrição

1 Alvo perigoso (flashes)

2 Zona de segurança (definida por
tempo e/ ou distancia)

3 Embarcação de alvo AIS

4 Rumo

5 Direção do giro

6 Vetor COG/SOG

7 Dados cruciais de segurança

Embarcações equipadas com AIS são exibidas no aplicativo
cartográfico ou de radar como alvos triangulares. Até 100 alvos
são exibidos. Quando o status é alterado, símbolo para a alvo
também é alterado.
Vetores podem ser exibidos para cada alvo. Esses vetores
indicam a direção de viagem das embarcações e a distância
que elas percorrerão ao longo de um período específico (vetor
COG/SOG). Alvos exibidos com seus vetores são referidos
como "alvos ativos" e são escalados de acordo com o tamanho
da embarcação. Quanto maior a embarcação, maior o alvo.
Você pode exibir todos os alvos ou apenas os alvos perigosos.

Como o AIS funciona
O AIS usa sinais de rádio digitais para transmitir informações em
"tempo real" entre as embarcações e estações costeiras através
de frequências de rádio VHF dedicadas. Essas informações
são usadas para identificar e rastrear embarcações na área ao
redor e fornecer dados de rota de colisão rápidos, automáticos
e precisos. Os recursos do AIS complementam o aplicativo de
radar, uma vez que o AIS pode operar em pontos cegos do
radar e detectar embarcações menores equipadas com AIS.

Observação: Pode não ser obrigatório que as embarcações
sejam equipadas com o equipamento AIS operacional.
Portanto, você não deve presumir que seu display
multifuncional exibirá TODAS as embarcações na sua área.
Prudência e julgamento adequados devem ser empregados.
O AIS deve ser usado para complementar o radar, NÃO para
substituí-lo.

Modo de simulador do AIS
A Raymarine recomenda que você use a função de simulador
para familiarizar-se com os recursos do AIS. Quando a função de
simulador está ativada, (na tela inicial vá em > Configuração>
> Configurações do sistema> > Simulador), são exibidos 20
alvos AIS dentro de um alcance de 25 nm. Esses alvos são
exibidos usando o símbolo de status apropriado do alvo AIS, e
movem-se ao redor da tela como se fossem alvos reais.

Observação: As mensagens de segurança recebidas NÃO
são exibidas enquanto o simulador está ativado.
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14.2 Pré-requisitos do AIS
Você deve ter um hardware AIS adequado conectado ao seu
display multifuncional para usar a funcionalidade AIS.
Para executar o AIS, você precisará de:

• Uma unidade AIS receptor ou Tranceptor AIS completo
(unidade envia e recebe dados).

• Uma antena VHF.

• Um GPS - para fornecer dados de posição.

• Ativa a visualização dos alvos AIS sobre a cartografia ou
radar.

Observação: Um receptor permitirá que você receba dados
sobre outras embarcações na sua área, mas não permitirá
que outras embarcações "vejam" você. Um transceptor
completo transmite e recebe dados AIS e, portanto, permite
que você receba dados sobre outras embarcações. Ele
também possibilita que outras embarcações equipadas com
AIS vejam e recebam informações sobre sua embarcação.
Essas informações podem incluir dados de posição, curso,
velocidade e taxa de giro.

Um icone de status é mostrado no display quando o AIS está
conectado.
Você pode conectar uma unidade AIS ao seu visor multifuncional
usando o NMEA0183 ou o SeaTalkng, dependendo da unidade
AIS. Se a conexão usar NMEA0183, será preciso especificar a
configuração de 38.400 bauds (Tela inicial > Configuração> >
Configurações do sistema> > Rumo>NMEA da ponte) para
a porta de entrada NMEA que se comunica com o transceptor
ou receptor.

14.3 Menu de contexto AIS
A função AIS inclui um menu de contexto que fornece
informações do alvo AIS e itens de menu.

O menu de contexto fornece os seguintes dados de alvo AIS:

• MMSI

• CPA

• TCPA

• COG

• SOG

O menu de contexto também fornece os seguintes itens de
menu:

• Vetor AIS — Ativa e Desativa vetores de alvo.

• Dados AIS— Ativa e Desativa os dados de alvo na tela.

• Visualizar dados completos

• Adicionar amigo— Adiciona um alvo ao diretório de amigos.

• Adquirir alvo (disponível apenas se a Sobreposição de radar
estiver ativada.)

• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.
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14.4 Ativando o AIS

Ativando o AIS no aplicativo cartográfico
Para habilitar a sobreposição de AIS no aplicativo cartográfico,
siga as etapas abaixo.
Para habilitar a sobreposição de AIS, o sistema deve incluir
um receptor ou transceptor de AIS. A sobreposição de AIS não
está disponível em exibição 3D.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione AIS: de modo que Ativado esteja selecionado.

Selecionar AIS alterna o AIS entre ativado e desativado.
Para obter informações sobre o AIS, consulte Capítulo 14
Função do AIS .

Ativando o AIS no aplicativo de radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Exibir Alvos AIS.
4. Selecione a opção relevante na lista.

No menu Exibir Alvos AIS, você pode ativar Todos os alvos
AIS, apenas alvos AIS Perigosos ou Desativar todos os
alvos AIS.

14.5 Exibindo vetores do AIS
Você deve ter os dados corretos disponíveis antes que os
vetores AIS possam ser exibidos.
Um alvo é definido como ativo quando possui os seguintes
dados exibidos graficamente:

• Um vetor COG/SOG indicando a distância prevista que um
alvo percorrerá dentro de um dado período.

• Um rumo e uma direção do indicador de giro.

Ativando e desativando vetores AIS
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione um alvo AIS.

O menu de contexto do alvo AIS é exibido.
2. Selecione Vetor AIS.

Selecionar o vetor AIS alternará entre Ativado e Desativado.

Observação: As mesmas configurações de zona de
segurança e vetor de alvo se aplicam aos alvos do radar
MARPA e AIS.
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14.6 Símbolos de status AIS
O status AIS é indicado por um símbolo na barra de dados.

Símbolo Descrição

A unidade AIS está ligada e operando.

O AIS está indisponível no momento.

A unidade AIS está desligada ou
desconectada.

A unidade AIS está no Modo silencioso.

A unidade AIS está no Modo silencioso, com
alarmes ativos.

A unidade AIS está conectada e ligada, mas
possui alarmes ativos.

A unidade AIS está conectada e ligada,
mas o alarme de perigoso e perdido está
desativado.

14.7 Modo silencioso do AIS
O modo silencioso do AIS possibilita que você desative as
transmissões AIS
O modo silencioso do AIS possibilita que você desative as
funções de transmissão do seu equipamento AIS. Isso é
útil quando você não deseja transmitir os dados AIS da sua
embarcação a outros receptores AIS, mas deseja receber dados
de outras embarcações.

Observação: Nem todos os equipamentos AIS suportam o
modo silencioso. Para obter mais informações, consulte a
documentação que acompanha sua unidade AIS.

Ativando e desativando o Modo silencioso
do AIS no aplicativo cartográfico
No Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de AIS ou *Opções de radar e AIS.
3. **Selecione Alvos.
4. Selecione Configuração de AIS.
5. Selecione Modo Silencioso.

Selecionar o Modo Silencioso alternará o modo de AIS
silencioso entre Ativado e Desativado.

Observação:
*Quando a sobreposição de radar também é habilitada, o
nome do menu torna-se Opções de radar e AIS.
** A Etapa 3 é necessária apenas quando a sobreposição
de Radar é habilitada.

Ativando e desativando o Modo silencioso
do AIS no aplicativo de radar
Do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Configuração de AIS.
4. Selecione Modo Silencioso.

Selecionar o Modo Silencioso AIS alternará o modo
silencioso entre Ativado e Desativado.
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14.8 Símbolos de alvo AIS
Seu display multifuncional mostra uma variedade de símbolos
para representar os diferentes tipos de AIS.

Tipo de alvo Descrição Símbolo

Alvo de transmissão O alvo está em
movimento ou
ancorado (o alvo
não está ativado, não
é perigoso e nem
perdido).

Alvo ativado Alvo ativado — ou
seja, o vetor AIS é
exibido. A linha do
vetor (opcional) mostra
a distância prevista
percorrida dentro de
um dado período.

Alvo selecionado Alvo selecionado
com o cursor. É
possível visualizar
dados detalhados.

Alvo perigoso Alvos dentro da
distância (CPA)
ou tempo (TCPA)
especificado. O alarme
de alvo perigoso soará
se estiver ativado. Alvo
vermelho e piscando.

Alvo incerto. O valor de CPA/TCPA
calculado é incerto.

Alvo perdido Quando o sinal de
um alvo perigoso
não é recebido por
20 segundos. Alvo
na última posição
prevista. O alarme
soará se estiver
ativado. O alvo pisca.

Alvo amigo O alvo foi adicionado
anteriormente à Lista
de amigos.

Alvo de Auxílio à
Navegação (AToN)
(Real)

O alvo de AToN está
na posição ATIVADO.

Alvo de Auxílio à
Navegação (AToN)
(Real)

O alvo de AToN
está na posição
DESATIVADO.

Alvo de Auxílio à
Navegação (AToN)
(Virtual)

O alvo de AToN está
na posição ATIVADO.

Alvo de Auxílio à
Navegação (AToN)
(Virtual)

O alvo de AToN
está na posição
DESATIVADO.

Alvo da estação base
em terra

O alvo da estação
base em terra está
ON-LINE.

Alvo de transponders
de busca e resgate
(SARTS)

Alvo de SARTS

Tipo de alvo Descrição Símbolo

Alvo de aeronave
de busca e resgate
(SARS)

Alvo de SARS

Alvo de autoridades
legais e militares

Exibido apenas
quando conectado
ao hardware AIS
STEDS-EAIS
aprovado.
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14.9 Exibindo informações detalhadas
do alvo AIS
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione um alvo AIS.

O menu de contexto do alvo AIS é exibido.
2. Selecione Visualizar dados do AIS.

Dados AIS
A tabela a seguir mostra as informações de alvo AIS que, se
disponíveis, serão exibidas no visor multifuncional:

• Tipo

• Status

• Destino

• Última visualização

• ETA

• MMSI

• Sinal de chamada

• Nº de IMO

• Comprimento

• Travessão da âncora

• Calibrador

• Rumo

• ROT

• Posição

• COG

• SOG

• CPA

• TCPA

Observação: Os dados disponíveis dependem das
informações transmitidas pela embarcação de destino e do
tipo de AIS instalado na sua embarcação.

14.10 Visualizando todos os alvos AIS
• No aplicativo cartográfico com apenas a sobreposição
AIS ativada, acesse: Menu > Opções de AIS > Alvos >
Visualizar lista de AIS

• No aplicativo cartográfico, quando a sobreposição de Radar
também estiver habilitada, acesse: Menu > Opções de Radar
e AIS > Alvos > Visualizar Listas de Alvos > Visualizar
Lista de AIS.

• No aplicativo de Radar, acesse Menu > Alvos > Visualizar
Listas de Alvos > Visualizar Lista de AIS.

1. Destaque um alvo AIS da lista.
Quando um alvo AIS for destacado, os seguintes detalhes
serão exibidos na lista:

• MMSI

• Alcance

• Rumo

• Amigo

• Tipo

Essa lista pode ser filtrada para mostrar apenas amigos ou
todos os alvos.
Se disponíveis, os seguintes dados também são mostrados
para o alvo destacado:

• SOG

• COG

• ROT

• Posição

• Rumo

2. Para visualizar informações completas de alvo AIS, selecione
um alvo na lista e selecione Visualizar dados completos
do alvo.
A caixa de diálogo de informações do alvo AIS é exibida
mostrando todos os dados disponíveis para o alvo
selecionado.
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14.11 Usando o AIS para evitar
colisões
É possível usar a zona de segurança do AIS e as funções de
mensagem de segurança para ajudar a evitar colisões com
outras embarcações e objetos.

Zonas de segurança
Uma zona de segurança é um anel centralizado na sua
embarcação dentro do qual um alvo é considerado perigoso.
Ela é exibida nos aplicativos de radar ou cartográficos como
um anel vermelho.
Essa zona de segurança do AIS usa os mesmos critérios que o
MARPA e considerará um alvo perigoso se ele ultrapassar uma
distância especificada da sua embarcação (ponto de abordagem
mais próximo ou CPA) dentro de um tempo especificado (tempo
para o ponto de abordagem mais próximo ou TCPA). O CPA e
o TCPA são calculados usando COG/SOG e a posição do alvo
AIS.
Quando seu sistema reconhece um alvo AIS perigoso:

• O símbolo de alvo muda para vermelho e pisca.

• A caixa de diálogo do alarme de perigo é exibida (ela pode
ser desativada, se necessário).

• O alarme de perigo soa (ele pode ser desativado, se
necessário).

Observação: Quando a unidade AIS estiver conectada
e funcionando, o sistema verificará alvos perigosos
dentro da zona segura e, se ativado, emitirá um alarme
sempre que necessário. O alarme de alvo perigoso opera
independentemente do status do display de alvo AIS ou do
anel da zona segura.

Mensagens de segurança
Quando o status da função de Mensagens de Segurança AIS
está definido para Ativado, quaisquer mensagens de segurança
recebidas das embarcações ao redor, estações costeiras e
estações móveis serão exibidas em uma caixa de diálogo. Se
conhecida, a mensagem incluirá a posição da embarcação
remetente em latitude/longitude. Haverá a opção de:

• Remover a mensagem (Ok).

• Colocar um waypoint na sua carta/radar para marcar a
posição da embarcação remetente (Posicionar waypoint).

• Ir para a posição da embarcação remetente (Ir para
waypoint).

Observação: Você NÃO receberá nenhuma mensagem de
segurança no modo Simulador (tela inicial > > Configuração
> > Configurações do sistema > > Simulador).

Mostrando o Anel da Zona Segura no
aplicativo cartográfico
Para mostrar o anel da Zona de segurança, siga as instruções
abaixo:
No Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anel da zona de segurança de modo que

Mostrar seja selecionado.
Selecionar Anel da Zona de segurança alternará o anel da
zona entre oculto e visível.

Mostrando o Anel da Zona Segura no
aplicativo de radar
Para mostrar o anel da Zona de segurança, siga as instruções
abaixo:
A partir do aplicativo de radar:

1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Anel da zona de segurança de modo que

Mostrar seja selecionado.
Selecionar Anel da Zona de segurança alternará o anel da
zona entre oculto e visível.

Ativando e desativando mensagens de
segurança AIS no aplicativo Cartográfico
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de AIS ou *Opções de radar e AIS.
3. **Selecione Alvos.
4. Selecione Configuração de AIS.
5. Selecione Mensagens de segurança.

Selecionar Mensagens de Segurança alternará as
mensagens de segurança entre Ativado e Desativado.

Observação:
*Quando a sobreposição de radar também é habilitada, o
nome do menu torna-se Opções de radar e AIS.
** A Etapa 3 é necessária apenas quando a sobreposição
de Radar é habilitada.

Ativando e desativando mensagens de
segurança AIS no aplicativo de radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Configuração de AIS.
4. Selecione Mensagens de segurança.

Selecionar Mensagens de Segurança alternará as
mensagens de segurança entre Ativado e Desativado.

Exibindo as informações AIS cruciais para
a segurança
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o alvo AIS.

O menu de contexto do alvo AIS é exibido.
2. Selecione Dados AIS de modo que Ativado esteja

destacado.
Selecionar Dados AIS alternará os dados AIS entre Ativado
e Desativado.

Os dados AIS críticos para a segurança agora serão exibidos
ao lado do alvo no aplicativo.
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14.12 Opções de alvo
O menu de opções de Alvo para o aplicativo cartográfico e o aplicativo de radar é mostrado abaixo.

Parâmetro Descrição Opções

Comprimento do vetor O comprimento das linhas do vetor exibidas depende da
distância que um alvo AIS percorre no período de tempo
especificado para essa configuração.

• 0,5 min

• 1 min

• 3 min

• 6 min

• 12 min

• 30 min

• 60 min

Histórico Alvo A posição anterior do alvo será traçada como um ícone
de alvo com sombreamento mais leve que o alvo real
para o tempo especificado.

• Desativado (default)

• 0,5 min

• 1 min

• 3 min

• 6 min
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14.13 Alarmes AIS
As funções AIS geram diversos alarmes para avisá-lo sobre
alvos perigosos ou perdidos.
Além do alarme de alvo perigoso, o sistema gera um alarme
quando um alvo perigoso se torna um alvo perdido, isto é, se o
sinal não for recebido por 20 segundos.
Seu receptor AIS gera alarmes locais, que são exibidos e soam
no seu visor multifuncional sempre que há uma condição de
alarme na unidade.

Alarmes AIS locais
Quando a unidade AIS conectada gera um alarme, seu visor
multifuncional mostra uma mensagem de alarme local e indica o
status do alarme na barra de status.

Registro de alarmes AIS ativos
O registro de alarmes ativos mostra o status de cada alarme
local. Esse registro pode ser acessado da seguinte maneira:

• no aplicativo cartográfico quando apenas a sobreposição de
AIS está habilitada acessando: Menu > Opções de AIS >
Configuração de AIS > Registro de alarmes de AIS

• no aplicativo cartográfico quando a sobreposição de radar
também está habilitada acessando : Menu > Opções de
Radar e AIS > Alvos > Configuração de AIS > Registro de
alarmes de AIS

• no aplicativo de Radar acessando Menu > Alvos >
Configuração de AIS > Registro de alarmes AIS.

Reconhecendo alarmes AIS
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione Ok na caixa de diálogo de alarme.

Observação: Um alarme AIS permanecerá ativo até que seja
reconhecido no seu visor multifuncional.

14.14 Rastreamento de amigo
O recurso Rastrear amigo possibilita que você adicione amigos
equipados com AIS e contatos regulares a uma "Lista de
amigos" na sua tela multifuncional. Assim que uma embarcação
na sua Lista de amigos navegar para dentro do alcance da sua
unidade AIS, o ícone da embarcação muda para indicar isso.

1

2

3

4

D12221-1

Item Descrição

1 Ícone de amigo

2 Ícone de alvo perigoso

3 Ícone da própria embarcação

4 Ícone AIS normal

Como funciona
Quando a camada AIS é ativada no aplicativo cartográfico ou
de radar, os alvos AIS são mostrados no seu visor. Você pode
adicionar qualquer alvo AIS a uma "Lista de amigos", sendo
que cada entrada consiste em um número MMSI e um nome
opcional. Na sequência, quando o Rastreamento de amigo é
ativado no seu visor multifuncional e uma embarcação "Amiga"
com um número MMSI navega para o alcance do seu receptor
AIS, um ícone de Amigo AIS é exibido. É possível adicionar até
100 embarcações à Lista de amigos.

Pré-requisitos
Os seguintes itens são necessários para o recurso
Rastreamento de amigo:
• Para usar o recurso Rastreamento de amigo, presume-se que
seu visor já esteja conectado a uma unidade AIS adequada.

• Somente embarcações equipadas com AIS de transmissão
serão detectadas.

Ativando e desativando o rastreamento
oportuno no aplicativo cartográfico
No aplicativo cartográfico, com a sobreposição AIS ativada:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de AIS ou *Opções de radar e AIS.
3. Selecione Alvos.
4. Selecione Amigos de tela.

Selecionar Amigos de tela alternará o recurso de
rastreamento entre Ativado e Desativado.

Observação:
*Quando a sobreposição de radar também é habilitada, o
nome do menu torna-se Opções de radar e AIS.

Ativando e desativando o rastreamento de
amigo no aplicativo de radar
No aplicativo de radar, com AIS ativado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Exibir amigos.

Selecionar Exibir amigos alternará o recurso de rastreamento
de amigo entre Ativado e Desativado.
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Adicionando uma embarcação a sua lista de
amigos
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o alvo AIS.

O menu de contexto do alvo AIS é exibido.
2. Selecione Adicionar amigo.

i. Selecione Sim para inserir um nome para a embarcação
amiga.

ii. Selecione Não para salvar a embarcação na sua lista de
amigos sem inserir um nome para ela.

A embarcação agora será adicionada ao seu diretório de
amigos.

Adicionando um amigo de AIS da lista de
alvos do AIS
A lista do alvo do AIS pode ser acessada em:

• o aplicativo cartográfico com apenas a sobreposição AIS
habilitada: Menu > Opções de AIS > Alvos > Visualizar
lista do AIS.

• aplicativo cartográfico com as sobreposições de Radar e
AIS ativadas: Menu > Opções de Radar e AIS > Alvos >
Visualizar Listas de Alvos > Visualizar Lista do AIS.

• aplicativo de radar: Menu > Alvos > Visualizar Listas de
Alvos > Visualizar Lista do AIS.

Na lista do AIS:
1. Selecione um alvo AIS.
2. Selecione Adicionar amigo.

i. Selecione Sim para inserir um nome para a embarcação
amiga.

ii. Selecione Não para salvar a embarcação na sua lista de
amigos sem inserir um nome para ela.

A embarcação agora será adicionada ao seu diretório de
amigos.

Editando os detalhes de um amigo
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o alvo de amigo AIS.

O menu de contexto de amigo AIS é exibido.
2. Selecione Visualizar dados do amigo.
3. Selecione o amigo que deseja editar.

O diálogo de opções de Amigo é exibido.
4. Para alterar o número MMSI, selecione Editar MMSI do

amigo ou.
O número de MMSI deve ter 9 dígitos.

5. Selecione Editar nome do amigo para alterar o nome do
amigo.
Pode ser o nome da embarcação ou o nome do amigo que
possui a embarcação, por exemplo.

6. Insira os novos detalhes e selecione SALVAR.
Você retornará à lista de amigos.

Excluindo um amigo
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o alvo de amigo AIS.

O menu de contexto de amigo AIS é exibido.
2. Selecione Remover amigo.
3. Selecione Sim para confirmar.

O amigo agora foi removido da lista.
A lista de amigos também pode ser acessada em:

• aplicativo cartográfico com apenas a sobreposição de AIS
ativada: Menu > Opções de AIS > Opções de AIS > > Alvos
> Visualizar Lista de Amigos.

• aplicativo cartográfico com as sobreposições de Radar e
AIS ativadas: Menu > Opções de Radar e AIS > Alvos >
Visualizar Listas de Alvos > Visualizar Lista de Amigos.

• aplicativo de radar: Menu > Alvos > Visualizar Listas de
Alvos > Visualizar Lista de Amigos.

Exibindo informações de amigo adicionais.
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o alvo de amigo AIS.

O menu de contexto de amigo AIS é exibido.
2. Selecione Dados de amigo de modo que Ativado esteja

selecionado.
Selecionar Dados de amigo alternará os dados entre Ativado
e Desativado.

O Nome e o MMSI do amigo agora serão exibidos ao lado do
ícone de amigo.
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Capítulo 15: Waypoints, Rotas e Caminhos

Conteúdos do capítulo
• 15.1 Visão geral de Waypoints na página 148

• 15.2 Rotas na página 155

• 15.3 Caminhos na página 158

• 15.4 Importar e exportar na página 160

• 15.5 Capacidade de armazenamento de waypoints, rotas e caminhos na página 160
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15.1 Visão geral de Waypoints
Os Waypoints são marcadores de posição usados para fins de
navegação. O visor multifuncional pode criar waypoints, que,
então, podem ser selecionados para navegação ativa.
Há uma variedade de recursos para posicionar, navegar e
gerenciar waypoints, e eles podem ser acessados a partir do
menu Waypoints e menu de contexto Waypoint. Os Waypoints
são representados na tela usando símbolos de waypoint
personalizáveis. O waypoint pode ser criado, movido, excluído,
exportado para o cartão de memória ou importado de um cartão
de memória.

Exemplos de exibição de waypoints
Waypoints no aplicativo cartográfico
No aplicativo cartográfico, tanto os waypoints ativos quanto os
inativos são exibidos. Um waypoint ativo é o para o qual você
está navegando.

D11761-3

1 2

3

Item Descrição

1 Waypoint inativo

2 Waypoint ativo

3 Símbolos alternativos de waypoints

O símbolo de waypoint padrão é um ‘X’ vermelho. Símbolos
alternativos podem ser usados, se necessário.

Waypoints no aplicativo de radar
No aplicativo de radar, tanto os waypoints ativos quanto os
inativos são exibidos. Um waypoint ativo é o para o qual você
está navegando.

D11759-3

21

3

1. Waypoint inativo

2. Waypoint ativo

3. Símbolos alternativos de waypoints

O símbolo de waypoint padrão é um ‘X’ vermelho. Símbolos
alternativos podem ser usados, se necessário.

Waypoints no aplicativo de sonda de pesca
Waypoints no aplicativo de sonda de pesca são representados
por uma linha vertical chamada WPT.

Ícone/botão do Waypoint (MOB)
Dependendo da variante do visor multifuncional, haverá um
botão de Waypoint (MOB) ou um ícone na tela.

Botão WPT • Série c

• Série e

• Teclado RMK-9

Ícones WPT • Série a

• Série gS

Neste manual, o termo "SelecionarWPT" se refere a pressionar
o botão físico WPT ou pressionar o ícone na tela WPT.

Menu de contexto de waypoint
Colocar o cursor sobre um waypoint nos aplicativos cartográficos
ou de radar exibe um menu de contexto mostrando os itens de
menu e dados de posição do waypoint.

O menu de contexto fornece os seguintes dados de posição
para o waypoint com relação à sua embarcação:

• Latitude

• Longitude

• Alcance

• Rumo

Para waypoints inativos, os seguintes itens de menu estão
disponíveis:

• Ir para waypoint

• Siga a partir daqui (disponível apenas quando o waypoint
for parte de uma rota.)

• Editar waypoint

• Apagar waypoint

• Remover waypoint (disponível apenas quando o waypoint
for parte de uma rota.)

• Mover waypoint
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• Medir
• Construir rota
• Adquirir alvo (disponível apenas se a Sobreposição de radar
estiver ativada.)

• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)

Para waypoints ativos, os seguintes itens de menu estão
disponíveis:
• Parar Ir para
• Reiniciar XTE
• Avançar waypoint
• Medir
• Construir rota
• Adquirir alvo (disponível apenas se a Sobreposição de radar
estiver ativada.)

• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

Posicionamento do waypoint

Posicionando um waypoint
É possível posicionar um waypoint em uma tela multifuncional
com tela sensível ao toque seguindo as etapas abaixo.

D11763-2

No aplicativo cartográfico, de radar ou sonar de pesca:
1. Selecione e segure um local requerido na tela.

O menu de contexto é exibido.
2. Selecione Posicionar waypoint.

O diálogo Waypoint Salvo é exibido.

3. Selecione o campo de Símbolo para alterar o símbolo que
será usado para exibir o waypoint no aplicativo cartográfico
ou de radar.

4. Selecione o campo de Nome para alterar o nome do
waypoint.

5. Selecione o campo de Grupo para alterar o grupo ao qual o
waypoint está atribuído.

6. Selecione OK para confirmar os detalhes do waypoint.

Observação: Se não houver interação do usuário com
o diálogo de Waypoint Salvo por cerca de 5 segundos, o
waypoint é salvo com as configurações padrão e o diálogo
se fecha automaticamente.

Posicionando um waypoint
No aplicativo cartográfico, de radar ou sonar de pesca:
1. Posicione o cursor na posição necessária.
2. Pressione o botão WPT (Waypoint).

O menu de contexto é exibido.
3. Selecione Posicionar waypoint.

O diálogo Waypoint Salvo é exibido.

4. Selecione o campo de Símbolo para alterar o símbolo que
será usado para exibir o waypoint no aplicativo cartográfico
ou de radar.

5. Selecione o campo de Nome para alterar o nome do
waypoint.

6. Selecione o campo de Grupo para alterar o grupo ao qual o
waypoint está atribuído.

7. Selecione OK para confirmar os detalhes do waypoint.

Observação: Se não houver interação do usuário com
o diálogo de Waypoint Salvo por cerca de 5 segundos, o
waypoint é salvo com as configurações padrão e o diálogo
se fecha automaticamente.

Colocando um waypoint na posição da embarcação
Além de informações sobre posição, um waypoint localizado na
posição do navio capturará informações sobre temperatura e
profundidade (se você tiver os sensores adequados conectados
ao seu sistema).
No aplicativo cartográfico, de radar ou sonar de pesca:
1. Selecione WPT.

O menu do waypoint é exibido.
2. Selecione WPT novamente ou selecione Colocar waypoint

na embarcação no menu.
O diálogo Waypoint Salvo é exibido.

3. Selecione o campo de Símbolo para alterar o símbolo que
será usado para exibir o waypoint no aplicativo cartográfico
ou de radar.
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4. Selecione o campo de Nome para alterar o nome do
waypoint.

5. Selecione o campo de Grupo para alterar o grupo ao qual o
waypoint está atribuído.

6. Selecione OK para confirmar os detalhes do waypoint.

Observação: Se não houver interação do usuário com
o diálogo de Waypoint Salvo por cerca de 5 segundos, o
waypoint é salvo com as configurações padrão e o diálogo
se fecha automaticamente.

Posicionando um waypoint em uma posição conhecida
É possível posicionar um waypoint em um local especificado
usando as coordenadas de latitude e longitude:
1. Selecione WPT.
2. Selecione Posicionar waypoint na Lat/Lon.

O diálogo de detalhes do waypoint é exibido.

3. Selecione o campo Posição.
4. Insira a posição de Latitude/Longitude.
5. Selecione SALVAR.
6. Você também pode editar o símbolo, o nome e o grupo do

waypoint selecionando os campos relevantes.
7. Selecione Fechar ou Voltar para fechar o diálogo.

Grupos de waypoints
Waypoints são organizados em grupos. Por padrão, todos os
waypoints são colocados no grupo “NÃO CLASSIFICADO”.
Novos grupos de waypoint podem ser criados e cada waypoint
pode ser atribuído a um grupo de waypoints. Por exemplo,
é possível criar um grupo de waypoints chamado "Pesca" e
colocar todos os waypoints em que você pescou nesse grupo.
Grupos de waypoints podem ser gerenciados a partir da lista
de grupos de waypoints.

7 8 9

5

1 2 3 4

6

D13010-1

1. Classificar por: — Os grupos de waypoints podem ser
classificados por nome ou data selecionando o campo
Classificar por:.

2. Não classificado — Por padrão, novos waypoints são
adicionados ao grupo de waypoints NÃO CLASSIFICADO.
Selecionar o grupo exibirá uma lista de todos os waypoints
que não foram designados a um grupo específico.

3. Pesquisar — É possível pesquisar waypoints usando as
palavras-chave selecionando Pesquisar.

4. Importar/Exportar — Waypoints podem ser exportados
ou importados de um cartão microSD selecionando
Importar/Exportar. Consulte 8.4 Salvando dados do
usuário e configurações do usuário para obter mais
detalhes.

5. Todos os waypoints — Selecionar TODOS OS
WAYPOINTS exibe uma lista de todos os waypoints salvos
no sistema.

6. Grupos de waypoint— Todos os grupos de waypoint são
exibidos na lista.

7. Novo grupo — Um novo grupo de waypoint pode ser
adicionado selecionando Novo grupo.

8. Novo waypoint—Novos waypoints podem ser adicionados
manualmente selecionando Novo waypoint.

9. Mostrar/ocultar — É possível escolher quais grupos
de waypoint são exibidos e quais grupos são ocultados
selecionando o grupo relevante na lista e depois
selecionando Mostrar/ocultar.

Selecionar um grupo de waypoints na lista exibe uma lista
de todos os waypoints no grupo. Funções adicionais estão
disponíveis para ajudar a gerenciar os waypoints.

D13013-1

5 6 7 8

4

1 2 3

1. Classificar por: — Classifique waypoints por nome,
alcance, símbolo ou data.

2. Pesquisar— Pesquise waypoints usando palavras-chave.

3. Exportar — Exporta o grupo de waypoints atualmente
exibido para um cartão de memória.

4. Grupo de waypoints — Esse é o grupo de waypoints
selecionado no momento.

5. Renomear grupo — Renomeie o grupo atual.

6. Apagar Wpts— Apague todos os waypoints no grupo.

7. Mover Wpts— Mova todos os waypoints no grupo.

8. Atribuir símbolo — Atribua um novo símbolo a todos os
waypoints no grupo.

Exibindo a lista de grupos de waypoint
De qualquer aplicativo:
1. Selecione WPT.
2. Selecione Waypoints.

A lista de grupos de waypoint é exibida.

Criando um novo grupo de waypoints.
Com a Lista de Grupos de Waypoints em exibição:
1. Selecione Novo grupo.

O teclado virtual é exibido.
2. Use o teclado na tela para inserir o nome necessário para o

seu novo grupo.
3. Selecione SALVAR.

Renomeando um grupo de waypoints
Com a Lista de Grupos de Waypoints em exibição:
1. Selecione a página que você deseja renomear.

Os detalhes do grupo são exibidos.
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2. Selecione Renomear grupo.
O teclado virtual é exibido.

3. Usando o teclado virtual, altere o nome do grupo conforme
necessário.

4. Selecione SALVAR.

Atribuindo um novo símbolo a um grupo de waypoints.
É possível atribuir um novo símbolo de waypoint a todos os
waypoints em um grupo.
Na lista de grupo de waypoints:
1. Selecione o grupo ao qual deseja atribuir um novo waypoint.

É exibida uma lista de detalhes do grupo mostrando todos
os waypoints no grupo selecionado.

2. Selecione Atribuir símbolo.
Uma lista de todos os símbolos disponíveis é exibida.

3. Selecione o símbolo que deseja usar para os waypoints no
grupo selecionado.
Um diálogo de confirmação é exibido.

4. Selecione Sim para aplicar os novos símbolos aos
waypoints, ou selecione Não para cancelar.

Movendo um waypoint para um grupo diferente
Com a lista do grupo Waypoints exibida:
1. Selecione TODOS OS WAYPOINTS.

Uma lista de todos os waypoints atualmente no sistema
é exibida.

2. Selecione o waypoint que deseja mover.
A página de detalhes do waypoint é exibida.

3. Selecione o campo Grupo
Uma lista de todos os grupos é exibida.

4. Selecione o Grupo para o qual deseja mover o waypoint ou
5. Selecione Criar novo grupo para mover o waypoint para

um novo grupo.
O waypoint é movido para o grupo selecionado.

Movendo todos os waypoints em um grupo para um grupo
diferente
Você pode mover todos os waypoints em um grupo para um
grupo diferente
Com a lista do grupo Waypoints exibida:
1. Selecione o Grupo que contém os waypoints que deseja

mover.
2. Selecione Mover Wpts.

Uma lista de todos os grupos é exibida.
3. Na lista, selecione o grupo para o qual deseja mover os

waypoints também.
Um diálogo de confirmação é exibido.

4. Selecione Sim para mover os waypoints ou Não para
cancelar.

Os waypoints agora foram movidos para o novo grupo.

Apagando todos os waypoints em um grupo
É possível apagar todos os waypoints em um grupo selecionado.
Com a Lista de Grupos de Waypoints em exibição:
1. Selecione o grupo que contém os waypoints que deseja

apagar.
É exibida uma lista mostrando todos os waypoints no grupo
selecionado.

2. Selecione Apagar wpts.
Um diálogo de confirmação é exibido.

3. Selecione Sim para apagar todos os waypoints ou Não para
cancelar.

Todos os waypoints no grupo selecionado são apagados do
sistema e o grupo agora estará vazio.

Apagando o grupo de waypoints
Antes de poder apagar um grupo de waypoint, é preciso mover
ou apagar todos os waypoints atribuídos ao grupo.

Com o Grupo de Waypoints exibido:
1. Selecione o grupo de waypoints que deseja apagar.
2. Selecione Apagar Grupo.

O grupo é excluído do sistema.

Informações do waypoint
Ao criar um waypoint, o sistema atribui informações com relação
ao local marcado. É possível visualizar e editar os detalhes de
qualquer waypoint que tenha sido criado e armazenado.

As seguintes informações são atribuídas ou capturadas para
cada waypoint:
• Símbolo (um símbolo padrão é atribuído ou você pode
selecionar um símbolo alternativo).

• Nome (um nome padrão é designado, ou você pode
selecionar um alternativo.)

• Posição (Latitude e Longitude do waypoint.)
• Rumo e Alcance (rumo e alcance da embarcação.)
• Temperatura (exige o sensor adequado, apenas para
waypoints capturados na posição da embarcação).

• Profundidade (exige o sensor adequado, apenas para
waypoints capturados na posição da embarcação).

• Data e hora
• Comentário (é possível adicionar seus próprios comentários,
em forma de texto, a um waypoint).

Na página de informações do waypoint, você também pode
realizar as seguintes ações:
• Ir para (Inicia navegação ativa para o waypoint.)
• Mostrar na carta (Mostra a localização do waypoint no
aplicativo cartográfico.)

• Excluir (Exclui o waypoint da lista de waypoints.)

Exibindo a lista de waypoints
De qualquer aplicativo:
1. Selecione WPT.
2. Selecione Lista de waypoints.

A lista de waypoints é exibida.
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Observação: A lista de waypoints também pode ser
acessada diretamente da tela inicial selecionando WPT ou
indo para o menu Meus Dados e selecionando Lista de
Waypoints.

Editando os detalhes do waypoint
Com a Lista de waypoints em exibição:
1. Selecione o waypoint que deseja editar.

A página de informações de waypoint é exibida.
2. Selecione o campo que você deseja editar.
3. Use o teclado virtual para fazer as alterações, então,

selecione o botão SALVAR do teclado virtual.

Edição de um waypoint usando o menu de contexto
Com a página de aplicativo exibida:
1. Selecione o símbolo do waypoint na tela.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Editar waypoint.

A caixa de diálogo editar waypoint é exibida.
3. Selecione o campo que você deseja editar.
4. Use o teclado virtual para fazer as alterações e, então,

selecione a tecla SALVAR no teclado na tela.

Movendo waypoints
Movendo um waypoint usando o menu de contexto
Com a página de aplicativo exibida:
1. Selecione o símbolo do waypoint na tela.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Mover waypoint.
3. Selecione a nova posição do waypoint.

Movendo um waypoint ao inserir novas coordenadas
Com a Lista de waypoints em exibição:
1. Selecione Todos os waypoints.
2. Selecione o waypoint relevante.

A página de informações de waypoint é exibida.
3. Selecione o campo Posição.
4. Use o teclado virtual para fazer as alterações e, então,

selecione a tecla SALVAR no teclado na tela.

Apagando waypoints
Apagando um waypoint usando o menu de contexto
Com a página de aplicativo exibida:
1. Selecione o símbolo do waypoint na tela.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Apagar waypoint.

A mensagem pop-up de apagar waypoint é exibida.
3. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

Apagando um waypoint usando uma lista de waypoints
Com a Lista de waypoints em exibição:
1. Selecione Todos os waypoints.
2. Selecione o waypoint que deseja apagar.

A página de informações de waypoint é exibida.
3. Selecione Apagar.

A mensagem pop-up para apagar waypoint é exibida.
4. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

Apagando todos os waypoints
Na tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Importar/Exportar.
3. Selecione Apagar do sistema.
4. Selecione Apagar waypoints do sistema.

Uma lista de todos os grupos de waypoints é exibida.

5. Selecione Apagar tudo.
A mensagem pop-up de confirmação de exclusão é exibida.

6. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

Pesquisa de waypoint
O recurso de pesquisa de waypoint permite pesquisar waypoints
no seu sistema.
O recurso de pesquisa está disponível selecionando Pesquisar
na lista Waypoints.
Os waypoints podem ser pesquisados por:

• Nome ou palavra-chave

• Símbolo

• Área

Nos resultados da pesquisa, é possível apagar todos os
waypoints na lista de pesquisa, movê-los para um grupo de
waypoints novo ou existente ou atribuir a todos os waypoints o
mesmo símbolo de waypoint.

Pesquisando waypoints por nome ou palavra-chave.
Os waypoints podem ser pesquisados por nome ou
palavra-chave.
Na lista de waypoints:
1. Selecione Pesquisar.

A página de pesquisa é exibida.
2. Use o teclado na tela para inserir o nome ou a palavra-chave

do waypoint.
3. Selecione Pesquisar.

Os resultados da pesquisa são exibidos.
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4. Selecione Apagar Wpts para apagar a lista de waypoints
do seu sistema ou

5. Selecione Mover Wpts para mover os waypoints para um
grupo novo ou existente ou

6. Selecione Atribuir símbolo para atribuir um novo símbolo a
todos os waypoints na lista de resultados de pesquisa.

Também é possível selecionar um waypoint na lista para
visualizar os detalhes ou, se tiver acessado usando o aplicativo
cartográfico, definir um ir para ou exibir o waypoint no aplicativo
cartográfico.

Pesquisando waypoints por símbolo
Os waypoints podem ser pesquisados por símbolo de waypoint.
Na lista de waypoints:
1. Selecione Pesquisar.

A página de pesquisa é exibida.
2. Selecione Símbolo.

A lista de símbolos de waypoint é exibida.
3. Selecione o símbolo atribuído ao waypoint que deseja

procurar.
Uma lista de todos os waypoints que usam o símbolo
selecionado é exibida.

4. Selecione Apagar Wpts para apagar a lista de waypoints
do seu sistema ou

5. Selecione Mover Wpts para mover os waypoints para um
grupo novo ou existente ou

6. Selecione Atribuir símbolo para atribuir um novo símbolo a
todos os waypoints na lista de resultados de pesquisa.

Também é possível selecionar um waypoint na lista para
visualizar os detalhes ou, se tiver acessado usando o aplicativo
cartográfico, definir um ir para ou exibir o waypoint no aplicativo
cartográfico.

Pesquisando waypoints por área
Waypoints podem ser pesquisados selecionando uma área no
aplicativo cartográfico.
No Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Waypoints.

A lista de waypoints é exibida.
4. Selecione Pesquisar.

A página de pesquisa é exibida.
5. Selecione Área.

O aplicativo cartográfico é exibido com o menu de pesquisa
de área aberto.

6. Selecione o local para o primeiro ponto de canto da área
de pesquisa.

7. Selecione o local para o canto oposto da área de pesquisa.
Uma caixa é desenhada na tela cobrindo a área selecionada.

Se a caixa for desenhada no lugar errado, é possível
desenhar uma nova área selecionando dois novos pontos
de canto.

8. Selecione Pesquisar no menu.
Uma lista de todos os waypoints na área selecionada é
exibida.

9. Selecione Apagar Wpts para apagar a lista de waypoints
do seu sistema ou

10.Selecione Mover Wpts para mover os waypoints para um
grupo novo ou existente ou

11. Selecione Atribuir símbolo para atribuir um novo símbolo a
todos os waypoints na lista de resultados de pesquisa.

Também é possível selecionar um waypoint na lista para
visualizar os detalhes ou definir um ir para ou exibir o waypoint
no aplicativo cartográfico.

Símbolos do waypoint
Uma variedade de símbolos de waypoint está disponível e pode
ser usada para representar diferentes tipos de waypoints.

Cruz preta Cruz vermelha

Círculo preto Círculo vermelho

Quadrado preto Quadrado vermelho

Triângulo preto Triângulo vermelho

Cruz azul Cruz verde

Círculo azul Círculo verde
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Quadrado azul Quadrado verde

Triângulo azul Triângulo verde

Ancoragem Destroços

Boia Combustível

Toaletes Restaurante

Rampa Cuidado

Marca de pista
verde no sentido
anti-horário

Marca de pista verde no
sentido horário

Marca de pista
amarela no sentido
anti-horário

Marca de pista amarela
no sentido horário

Marca de pista
vermelha no sentido
anti-horário

Marca de pista vermelha
no sentido horário

Marcador Restrição

Marca de fundo Marca superior

Início da rota Fim da rota

Mergulhador na
água

Mergulhador na água 2

Plataforma de
petróleo

Círculo preenchido

FAD (dispositivo de
atração de peixe)

Cascalho de concreto

Algas Ostra

Sinalizador direito
verde

Sinalizador esquerdo
verde

Sinalizador direito
vermelho

Sinalizador esquerdo
vermelho

Sinalizador direito
amarelo

Sinalizador esquerdo
amarelo

Armadilha para
peixe

Pilha de galhos para
sinalização

Marcas favoritas Posto

Recife Peixe

Estrela de Peixe 1 Estrela de Peixe 2

Estrela de Peixe 3 Cardume

Lagosta Peixe pequeno

Rochas Recife

Recife privado Recife público

Golfinho Tubarão

Peixes de bico Tanque

Esfera de recife Veleiro

Lancha de pesca Traineira

Nadador Martini

Árvore Torre

Pico ou montanha Ponte
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Aeronave Carro

Caveira T de Diamante

Quadrante de
diamante

Triângulo preenchido

Exibindo e ocultando grupos de waypoints
No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione WPT.
2. Selecione Exibir Wpts em: carta ou Exibir Wpts em:

radar, dependendo do aplicativo que estiver aberto.
A lista Mostrar/Ocultar waypoints é exibida.

No exemplo acima, o grupo Viagem do Dia não será exibido
no aplicativo cartográfico.

3. Selecione Classificar por para alternar entre Grupos e
Símbolos.
Uma lista de Símbolos ou Grupos é exibida.

4. Selecione o Grupo ou Símbolo na lista que deseja mostrar
ou ocultar.

Se Mostrar for exibido na lista, então, o grupo ou os
símbolos serão exibidos. Se Ocultar for exibido na lista, o
grupo ou os símbolos não são exibidos no aplicativo.

5. Repita a Etapa 4 para cada grupo ou tipo de símbolo de
waypoint que deseja mostrar ou ocultar.

6. Como alternativa a mostrar todos os waypoints, selecione
Mostrar tudo ou Ocultar tudo para mostrar ou ocultar todos
os waypoints.

A lista de waypoints e símbolos também pode ser acessada a
partir do menu de aplicativos:

• Aplicativo cartográfico: Menu > Meus dados > Waypoints.

• No aplicativo de radar: Menu > > Apresentação > >
Selecionar WPTs para exibir.

15.2 Rotas
Uma rota é uma série de waypoints tipicamente usados para
auxiliar no planejamento e navegação de passagem.
Uma rota é exibida na tela como uma série de waypoints ligados
por uma linha.
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Recursos de rota
Há uma variedade de recursos de rota para criar, navegar e
gerenciar rotas.
Os recursos de rota permitem:
• Criar e salvar uma rota para usar quando necessário
(armazenada na lista de rotas).

• Navegar (seguir) rotas.
• Gerenciar e editar rotas armazenadas no sistema.
• Criar uma rota a partir de um caminho existente.
Os recursos da rota são acessados a partir do aplicativo
cartográfico:
• selecionando uma rota existente.
• usando a opção Criar rota no menu de contexto cartográfico.
• usando o menu do aplicativo cartográfico: Menu > Navegar
> Seguir rota ou Criar rota.

Observação: A Lista de rota também pode ser acessada
pela tela inicial selecionando Meus dados e depois Lista
de rotas.

Construção de rota
Uma rota pode consistir em uma combinação de:
• Novos waypoints
• Waypoints existentes
• Um caminho existente
Conforme cada waypoint é adicionado, um número de índice
que corresponde à sua posição na rota é atribuído e delimitado
na carta, usando o símbolo especificado no momento. O
seguinte deve ser observado:
• Quando uma rota está sendo construída, ela não está ativa
e não afeta nenhuma navegação atual.

• Não é possível salvar uma nova rota, se quaisquer dos
waypoints dentro dela estiverem ativos no momento.

Criando uma rota
É possível criar uma rota em um visor multifuncional com tela
sensível ao toque seguindo as etapas abaixo.
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1. Selecione e segure um local na tela.
O menu de contexto da carta é exibido.

2. Selecione Criar rota.
O menu de criar rota é exibido.

3. Selecione um local na tela para ser a posição inicial.
4. Selecione locais relevantes para posicionar waypoints

subsequentes em ordem.
A rota é salva e exibida conforme cada waypoint é
posicionado.

5. Ao concluir, selecione Concluir construção.
A mensagem pop-up de concluir construção da rota é
exibida.

6. Selecione Seguir para seguir imediatamente a rota, ou
7. Selecione Editar para alterar o nome da rota ou sua cor, ou
8. Selecione Sair para salvar a rota e retornar ao aplicativo

cartográfico.

Observação: Caso um waypoint seja colocado na posição
incorreta, selecione Desfazer waypoint no menu Rota.

Criando uma rota
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Navegar.
3. Selecione Build Route (Criar rota).

O menu para criar rota é exibido.
4. Selecione Place Wpt (Posicionar waypoint).
5. Usando o Joystick, selecione um local na tela.
6. Pressione o botão Ok para posicionar o primeiro waypoint

na rota.
7. Use o Joystick e o botão Ok para posicionar os waypoints

seguintes.
A rota é salva e exibida à medida que cada waypoint é
posicionado.

8. Quando a rota estiver concluída, selecione Finish Build
(Concluir criação).
A mensagem pop-up de concluir criação da rota é exibida.

9. Selecione Follow (Seguir) para seguir imediatamente a
rota, ou

10.Selecione Edit (Editar) para alterar o nome ou a cor da
rota, ou

11. Selecione Sair para salvar a rota e retornar ao aplicativo
cartográfico.

Observação: Se você colocar um waypoint na posição
errada, selecione Undo Waypoint (Desfazer waypoint).

Construindo uma rota usando a lista de waypoint
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Navegar.
3. Selecione Criar rota.

O menu de criar rota é exibido.
4. Selecione Usar lista de WPT.

A lista de waypoints é exibida.
5. Selecione o waypoint necessário.

Você será levado de volta ao menu de criar rota.
6. Adicione waypoints subsequentes à rota.

A rota é salva e exibida conforme cada waypoint é
posicionado.

7. Quando a rota estiver concluída, selecione Concluir
construção.
A mensagem pop-up de concluir construção da rota é
exibida.

8. Selecione Seguir para seguir imediatamente a rota ou
9. Selecione Editar para alterar o nome da rota ou sua cor ou
10.Selecione Sair para salvar a rota e retornar ao aplicativo

cartográfico.

Observação: Se você selecionar o waypoint incorreto,
selecione Desfazer waypoint no menu de rota.

Ajustando o alcance cartográfico durante a criação
de uma rota
A partir do menu Criar rota:
1. Use os ícones Aproximar e Afastar na tela para aproximar

e afastar a carta.

Ajustando o alcance cartográfico durante a criação
de uma rota
A partir do menu Criar rota:
1. Use os botões Aproximar e Afastar para aproximar a

afastar a carta.

Criando uma rota a partir de um percurso
Você pode criar uma rota a partir de um percurso registrado.
Quando o percurso é convertido, o sistema cria a rota mais
próxima através do percurso registrado, usando o número
mínimo de waypoints. Cada waypoint criado será salvo com
os dados de profundidade e temperatura (se aplicável) para
a posição.
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Observação: Se uma quebra de percurso ocorrer, somente o
último segmento será convertido em uma rota.

Construindo uma rota a partir de um caminho
Da Lista de caminhos:
• acessada a partir da tela inicial: Meus dados > Caminhos
• acessada a partir do aplicativo cartográfico: Menu > Meus
dados > Caminhos

1. Selecione o caminho que deseja converter em uma rota.
O diálogo de opções de caminho é exibido.

2. Selecione Criar rota a partir do caminho.
Ao término, o desvio máximo da rota a partir do caminho
registrado é exibido em um diálogo e a nova rota é
adicionada à lista de rotas. Agora pode ser exibido, editado,
apagado e etc., da mesma maneira que outras rotas no
sistema.

3. Selecione Ok para confirmar.
4. Selecione Editar para alterar o nome e a cor da linha da

rota criada.

Criando uma rota a partir de um percurso exibido na carta
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione o percurso desejado.

O menu de contexto do caminho é exibido.
2. Selecione Criar rota a partir do percurso.

Ao término, o desvio máximo da rota a partir do rastreamento
registrado é exibido em um pop-up, e a nova rota é
adicionada à lista de rotas. Ela agora pode ser exibida,
editada, apagada, etc., da mesma maneira que outras rotas
no sistema.

3. Selecione Ok para confirmar.
4. Selecione Editar para alterar o nome e a cor da linha da

rota criada.

Revisar ou editar uma rota
Há diversos atributos associados a rotas. Eles podem ser
revisados e editados.
É possível:
• Mostrar ou ocultar uma rota na tela de carta.
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• Revisar os detalhes da rota
• Mudar o nome ou a cor de uma rota.
• Adicionar, mover e remover waypoints de uma rota.
• Alterar a largura das linhas da rota.

Observação: Uma rota ativa pode ser editada, com a
exceção do waypoint ativo. Se um waypoint sendo editado se
tornar ativo, o sistema cancelará a edição; o waypoint deve
permanecer na sua posição original.

Mostrando ou ocultando rotas e caminhos
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Rotas ou Caminhos.
4. Selecione Mostrar/Ocultar.
5. Selecione a rota ou o caminho para alternar entre Mostrar

e Ocultar.

Selecionando uma rota para revisar ou editar
1. Realize um dos seguintes procedimentos para selecionar

a rota desejada:
• No aplicativo cartográfico, selecione uma rota na tela para
exibir o menu de contexto da rota.

• No aplicativo cartográfico, selecione: Menu > Meus
Dados > Rotas e selecione a rota requerida na lista.

• Na tela inicial, selecione: Meus dados > Rotas e escolha
a rota necessária na lista.

Adicionando um waypoint a uma rota na tela cartográfica
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione a perna desejada da rota.

O menu de contexto da rota é exibido.
2. Selecione Inserir waypoint.
3. Selecione o local para o novo waypoint.

O braço da rota é estendido para incluir o novo waypoint.

Removendo um waypoint de uma rota
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione o waypoint que deseja apagar.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Remover waypoint.

O diálogo Remover Waypoint é exibido.
3. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.
O waypoint será removido da rota, mas ainda estará disponível.

Movendo um waypoint dentro de uma rota
Do aplicativo cartográfico:
1. Posicione o cursor sobre o waypoint que deseja mover.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Mover waypoint.
3. Selecione o novo local para o waypoint.

Apagando rotas
Apagando uma rota exibida
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione a rota.

O menu de contexto da Rota é exibido.
2. Selecione Apagar rota.

A mensagem pop-up de apagar rota é exibida.
3. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

Apagando uma rota usando a lista de rotas
No menu do aplicativo cartográfico ou na tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Rotas.

A lista de rotas é exibida.
3. Selecione a rota que você deseja apagar.

4. Selecione Apagar rota.
O diálogo de apagar rotas é exibido.

5. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

Observação: É possível excluir qualquer rota, exceto aquela
que você está seguindo no momento. Ao apagar uma rota,
somente os waypoints associados a ela serão excluídos.

Apagando todas as rotas
Na tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Importar/Exportar.
3. Selecione Apagar do sistema.
4. Selecione Apagar rotas do sistema.

O diálogo de apagar rotas do sistema é exibido.
5. Selecione Apagar tudo.

O diálogo de confirmação de exclusão é exibido.
6. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

Menu de contexto da rota
Posicionar o cursor sobre uma rota no aplicativo cartográfico
exibe um menu de contexto mostrando o braço da rota
destacado pelos itens de menu e cursor.

O menu de contexto fornece os seguintes itens de menu:
• Seguir rota
• Seguir rota ao contrário
• Ocultar rota
• Inserir waypoint
• Editar rota
• Apagar rote
• Adicionar braço da rota
• Adquirir alvo (disponível apenas se a sobreposição de Radar
estiver ativada.)

Ao seguir uma rota, as opções do menu de contexto mudam
para:
• Parar de seguir
• Reiniciar XTE
• Avançar waypoint
• Inserir waypoint
• Editar rota
• Apagar rota — Desativado
• Adicionar braço de rota
• Acquire Target (Adquirir alvo) (disponível apenas se a
Sobreposição de radar estiver ativada.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.
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15.3 Caminhos
Um caminho é uma trilha na tela que mostra a passagem
adotada. Essa trilha é composta por uma série de pontos de
caminho que são criados automaticamente. Você pode salvar
o caminho para criar um registro permanente de onde você
esteve.
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Com caminhos, é possível:
• Rever onde você esteve.
• Criar uma rota a partir de um caminho.

Criando um caminho
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Navegar.
2. Selecione Iniciar caminho.

A mensagem pop-up de iniciar caminho é exibida.
3. Selecione Ok.

Conforme você navega, sua jornada é automaticamente
registrada como um rastreamento.

Observação: Se faltar energia enquanto um rastreamento
estiver sendo registrado ou a posição for perdida, haverá uma
quebra no rastreamento.

Observação: Se o número máximo de pontos de
rastreamento for alcançado, você será avisado. O caminho
continuará a ser registrado com os pontos mais antigos sendo
sobrescritos.

4. Para concluir seu caminho, selecione Parar caminho no
menu Navegar: Menu > Navegar > Parar caminho.
A mensagem pop-up de caminho parado é exibida.

5. Selecione Salvar, Apagar ou Cancelar.
• Salvar — Salvará o caminho e abrirá o diálogo Editar
propriedades do caminho, na qual é possível atribuir um
nome ao caminho e escolher uma cor para a linha do
caminho.

• Apagar — Apagará o caminho
• Cancelar— Cancelará a ação de Parar caminho.

Intervalo do caminho
O intervalo do caminho especifica o período ou a distância entre
os pontos em um caminho.
Você pode ajustar o intervalo entre os pontos de caminho e
escolher um tipo de intervalo (p. ex., distância ou tempo), o
que pode ajudar a garantir o melhor uso do armazenamento
disponível.
As configurações estão disponíveis nas opções de Configuração
de Caminhos.
• Registrar caminho por — especifica o tipo de intervalo
(Automático/Tempo/Distância).

• Intervalo do caminho — especifica um valor de intervalo
(como 15 minutos)

Por exemplo, ao criar um caminho para uma longa jornada,
um intervalo definido como Automático poderia resultar no uso
rápido de todo o espaço de armazenamento disponível para
pontos de caminho. Nesse caso, selecionar um valor mais
alto para o Intervalo do caminho forneceria capacidade para
armazenar um caminho mais longo.

Configurando o intervalo de caminho
No menu Meus Dados no aplicativo cartográfico ou na tela
inicial:
1. Selecione Caminhos.
2. Selecione Configuração do caminho.
3. Selecione Registrar caminhos por: e defina para o valor

adequado:

• Automático— O intervalo do caminho é definido
automaticamente (Automático minimizará os pontos de
caminho enquanto mantém a correlação entre o caminho
e o percurso real seguido).

• Tempo— Os pontos de caminho são posicionados a
intervalos regulares de tempo.

• Distância— Os pontos de caminho são posicionados a
intervalos regulares de distância.

4. Selecione Intervalo do caminho e defina para o valor
adequado:

• Unidades de tempo (disponível se "registrar caminho por"
estiver definido para tempo).

• Unidades de distância (disponível se "registrar caminho
por" estiver definido para distância).

• Não disponível — nenhum Intervalo de caminho está
disponível (se "registrar caminho por" estiver definido para
automático).

Revisando e editando um rastro
Você pode revisar e editar aspectos dos rastros armazenados.
É possível:

• Apagar um rastro.

• Criar uma rota a partir de um rastro.

• Mostrar ou ocultar um rastro na carta (disponível apenas a
partir do aplicativo cartográfico).

• Mudar o nome de um rastro.

• Mudar a cor de um rastro.

Mostrando ou ocultando rotas e caminhos
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Meus dados.
3. Selecione Rotas ou Caminhos.
4. Selecione Mostrar/Ocultar.
5. Selecione a rota ou o caminho para alternar entre Mostrar

e Ocultar.

Selecionando um caminho para revisar ou editar
1. Realize um dos seguintes procedimentos para selecionar

o caminho desejado:

• No aplicativo cartográfico, selecione um caminho na tela
para exibir o menu de contexto do caminho.

• No aplicativo cartográfico, acesse o seguinte menu:
Menu > Meus dados > Caminhos e escolha o caminho
necessário.

• Na tela inicial, selecione: Meus dados > Caminhos e
escolha o caminho necessário.

É possível, então, continuar e revisar ou editar o caminho
desejado usando as opções disponíveis.

Renomeando um caminho
É possível alterar o nome de um caminho salvo.
Com a lista de caminhos exibida.
1. Selecione o caminho que você deseja editar.

A página de opções de caminho é exibida.
2. Selecione Editar nome.

O teclado virtual é exibido.
3. Use o teclado virtual para alterar o nome do caminho.

158 a Series / c Series / e Series



4. Quando tiver terminado, selecione SALVAR.
Também é possível editar os detalhes do caminho selecionando
Editar Caminho no menu de contexto.

Alterando a cor de um caminho.
É possível alterar a cor de um caminho salvo.
Com a lista de caminhos exibida.
1. Selecione o caminho que você deseja editar.

A página de opções de caminho é exibida.
2. Selecione Editar cor.

Uma lista de cores é exibida.
3. Selecione a cor que deseja usar.
Também é possível editar os detalhes do caminho selecionando
Editar Caminho no menu de contexto.

Apagando caminhos
Apagando um caminho
No menu Meus Dados:
1. Selecione Caminhos.

A lista de caminhos é exibida.
2. Selecione o caminho que você deseja apagar.
3. Selecione Apagar caminho.

A mensagem pop-up de apagar caminho é exibida.
4. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

Apagando todos os caminhos
Na Tela inicial:
1. Selecione Meus dados.
2. Selecione Importar/Exportar.
3. Selecione Apagar do sistema.
4. Selecione Apagar caminhos do sistema.

A lista de caminhos é exibida.
5. Selecione Apagar tudo.

O diálogo de confirmação de exclusão é exibido.
6. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

Menu de contexto de Caminho
Selecionar um caminho no aplicativo cartográfico exibe um
menu de contexto mostrando o comprimento do caminho, o
número de pontos e os itens de menu.

O menu de contexto fornece os seguintes itens de menu:

• Parar de Ir para (disponível somente durante navegação
ativa.)

• Apagar caminho

• Ocultar caminho

• Criar rota a partir de

• Renomear

• Editar cor

• Adquirir alvo (disponível apenas se a sobreposição de Radar
estiver ativada.)

Ao criar um caminho, as opções do menu de contexto mudam
para:

• Parar de Ir para (disponível somente durante navegação
ativa.)

• Parar caminho

• Apagar rota — Desativado

• Criar rota a partir de

• Renomear

• Editar cor

• Adquirir alvo (disponível apenas se a Sobreposição de radar
estiver ativada.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.
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15.4 Importar e exportar
Waypoints, Rotas e Caminhos podem ser importados e
exportados usando um cartão de memória.
Para obter detalhes sobre a importação e a exportação de
waypoints, rotas e caminhos, consulte: 8.4 Salvando dados do
usuário e configurações do usuário.

15.5 Capacidade de armazenamento
de waypoints, rotas e caminhos
A tela pode armazenar as seguintes quantidades de waypoints,
rotas e caminhos

Waypoints • 3.000 waypoints

• 100 grupos de waypoint, cada grupo pode conter até
3.000 waypoints

Rotas • 150 rotas, cada rota pode conter até 200 waypoints

Caminhos • 15 caminhos, cada caminho pode conter até 10.000
pontos
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Capítulo 16: Aplicativo cartográfico

Conteúdos do capítulo
• 16.1 Visão geral do aplicativo cartográfico na página 162

• 16.2 Visão geral de gráficos eletrônicos na página 163

• 16.3 Opções de navegação na página 166

• 16.4 Fazendo panorâmica e alcance da carta na página 168

• 16.5 Seleção de carta na página 168

• 16.6 Posição da embarcação na exibição cartográfica na página 169

• 16.7 Orientação da carta na página 169

• 16.8 Modo de movimentação da carta na página 170

• 16.9 Exibições cartográficas na página 171

• 16.10 Exibição cartográfica na página 173

• 16.11 Sobreposições na página 174

• 16.12 Vetores da carta na página 179

• 16.13 Objetos de cartografia na página 180

• 16.14 Informações do Objeto na página 182

• 16.15 Opções de Profundidade e Contorno na página 185

• 16.16 Opções de Meus dados na página 187

• 16.17 Sincronização de carta múltipla na página 187

• 16.18 Medindo distâncias e rumos na página 188
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16.1 Visão geral do aplicativo
cartográfico
O aplicativo cartográfico fornece recursos de navegação e
planejamento de rota. O aplicativo cartográfico é pré-carregado
com um mapa de base mundial básico. Cartas eletrônicas
compatíveis podem ser usadas para expandir as informações
e os detalhes sobre os arredores e objetos presentes na carta.
Dependendo do tipo de cartografia, o aplicativo cartográfico
pode ser definido para visualização 2D ou 3D.

As tarefas do aplicativo cartográfico típicas incluem:
• Monitorar o local e o rumo da sua embarcação.
• Interpretar os arredores.
• Medir a distância e o rumo.
• Navegar usando waypoints.
• Planejar e navegar usando rotas.
• Rastrear e registrar o curso.
• Visualizar informações de objetos na carta.
• Monitorar objetos fixos e em movimento usando sobreposição
de radar.

• Monitorar embarcações equipadas com AIS nas proximidades
usando sobreposição de AIS.

• Monitorar informações meteorológicas dos EUA e do Canadá
usando a sobreposição NOWRad.

• Exibir fotos aéreas usando a sobreposição aérea.

Observação: Para obter detalhes tridimensionais completos,
você deve ter cartões de carta contendo cartografia
tridimensional para a área geográfica adequada.

O aplicativo cartográfico pode ser personalizado. É possível:
• Alterar a maneira como a carta é traçada em relação à sua
embarcação e à direção em que está viajando (orientação da
carta e modo de movimento).

• Gerenciar e editar os dados de carta inseridos.
• Controlar o nível de detalhes exibidos na tela.

Datum cartográfico
A configuração do datum cartográfico afeta a exatidão das
informações sobre a posição da embarcação exibidas no
aplicativo cartográfico.
Para seu receptor de GPS e visor multifuncional se
correlacionarem adequadamente com suas cartas em papel,
eles devem usar o mesmo datum.
O datum padrão para seu display multifuncional é WGS1984.
Se esse não for o datum usado por suas cartas em papel, é
possível alterar o datum usado pelo seu display multifuncional
usando a página de preferências do sistema. A página de
preferências do sistema pode ser acessada a partir da tela
inicial: Configuração> > Configurações do sistema> >
Preferências do sistema> > Datum do sistema.
Quando você altera o datum para seu display multifuncional,
a grade de carta irá, em decorrência disso, se mover de
acordo com o novo datum, e a latitude/longitude dos recursos
cartográficos consequentemente também mudarão. Seu display
multifuncional tentará configurar qualquer receptor GPS para o
novo datum, como segue:

• Se seu display multifuncional tiver um receptor de GPS
integrado, ele automaticamente se correlaciona sempre que
você alterar o datum.

• Se você possui um receptor de GPS Raymarine usando
SeaTalk ou SeaTalkng, ele irá automaticamente se
correlacionar toda vez que você alterar o datum no visor
multifuncional.

• Se você possui um receptor de GPS Raymarine usando o
NMEA0183 ou um receptor de GPS de terceiros, é preciso
correlacioná-lo separadamente.

É possível usar seu display multifuncional para correlacionar
um receptor de GPS NMEA0183. Na tela inicial vá
em Configuração> > Configurações do sistema> >
Configuração do GPS> > Visualizar status do satélite. Se a
versão do datum for exibida, pode ser possível alterá-la. Na tela
inicial vá em Configuração> > Configurações do sistema> >
Fontes de dados> > Datum do GPS.

Observação: A Raymarine recomenda que você verifique a
posição da embarcação exibida no aplicativo cartográfico em
relação à sua proximidade real com um objeto cartográfico
conhecido. Um GPS típico possui uma precisão entre 5 e
15 m.

Menu de contexto cartográfico
O menu de contexto cartográfico fornece os dados de posição
dos cursores e atalhos para opções de menu.

O método de seleção de um objeto cartográfico usando um visor
de tela sensível ao toque depende da configuração do Menu
de contexto no menu Configuração da carta, que pode ser
definido para Tocar ou Segurar.
O menu de contexto fornece os seguintes dados de posição
para a posição do cursor com relação à sua embarcação:

• Latitude

• Longitude

• Alcance

• Rumo

Os seguintes itens de menu estão disponíveis:

• Ir para Cursor / Parar Ir para / Parar de seguir
• Posicionar o waypoint
• Foto
• Estação de maré (disponível apenas se a estação de maré
estiver selecionada.)

• Estação atual (disponível apenas se uma estação atual
estiver selecionada.)

• Livro do piloto (disponível apenas em certas portas.)

• Animar (disponível apenas se uma estação de maré ou
corrente for selecionada.)

• Objetos cartográficos
• Encontrar mais próximo
• Medir
• Construir rota
• Adquirir alvo (disponível apenas se a Sobreposição de radar
estiver ativada.)
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• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

Selecionando as configurações do menu de contexto
Nos visores multifuncionais com tela sensível ao toque, é
possível escolher como os menus de contexto do objeto
cartográfico são acessados.
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.
3. Selecione Menu de contexto da carta para alternar entre

Tocar ou Segurar.

• Segurar — requer que você toque e segure um objeto
cartográfico para acessar o menu de contexto.

• Tocar — requer que um objeto cartográfico seja tocado
para acessar o menu de contexto.

16.2 Visão geral de gráficos
eletrônicos
O visor multifuncional inclui mapas de base mundial básicos.
As cartas eletrônicas fornecem informações cartográficas
adicionais.
O nível de detalhes cartográficos mostrados varia para
diferentes tipos de cartas, localizações geográficas e escalas
de carta. A escala da carta em uso é indicada pelo indicador
de escala na tela. O valor exibido é a distância que a linha
representa através da tela.
É possível remover e inserir cartões cartográficos a qualquer
momento. A tela cartográfica é automaticamente redesenhada
quando o sistema detecta que um cartão cartográfico compatível
foi inserido ou removido.
Usando uma página de visualização dupla, é possível exibir
diferentes tipos de cartografia ao mesmo tempo.

Cuidado: Cuidado com a carta
náutica e os cartões de memória
Para evitar danos irreparáveis e/ou perda de dados
das cartas náuticas e cartões de memória:

• NÃO salve dados ou arquivos em um cartão
contendo cartografia, uma vez que as cartas
podem ser substituídas.

• Certifique-se de que as cartas náuticas e os
cartões de memória sejam inseridos da maneira
correta. NÃO tente forçar a entrada de um
cartão.

• NÃO use um instrumento metálico, como uma
chave de fenda ou alicate, para inserir ou
remover a carta náutica ou o cartão de memória.

LightHouse
CHARTS

Cartas LightHouse
Com a introdução do software LightHouse II, os visores
multifuncionais Raymarine agora têm suporte para o uso das
novas cartas LightHouse da Raymarine.
As cartas LightHouse são derivadas do vetor e raster baseado
em cartas, o mecanismo cartográfico LightHouse habilita a
Raymarine a oferecer novos tipos de carta e regiões do mundo
todo.
Consulte o website da Raymarine: para obter as informações
mais recentes sobre as cartas LightHouse disponíveis.

Cartas de raster

As cartas de raster são uma cópia/varredura exata de uma
carta em papel existente. Todas as informações são integradas
diretamente na carta. Aproximar e afastar cartas de raster fará
tudo ser exibido maior ou menor na tela, incluindo texto. Ao
alterar a orientação do aplicativo cartográfico, tudo na carta
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girará, incluindo o texto. Uma vez que as cartas de raster são
digitalizadas, o tamanho do arquivo normalmente é maior em
comparação ao equivalente de vetor.

Cartas de vetor

As cartas de vetor são geradas por computador e consistem em
uma série de pontos e linhas que compõem a carta. Objetos
cartográficos e sobreposições em cartas de vetor podem ser
ativados e desativados, e os objetos cartográficos podem ser
selecionados para fornecer mais informações. Aproximar e
afastar as cartas de vetor fará as características geográficas
aparecerem maiores ou menores na tela, embora o texto e os
objetos cartográficos permaneçam do mesmo tamanho, não
importa a aproximação. Ao alterar a orientação do aplicativo
cartográfico, as características geográficas girarão, mas o texto
e os objetos cartográficos permanecerão na orientação correta
para a tela. Uma vez que as cartas de vetor são geradas, ao
invés de ser uma imagem digitalizada, o tamanho do arquivo
costuma ser menor em comparação ao equivalente de raster.

Fazendo download de cartas LightHouseTM

O download das cartas LightHouseTM pode ser feito do website
da Raymarine.

Importante: É preciso ler e concordar com o Contrato de
Licença do Usuário Final (EULA) das cartas LightHouseTM
antes de fazer o download e usar as cartas LightHouseTM.

1. Acesse a página de cartas LightHouse do website da
Raymarine: http://www.raymarine.com/lighthousecharts/.

2. Selecione cartas de Raster ou Vetor.
A página de regiões da carta é exibida.

3. Selecione a sua região.
A página de download de região da carta é exibida.

4. Clique em ‘Visualizar os termos de uso’.
5. Leia e certifique-se de entender por COMPLETO o Contrato

de Licença do Usuário Final (EULA).

Você deve avançar para a próxima etapa apenas se
concordar com os termos do EULA.

6. Insira seus detalhes nos campos relevantes.
7. Clique na caixa de seleção de ‘Li e concordo com os termos

de uso das Cartas LightHouse'.
8. Clique em Fazer download da carta.

O download deve iniciar automaticamente. É fornecido um
link se o download não começar.

Observação:

• Devido ao tamanho do arquivo, o download pode demorar
um pouco.

• Os tempos de download diferirão conforme a velocidade
de conexão.

• Uma vez que os arquivos são grandes, recomenda-se usar
um gerenciador/acelerador de download para reduzir o
tempo de download e garantir que, se o download falhar,
ele possa ser retomado de onde parou, em vez de ser
reiniciado do começo.

9. Aguarde a conclusão do download.
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O arquivo obtido por download agora pode ser
descompactado/extraído para o cartão de memória para uso
com o visor multifuncional.

Descompacte os arquivos para o cartão de memória.
O arquivo de download de cartas LightHouse deve ser
descompactado/extraído para o cartão de memória para uso
com o visor multifuncional.

Observação: As instruções a seguir são fornecidas apenas
para orientação. Dependendo do sistema operacional do
PC e do software de arquivamento (zip) em uso, as etapas
necessárias podem ser levemente diferentes das mostradas
a seguir. Se não tiver certeza, consulte os arquivos de ajuda
do software de arquivamento e/ou do sistema operacional.

Para descompactar/extrair as cartas com um tamanho de
arquivo superior a 4 GB, você pode precisar instalar um
software de arquivamento (zip) de terceiros, como 7zip:
http://www.7–zip.org/.
Certifique-se de ter um cartão de memória com espaço
suficiente para as cartas que deseja obter por download. O
tamanho do arquivo é exibido em cada página de download
da região da carta.
Para obter um melhor desempenho, recomenda-se usar cartões
de memória de classe UHS (velocidade ultra-alta) ou Classe 10.
1. Localize o arquivo obtido por download.

O arquivo será armazenado na pasta selecionada ou na
pasta de downloads normal.

2. Clique com o botão direito no arquivo e selecione a opção
Extrair aqui nas opções de descompactação.

3. Quando todos os arquivos tiverem sido extraídos, selecione
os arquivos de carta.

4. Clique com o botão direito e escolha Enviar para > Disco
removível

Os arquivos de carta agora serão copiados para o cartão
de memória.

5. Verifique se os arquivos foram colocados com sucesso no
cartão de memória visualizando os conteúdos no navegador
de arquivos.

6. Remova com segurança o cartão de memória do leitor de
cartão do PC.

7. Insira o cartão de memória no leitor de cartão no seu visor
multifuncional.

8. Abra o aplicativo cartográfico no visor multifuncional.
9. Selecione a nova carta no menu Seleção de carta: Menu

> Apresentação > Seleção de carta.
A tela Carta será recarregada para exibir o tipo de carta
recém-selecionado.

Cartas Navionics
O visor multifuncional é compatível com cartografia Navionics.
Os seguintes tipos de cartografia Navionics estão disponíveis
para seu visor multifuncional:

• Pronto para navegar

• Silver

• Gold

• Gold+

• Platinum

• Platinum+

• Fish'N Chip

• Hotmaps

Para verificar a disponibilidade atual de cartões e tipos de carta
Navionics, visite www.navionics.com ou www.navionics.it.

Observação: Consulte o site da Raymarine
(www.raymarine.com) para obter a lista mais recente
de cartografia compatível.
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Aplicativo marinho móvel Navionics
É possível sincronizar dados sem fio entre o visor multifuncional
(MFD) e um dispositivo móvel operando o aplicativo marinho
móvel Navionics.
A sincronização faz o download dos Dados Mais Atualizados da
Navionics do seu dispositivo móvel para o MFD e carrega os
registros de sonar do MFD para o dispositivo móvel. Waypoints
e rotas também podem ser sincronizados entre o dispositivo
móvel e o MFD.

D12166-3

67

1 2 4 53

1 Servidores Navionics

2 Faça o download dos Dados Mais Recentes da Navionics
para o dispositivo móvel (necessária conexão com a Internet)

3 Dispositivo móvel executando aplicativo móvel Navionics

4 Faça o download dos Dados Mais Recentes da Navionics
para o MFD (necessária conexão Wi-Fi com MFD)

5 MFD

6 * Carregue as edições da Comunidade e Registros do Sonar
para o dispositivo móvel (necessária conexão Wi-Fi com MFD)

7 ** Carregue as edições da Comunidade e Registros do Sonar
para os servidores da Navionics (necessária conexão com
a Internet)

Observação:
* Para participar de Cartas de Sonar Navionics, o registro de
Sonar deve estar habilitado no MFD. Os Registros do Sonar
podem ser ativados no menu do aplicativo cartográfico: Menu
> Profundidade e Contorno > Registros do Sonar.
** Os registros do sonar devem ser carregados para os
servidores da Navionics de maneira anônima.

Para usar esse recurso, é necessário:

1. Efetuar o download e instalar o aplicativo Navionics Mobile
Marine, disponível na loja de aplicativos.

2. Assinar os Dados Mais Atualizados da Navionics.

3. Fazer o download dos dados mais recentes para o
dispositivo móvel.

4. Ativar o Wi-Fi em Configurações do Sistema no MDF.

5. Ativar Wi-Fi no seu dispositivo móvel.

6. Selecionar a conexão Wi-Fi do MFD na lista de redes Wi-Fi
disponíveis no seu dispositivo móvel.

Dados Mais Recentes da Navionics
A Navionics oferece assinaturas de 12 meses para o serviço
de Dados Mais Recentes, que inclui atualizações de cartas
náuticas, cartas de sonar e camada de edições da comunidade.
Cartas náuticas — Cartas 2D Navionics.
Cartas de sonar— Camada cartográfica de batimetria de alta
definição criada combinando várias fontes de dados, incluindo
registros de sonar fornecidos pelos usuários da comunidade
da Navionics.
Edições da comunidade — Edições feitas pelos usuários da
Navionics.
Para obter os dados mais recentes, insira o cartão
cartográfico Navionics no PC, acesse o website da Navionics
www.navionics.com e clique em Downloads e Atualizações.

16.3 Opções de navegação
O aplicativo cartográfico fornece recursos para ajudar na
navegação para um local escolhido.
As opções de navegação são encontradas no menu Navegar,
acesse: Menu > Navegar

• Controles do piloto — Acessa o diálogo de Controle do
Piloto, quando o controle do piloto automático está habilitado.

• Ir Para Cursor—Definirá a posição do cursor como o destino
ativo.

• Ir Para Waypoint— Fornece opções para navegar para um
waypoint armazenado no sistema

• Parar de Ir Para— Para o Ir Para Cursor ou Ir Para Waypoint.

• Parar de seguir — Para de seguir a rota atual.

• Reiniciar XTE— Reinicia o erro de caminho cruzado.

• Avançar Waypoint — Ao seguir uma rota, pula para o
próximo waypoint na rota.

• Seguir Rota— Fornece opções para navegar para uma rota
armazenada no sistema

• Iniciar caminho/parar caminho — Iniciará um caminho na
tela para plotar seu curso conforme você avança ou parará
um caminho que está sendo criado no momento.

• Criar Rota— Fornece opções para criar uma rota.

Consulte Capítulo 15 Waypoints, Rotas e Caminhos para
detalhes sobre a criação de waypoints, rotas e caminhos.

NAVEGAÇÃO
Navegando para um waypoint na tela

D11753-2

No aplicativo de radar ou cartográfico:
1. Selecione o waypoint.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Ir para waypoint.

Observação: Com um waypoint ativo selecionado, é possível
selecionar Para Ir para do menu de contexto do waypoint a
qualquer momento para cancelar a ação.

Navegando para um waypoint usando a lista de grupo de
waypoints
No Aplicativo cartográfico:
1. Selecione WPT.

O menu do waypoint é exibido.
2. Selecione Waypoints.

A lista de grupos de waypoint é exibida.
3. Procure na lista de grupos o waypoint relevante.
4. Selecione o waypoint.

O diálogo de opções do waypoint é exibido.
5. Selecione Ir para.

Navegando para um local na carta.
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione o local desejado na tela.

O menu de contexto cartográfico é exibido.
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2. Selecione Ir para cursor.

Navegando para a posição do cursor na carta usando o
menu

D11764-2

No aplicativo cartográfico:
1. Posicione o cursor no destino desejado na carta.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Navigate (Navegar).
4. Selecione Goto Cursor (Cursor Ir para).

Cancelando a navegação até um waypoint
1. Selecione qualquer posição em qualquer lugar da tela.

O menu de contexto do waypoint é exibido.
2. Selecione Parar de Ir para.
3. Como alternativa, no aplicativo cartográfico, acesse:Menu >

Navegar > Parar de Ir para.

Observação: Uma vez que a navegação não está mais ativa,
o símbolo de waypoint retorna ao seu estado normal e a linha
tracejada entre a sua embarcação e o waypoint é removida.

Chegando a um waypoint
Quando sua embarcação se aproxima de um waypoint, o alarme
de chegada ao waypoint emite um aviso.
1. Selecione Ok na mensagem pop-up do alarme de chegada

ao waypoint.
Quando o alarme é reconhecido, o próximo waypoint é
selecionado, e o visor é atualizado para indicar a próxima
trajetória da rota.

Observação: Você pode definir a distância de abordagem
(raio) em que o alarme de chegada ao waypoint soará usando
o menu Alarmes na tela inicial vá em Configurações> >
Alarmes> > Chegada ao waypoint.

Erro transversal de rota (XTE)
O Erro transversal de rota (XTE) é a quantidade de desvio da
sua rota ou waypoint pretendido, expresso como uma distância.

D11765-2

XTE

No caso de você dirigir para fora da rota, é possível ir direto
para seu alvo redefinindo o XTE.

Redefinindo o Erro Transversal de Rota (XTE)
Ao seguir uma rota no aplicativo cartográfico:
1. Selecione a rota.

O menu de contexto da rota é exibido.
2. Selecione Reiniciar XTE.
Redefinir o XTE resulta em um novo curso a partir da posição
atual da embarcação até o waypoint do alvo atual. Isso não
afeta sua rota salva.

D12295-1

Você também pode definir o XTE a partir do menu Navegar:
Menu > Navegar > Reiniciar XTE.

Navegando em uma rota
Você pode seguir qualquer rota armazenada no visor. Ao seguir
uma rota, é possível visitar cada waypoint na ordem. Você
também pode usar as opções de seguir uma rota junto com um
piloto automático compatível para navegar na rota escolhida
automaticamente.

D11751-2

Há diversas maneiras de selecionar a opção seguir rota:

• Usando uma rota armazenada dentro da lista de rotas.

• A partir de um waypoint selecionado ou qualquer trecho
dentro de uma rota.

Também é possível seguir qualquer rota na ordem inversa.

Seguindo uma rota armazenada
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Navegar.
3. Selecione Seguir rota.

A lista de rotas é exibida.
4. Selecione a rota que você deseja seguir.
5. Selecione Seguir rota ou
6. Selecione Seguir Rota em Reverso para seguir a rota na

ordem reversa.

Cancelando a navegação de uma rota
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione a rota.

O menu de contexto da rota é exibido.
2. Selecione Parar de seguir.

Avançando para o próximo waypoint em uma rota
Você pode ignorar o waypoint ativo atual e avançar para o
próximo waypoint em uma rota a qualquer momento.
Ao seguir uma rota no aplicativo cartográfico:
1. Selecione a rota.

O menu de contexto da rota é exibido.
2. Selecione Avançar waypoint.

Observação: Se o destino atual for o último waypoint, a carta
avançará para o primeiro waypoint na rota.
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16.4 Fazendo panorâmica e alcance
da carta

Aumentando e diminuindo o alcance
A tabela abaixo mostra os controles de Alcance disponíveis para
cada variante do visor.

Controle giratório • Série c

• Série e

• Teclado RMK-9

Botões de Aumentar
alcance e Diminuir
alcance

• Série c

• Série e (excluindo
e7 e e7D)

• Teclado RMK-9

Ícones na tela de
Aumentar alcance e
Diminuir alcance

• Série a

• Série e

• Série gS

Observação:
Os controles de
alcance na tela da
Série e/Série gS
podem ser ativados
e desativados
na tela inicial:
Personalizar >
Preferências
de exibição >
Controles de
alcance

�

�

�

�
����

Gesto multitoque —
Pinçar para zoom

• Série a

• Série gS

Fazendo uma panorâmica da carta
É possível fazer uma panorâmica da área da carta em um visor
multifuncional com tela sensível ao toque seguindo as etapas
abaixo.
No aplicativo cartográfico:
1. Mova o dedo pela tela da direita para a esquerda para fazer

panorâmica para a direita.
2. Mova o dedo pela tela da esquerda para a direita para fazer

panorâmica para a esquerda.
3. Mova o dedo pela tela de cima para baixo para fazer

panorâmica para cima.
4. Mova o dedo pela tela de baixo para cima para fazer

panorâmica para baixo.

Fazendo panorâmica da carta
É possível fazer panorâmica da área da carta em um visor
multifuncional com tela não sensível ao toque seguindo as
etapas abaixo.
No aplicativo cartográfico:
1. Move o Joystick na direção em que deseja realizar

panorâmica.

16.5 Seleção de carta
É possível selecionar o tipo de cartografia a ser usado
no aplicativo cartográfico. A seleção de carta se aplica à
instância de carta ativa. Você deve ter os cartões cartográficos
necessários inseridos no visor multifuncional para exibir
diferentes tipos de cartografia.

Selecionando um tipo de cartografia
É possível selecionar o tipo de cartografia que você deseja
exibir no aplicativo cartográfico.
Certifique-se de ter inserido o cartão cartográfico contendo o
tipo de cartografia que deseja exibir.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Seleção de carta.

Uma lista de cartografias disponíveis é exibida.
3. Selecione o tipo de cartografia que deseja exibir

A janela Carta é recarregada para mostrar o tipo de
cartografia selecionado.

168 a Series / c Series / e Series



16.6 Posição da embarcação na
exibição cartográfica
Sua posição atual é representada na tela por um símbolo de
embarcação.
Os símbolos de embarcação são exibidos apenas quando os
dados de rumo ou COG estão disponíveis.
O símbolo de embarcação varia conforme as configurações
selecionadas e a disponibilidade dos dados de rumo.

Embarcação
a motor

O símbolo de embarcação a
motor é usado quando o tipo
de embarcação selecionado
durante o assistente de
configuração inicial é uma
embarcação a motor.

Embarcação
a vela

O símbolo de embarcação a
vela é usado quando o tipo
de embarcação selecionado
durante o assistente de
configuração inicial é uma
embarcação a vela.

Embarcação
pequena

O símbolo de embarcação
pequena é usado quando a
configuração Tamanho do
Barco é definida para Pequeno.

Ponto preto Um ponto preto é exibido
quando os dados de rumo e
COG não estão disponíveis.

Os dados de posição da embarcação também podem ser
mostrados na barra de dados.

Localizando sua embarcação
O ícone de embarcação pode ser reposicionado no centro da
tela seguindo as etapas abaixo.

1. Selecione o ícone Localizar navio: localizado à
esquerda da tela.

Localizando sua embarcação
O ícone de embarcação pode ser posicionado no centro da tela
seguindo as etapas abaixo.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Localizar navio.

16.7 Orientação da carta
A orientação de uma carta se refere à relação entre a carta e a
direção em que você está viajando.
É usada junto com o modo de movimento para controlar como
sua embarcação e a carta se relacionam e como são exibidas
na tela.
O modo escolhido aplica-se à instância ativa da carta e é
restaurado na inicialização.
As seguintes opções estão disponíveis:

Norte para frente

D12300-1

N

No modo Norte para frente, a orientação da carta é fixada com
o norte verdadeiro para frente. Conforme a orientação muda,
o símbolo da embarcação se movimenta de acordo. Esse é o
modo padrão para o aplicativo cartográfico.

Rumo para frente

D12298-1

O modo Rumo para frente exibe a carta com o rumo atual da
sua embarcação para frente. Conforme o rumo muda, o símbolo
da embarcação permanece fixo e a imagem da carta gira de
acordo.

Observação: Para evitar rotações contínuas para frente e
para trás conforme o navio dá guinadas para um lado e para
o outro, a carta não será atualizada a menos que o rumo
mude pelo menos 10 graus com relação ao rumo exibido.

Observação: Não é possível selecionar Rumo para frente
quando o modo de movimento estiver definido como
Verdadeiro.

Curso para frente

D12299-1

No modo Curso para frente, a imagem da carta é estabilizada
e mostrada com seu curso atual para frente. Conforme a
orientação da sua embarcação muda, o símbolo de navio se
movimenta de acordo. Se você selecionar um novo rumo, a
imagem será redefinida para exibir o novo curso para frente.
A referência usada para o Curso para frente depende das
informações disponíveis em um dado momento. O sistema
sempre prioriza essas informações na seguinte ordem:
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1. Rumo da origem ao destino, isto é, curso pretendido.

2. Rumo bloqueado a partir de um Piloto automático.

3. Rumo para o waypoint.

4. Rumo instantâneo.

Se os dados de rumo ficarem indisponíveis enquanto se está
nesse modo, uma mensagem pop-up de aviso é mostrada e a
carta usa um rumo de 0° no movimento relativo.

Definindo a orientação cartográfica.
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Orientação cartográfica.
4. Selecione a opção Rumo para frente, Norte para frente ou

Curso para frente, conforme adequado
Depois de selecionar, a tela atualizará para refletir a nova
orientação.

16.8 Modo de movimentação da carta
O modo de movimentação controla a relação entre a carta e
sua embarcação.
Enquanto o modo de movimentação está ativo, conforme sua
embarcação se movimenta, a carta é redesenhada para manter
a embarcação na tela. Os três modos de movimentação são:

• Movimento Relativo (default)

• Movimento Verdadeiro

• Auto Range.

Observação: Na visualização de carta 3D, apenas
Movimento relativo está disponível.

O modo de movimento atual aplica-se à instância ativa do
aplicativo cartográfico.
Quando você faz uma panorâmica, o modo de movimento da
carta não está mais ativo. Isso é indicado na barra de status
por parênteses em torno do modo de movimento, por exemplo,
(Movimento Relativo). Isso permite a visualização de outra
área da carta enquanto navega. Para redefinir o modo de
movimento e retornar a embarcação para a tela, selecione
o ícone Localizar navio ou selecione Localizar navio no
menu. Alterar manualmente o alcance ou fazer panorâmica
da carta em alcance automático também suspende o modo
de movimento. A configuração padrão é movimento relativo
com o ícone do barco posicionado no centro da tela. O modo
selecionado é restaurado na inicialização.

Posições do barco (apenas Movimento Relativo)

Posição Exemplo

Centro

Compen-
sação par-
cial

Compen-
sação total

Quando o modo de movimentação é definido para Movimento
relativo, a posição de sua embarcação é fixada na tela e a
imagem da carta se movimenta com relação à sua embarcação.
Você pode usar as opções de menu Menu > Apresentação
> Visualização e Movimento > Posição do Barco: para
determinar se a embarcação está fixa no centro da janela ou
deslocada. Se você alterar a posição para Deslocamento parcial
ou Deslocamento total, a vista à frente da sua embarcação
será aumentada.
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Movimento real

D12304-1

Quando o modo de movimento é definido como Movimento Real,
a carta é fixa e a embarcação se movimenta em perspectiva real
em relação às massas de terra na tela. Conforme a posição da
embarcação se aproxima da borda da tela, a imagem da carta
é automaticamente redefinida para revelar a área à frente da
embarcação.

Observação: Não é possível selecionar Movimento real
quando a orientação está definida para Rumo para frente.

Alcance automático

D12305-1

O alcance automático seleciona e mantém a maior escala
possível de carta que exibirá tanto a embarcação quanto o
waypoint do alvo. Alcance automático não está disponível se a
sincronização radar-carta estiver ativada.

Configurando o modo de movimento
Para alterar o modo de movimento, siga as etapas abaixo.
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Modo de movimento:.
4. Selecione a opção Movimento real, Movimento relativo ou

Alcance automático, conforme adequado.
Depois de selecionar, a tela atualizará para refletir o novo modo.

Alterando a posição do ícone do barco.
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Posição do barco.
4. SelecioneCentro, Deslocamento parcial ouDeslocamento

total, conforme o adequado.

16.9 Exibições cartográficas
Se compatível com o seu tipo de cartografia, o aplicativo
cartográfico pode ser definido para visualização 2D ou 3D.

Selecionado visualizações cartográficas 2D
e 3D
Você, então, pode alternar entre as visualizações 2D e 3D no
aplicativo cartográfico se houver suporte na sua cartográfica.
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Exibição cartográfica para selecionar 2D ou 3D.

Visualização de carta 2D
A visualização de carta 2D pode exibir uma variedade de
informações para ajudá-lo a navegar.
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Item Descrição

1 Alcance — indicador de escala gráfica horizontal (mostrado
nas unidades de sistema selecionadas).

2 Waypoint — inativo.

3 Orientação— indica o modo de orientação que a carta está
usando (Norte para cima, Proa para cima ou Rumo para cima).

4 Símbolo de barco— mostra a posição atual da sua
embarcação.

5 Linha de origem de navegação — durante a navegação,
mostra uma linha sólida do ponto inicial ao waypoint alvo. O
ponto inicial pode ser o local original da embarcação, o ponto
de redefinição XTE ou o ponto do braço atual de uma rota
iniciada.

6 Modo de movimento — descreve o modo de movimento
atual (Relativo, Verdadeiro ou Alcance automático).

7 Tipo de carta — indica o tipo de carta em uso — Pesca ou
Navegação.

8 Ícone Localizar navio — usado para localizar e centralizar
sua embarcação na carta.

9 Linha de posição da embarcação— durante a navegação,
mostra uma linha pontilhada da posição atual da embarcação
até o waypoint alvo.

10 Cursor — usado para selecionar objetos gráficos e
movimentar pela área da carta.

11 Waypoint alvo — waypoint alvo atual.

12 Caixas de dados — usadas para exibir dados como
profundidade na tela da carta.

13 Alvo AIS — um navio transmitindo informações de AIS
(opcional).

14 Diminuir alcance— selecione o ícone para afastar o alcance
(somente visores com tela sensível ao toque).
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Item Descrição

15 Aumentar alcance — selecione o ícone para aproximar o
alcance (somente visores com tela sensível ao toque).

16 Objetos cartográficos — o nível do objeto cartográfico é
determinado pelo tipo de cartografia.

Visualização de carta 3D
A visualização 3D pode exibir uma variedade de informações
para ajudá-lo a navegar.
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Item Descrição

1 Alcance — indicador de escala gráfica horizontal
(mostrado nas unidades de sistema selecionadas).

2 Escala de profundidade — profundidade aproximada
abaixo da sua embarcação (opcional).

3 Waypoint — opcional.

4 Centro de visão — a cruz branca indica o centro de
visão da carta no nível da água (opcional).

5 Orientação— indica o modo de orientação que a carta
está usando.

6 Objetos cartográficos— use o menu de Configuração
de cartografia para escolher quais objetos exibir.

7 Rotação — mostra em graus reais o quanto a
visualização na tela foi girada em relação ao rumo e o
ângulo de inclinação da embarcação.

8 Seta do norte – indicação 3D do norte verdadeiro em
relação à visualização da carta. A seta do norte também
se inclina para indicar o ângulo de inclinação.

9 Tipo de carta— indica o tipo de carta em uso — Pesca
ou Navegação.

10 Ícone Localizar navio — usado para localizar e
centralizar sua embarcação na carta.

11 Símbolo de embarcação — mostra a posição atual da
embarcação.

12 Sobreposição de dados — usada para exibir dados
como profundidade na tela da carta.

13 Diminuir alcance— use o ícone para afastar o alcance
(somente visores com tela sensível ao toque).

14 Aumentar alcance — use o ícone para aproximar o
alcance (somente visores com tela sensível ao toque).

Manipulando a visualização de carta 3D
No aplicativo cartográfico:
1. Com a carta no modo 3D, acesse o menu Ajustar ângulo de

visualização: Menu > Ajustar ângulo de visualização.
2. Selecione Ajustar: para que Inclinar e girar seja destacado.
3. Para ajustar a inclinação:

i. Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch —
Mova o Joystick Para cima ou Para baixo para ajustar
a inclinação

ii. Visores HybridTouch ou com tela sensível ao toque
apenas — Passe o dedo para cima ou para baixo pela
tela para ajustar a inclinação.
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4. Para ajustar a rotação:
i. Visores sem tela sensível ao toque ou HybridTouch —

Mova o Joystick Para a esquerda ou Para a direita
para ajustar a rotação

ii. Visores HybridTouch ou somente toque — Mova o dedo
para a esquerda ou para a direita pela tela para ajustar
a rotação.

D
11756-1

Opções de exibição 3D
As seguintes opções estão disponíveis com o aplicativo
cartográfico na visualização 3D:

• Centro de visão — Ativar ou desativar o giro da carta 3D
centralizado na tela.

• Ampliar— Ajusta a altura dos objetos verticalmente na carta,
tornando mais fácil a visualização de montanhas e obstáculos.

• Cone do transdutor — Ativa e desativa um cone do
transdutor indicando a cobertura de um transdutor do sonar
de pesca.

• Escala de profundidade — Ativa e desativa uma escala de
profundidade na posição da sua embarcação.

Ativando o centro de visão
Na visualização 3D, para ativar o giro de carta 3D no nível do
mar, siga as etapas abaixo:
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Opções de exibição 3D.
4. Selecione Centro de visão de modo que Ativado esteja

destacado.
Selecionar o centro de visão irá ativar e desativar o giro de
carta 3D.

Ajustando o exagero 3D
Na exibição da carta 3D.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Opções de exibição 3D.
4. Selecione Exagero:.

O controle de ajuste numérico de exagero é exibido.
5. Ajuste o controle de ajuste numérico para a configuração

adequada, entre 1,0 e 20,0
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6. Selecione Ok ou Voltar para confirmar a configuração e
fechar o controle de ajuste numérico.

Ativando o cone do transdutor
Na visualização 3D, para ativar o cone do transdutor que indica
a cobertura do transdutor do sonar de pesca, siga as etapas
abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Opções de exibição 3D.
4. Selecione Cone do transdutor de modo que Ativado esteja

selecionado.
Selecionar o Cone do transdutor alternará a função entre
Ativado e Desativado.

Ativando a escala de profundidade
Na visualização 3D, para habilitar um indicador de profundidade
no local da sua embarcação, siga as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Visualização e Movimento.
3. Selecione Opções de exibição 3D.
4. Selecione Escala de profundidade: de modo que Ativado

esteja selecionado
Selecionar a escala de profundidade alternará o indicador de
escala de profundidade entre ativado e desativado.

16.10 Exibição cartográfica
A opção de menu Exibir carta determina o nível de detalhes
exibidos na tela.
A opção de menu Exibir carta está disponível apenas ao usar
cartografia baseada em vetor.
As Opções de exibição cartográfica são mostradas a seguir.

Simples

Detalhado

Extradetalhado

O nível de detalhes mostrado na tela também é afetado pelas
configurações de Detalhes da carta de cartografia. Consulte
Detalhes da carta para informações.

Alterando os detalhes de exibição da carta
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Detalhes da carta.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Simples

• Detalhado

• Extradetalhado

3. Selecione a opção desejada.
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16.11 Sobreposições
A carta possui diversas sobreposições que exibem diferentes
visualizações e informações. As sobreposições exigem cartas
eletrônicas com o suporte de recurso adequado e podem exigir
também hardware e assinaturas de serviço adicionais.
Você pode sobrepor os seguintes dados em uma carta 2D
para proporcionar uma maior profundidade de informações. As
sobreposições disponíveis são:

• * AIS — Visualizar e rastrear alvos AIS. Essa sobreposição
não está disponível em exibição 3D.

• * Radar— Sobrepor radar na carta. Essa sobreposição não
está disponível em exibição 3D.

• **Aérea — Fornece uma sobreposição de fotografia de
satélite/aérea.

• ** Sobreposição aérea: — Determina a cobertura da
sobreposição aérea.

• * NOWRad—Fornece a sobreposição do radar meteorológico
NOWRad. Essa sobreposição não está disponível em
exibição 3D.

• Caixas de dados — Selecione se as caixas de dados são
exibidas na tela e quais dados são exibidos.

• Grade cartográfica — Determina se as linhas de grade
representando longitude e latitude são exibidas na carta:

• ** Sombreamento 2D — Determina se o sombreamento de
terreno é exibido na visualização 2D.

• ** Edições da comunidade — Determina se a camada da
comunidade está ativada ou desativada.

• ** Texto cartográfico — Determina se o texto da carta é
exibido (nomes de lugar e assim por diante).

• Limites cartográficos— Determina se uma linha indicando
o limite da carta é exibida.

• Anéis de alcance— Visualize os anéis de alcance no
aplicativo cartográfico. Essa sobreposição não está disponível
em exibição 3D.

• Anel de zona segura—Visualização do anel da zona segura.
Essa sobreposição não está disponível em exibição 3D.

• Anel de alcance de combustível — Visualizar o anel
de alcance de combustível. Essa sobreposição não está
disponível em exibição 3D.

• Tamanho do barco — Determina o tamanho do ícone de
barco na tela.

• Nome do waypoint — Determina se os nomes de waypoint
são exibidos ao lado dos waypoints.

• Largura da rota — Determina a largura das linhas da rota
na tela.

• Largura do caminho — Determina a largura das linhas de
caminho na tela.

Observação:
* Hardware adicional requerido;
** Se compatível com o seu tipo de cartografia.

Ativando o AIS no aplicativo cartográfico
Para habilitar a sobreposição de AIS no aplicativo cartográfico,
siga as etapas abaixo.
Para habilitar a sobreposição de AIS, o sistema deve incluir
um receptor ou transceptor de AIS. A sobreposição de AIS não
está disponível em exibição 3D.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione AIS: de modo que Ativado esteja selecionado.

Selecionar AIS alterna o AIS entre ativado e desativado.
Para obter informações sobre o AIS, consulte Capítulo 14
Função do AIS .

Sobreposição de radar
Você pode sobrepor funções de Radar e MARPA no aplicativo
cartográfico para fornecer rastreamento de alvo ou para ajudá-lo
a distinguir entre objetos fixos e outro tráfego marinho.
É possível aperfeiçoar o uso da sua carta combinando-a com os
seguintes recursos de radar:

• MARPA.

• Sobreposição de radar (para distinguir entre objetos fixos e
em movimento).

Observação: Para usar o recurso de sobreposição de radar,
deve-se usar uma fonte externa para rumo magnético (por
exemplo bússola fluxgate). Não é possível usar dados COG
para sobreposição de dados.

Visualização de alvos MARPA na carta
A função do Minidispositivo de plotagem automática de radar
(MARPA) é usada para rastreamento de alvo e análise de risco.
Quando alvos MARPA estão sendo rastreados, eles são exibidos
no aplicativo cartográfico não importa se a sobreposição de
radar está ativada. Funções MARPA associadas podem ser
acessadas usando o menu cartográfico.

Usando sobreposição de radar para distinguir entre objetos
fixos e em movimento.
É possível sobrepor os dados da imagem do radar a sua
imagem da carta, permitindo uma distinção melhor entre objetos
fixos e outro tráfego marítimo. Para melhores resultados, ligue a
sincronização de Radar-Carta para garantir que o alcance do
radar e a escala da carta estão sincronizados.

Ativando a sobreposição do radar
Com o radar ativado e transmitindo e com o aplicativo de radar
na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Radar.

O controle da barra seletora de opacidade de sobreposição
de radar é exibido mostrando a porcentagem de opacidade
atual.

5. Ajuste a barra seletora para a opacidade necessária ou
6. Selecione Desligar para desligar a sobreposição de radar.

Acessando os controles de radar na carta
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de radar ou Opções de radar e AIS.

Observação: Quaisquer alterações feitas às opções de
radar a partir do aplicativo cartográfico serão aplicadas ao
aplicativo de radar.

Sincronização da escala da carta e alcance do radar
É possível sincronizar o alcance do radar em todas as janelas
do radar com a escala da carta.
Quando a sincronização é ligada:

• O alcance do radar em todas as janelas muda para
corresponder à escala da carta.
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• "Sinc" é indicado no canto superior esquerdo da janela de
carta.

• Se você alterar o alcance do radar, em qualquer janela de
radar, todas as visualizações de carta sincronizadas mudam a
escala correspondentemente.

• Se você alterar a escala de uma janela de carta sincronizada,
todas as janelas do radar mudam o alcance para se tornarem
compatíveis.

Sincronizando o alcance do radar e da carta
Na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Visualização e Movimento
4. Selecione Sinc. da carta.
5. Selecione Radar.

Observação: A sincronização de alcance de radar não está
disponível quando o modo de movimento do gráfico está
definido como Alcance automático.

Sobreposição de foto aérea
Suas cartas eletrônicas podem incluir fotografias aéreas.

Fotografias aéreas cobrem as águas navegáveis até 3 milhas
para dentro da linha da costa. A resolução depende da região
coberta pelo cartão cartográfico.

Ativando a sobreposição de foto aérea
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Aéreo.

O controle da barra seletora de opacidade aérea é exibido
mostrando a porcentagem de opacidade atual.

5. Ajuste a barra seletora para a opacidade necessária ou
6. Selecione Desligar para desligar a sobreposição aérea.

Especificando a área de sobreposição aérea
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Sobreposição aérea:.

Uma lista de opções de sobreposição é exibida.
4. Selecione Em terra, Em terra e águas rasas ou Em terra

e no mar.
A exibição cartográfica é redesenhada mostrando a nova
seleção de sobreposição.

Sobreposição de meteorologia do NOWRad
Com um receptor climático adequado conectado ao seu display
multifuncional, é possível sobrepor informações climáticas do
NOWRad na exibição cartográfica.
A sobreposição climática do NOWRad fornece informações e
relatórios sobre o tempo do NOWRad no aplicativo cartográfico.
É possível ajustar a intensidade da sobreposição para alcançar
a visibilidade ideal tanto da carta quanto das informações
climáticas.

Observação: A sobreposição climática do NOWRad só pode
ser usada na América do Norte e em suas águas territoriais.

Ativando a sobreposição meteorológica de NOWRad na
carta
Na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione NOWRad.

O controle da barra seletora de opacidade NOWRad é
exibido mostrando a porcentagem de opacidade atual.

5. Ajuste a barra seletora para a opacidade necessária ou
6. Selecione Desligar para desligar a sobreposição de

NOWRad.

Visualizando relatórios a partir do aplicativo cartográfico
Na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Relatórios meteorológicos.
3. Selecione Relatar em para trocar entre relatórios

meteorológicos do local do Navio ou do Cursor.
4. Selecione Relatórios tropicais, Avisos marinhos, Previsões

da zona marinha ou Avisos de tempestade.

Caixas de dados
As caixas de dados podem ser exibidas na janela do aplicativo.
As caixas de dados podem ser ativadas e desativadas e os
dados exibidos podem ser personalizados.

Personalizando caixas de dados no aplicativo cartográfico
Para ativar e desativar as caixas de dados e selecionar dados a
exibir, siga as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
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1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposição.
3. Selecione Caixas de dados.
4. Selecione Caixa de dados 1 > Ativado.
5. Selecione Caixa de dados 2 > Ativado.
6. Escolha a opção Selecionar dados para a caixa de dados

relevante.
7. Selecione a categoria que reflete o tipo de dados que você

deseja exibir na caixa de dados. Por exemplo, dados de
Profundidade.

8. Selecione o item de dados.
Os dados selecionados são exibidos na tela na caixa de
dados adequada.

Grade cartográfica
É possível sobrepor uma grade no aplicativo cartográfico.
A grade cartográfica representa as linhas de latitude e longitude.

Por padrão, a grade cartográfica está desativada.

Ativando e desativando a grade cartográfica
É possível ativar e desativar a grade cartográfica seguindo as
etapas abaixo:
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Grade cartográfica: de modo que Ativado esteja

selecionado para ativar a grade ou
4. Selecione Grade cartográfica: de modo que Desativado

esteja selecionado para desativar a grade.

Sombreamento 2D
Se compatível com o seu tipo de cartografia, é possível ativar e
desativar o sombreamento de contornos de terra e mar.
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1. Sombreamento 2D ativado.
2. Sombreamento 2D desativado.
Por padrão, sombreamento 2D está ativado.

Ativando e desativando sombreamento 2D
É possível ativar e desativar o sombreamento 2D seguindo as
etapas abaixo:
No menu do Aplicativo cartográfico:

1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Sombreamento 2D: de modo que Ativado esteja

selecionado para ativar o sombreamento ou
4. Selecione Sombreamento 2D: de modo que Desativado

esteja selecionado para desativar o sombreamento.

Camada da comunidade
Se compatível com o seu tipo de cartografia, você pode exibir o
Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) no aplicativo cartográfico.
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1. Recurso de Comunidade ativado.
2. Recurso de Comunidade desativado.
Para verificar se a sua cartografia Navionics tem suporte para
downloads de edições da comunidade, consulte o website da
Navionics: para informações e instruções sobre o download das
atualizações para o seu cartão cartográfico.

Ativando e desativando as edições da comunidade
Se compatível com o seu tipo de cartografia, a sobreposição
do Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) pode ser ativada e
desativada seguindo as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Edições da comunidade: de modo que Ativado

esteja selecionado para exibir UGC ou
4. Selecione Edições da comunidade de modo que

Desativado esteja selecionado para desativar UGC.

Texto cartográfico
Se compatível com o seu tipo de cartografia, texto cartográfico,
como nomes de lugar e texto de aviso, etc., pode ser ativado
e desativado.
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1. Texto cartográfico ativado.
2. Texto cartográfico desativado.
A configuração padrão o texto cartográfico é Ativado.
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Ativando e desativando o texto cartográfico
É possível ativar e desativar o texto cartográfico seguindo as
etapas abaixo:
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Texto Cartográfico: de modo que Ativado esteja

selecionado para ativar o texto cartográfico, ou
4. Selecione Texto Cartográfico: de modo que Desativado

esteja selecionado para desativar o texto cartográfico.

Limites cartográficos
Linhas de limite cartográfico podem ser mostradas na tela para
indicar o limite da cartografia atualmente em uso.
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1. Limites cartográficos ativados.

2. Limites cartográficos desativados.

Por padrão, as linhas de limite cartográfico estão ativadas.

Ativando e desativando linhas de limite cartográfico
É possível ativar e desativar as linhas de limite cartográfico
seguindo as etapas abaixo:
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Limites cartográficos: de modo que Ativado

esteja selecionado para exibir linhas de limite ou
4. Selecione Limites cartográficos: de modo que Desativado

esteja selecionado para desativar as linhas de limite.

Anéis de alcance
Os anéis de alcance fornecem uma representação incremental
na tela da distância a partir da sua embarcação para ajudar
você a determinar as distâncias com um único passar de olhos.

Os anéis são sempre centralizados na sua embarcação,
e a escala varia para se adequar ao alcance cartográfico
atual. Cada anel é rotulado com a distância a partir da sua
embarcação.
Por padrão, os anéis de alcance estão desativados. Os anéis
de alcance não são exibidos na visualização 3D.

Ativando e desativando os anéis de alcance
É possível ativar e desativar os anéis de alcance seguindo as
etapas abaixo:
Com o aplicativo cartográfico na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anéis de Alcance: de modo que Ativado esteja

selecionado para exibir Anéis de Alcance ou
5. Selecione Anéis de Alcance: de modo que Desativado

esteja selecionado para desativar os Anéis de Alcance.

Anel da Zona Segura
O aplicativo cartográfico pode exibir e configurar um anel da
zona segura MARPA/AIS.

O anel da zona segura compartilha sua configuração com o
anel de zona segura dos aplicativos de Radar, porém, pode ser
exibido independentemente dele.
Se o alvo AIS ou MARPA for atingir o anel de zona segura dentro
do tempo selecionado para a zona segura, um alarme soa.

Mostrando o Anel da Zona Segura no aplicativo cartográfico
Para mostrar o anel da Zona de segurança, siga as instruções
abaixo:
No Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anel da zona de segurança de modo que

Mostrar seja selecionado.
Selecionar Anel da Zona de segurança alternará o anel da
zona entre oculto e visível.

Configurando o anel de zona segura
Você pode ajustar o raio do Anel da Zona Segura, o horário
da Zona Segura e escolher se os alvos AIS acionam o alarme
de Zona Segura no menu de Configuração do Anel da Zona
Segura.
A configuração da zona segura pode ser acessada da seguinte
maneira:

• No aplicativo de Radar: Menu > Zonas > Configuração de
zona de segurança

• No aplicativo cartográfico com apenas sobreposição de
AIS ativada: Menu > Opções de AIS > Zona segura >
Configuração de zona segura.

• No aplicativo Cartográfico com apenas a sobreposição de
Radar habilitada: Menu > Opções de radar > Zona segura >
Configuração da Zona Segura

• No aplicativo Cartográfico com as sobreposições AIS e Radar
habilitadas: Menu > Opções de radar e AIS > Zona segura
> Configuração da Zona Segura

No menu Configuração da Zona Segura:
1. Selecione Raio da zona de segurança.

i. Selecione o raio necessário para a zona de segurança.
2. Selecione Tempo para zona de segurança.

i. Selecione o período de tempo necessário.
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3. Selecione Alarme AIS de modo que Ativado esteja
selecionado.
Selecionar Alarme AIS alternará o alarme de alvo perigoso
entre Ativado e Desativado.

Anéis de alcance de combustível
O anel de alcance de combustível fornece um alcance estimado
que pode ser atingido com o combustível estimado restante a
bordo.

O anel de alcance de combustível pode ser exibido graficamente
no aplicativo cartográfico e indica um alcance estimado que
pode ser atingido com:

• A taxa atual de consumo de combustível.

• O combustível restante estimado a bordo.

• O curso restante em uma linha reta.

• A velocidade atual mantida.

Observação:
O anel de alcance de combustível é um alcance estimado que
pode ser atingido à taxa atual de consumo de combustível
e do combustível a bordo, baseado em diversos fatores
externos que podem ampliar ou reduzir o alcance projetado.
Essa estimativa é baseada em dados recebidos de
dispositivos de gerenciamento externos ou por meio do
Gerenciador de combustível. Ele não considera as condições
prevalentes, como maré, corrente, estado do mar, vento etc.
Você não deve depender do recurso de anel de alcance de
combustível para planejamento de viagem ou em situações
críticas para a segurança e de emergência.

Ativando o anel de alcance de combustível.
No aplicativo cartográfico, na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anel de alcance de combustível de modo que

Ativado esteja selecionado.
A mensagem pop-up do anel de alcance de combustível é
exibida.

5. Selecione OK para ativar os anéis de alcance de
combustível.

Desativando o anel de alcance de combustível
No aplicativo cartográfico, na visualização 2D:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sobreposições.
4. Selecione Anel de Alcance de Combustível de modo que

esteja selecionado Desativado.

Alterando o tamanho do símbolo de
embarcação
O tamanho do símbolo de embarcação pode ser alterado
seguindo as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Tamanho do Barco: de modo que Grande seja

selecionado para mostrar os símbolos de embarcação
grande ou

4. Selecione Tamanho do Barco: de modo que Pequeno
seja selecionado para mostrar os símbolos de embarcação
pequena.

Exibindo nomes de waypoint
Os nomes de waypoint podem ser mostrados ao lado dos
respectivos símbolos de waypoint.

No menu do Aplicativo cartográfico.
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Nome do Waypoint: de modo que Mostrar esteja

selecionado para exibir os nomes de waypoint ou
4. Selecione Nome do Waypoint: de modo que Ocultar esteja

selecionado para ocultar os nomes do waypoint.

Larguras de Rota e Caminho
A largura da rota e as linhas de caminho podem ser alteradas.

Config-
uração Rota Caminho

Fino

Normal

Espes-
sura

Mudando as larguras de linha de rota ou caminho
A largura de uma linha que compõe rotas e caminhos pode ser
alterada seguindo as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico.
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposições.
3. Selecione Largura da Rota ou Largura do Caminho

conforme o desejado.
4. Selecione a largura de que precisa na lista.

178 a Series / c Series / e Series



16.12 Vetores da carta
Vetores cartográficos estão disponíveis para rumo, COG,
direção do vento e direção da maré. Vetores cartográficos estão
disponíveis apenas na visualização 2D.
Uma variedade de gráficos de vetor pode ser exibida no
aplicativo cartográfico quando na visualização de carta 2D.
Os seguintes vetores podem ser ativados ou desativados de
maneira independente:
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Item Descrições

1 Direção Vento— a direção do vento é exibida como uma linha
amarela com uma ponta de seta sólida apontando em direção à
embarcação, indicando a direção do vento. A largura da seta
indica a força do vento.

2 Direção Maré — a maré é exibida como uma linha azul com
uma ponta de seta sólida apontando para longe da embarcação,
na direção da definição de maré. A largura da seta indica a
força da maré.

3 Vetor HDG (rumo) — uma linha vermelha mostra o rumo da
embarcação. Uma ponta de seta é usada se o comprimento do
vetor for definido para um valor que não infinito.

4. Vetor COG (curso em relação ao fundo) — uma linha verde
indica o curso atual da embarcação. Uma ponta de seta dupla
é usada se o comprimento do vetor for definido para um valor
que não infinito.

Observação: Se os dados de Velocidade em relação ao
fundo (SOG) ou rumo não estiverem disponíveis, os vetores
não poderão ser exibidos.

Comprimento do vetor
O comprimento das linhas de vetor HDG e COG pode ser
definido para a distância que a embarcação percorrerá no
tempo especificado à sua velocidade atual, ou pode ser definido
para infinito.

Ativando e desativando vetores de carta
É possível ativar e desativar os vetores cartográficos disponíveis
seguindo as etapas abaixo.
Na visualização de carta 2D:
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Vetores.
3. Selecione o item de menu relevante para alternar entre

Vetor de rumo, Vetor COG, Seta de maré ou Seta de
vento Ativado ou Desativado, conforme adequado.

Configurando o comprimento e a largura do
vetor
É possível especificar o comprimento e a largura dos vetores
COG e de rumo seguindo as etapas abaixo.
Na visualização de carta 2D.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Vetores.

3. Selecione Comprimento do vetor.
Uma lista de tempos é exibida

4. Selecione uma configuração de tempo ou selecione Infinito.
5. Selecione Largura do vetor.

Uma lista de larguras é exibida.
6. Selecione Fino, Normal ou Largo.
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16.13 Objetos de cartografia

Detalhes da carta
A configuração de detalhes da carta determina a quantidade de
detalhes exibidos no aplicativo cartográfico.

Baixa

Alto

Selecionar a opção Baixo para Detalhes da Carta desativa os
seguintes objetos e sobreposições:

• Edições da comunidade

• Texto

• Limites

• Setores Iluminados

• Sistemas de roteamento

• Áreas de cuidado

• Marcas Marítimas

• Marcas Terrestres

• Estradas

• Destroços adicionais

• Áreas do fundo do mar coloridas

• Contorno de profundidade

Alterando o nível de detalhes da carta
No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Objetos.
3. Selecione Detalhes da carta para alternar entre Alto e

Baixo, conforme adequado.
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Objetos de cartografia
Se compatível com o seu tipo de cartografia, os objetos cartográficos podem ser individualmente ativados e desativados. A
tabela abaixo mostra uma lista desses objetos.
O menu Objetos é acessado a partir de: Menu > Apresentação > Objetos.

Observação: O menu Objetos está disponível apenas quando a cartografia em uso tem suporte para esses recursos.

Objeto (item de menu) Descrição Opções

Mostrar pedras Determina a profundidade à qual as pedras são exibidas
no aplicativo cartográfico.

• 0–6 pés / 0–2 m / 0–1 braças

• 0–18 pés / 0–5 m / 0–3 braças

• 0–30 pés / 0–10 m / 0–5 braças

• 0–50 pés / 0–15 m / 0–8 braças

• 0–60 pés / 0–20 m / 0–10 braças

• Todos (default)

Navegação Marcas Determina se as marcas de navegação são exibidas na
carta:

• Desativado — as marcas de navegação NÃO são
exibidas.

• Ativado— marcas de navegação são exibidas.

• Desativado

• Ativado (default)

Navegação Símbolos de marca Determina qual conjunto de símbolos de navegação é
usado — Internacional ou Americano. Esses símbolos
correspondem às cartas de papel.

• Internacional (default)

• EUA

Luzes dos setores Determina se o setor de lançar luz por um farol fixo é
exibido ou não.

• Desativado— o setor de luz NÃO é exibido.

• Ativado — o setor de luz é exibido.

• Desativado

• Ativado (default)

Sistemas de roteamento Determina se dados de rota são exibidos ou não.

• Desativado— dados de rota NÃO são exibidos.

• Ativado — dados de rota são exibidos.

• Desativado

• Ativado (default)

Áreas de cuidado Determina se dados de cuidado são exibidos ou não.

• Desativado— dados de cuidado NÃO são exibidos.

• Ativado— dados de cuidado são exibidos.

• DESATIVADO

• ATIVADO (default)

Marcas Marítimas Quando esse item de menu é definido como Ativado, os
seguintes recursos cartográficos com base em água são
exibidos:

• Cabos.

• Natureza dos pontos do fundo do mar.

• Estações de maré.

• Estações de correntes.

• Informações do porto.

• Desativado

• Ativado (default)

Marcas Terrestres Quando esse item de menu é definido como Ativado,
recursos cartográficos com base em terra são exibidos.

• Desativado

• Ativado (default)

Serviços Quando esse item de menu é definido como Ativado,
símbolos indicando o local de negócios serão mostrados.

• Desativado

• Ativado (default)

Fotos Panorâmicas Determina se fotos panorâmicas estão disponíveis para
marcos como portos e marinas.

• Desativado

• Ativado (default)

Estradas Determina se grandes estradas costeiras são exibidas
na carta:

• Desativado— estradas costeiras NÃO são exibidas.

• Ativado— estradas costeiras são exibidas.

• Desativado

• Ativado (default)

Destroços adicionais Determina se são exibidas mais informações para novos
destroços.

• Desativado

• Ativado (default)

Tipo Fundo Mar Fornece maior definição do fundo do mar. Isso se aplica
apenas a áreas limitadas em que detalhes adicionais
estejam disponíveis.

• Desativado (default)

• Ativado

Aplicativo cartográfico 181



16.14 Informações do Objeto
Se compatível com o seu tipo de cartografia, é possível ver
informações detalhadas sobre objetos cartográficos específicos.

Dependendo do tipo de cartografia sendo usado, é possível
visualizar algumas ou todas as informações adicionais a seguir:

• Detalhes de cada objeto cartográfico marcado na carta,
incluindo os dados de origem para estruturas, linhas, áreas
de mar aberto, etc.

• Detalhes de portos, recursos do porto e serviços de negócios.

• Informações do livro do piloto (similares àquelas que veria em
um almanaque marítimo). As informações do livro do piloto
estão disponíveis em portos específicos.

• Fotos panorâmicas de portos e marinas. A disponibilidade
das fotos é indicada por um símbolo de câmera na exibição
cartográfica.

Você também pode pesquisar a instância mais próxima de um
determinado objeto cartográfico usando a opção Encontrar
mais próximo. O seguinte objeto pode ser pesquisado:

• Porto (Pesquisa por nome)— Apenas cartas Navionics.

• Waypoints
• Portos — Apenas cartas Navionics.

• Estação da maré — Apenas cartas Navionics.

• Estação atual — Apenas cartas Navionics.

• Obstruções
• Destroços
• Serviços de porto
• Serviços comerciais— Apenas cartas Navionics.

• Instalação de embarcação pequena — Apenas cartas
LightHouse.

• Instalação de porto— Apenas cartas LightHouse

Essas informações podem ser acessadas usando a opção
Objetos cartográficos ou Encontrar mais próximo a partir do
menu de contexto cartográfico:

• Selecione um objeto cartográfico na tela e escolha Objetos
cartográficos no menu de contexto cartográfico para
visualizar informações sobre o objeto selecionado.

• Selecione Encontrar mais próximo no menu de contexto
cartográfico para procurar objetos nas proximidades.

Exibindo informações do objeto cartográfico.
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione um objeto.

O menu de contexto cartográfico será exibido.
2. Selecione Objetos da carta.

O diálogo Objetos da Carta é exibido.
3. Selecionar as opções disponíveis exibirá informações

detalhadas sobre o item.
4. Selecionar a posição no diálogo fechará o diálogo de

informações e posicionará o cursor sobre o objeto.

Pesquisando o serviço ou objeto de carta
mais próximo.
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione um local na tela.

O menu de contexto da carta é exibido.
2. Selecione Encontrar mais próximo.

Uma lista de tipos de objeto de carta é exibida.
3. Selecione o objeto ou serviço cartográfico na lista.

Uma lista das instâncias disponíveis é exibida para o objeto
ou serviço em particular.

4. Selecione o item que deseja encontrar.
O cursor será reposicionado sobre o objeto selecionado ou
uma lista de instâncias será exibida.

Pesquisando um porto pelo nome
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione um local na tela.

O menu de contexto da carta é exibido.
2. Selecione Encontrar mais próximo.

Uma lista de tipos de objeto de carta é exibida.
3. Selecione Porto (pesquisar por nome) na lista.

O teclado na tela é exibido.
4. Use o teclado virtual para inserir o nome do porto desejado.
5. Selecione SALVAR.

Os resultados da pesquisa são exibidos.
6. Selecione a posição com relação a uma entrada na lista para

reposicionar o cursor sobre essa posição.

Exibindo as informações do livro do
navegador
Na cartografia, quando um símbolo de porto é exibido para um
porto que possui um registro do piloto:
1. Selecione o símbolo de porta.

O menu de contexto da carta será exibido.
2. Selecione Livro do piloto.
3. Selecione o capítulo relevante.

Exibindo fotos panorâmicas
No aplicativo cartográfico, quando um símbolo de câmera é
exibido, indicando a disponibilidade de uma foto:
1. Selecione o símbolo de câmera.

O menu de contexto da carta é exibido.
2. Selecione Foto.

A foto é exibida na tela.

Observação: Nem todos os tipos cartográficos são capazes
de exibir fotos panorâmicas.

Informações atuais
Informações animadas sobre a corrente
As cartas eletrônicas podem permitir a animação das estações
de corrente das informações sobre a corrente.

D11748-3
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As informações animadas sobre a corrente estão disponíveis
na função cartográfica sempre que um símbolo em forma de
diamante com um "C" for exibido:

Esse símbolo identifica o local de uma estação de corrente e a
disponibilidade das informações sobre a corrente para o local.

Quando você seleciona um símbolo de estação de corrente,
o menu de contexto do gráfico é exibido, fornecendo a opção
Animar.
Quando você seleciona Animar, o menu de animação é
exibido, e os símbolos de corrente em forma de diamante são
substituídos por setas de corrente dinâmicas que indicam a
direção e a forças das correntes:

Animação de corrente.

• As setas indicam a direção dos fluxos de corrente.

• O comprimento da seta indica a taxa de fluxo.

• A cor da seta indica a velocidade do fluxo:

– Vermelho: velocidade crescente do fluxo da corrente.

– Azul: velocidade decrescente do fluxo da corrente.

A animação pode ser visualizada de forma contínua ou
incrementalmente por um intervalo especificado por você.
Você também pode definir a data para a animação e iniciar ou
reiniciar a animação em qualquer ponto dentro de um período
de 24 horas. Se o sistema não tiver uma data e hora válidas, a
hora usada será meio-dia da data padrão do sistema.

Observação: Nem todas as cartas eletrônicas suportam o
recurso de correntes animadas. Verifique o site da Navionics:
www.navionics.com para garantir que os recursos estejam
disponíveis no nível cartográfico escolhido.

Visualizando informações animadas sobre a corrente
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione o ícone de corrente na forma de diamante.

O menu de contexto da carta é exibido.
2. Selecione Animar.

O menu animar é exibido e os ícones de corrente são
substituídos por setas de corrente dinâmicas

Controlando animações
No aplicativo cartográfico, com o menu animado em exibição:
1. Para iniciar ou para a animação, selecione Animar: para

alternar entre Reproduzir e Pausar.
2. Para visualizar a animação em etapas, selecione Voltar ou

Avançar.
3. Para definir o intervalo da etapa de animação, pause

quaisquer animações em reprodução e então selecione
Definir intervalo de tempo.

4. Para definir a data da animação, selecione Definir data e
então, usando o teclado virtual, insira a data necessária.

5. Para definir a data da animação para a data atual, selecione
Hoje.

6. Para definir a data da animação para 24 horas antes da data
atual, selecione Data anterior.

7. Para definir a data da animação para 24 horas adiante da
data atual, selecione Próximo dia.

Gráficos atuais
Os gráficos atuais fornecem uma visão gráfica da atividade
atual.
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1. Voltar— Retorna para o menu ou visualização anterior.
2. Indicador de nascer do sol— Indica quando o sol nasce.
3. Indicador de por do sol— Indica quando o sol se põe.
4. Sair — Fecha o diálogo.
5. Indicador de anoitecer— A seção acinzentada do gráfico

indica quando ocorre o anoitecer.
6. Direção da corrente — Indica a direção da corrente (com

relação ao norte).
7. Baixa/alta — Exibe uma lista mostrando as marés baixa,

calma e alta.
8. Navegação por data — Use os ícones para ir para o

próximo dia ou para o dia anterior.
9. Hora — O eixo horizontal do gráfico indica a hora, de

acordo com o formato de hora especificado nas opções
Configuração de unidades.

10. Velocidade atual — O eixo vertical do gráfico indica a
velocidade de acordo com as preferências de velocidade
especificadas nas opções de Configuração de unidades

Observação: Os dados fornecidos nos gráficos de corrente
são apenas para fins informativos e NÃO se deve confiar
neles como substitutos de uma navegação prudente.
Apenas cartas oficiais do governo e avisos a marinheiros
contêm todas as informações de corrente necessárias para
uma navegação segura. Sempre mantenha um relógio
permanente.

Exibindo detalhes de correntes.
No aplicativo cartográfico:

1. Selecione o ícone de corrente na forma de losango C .
O menu de contexto cartográfico será exibido.

2. Selecione Estação de corrente.
O gráfico para a estação selecionada é exibido.

Informações de maré
Informações animadas sobre a maré
As cartas eletrônicas podem permitir animação das estações de
maré das informações sobre a maré.
As informações animadas sobre a maré estão disponíveis no
aplicativo cartográfico sempre que um símbolo em forma de
diamante com um "T" for exibido.

Esse símbolo identifica as estações de maré e a disponibilidade
das informações de maré para o local.

Quando você seleciona um símbolo de estação de maré, o menu
de contexto do gráfico é exibido, fornecendo a opção Animar.
Quando você seleciona Animar, o menu de animação é exibido
e os símbolos em forma de diamante são substituídos por uma
barra de maré dinâmica que indica a altura prevista da maré
para a hora e a data reais:
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Animação da maré.

• A altura da maré é sinalizada por um indicador. Esse indicador
é composto por oito níveis, que são definidos de acordo com
os valores mínimo/máximo absolutos de um determinado dia.

• A cor da seta do indicador de maré indica mudanças na altura
da maré.

– Vermelho: altura crescente da maré.

– Azul: altura decrescente da maré.

A animação pode ser visualizada de forma contínua ou
incrementalmente por um intervalo especificado por você.
Você também pode definir a data para a animação e iniciar ou
reiniciar a animação em qualquer ponto dentro de um período
de 24 horas. Se o sistema não tiver uma data e hora válidas, a
hora usada será meio-dia da data padrão do sistema.

Observação: Não são todas as cartas eletrônicas que
suportam o recurso de marés animadas. Consulte o site da
Navionics: www.navionics.com para garantir que os recursos
estejam disponíveis no nível cartográfico escolhido.

Visualizando informações animadas sobre a maré
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione o ícone de maré na forma de diamante.

O menu de contexto da carta é exibido.
2. Selecione Animar.

O menu animar é exibido e o ícone de maré é substituído por
um indicador de barra de maré dinâmico.

Controlando animações
No aplicativo cartográfico, com o menu animado em exibição:
1. Para iniciar ou para a animação, selecione Animar: para

alternar entre Reproduzir e Pausar.
2. Para visualizar a animação em etapas, selecione Voltar ou

Avançar.
3. Para definir o intervalo da etapa de animação, pause

quaisquer animações em reprodução e então selecione
Definir intervalo de tempo.

4. Para definir a data da animação, selecione Definir data e
então, usando o teclado virtual, insira a data necessária.

5. Para definir a data da animação para a data atual, selecione
Hoje.

6. Para definir a data da animação para 24 horas antes da data
atual, selecione Data anterior.

7. Para definir a data da animação para 24 horas adiante da
data atual, selecione Próximo dia.

Gráficos de maré
Os gráficos de maré fornecem uma visão gráfica da atividade
da maré.
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1. Voltar— retorna para o menu ou visualização anterior.

2. Indicador de nascer do sol— indica quando o sol nasce.

3. Indicador de por do sol— indica quando o sol se põe.

4. Sair — fecha a caixa de diálogo.

5. Indicador de anoitecer— a seção acinzentada do gráfico
indica quando ocorre o anoitecer.

6. Maré baixa/alta — indica a hora em que ocorre a maré
baixa ou alta.

7. Navegação por data — Use os ícones para ir para o
próximo dia ou para o dia anterior.

8. Hora—O eixo horizontal do gráfico indica a hora, de acordo
com o formato de hora especificado nas configurações do
sistema.

9. Profundidade — O eixo vertical do gráfico indica
a profundidade da água da maré. As unidades de
profundidade são baseadas nas especificações, na tela
inicial vá emTela inicial > > Personalizar > > Configuração
de unidades > > Unidades de profundidade.

Observação: Os dados fornecidos nos gráficos de maré são
apenas para fins informativos e NÃO se deve confiar neles
como substitutos para uma navegação prudente. Apenas
cartas oficiais do governo e avisos a marinheiros contêm
todas as informações necessárias para uma navegação
segura. Sempre mantenha um relógio permanente.

Exibindo detalhes de marés
No aplicativo cartográfico:

1. Selecione o ícone de maré em forma de losango T .
O menu de contexto cartográfico será exibido.

2. Selecione Estação de maré.
O gráfico para a estação selecionada é exibido.
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16.15 Opções de Profundidade e Contorno
Se compatível com o seu tipo de cartografia, as seguintes configurações de profundidade e contorno estão disponíveis.

Observação: Os itens de menu disponíveis dependem do tipo de cartografia. As opções de profundidade dependem das
unidades de medida em uso no seu sistema.

Item do menu
Tipo de
cartografia Descrição Opções

Mostrar sons Cartas de vetor
LightHouse e
Navionics

Determina uma profundidade na qual os
sons são exibidos.

• Nenhum

• 0–30 pés / 0–10 m / 0–5 braças

• 0–60 pés / 0–20 m / 0–10 braças

• 0–180 pés / 0–50 m / 0–30 braças

• 0–500 pés / 0–150 m / 0–83 braças

• Todos (default)

Mostrar contornos Navionics Determina se os contornos são exibidos. • Desativado

• 0–6 pés / 0–2 m / 0–1 braças

• 0–18 pés / 0–5 m / 0–3 braças

• 0–30 pés / 0–10 m / 0–5 braças

• 0–50 pés / 0–15 m / 0–8 braças

• 0–60 pés / 0–20 m / 0–10 braças

• Todos (default)

Contorno de Águas
Rasas

Cartas LightHouse Determina a profundidade na qual o
contorno de Águas Rasas é exibido.
O contorno de Águas Rasas não pode
ser definido para um valor maior que
os contornos de Segurança e Águas
Profundas.

• Desativado

• 6 pés / 2 m / 1 braças

• 12 pés / 3 m / 2 braças (default)

• 18 pés / 5 m / 3 braças

• 20 pés / 6 m / 4 braças

• 30 pés / 10 m / 5 braças

• 50 pés / 15 m / 8 braças

• 60 pés / 20 m / 10 braças

Contorno de Segurança Cartas LightHouse Determina a profundidade na qual o
contorno de Segurança é exibido.
O contorno de Segurança não pode
ser definido para um valor menor que o
contorno de Águas Rasas ou maior que
o contorno de Águas Profundas.

• Desativado

• 6 pés / 2 m / 1 braças

• 12 pés / 3 m / 2 braças

• 18 pés / 5 m / 3 braças

• 20 pés / 6 m / 4 braças

• 30 pés / 10 m / 5 braças (default)

• 50 pés / 15 m / 8 braças

• 60 pés / 20 m / 10 braças

Contorno de Águas
Profundas

Cartas de vetor
LightHouse e
Navionics

Determina a profundidade na qual o
contorno de Águas Profundas é exibido.
O contorno de Águas Rasas não pode
ser definido para um valor menor que
os contornos de Segurança ou Águas
Rasas.

• Desativado

• 6 pés / 2 m / 1 braças

• 12 pés / 3 m / 2 braças

• 18 pés / 5 m / 3 braças

• 20 pés / 6 m / 4 braças

• 30 pés / 10 m / 5 braças

• 50 pés / 15 m / 8 braças (default)

• 60 pés / 20 m / 10 braças
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Item do menu
Tipo de
cartografia Descrição Opções

Cor de águas profundas Navionics Determina a cor das águas profundas. • Branco (default)

• Azul

Registros de sonar Navionics Permite registrar dados de profundidade
e posição do cartão cartográfico
Navionics. Esses dados serão
enviados para aprimorar os detalhes
de contorno das Cartas de Sonar no
visor multifuncional. Consulte o site
da Navionics www.navionics.com para
obter instruções sobre como carregar os
registros do sonar.

• Ativado

• Desativado

Sons e contornos de profundidade
Se compatível com o seu tipo de cartografia, sons e contornos
de profundidade podem ser usados no aplicativo cartográfico
para fornecer reconhecimento da profundidade da água.
Ao usar cartografia baseada em vetor, você pode ajustar a
profundidade à qual os contornos e sons aparecem na tela.

D13009-1
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1. Contorno de águas rasas

2. Contorno de segurança

3. Contorno de águas profundas

O menu Profundidade e Contornos pode ser acessado em:
Menu > Apresentação > Profundidade e Contornos.
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16.16 Opções de Meus dados
O menu Meus Dados fornece acesso aos dados do usuário.
As opções são encontradas no menu Meus dados, acesse:
Menu > Meus dados.

• Waypoints— Visualizar a lista de grupo de waypoints.

• Rotas — Visualizar a lista de Rotas.

• Caminhos — Visualizar a lista de Caminhos.

Consulte Capítulo 15 Waypoints, rotas e caminhos para mais
detalhes.

16.17 Sincronização de carta múltipla
É possível sincronizar informações de rumo, alcance e posição
ao longo de múltiplas exibições de carta e visores conectados
em rede.
Quando a sincronização de carta é ativada:

• Isso é indicado por "Sincronização de carta" na barra de título
do aplicativo.

• Quaisquer alterações feitas ao rumo, alcance ou posição
em qualquer instância de carta serão refletidas em todas as
outras instâncias.

Observação: Quando as exibições de carta 2D e 3D são
sincronizadas, o Modo de movimento está sempre em
Movimento relativo.

Sincronizando múltiplas instâncias de carta.
No aplicativo cartográfico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Sinc. da carta.
4. Selecione Carta na lista.

Uma marca é colocada ao lado da opção selecionada.
5. Repita as etapas acima para cada instância de carta e, se

necessário, em cada display multifuncional ligado em rede
que deseja sincronizar a exibição cartográfica.

Observação: Não é possível sincronizar com outra carta se
a sincronização do radar estiver ativada.
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16.18 Medindo distâncias e rumos
Você pode usar as informações da barra de dados e do menu
de contexto para acessar a função de medição para medir
distâncias no aplicativo cartográfico.
Você pode determinar a distância e o rumo:
• da embarcação até a posição do cursor;
• entre dois pontos na carta.

Medindo a partir da posição da embarcação
ao cursor
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione o local na tela em que deseja medir a distância

ou rumo da sua embarcação.
O menu de contexto da carta será exibido.

2. Selecione Medir.
O seguinte acontecerá:
• O menu de medição será exibido.
• Uma linha será traçada da posição do cursor ao centro
da tela.

• O local do cursor será movido para o centro da tela.
• O rumo e a distância serão exibidos ao lado do novo local
do cursor.

3. No menu de medição, selecione De, para que Ship (Navio)
seja selecionado.
A linha de régua é traçada novamente a partir da posição do
cursor até sua embarcação.

4. Agora, é possível ajustar a posição da régua movendo o
cursor para o local desejado.

5. Se você desejar que a régua seja exibida após ter fechado
o menu de medição, selecione Ruler (Régua) para que
Ativado seja selecionado.
Selecionar a régua irá alternar a régua entre Ativado e
Desativado.

6. Selecione Voltar ou Ok para fechar o menu de medição ao
sair da medição na tela atual.

Medindo de ponto a ponto
Do aplicativo cartográfico:
1. Selecione o local na tela em que deseja medir a distância

ou rumo da sua embarcação.
O menu de contexto da carta será exibido.

2. Selecione Medir.
O seguinte acontecerá:
• O menu de medição será exibido.
• Uma linha será traçada da posição do cursor ao centro
da tela.

• O local do cursor será movido para o centro da tela.
• O rumo e a distância serão exibidos ao lado do novo local
do cursor.

3. Selecione De para que Cursor seja selecionado.
Selecionar a opção Medir irá alternar entre Navio e Cursor.

4. Agora é possível ajustar o ponto final movendo o cursor para
o local desejado.

5. Também é possível Trocar a direção da régua, para que o
rumo se torne o rumo do ponto final ao ponto inicial.

6. Se você desejar que a régua seja exibida depois de ter
fechado o menu de medida, selecione Régua para que
Ativado seja selecionado.
Selecionar a opção Exibir régua irá alternar a régua entre
Ativado e Desativado.

7. Selecione Voltar ou Ok para sair do menu de medição e
manter a medição na tela atual.

Reposicionando a régua
É possível reposicionar uma régua seguindo as etapas abaixo.
1. Selecione a régua atual.

O menu de contexto da régua é exibido.

2. Selecione Measure (Medir).
Agora, é possível reposicionar a régua como desejar.

188 a Series / c Series / e Series



Capítulo 17: Aplicativo do sonar de pesca

Conteúdos do capítulo
• 17.1 Como a sonda funciona na página 190

• 17.2 Tecnologias de sonar na página 190

• 17.3 Módulos de sonar Raymarine na página 192

• 17.4 Visão geral da sonda na página 192

• 17.5 Suporte a vários módulos de sonar na página 193

• 17.6 Canais personalizados na página 195

• 17.7 A imagem do sonar na página 196

• 17.8 Alcance na página 197

• 17.9 Rolagem do sonar de pesca na página 198

• 17.10 Modos de exibição da sonda na página 198

• 17.11 Opções de menu de apresentação na página 200

• 17.12 Profundidade e distância na página 201

• 17.13 Waypoints no aplicativo de Sonar de pesca na página 202

• 17.14 Configurações de sensibilidade na página 202

• 17.15 Alarmes do sonar de pesca na página 206

• 17.16 Ajuste de frequência na página 207

• 17.17 Opções de menu de configuração do sonar na página 209

• 17.18 Opções do menu de configuração do transdutor na página 210

• 17.19 Redefinindo o sonar na página 211
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17.1 Como a sonda funciona
O aplicativo de sonar de pesca usa um módulo de sonar e um
transdutor de sonar adequado. O módulo de sonar interpreta
os sinais do transdutor e cria uma visão submarina detalhada.
Várias tecnologias de sonar estão disponíveis, e todas elas
funcionam conforme os mesmos princípios básicos.
O transdutor de sonar envia pulsos de ondas sonoras para a
água e mede o tempo necessário para que a onda de som
percorra o caminho até o fundo e volte. Os ecos que retornam
são afetados pela estrutura do fundo e por qualquer outro objeto
em seu caminho, por exemplo, recifes, destroços, bancos de
areia ou peixes. O módulo de sonar interpreta os sinais e cria
uma visão subaquática detalhada que é exibida no aplicativo
de sonar de pesca.
O aplicativo de sonar de pesca usa cores e sombreamentos
para indicar a intensidade dos retornos. Você pode usar essas
informações para determinar a estrutura do fundo, o tamanho do
peixe e outros objetos na água, como detritos ou bolhas de ar.

Observação: Alguns transdutores incluem sensores
adicionais para medir a temperatura da água e/ou a
velocidade.

17.2 Tecnologias de sonar

Tecnologia de sonar tradicional
O sonar tradicional usa uma única frequência portadora ou onda
portadora para o ping do sonar. O sonar funciona medindo
o tempo necessário para que o eco do ping retorne para o
transdutor, para determinar a profundidade do alvo.

D12600-2

Tecnologia CHIRP
Os sonares CHIRP usam um sinal "CHIRP" de frequência de
varredura que pode distinguir entre diversos alvos próximos,
o que permite ao sonar exibir vários alvos, em vez de alvos
grandes combinados que você veria ao usar o sonar não CHIRP
tradicional.
Os benefícios do CHIRP incluem melhorias à solução almejada,
detecção do fundo mesmo através de cardumes e termoclinas
e detecção de sensibilidade.

D12601-2

Visão geral do sonar CHIRP
O sonar interpreta os sinais do transdutor e cria uma visão
submarina detalhada. O transdutor envia pulsos de ondas
sonoras para a água e mede o tempo necessário para que
a onda de som percorra o caminho até o fundo e volte. Os
ecos que retornam são afetados pela estrutura do fundo e por
qualquer outro objeto em seu caminho, por exemplo, recifes,
destroços, bancos de areia ou peixes.
O sonar produz um feixe cônico de 25°, e a cobertura desse
feixe é a coluna de água diretamente abaixo da embarcação.
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Feixe cônico

D12784-2

O sonar é eficaz em diversas velocidades. Em águas profundas,
a largura de banda do CHIRP é otimizada automaticamente
para melhorar o bloqueio de fundo e a detecção de objetos
móveis (como peixes) na coluna de água mais larga.
Exemplo de tela do sonar CHIRP

Visão geral do CHIRP DownVisionTM
O DownVisionTM produz um feixe de ângulo amplo de um lado
a outro e um feixe fino da proa à popa. A cobertura do feixe
do DownVisionTM é uma coluna de água diretamente abaixo e
nas laterais da embarcação.

Feixe do DownVisionTM

D12777-2

O DownVisionTM é eficaz a velocidades mais baixas da
embarcação. Em águas profundas, a largura de banda do
CHIRP é otimizada automaticamente para melhorar o bloqueio
de fundo e a detecção de objetos móveis (como peixes) na
coluna de água mais larga.
O feixe largo e fino produz retornos de alvo claros. O uso
do processamento CHIRP e de uma frequência operacional
mais alta fornece uma imagem mais detalhada, facilitando a
identificação de estruturas do fundo em torno das quais pode
haver peixes.

Exemplo de tela do CHIRP DownVisionTM
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17.3 Módulos de sonar Raymarine
Você pode encontrar detalhes sobre os módulos de sonar da
Raymarine abaixo.
A profundidade mostrada abaixo para os módulos de sonar
DownVisionTM é a profundidade típica atingida, dependendo
do transdutor conectado em condições de água ideais. As
profundidades mostradas para módulos de sonar Tradicionais e
CHIRP são as profundidades máximas que podem ser atingidas
conforme o transdutor conectado em condições de água ideais.

2500 m (8,202 ft.)

3000 m (9,843 ft.)

2000 m (6,562 ft.) 

1500 m (4,921 ft.)

1000 m (3,281 ft.)

800 m (2,625 ft.)

500 m (1,640 ft.)

190 m (623 ft.)

90 m (295 ft.)90 m (295 ft.))ftt )t.)90 m (295 ft.)90 m (295 ft.)90 m (295 ft.)

Traditional (600 W)

DownVision

Traditional (1 kW)

CHIRP (1 kW)

Módulo de sonar Tecnologia / Descrição

CP450C CHIRP externo

CP100 DownVisionTM externo

Dragonfly DownVisionTM interno

a68 / a78 DownVisionTM interno

CP300 Tradicional externo

a67 / a77 Tradicional interno

c97 / c127 Tradicional interno

e7D / e97 / e127 Tradicional interno

DSM25 / DSM30 / DSM300 Legado externo

17.4 Visão geral da sonda
O aplicativo de sonar de pesca ajuda a interpretar o que está
sob a água abaixo da sua embarcação.
As diversas funções e recursos do aplicativo de sonda incluem:

• Seleção de canal (módulo e frequência do sonar ativo).

• *Modos de exibição (Zoom, A-Scope ou Seguimento de
fundo).

• Controle de alcance manual ou automático.

• Configurações de sensibilidade para ajudar a otimizar e
simplificar a imagem exibida.

• Pausando e ajustando a velocidade da imagem de rolagem.

• Usando waypoints para marcar uma posição.

• Determinando profundidades e distâncias de alvos.

• Alarmes de sonda (peixe, profundidade ou temperatura da
água).

Observação: * Os modos de exibição dependem do
canal/módulo de sonar sendo exibido.

Tela do sonar de pesca
O aplicativo de sonar de pesca exibe uma imagem de rolagem
da direita para a esquerda através da tela da água abaixo da
sua embarcação. Cada painel do aplicativo de sonar de pesca
pode ser configurado de maneira independente para mostrar
um módulo/frequência de sonar diferente.
Exemplo de tela CHIRP

Exemplo de tela do DownVisionTM

A janela do sonar de pesca inclui os seguintes recursos:

• O fundo, junto com qualquer estrutura do fundo, como recifes
e destroços de navios, etc.

• Imagens de alvo indicando peixe.

• Uma barra de status indicando o módulo de sonar e canal
atuais em uso.

• Profundidade do fundo.

• * Controles na tela.

Observação: * Os controles na tela estão disponíveis
apenas em telas multifuncionais com tela sensível ao toque e
dependem do módulo de sonar e do canal em exibição.
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Painéis do aplicativo do sonar de pesca
Todos os painéis mostrando uma instância do aplicativo de
sonar de pesca são independentes e quaisquer alterações
feitas à seleção de Canal ou ao modo de Exibição são salvas
automaticamente para esse painel do aplicativo.
Várias páginas podem ser configuradas na tela inicial, que pode
ser usada para exibir diferentes combinações dos modos Canal
e Exibição.

Menu de contexto do sonar de pesca
O menu de contexto do aplicativo de sonar de pesca exibe
dados e atalhos para itens de menu.

O menu de contexto fornece os dados para a posição do cursor:

• Profundidade

• Alcance

O menu de contexto também fornece os seguintes itens de
menu:

• Posicionar o waypoint

• Posicionar marcador

• * Mover marcador

• * Apagar marcador

Observação: * Disponível apenas se um marcador tiver sido
posicionado.

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

17.5 Suporte a vários módulos de
sonar
O visor multifuncional tem suporte para vários módulos de sonar
ativos na mesma rede.
Você pode selecionar que canal de sonar deseja exibir na tela.
Apenas 1 canal pode ser exibido por vez em um único painel
de aplicativo do Sonar de Pesca. Vários canais podem ser
exibidos ao mesmo tempo usando páginas personalizadas de
tela dividida. Alternativamente, várias páginas personalizadas
podem ser configuradas conforme as necessidades individuais.

Canal Descrição Módulo de sonar

Automático Seleciona automaticamente
a melhor frequência para
rastreamento de fundo

Visores multifuncionais das
variantes CP300, CP450C,
Sonar

50 kHz / 83
kHz

Bom para águas profundas
e para um feixe de sonar
largo

Visores multifuncionais das
variantes CP300, CP450C,
Sonar

100 kHz Bom nível de detalhes na
maioria das profundidades,
com um feixe de sonar
moderadamente largo

CP450C

160 kHz Oferece um bom nível de
detalhes em águas rasas

CP450C

200 kHz Oferece o melhor nível de
detalhes em águas rasas

Visores multifuncionais das
variantes CP300, Sonar

CHIRP baixo Boa separação de alvo em
águas profundas

CP450C

CHIRP
médio

Bom desempenho geral
com ótima separação de
alvo

CP450C

CHIRP alto Melhor para separação
clara de alvo em águas
rasas e detalhes de fundo

CP450C

DownVi-
sionTM

Proporciona imagens tipo
foto da estrutura do fundo

Visores multifuncionais
das variantes CP100,
DownVisionTM

Sonar (200
kHz CHIRP)

Foca em peixes predadores
e isca com feixe de sonar
largo

Visores multifuncionais
das variantes CP100,
DownVisionTM

Observação:

1. Os canais disponíveis dependem do módulo e sonar e do
transdutor conectado.

2. Módulos de sonar DownVisionTM incluem um canal
DownVisionTM e um canal de sonar tradicional.

Seleção do canal do sonar
Para selecionar o canal que deseja exibir, siga as etapas abaixo.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Canal.

A página de seleção de canal é exibida.
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3. Selecione a guia para o módulo de sonar que deseja usar.
Uma lista de canais disponíveis para o módulo de sonar
selecionado é exibida.

4. Selecione um canal na lista.
A página de seleção de canal fechará e o aplicativo de sonar de
pesca agora mostrará o canal selecionado.

Exibindo vários canais do sonar
Até quatro canais de sonar podem ser exibidos ao mesmo
tempo criando uma página de tela dividida personalizada que
inclua várias instâncias do aplicativo de sonar de pesca.

Importante: Sua taxa de ping pode ser reduzida se você
exibir diferentes canais do mesmo módulo de sonar ao
mesmo tempo.

1. Crie uma nova página de tela dividida usando várias
instâncias do aplicativo de sonar de pesca.

Consulte a seção Alterando uma página existente na tela
inicial para descobrir como criar uma página.

2. Abra a página recém-criada.

3. Selecione o botão Ok em um dos painéis do sonar de pesca.
4. Selecione para o canal que deseja visualizar no painel

selecionado.
Consulte a seção Seleção do canal de sonar para detalhes
sobre a seleção de um canal de sonar.

5. Repita as etapas 3 e 4 para cada painel na página de tela
dividida.

Fonte de dados de profundidade
Quando houver várias fontes de dados de profundidade em um
sistema e a fonte de dados de profundidade for definida para
Automático, o sistema selecionará automaticamente a fonte
ideal para dados de profundidade.
O sistema definirá a fonte de dados para profundidade de
acordo com a tabela de prioridade abaixo:

1o CP450C SeaTalkhs

2o CP300 SeaTalkhs

3o DSM300 SeaTalkhs

4o DSM30 SeaTalkhs

5o Telas multifuncionais
da variante de sonar
tradicional

SeaTalkhs / interno

6o Visor multifuncional da
variante DownVisionTM

SeaTalkhs / interno

7o CP100 SeaTalkhs

8o Instrumento/visor
multifuncional

SeaTalkng

9o Instrumento SeaTalk

10o Instrumento/visor
multifuncional

NMEA 0183

Se vários módulos de sonar do mesmo tipo estiverem presentes
em uma rede SeaTalkhs, a unidade com o número de série
maior será selecionada como a fonte preferencial. Para redes
SeaTalkng e NMEA 0183, a unidade com o endereço CAN mais
alto é selecionada.
Se a fonte de dados de profundidade preferencial ficar
indisponível, o sistema selecionará automaticamente a próxima
fonte de dados prioritária.
Consulte a seção menu da Fonte de Dados para obter detalhes
sobre a seleção de fontes de dados preferidas.

Importante: O deslocamento de profundidade deve ser
definido para todos os transdutores instalados para garantir
que dados consistentes e precisos sejam mostrados.
Consulte a seção Deslocamento de Profundidade para
detalhes.

194 a Series / c Series / e Series



17.6 Canais personalizados
Canais personalizados podem ser criados a partir de cada canal
padrão do módulo de sonar; excluindo canais Automáticos.
Isso ativa algumas configurações a serem personalizadas e
salvas como um canal separado. Esses canais, então, podem
ser atribuídos aos painéis individuais do aplicativo do sonar de
pesca. Até 10 canais personalizados podem ser criados para
cada módulo de sonar conectado.
Quando alteradas, as seguintes configurações são salvas no
canal exibido no momento.

• Configurações de sensibilidade

• Configurações de alcance

• Ajuste de frequência — Apenas duas configurações de
frequência podem ser salvas por combinação de módulo de
transdutor/sonar.

Observação: Realizar uma Redefinição de Sonar apagará
todos os canais personalizados para o módulo de sonar atual.

Criando um canal personalizado
Para criar um canal personalizado, siga as etapas abaixo.
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Canal.

A página de seleção de canal é exibida.
2. Selecione a guia para o módulo de sonar que deseja para

criar um canal personalizado.
3. Selecione o ícone Opções de canal localizado a lado do

canal que deseja usar, ou
4. usando os controles sem toque, selecione o canal e então

pressione e segure o botão Ok até a tela de opções ser
exibida.

5. Selecione Copiar canal.
O teclado virtual é exibido.

6. Insira o nome que deseja atribuir ao novo canal.
7. Selecione SALVAR.

O novo canal agora está disponível na lista de canais para o
módulo de sonar relevante.

8. Selecione o novo canal para exibir no painel do aplicativo de
sonar de pesca.
Alterações feitas às configurações de ajuste de Sensibilidade,
Alcance ou Frequência são automaticamente salvas no
canal exibido.

Agora é possível atribuir um novo canal ao painel do aplicativo
de sonar de pesca.

Renomeando canais personalizados
Com a página de seleção de canal exibida:
1. Selecione a guia para o módulo de sonar que contém o canal

que deseja renomear.
2. Selecione o ícone Opções de canal ao lado do canal

personalizado.
A página de opções de canal personalizadas é exibida

3. Selecione Renomear.
O teclado virtual é exibido.

4. Insira um novo nome para o canal.
5. Selecione SALVAR.

Excluindo canais personalizados
Com a página de seleção de canal exibida:
1. Selecione a guia para o módulo de sonar que contém o canal

que deseja excluir.
2. Selecione o ícone Opções de canal ao lado do canal

personalizado.
3. Selecione Delete (Excluir).

Um diálogo de confirmação é exibido.
4. Selecione Sim.
O canal personalizado agora foi removido do sistema.
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17.7 A imagem do sonar

Interpretando o fundo a partir do uso do
sonar
É importante entender como interpretar corretamente a estrutura
do fundo representada na tela.
Em geral, o fundo produz um eco forte.
As imagens a seguir mostram como diferentes condições do
fundo são representadas na tela:

D
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55
-3

 

1

2

3

Item Descrição

1 Um fundo rígido (areia) produz uma linha fina.

2 Um fundo macio (lama ou cobertura de algas marinhas)
produz uma linha ampla.

3 Um fundo rochoso ou irregular ou um destroço produz
uma imagem irregular com picos e vales.

As camadas escuras indicam um bom eco; as áreas mais claras
indicam ecos mais fracos. Isso pode significar que a camada
superior é macia e, portanto, permite que as ondas de som
ultrapassem a camada mais sólida, que está abaixo.
Também é possível que as ondas de som estejam fazendo
duas viagens completas: atingindo o fundo, ricocheteando na
embarcação e, em seguida, refletindo do fundo novamente. Isso
pode ocorrer se a água for rasa ou o fundo for rígido.

Fatores que influenciam a exibição do sonar
A qualidade e a exatidão da exibição podem ser influenciadas
por diversos fatores, incluindo velocidade da embarcação,
profundidade, tamanho do objeto, ruído no plano de fundo e
frequência do transdutor.

Velocidade da embarcação
A forma do alvo muda junto com a sua velocidade. Velocidades
mais lentas retornam marcas mais planas e mais horizontais.
Velocidades maiores fazem o alvo ficar mais espesso e se
arquear ligeiramente até que a altas velocidades na marca
lembrem uma linha vertical dupla.

Profundidade do alvo
Quanto mais próximo o alvo estiver da superfície, maior será a
marca na tela.

Profundidade da água
À medida que a profundidade da água aumenta, a força do sinal
diminui, resultando em uma imagem do fundo mais clara na tela.

Tamanho do alvo
Quanto maior o alvo, maior o retorno do visor do sonar de
pesca. O tamanho de um alvo de peixe também depende do
tamanho da bexiga natatória do peixe e não do seu tamanho
geral. A bexiga natatória varia em tamanho entre as diferentes
espécies de peixes.

Interferência/Ruído de fundo
A imagem do sonar de pesca pode ser prejudicada por ecos
recebidos de detritos submersos ou flutuantes, bolhas de ar ou
mesmo o movimento da embarcação. Isso é conhecido como

"Ruído" ou "Interferência" e é controlado pelas configurações
de sensibilidade. O sistema pode controlar automaticamente
algumas configurações conforme condições de profundidade
e da água. Você também pode ajustar as configurações
manualmente, se necessário.

Frequência do transdutor
O mesmo alvo aparecerá de modo diferente ao usar frequências
do transdutor diferentes. Quanto menor a frequência, mais
larga a marca.

Recuperando o fundo perdido
Se o fundo do mar (fundo) for perdido, siga as etapas abaixo
para recuperar a profundidade do fundo.
Na função do sonar de pesca:
1. Garanta que a embarcação esteja em águas claras e calmas.
2. Se o alcance estiver definido para Manual, ajuste o alcance

para a profundidade conhecida e traçada em gráfico do seu
local ou

3. Se o alcance estiver definido para Auto, troque o alcance
para manual e ajuste para a profundidade conhecida e
traçada em gráfico do seu local.

4. Quando o fundo tiver sido obtido novamente, é possível
trocar o modo de alcance de volta para Auto.
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17.8 Alcance
A função de Alcance possibilita que você defina o alcance
de profundidade que vê no aplicativo do sonar de pesca. No
Alcance automático, o aplicativo de sonar de pesca ajusta
automaticamente o alcance para garantir que a coluna de água
e o fundo sempre sejam exibidos, No Alcance Manual, você
pode ajustar o alcance exibido na tela para adequar-se às suas
necessidades.
A tabela abaixo mostra exemplos da função de Alcance usada
com diferentes tipos de sonar.

Canais Tradicionais e
CHIRP Canal do DownVisionTM

Alcance
automático

Alcance
manual

Alterando o alcance de profundidade
É possível escolher entre:
• Ajuste automático, por meio do qual o visor exibe
automaticamente o alcance de menor profundidade
necessário.

• Ajuste manual do alcance de profundidade, até a
profundidade máxima permitida pelo aplicativo do sonar de
pesca.

No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Alcance.
2. Selecione Alcance para alternar entre Automático e Manual.
3. Com o modo manual selecionado, é possível ajustar o

alcance de profundidade mostrado na tela.

Observação: Com o menu Alcance exibido, não é possível
usar o Controle rotatório para aumentar e diminuir o
alcance. Para usar o Controle rotatório para aumentar e
diminuir o alcance, primeiro feche o menu Alcance.

Aumentando e diminuindo o alcance
O método de aumentar e diminuir o alcance do aplicativo de
Sonar de pesca depende da variante da tela multifuncional que
está sendo usada.
A tabela abaixo mostra os controles de Alcance disponíveis
para cada variante da tela.

Controles Telas multifuncionais

Controle giratório • Série c

• Série e

• Teclado RMK-9

Botões de Aumentar
alcance e Diminuir
alcance

• Série c

• Série e (excluindo
e7 e e7D)

• Teclado RMK-9

Deslize a tela Para
cima ou Para baixo

• Série a

• Série e

• Série gS

Mudança de alcance
A função de Mudança de Alcance habilita uma área específica
da coluna de água a ser exibida na tela.
No exemplo a seguir, os 20 pés superiores da coluna de água
não são exibidos

Usando uma mudança de alcance
A definição padrão ajusta o visor para manter o fundo na metade
inferior da tela. Como alternativa, é possível mudar a imagem
dentro do alcance atual.
No menu do aplicativo, com Alcance definido para Manual:
1. Selecione Alcance.
2. Selecione Mudança de alcance.

A caixa de diálogo de mudança de alcance é exibida.
3. Ajuste a configuração para o valor necessário.

Você verá o alcance mudando na tela conforme ajusta a
configuração.

4. Selecione Voltar ou pressione o botão Ok para confirmar a
configuração e fechar a caixa de diálogo de mudança de
alcance.
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17.9 Rolagem do sonar de pesca
A imagem do sonar de pesca rola da direita para a esquerda.
Você pode pausar a rolagem ou ajustar a velocidade de rolagem
para facilitar o posicionamento de waypoints ou VRMs na tela.

Velocidade de rolagem
É possível ajustar a velocidade na qual a imagem do sonar de
pesca rola. Uma velocidade maior fornece mais detalhes, o que
pode ser útil quando você está procurando por peixes. Se você
selecionar uma velocidade menor, as informações permanecem
no visor por mais tempo.

Pausa na rolagem
É possível pausar o visor para ver um "instantâneo" da
imagem do sonar de pesca. Quando a imagem é pausada, a
rolagem para, mas a indicação de profundidade continua a ser
atualizada.

Ajustando a velocidade de rolagem
A velocidade de rolagem padrão é de 100%; a velocidade de
rolagem pode ser ajustada seguindo as etapas abaixo.
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Velocidade de rolagem.

O controle de ajuste numérico de velocidade de reboque
é exibido.

3. Ajuste a velocidade de rolagem para a configuração
requerida.

Os incrementos de ajuste são os seguintes:

• Incrementos de 10% para valores entre 10% e 100%

• Incrementos de 100% para valores entre 100% e 500%

4. Selecione Voltar ou Ok para confirmar e fechar o controle de
ajuste numérico.

Pausando a tela
O aplicativo de sonar de pesca pode ser pausado
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Rolagem para que Pausar seja destacado.

Selecionar Rolagem novamente reiniciará a rolagem.

17.10 Modos de exibição da sonda

Selecionando um modo de exibição do sonar
de pesca
A partir da função do sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Selecionar modo:.
4. Selecione o modo de exibição necessário:

• Nenhum

• Zoom

• * Escopo A

• * Bloqueio de fundo

Observação: * Indisponível no canal do DownVisionTM nos
módulos de sonar DownVisionTM.

Modo de zoom do sonar de pesca
O modo de exibição de zoom amplia uma região da tela do
sonar de pesca para exibir mais detalhes.
Essa opção de zoom possibilita que você:

• Substitua a imagem padrão do sonar de pesca pela imagem
ampliada ou exiba a imagem ampliada junto à imagem padrão
da sonda.

• Defina o fator de zoom para um nível pré-definido ou ajuste-o
manualmente.

• Reposicione a parte ampliada da imagem em um ponto
diferente no visor.

Quando o alcance aumenta, a área mostrada na janela de zoom
também aumenta.

Divisão de zoom
Com o modo de exibição de zoom, é possível dividir a tela e
exibir a imagem ampliada junto à imagem padrão do sonar de
pesca (DIVISÃO DE ZOOM). A seção do zoom é indicada na
tela padrão do sonar de pesca por uma caixa de zoom.

Selecionando a tela dividida no modo zoom
Na função de sonar de pesca, com o modo de display de zoom
selecionado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Zoom de modo que a Divisão esteja destacada.

Selecionar Zoom alternará entre Dividida e Inteira.

Ajustando o fator de zoom do sonar de pesca
Quando o modo de exibição está definido para Zoom, é possível
selecionar um fator de zoom ou ajustá-lo manualmente.
No aplicativo de sonar de pesca, com o modo de exibição
definido para Zoom.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Fator de zoom.

198 a Series / c Series / e Series



4. Selecione um Fator de zoom predefinido (x2, x3, x4) ou
selecione Manual.
Após a seleção ter sido feita, você será levado de volta ao
menu do Modo de exibição.

5. Se Manual for escolhido, selecione Zoom manual
O diálogo de ajuste numérico do fator de zoom manual é
exibido.

6. Ajuste a configuração para o valor necessário.
7. Selecione Voltar ou use o botão Ok para confirmar a

configuração.

Ajustando a posição da área com zoom do sonar de pesca
Quando o modo de exibição de Zoom é selecionado, o sistema
seleciona automaticamente uma posição de zoom de modo que
os detalhes do botão sempre apareçam na metade inferior da
tela. Se necessário, é possível reposicionar a parte da imagem
a ser ampliada de modo que uma área alternativa seja exibida.
Na função de sonar de pesca, com o modo de exibição de zoom
selecionado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Posição do zoom para que Man seja escolhido.

Selecionar a posição do zoom alternará entre Man e Auto.
4. Selecione Pos. zoom man.:.

O controle de ajuste numérico da posição do zoom é exibido.
5. Ajuste a configuração para o valor necessário.
6. Selecione Voltar ou Ok para fechar o menu.

Modo A-Scope do sonar de pesca
O modo A-Scope permite a visualização de uma imagem ao vivo
(em vez de gravada) do fundo do mar e dos peixes diretamente
abaixo da sua embarcação.
A exibição padrão do sonar de pesca mostra um registro
histórico de seus ecos. Se necessário, é possível exibir uma
imagem ao vivo da estrutura do fundo e do peixe diretamente
abaixo do transdutor usando o recurso de A-Scope. A largura
do fundo coberta pelo A-Scope é indicada na parte inferior da
janela. O A-Scope fornece uma indicação da força do alvo mais
precisa e fácil de interpretar.
Há três modos do Escopo A:

Modo 1 Modo 2 Modo 3

A imagem do A-Scope
é centralizada na
janela.

O lado esquerdo da
imagem do Modo 1
é expandido para
dar uma visão mais
detalhada.

Uma imagem do
A-Scope cria um
ângulo para fora
conforme a largura
do sinal aumenta com
a profundidade.

Os números exibidos na parte inferior quando no modo A-Scope
indicam o diâmetro aproximado (nas unidades de profundidade
selecionadas) da cobertura do feixe cônico do fundo.

Selecionando o Modo do Escopo A
No aplicativo de sonar de pesca, com o modo de exibição
A-Scope selecionado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Selecionar modo:.
4. Selecione A-Scope.
5. Selecione A-Scope para exibir a lista dos modos do

A-Scope.
6. Selecione o modo exigido.

Bloqueio de fundo
O modo de exibição de Bloqueio de Fundo aplica um filtro para
deixar a imagem do fundo plana e torna quaisquer objetos
em ou logo acima dela mais fáceis de ver. Esse recurso é
particularmente útil para encontrar peixes que se alimentam
próximo ao fundo.
Ajustar o alcance da imagem de bloqueio de fundo permite
visualizar mais detalhes do fundo. Também é possível
reposicionar a imagem na tela para qualquer ponto entre a parte
inferior da janela (0%) e a parte central da janela (50%) usando
o controle Troca de fundo.
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Ajustando a posição/alcance de bloqueio de fundo
Na função de sonar de pesca, com o modo de exibição de
bloqueio de fundo selecionado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de exibição.
3. Selecione Bloqueio de fundo para alternar entre tela Inteira

e tela Dividida
4. Selecione Alcance do bloqueio F.

Selecionar Alcance do bloqueio de fundo exibirá a caixa de
diálogo de ajuste numérico Alcance do bloqueio F.

5. Ajuste a configuração para o valor necessário.
6. Selecione Voltar ou use o botão Ok para confirmar a

configuração.
7. Selecione Mudança de bloqueio F para reposicionar a

imagem na tela.
Selecionar Mudança de Bloqueio de Fundo exibirá o diálogo
de ajuste numérico Mudança de Bloqueio F.

8. Ajuste a configuração para o valor necessário.
9. Selecione Voltar ou use o botão Ok para confirmar a

configuração.

17.11 Opções de menu de
apresentação
O menu Apresentação fornece acesso a recursos que
oferecem detalhes adicionais na tela.
A tabela abaixo mostra as opções de Apresentação disponíveis.

Item do menu Descrição Opções

*ID de profundidade
do alvo

Controla quando a
profundidade dos alvos
identificados é exibida.
Os alvos exibidos
estão diretamente
ligados aos níveis
de sensibilidade do
Alarme de pesca.

• Ativado

• Desativado

Linhas de
profundidade

Controla quando as
linhas horizontais
indicando a
profundidade são
exibidas.

• Ativado

• Desativado

*Linha branca Quando definida para
Ativado, essa opção
exibe uma linha branca
ao longo do contorno
do fundo do mar.
Isso ajuda a distinguir
objetos próximos do
fundo do mar.

• Ativado

• Desativado

*Preenchimento de
fundo

Quando definida
para Ativado, essa
opção exibe um
preenchimento de
cor sólida para o fundo
do mar.

• Ativado

• Desativado

Paleta de cores Diversas paletas
de cores estão
disponíveis para se
adequarem a diversas
condições e às suas
preferências pessoais.

Canais de sonar
Tradicional / CHIRP

• Azul clássico

• Preto clássico

• Branco clássico

• Solar

• Cinzenta

• Escala de cinzas
invertida

• Cobre

• Visão Noturna

Canais DownVisionTM

• Cobre

• Inv. Cobre

• Cinza ardósia

• Inv. Cinza ardósia

Velocidade de
rolagem

Especifique a
velocidade de rolagem
do sonar de pesca.

• 10% — 500%
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Item do menu Descrição Opções

Controles de ganho Controla se as
configurações de
sensibilidade na tela
são ou não exibidas.

• Mostrar (default)

• Ocultar

Configuração de
caixas de dados

Permite configurar e
exibir/ocultar até duas
caixas de dados no
canto inferior esquerdo
da tela:

• Caixa de dados 1

• Selecione dados

• Caixa de dados 2

• Selecione dados

Caixa de dados 1

• Ativado

• Desativado

Selecione dados
Permite a seleção de
um tipo de dados por
categoria.
Caixa de dados 2

• Ativado

• Desativado

Selecione dados
Permite a seleção de
um tipo de dados por
categoria.

Observação:

• *Não disponível em canais DownVisionTM.

17.12 Profundidade e distância
O aplicativo de sonar de pesca fornece diversos recursos para
ajudar a determinar profundidades e distâncias. Esses recursos
são detalhados a seguir:
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Descrição

1 Leitura de profundidade— profundidade atual do fundo.

2 ID do alvo de profundidade — as profundidades são exibidas
com relação a alvos reconhecidos. A sensibilidade desses IDs
está diretamente relacionada à sensibilidade do Alarme de peixe.
Quanto maior for a sensibilidade do alarme de peixe, maior será o
número de alvos.

3 Linhas de Profundidade— linhas tracejadas horizontais traçadas
a intervalos regulares para indicar a profundidade a partir da
superfície.

4 Marcador VRM horizontal— indica a profundidade do alvo.

5 Marcador VRM vertical — indica a distância atrás da sua
embarcação.

6 Profundidade do cursor— é a profundidade na posição do cursor.
Intervalo do cursor— é o intervalo da sua embarcação na posição
do cursor.

7 Marcadores de profundidade — esses números indicam a
profundidade.

Medindo a profundidade e a distância com
o VRM
É possível usar um Marcador de Alcance Variável (VRM) para
determinar a profundidade e a distância de um objeto atrás
da embarcação. Esses marcadores consistem em uma linha
horizontal (profundidade) e uma linha vertical (distância), cada
uma delas rotulada com a medição adequada.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu
2. Selecione Rolar de modo que Pausar seja selecionado (isso

torna mais fácil posicionar o marcador).
Selecionar Rolar alternará a rolagem entre Pausar e
Retomar.

3. Selecione o local em que deseja posicionar o marcador.
4. Abra o menu de contexto do sonar de pesca.
5. Selecione Posicionar marcador.

Depois de posicionado, é possível mover o marcador
selecionando Mover marcador no menu de contexto do
sonar de pesca.

Observação: O VRM está disponível apenas no modo de
Bloqueio de Fundo ao visualizar o modo de exibição na tela
Dividida.
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17.13 Waypoints no aplicativo de
Sonar de pesca
Posicionar um waypoint no aplicativo de Sonar de pesca
possibilita marcar uma posição à qual seja possível retornar
mais tarde.
Quando um waypoint é posicionado, seus detalhes são
adicionados à lista de waypoints e uma linha vertical mostrando
o símbolo de waypoint é exibida na tela. Então, é possível
navegar para os waypoints usando o aplicativo cartográfico.

Posicionando um waypoint no aplicativo
do sonar de pesca
No aplicativo do sonar de pesca:
1. Selecione e segure o local necessário.

O menu de contexto do sonar de pesca é exibido.
2. Selecione Posicionar waypoint.

Posicionando um waypoint usando o botão
ou ícone WPT
No aplicativo do sonar de pesca:
1. Selecione WPT.

O menu do waypoint é exibido.
2. Com o menu do waypoint aberto:

• Selecione WPT novamente para posicionar um waypoint
na posição das suas embarcações ou

• Selecione a opção adequada: Place Waypoint At Vessel
(Posicionar waypoint na embarcação), (Place Waypoint At
Cursor) Posicionar waypoint no cursor ou (Place Waypoint
At Lat/lon) Posicionar waypoint na lat/lon.

Posicionando um Waypoint usando o menu
de contexto
É possível posicionar um waypoint no aplicativo do sonar de
pesca usando o menu de contexto.
No menu de contexto do sonar de pesca:
1. Selecione Posicionar waypoint.

O waypoint é colocado no local dos cursores e o diálogo
de novo waypoint é exibido.

2. Selecione Ok para aceitar os detalhes do waypoint padrão ou
3. Selecione um campo para editar os detalhes do novo

waypoint.

17.14 Configurações de sensibilidade
O menu de Ajustar sensibilidade fornece acesso aos recursos
e funções que aprimoram o que é exibido na tela. Na maioria
das situações, os valores padrão devem ser adequados.
A tabela a seguir mostra as configurações de sensibilidade
disponíveis para cada tipo de módulo de sonar.

DownVi-
sionTM

CHIRP
externo

Tradi-
cional ex-
terno

Tradi-
cional in-
terno

Legado
externo

Ganho Sim Sim Sim Sim Sim

Mo-
dos de
Ganho
Au-
tomático

Não Não Não Sim Sim

Ganho
de cor Não Sim Sim Sim Sim

Con-
traste Sim Não Não Não Não

TVG Não Sim Sim Sim Sim

Mo-
dos de
TVG au-
tomático

Não Sim Sim Não Não

Filtro de
ruídos Sim Não Não Não Não

Limite de
cores Sim Sim Sim Sim Sim

Modo de
energia Não Sim Sim Sim Sim

Observação: * Os modos de TVG automático são
desativados quando o TVG é definido para manual.

Ganho
As configurações de ganho alteram a maneira como o módulo
de sonar processa o ruído de fundo. Ajustar as configurações de
ganho pode melhorar a imagem do sonar, entretanto, para um
desempenho ideal na maioria das condições, recomendamos o
uso das configurações automáticas.
O controle de ganho determina a força acima da qual os ecos
são exibidos na tela.

20% de ganho manual Ganho automático 80% de ganho manual

Automático
Nomodo Automático, o módulo de sonar ajusta automaticamente
a configuração de ganho para se adequar às condições atuais.
Ao conectar-se a um módulo de sonar legado ou um módulo de
sonar interno tradicional, há três modos de ganho automático
disponíveis.
• Cruzeiro (Lento)
• Reboque (Médio)
• Pesca (Rápido)
.

Manual
Se necessário, é possível definir os controles de ganho
manualmente, entre um valor de 0% a 100%. Esse valor deve
ser definido alto o suficiente para ver os peixes e os detalhes do
fundo do mar, mas sem muito ruído de fundo. Geralmente um
ganho alto é usado em águas profundas e/ou claras; um ganho
baixo é usado em águas rasas e/ou turvas.
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Os novos valores permanecem definidos mesmo quando o
visor é desligado.

Controles de ganho na tela
Visores multifuncionais apenas de toque e HybridTouch têm
controles de ganho na tela.
Selecionar o controle de ganho na tela exibirá as configurações
de ganho:

Ao conectar-se a um módulo de sonar legado ou um módulo de
sonar interno tradicional, há três modos de ganho automático.

Quando conectado a módulos de sonar CHIRP externo,
Tradicional ou DownVisionTM, modos de ganho não são
necessários.

Quando no modo manual, o controla da barra seletora é
mostrado.

Ativando e desativando os controles de ganho na tela
É possível ativar e desativar os controles de ganho na tela
seguindo as etapas abaixo.
Em um visor multifuncional com tela sensível ao toque, com
o aplicativo relevante exibido.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Controles de ganho.

Selecionar os Controles de ganho irá alternar entre exibir e
ocultar os controles na tela.

Observação: Quando os controles de Ganho da tela são
definidos para Oculto quando as configurações de Ganho
podem ser acessadas diretamente no menu de aplicativo:
Menu > Ganho.

Ajustando o ganho manualmente usando os controles
na tela
1. Selecione o controle de Ganho na tela localizado no lado

esquerdo do aplicativo de sonar de pesca.
2. Selecione a caixa Automático para alternar entre o ganho

Automático e Manual.
3. Com Automático desmarcado, selecione e segure o Seletor

e mova-o para a Esquerda para reduzir o valor ou para a
Direita para aumentar o valor.

Configurando o modo de ganho automático usando os
controles na tela
1. Selecione o controle de Ganho na tela localizado no lado

esquerdo do aplicativo de sonar de pesca.
2. Selecione a caixa Automático de modo que uma marca

seja colocada nela.
3. Selecione o Modo de ganho automático necessário.

Ajustando o ganho do sonar de pesca usando o menu
A configuração de ganho do sonar de pesca pode ser acessada
a partir do menu do sonar de pesca.
No aplicativo do sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configurações de sensibilidade.
3. Selecione Ganho.

A caixa de diálogo de ajuste do ganho é exibida
4. Ajuste o controle de ganho para a configuração necessária

ou
5. Selecione Automático.

É exibida uma marca de seleção na caixa Automático para
indicar que ganho automático está ativado.

Configurando o modo de ganho automático usando o menu
Ao usar um módulo de sonar legado ou um módulo de sonar
interno tradicional, há três modos de ganho automático
disponíveis. O modo de ganho automático pode ser definido
seguindo as etapas abaixo.
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Configurações de sensibilidade.
2. Selecione Modo de ganho automático.
3. Selecione o modo de ganho automático necessário.

Ganho de cor
Os canais de sonar Tradicional, CHIRP e Legado usam cores
diferentes para determinar a intensidade de um eco. É possível
ajustar o ganho de cor manualmente entre 0% e 100% ou
defini-lo para automático.

20% de ganho de cor
manual

Ganho de cor
automático

80% de ganho de cor
manual

O ganho de cor define o limite inferior para a cor do eco mais
forte. Todos os ecos com uma força de sinal acima desse valor
são exibidos na cor mais forte. Aqueles com um valor mais fraco
são divididos igualmente entre as cores restantes.

• Configurar um valor baixo produz uma ampla faixa para a cor
mais fraca, mas uma faixa de sinal pequena para as outras
cores.

• Configurar um valor alto proporciona uma ampla faixa para
a cor mais forte, mas uma faixa de sinal pequena para as
outras cores.

Ajustando o ganho de cores
Para ajustar o ganho de cores em canais de sonar Legados e
Tradicionais e CHIRP, siga as etapas abaixo:
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar sensibilidade.
3. Selecione Ganho de cor.

O controle da barra seletora de ganho de cor é exibido.
4. Ajuste o controle para o valor necessário.
5. Selecione Voltar para confirmar a configuração e fechar a

barra seletora ou
6. Selecione Automático para ativar o ganho de cor

automático.
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Contraste
O DownVisionTM usa sombreamento monocromático para
determinar a intensidade do eco. É possível ajustar o contraste
manualmente entre 0% e 100% ou defini-lo para automático.

Contraste manual de
20%

Contraste automático Contraste manual de
80%

O contraste define o limite inferior para o tom do eco mais forte.
Todos os ecos com uma força de sinal acima desse valor são
exibidos no tom mais fraco. Ecos com um valor mais fraco são
divididos igualmente entre os tons restantes.

• Configurar um valor baixo produz uma ampla faixa para o
tom mais escuro, mas uma pequena faixa de sinal para os
outros tons.

• Configurar um valor alto proporciona uma ampla faixa para
o tom mais fraco, mas uma faixa de sinal pequena para os
outros tons.

Ajustando o contraste
Para ajustar a configuração de contraste, siga as etapas abaixo.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar sensibilidade.
3. Selecione Contraste.

O controle da barra seletora de Contraste é exibido.
4. Ajuste o controle para o valor necessário.
5. Selecione Voltar para confirmar a configuração e fechar a

barra seletora ou
6. Selecione Automático para ativar o contraste automático.

Ganho Variado pelo Tempo (TVG)
A configuração de Ganho Variado pelo Tempo (TVG) controla
a quantidade de atenuação aplicada em toda a coluna de
água, o que fornece um equilíbrio de retornos de águas rasas
(em que os ecos são fortes) com relação a retornos de águas
profundas (em que os ecos são fracos), de modo que alvos
do mesmo tamanho produzem ecos de tamanhos similares,
não importa a profundidade a que estão. A configuração de
TVG pode ser definida manualmente de 0% a 100% ou definida
para automática.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• Uma configuração de TVG maior produzirá alvos mais fracos
/ menos elementos na tela.

• Uma configuração de TVG menor produzirá alvos mais fortes
/ mais elementos na tela.

Observação: Valores de TVG entre 0% e 30% representam
controle de modo de top out; valores entre 31% e 100%
representam controle de TVG.

TVG de 31% TVG de 100% TVG automático

Observação: TVG não tem efeito no modo de simulador,
porém, no modo de top out (0% a 30%). sim.

Modo de completar
O modo de completar é um filtro digital combinado como
controle de TVG. O filtro do modo de completar reduz ruídos e
obstruções na parte superior do feixe de sonar.
O modo de completar está ativo quando os valores de TVG
estão entre 0% e 30%. Valores de TVG entre 31% e 100%
representam o controle de TVG real.

TVG a 0% TVG a 30%

Configurando o TVG para automático
A configuração do TVG pode ser definida para automática
seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configurações de sensibilidade.
3. Selecione TVG.

O controle da barra seletora de TVG é exibido.
4. Selecione Automático para que a marca de seleção seja

colocada na caixa Automático.

Modo de TVG automático
Quando TVG é definido para automático, há três modos de TVG
automático disponíveis, dependendo do módulo de sonar em
uso.
Os modos de TVG automático disponíveis são os seguintes:

• Baixa

• Média

• Alto

Os modos de TVG automático estão disponíveis apenas
em módulos de sonar legados e módulos de sonar internos
tradicionais.

Selecionando um modo de TVG automático
Siga as etapas abaixo para selecionar um modo de TVG
automático.
No aplicativo de sonar de pesca, com o TVG definido para
automático:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configurações de sensibilidade.
3. Selecione TVG automático.
4. Selecione a configuração desejada: Baixo, Médio ou Alto.

Ajustando manualmente o TVG
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Configurações de sensibilidade.
2. Selecione TVG.

O controle da barra seletora de TVG é exibido.
3. Ajuste o controle da barra seletora para a configuração

necessária.

Valores entre 31% e 100% representam o controle de TVG.
4. Selecione Voltar ou OK para fechar o controle da barra

seletora.
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Controles na tela de TVG
Visores multifuncionais apenas de toque e HybridTouch contêm
controles TVG na tela.

Selecionar o controle de TVG na tela exibirá as configurações
de TVG.
Quando conectado a módulos de sonar CHIRP externo
(excluindo DownVisionTM) e módulos de sonar Tradicionais
externos (excluindo legados), o TVG automático possui 3
modos.

Quando no modo manual, o controle da barra seletora é
mostrado.

Ativando e desativando os controles de ganho na tela
É possível ativar e desativar os controles de ganho na tela
seguindo as etapas abaixo.
Em um visor multifuncional com tela sensível ao toque, com
o aplicativo relevante exibido.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Controles de ganho.

Selecionar os Controles de ganho irá alternar entre exibir e
ocultar os controles na tela.

Observação: Quando os controles de Ganho da tela são
definidos para Oculto quando as configurações de Ganho
podem ser acessadas diretamente no menu de aplicativo:
Menu > Ganho.

Ajustando o TVG manualmente usando os controles
na tela
Visores multifuncionais apenas de toque e HybridTouch têm
controles TVG na tela.
1. Selecione o controle de TVG na tela localizado no lado

esquerdo do aplicativo de Sonar de pesca.
2. Selecione a caixa Automático para alternar entre o TVG

Automático e Manual.
3. Ajuste a configuração para o valor necessário.

Configurando o TVG automático usando os controles
na tela
Visores multifuncionais apenas de toque e HybridTouch têm
controles TVG na tela.
1. Selecione o controle de TVG na tela localizado no lado

esquerdo do aplicativo de sonar de pesca.
2. Selecione a caixa Auto (Automático) para selecionar o

modo de TVG automático.
3. Quando conectado a módulos de sonar CHIRP externo

(excluindo DownVisionTM) e módulos de sonar tradicionais
externos (excluindo legados), você pode selecionar um
modo de TVG automático.

Filtro de ruídos
O Filtro de Ruído está disponível nos módulos de sonar
DownVisionTM. O Filtro de ruídos reduz a quantidade de
interferência exibida na tela variando o ganho ao longo da
coluna de água.
O Filtro de ruídos pode ser configurado para automático ou
ajustado manualmente:

• Automático — No modo Automático, o Filtro de ruídos é
definido para 20%.

• Manual— É possível ajustar o Filtro de ruídos manualmente
entre valores de 0% e 100%.

– Um valor baixo reduz a profundidade à qual o filtro é
aplicado.

– Um valor alto aumenta a profundidade à qual o filtro é
aplicado.

Os novos valores permanecem definidos mesmo quando o
visor é desligado.

Ajustando o Filtro de ruído
Siga as etapas a seguir para ajustar o Filtro de ruído.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configurações de sensibilidade.
3. Selecione Filtro de ruídos.

O Filtro de Ruído da barra seletora de FTC é exibido.
4. Ajuste o Filtro de Ruído para o valor necessário ou
5. Selecione a caixa Auto para trocar para o modo Auto.

Observação: O filtro de ruído também pode ser ajustado
selecionando o N na tela. Controle de filtro.

Limite de cor
O limite de cor determina a intensidade do sinal abaixo da qual
os alvos não são mostrados. Sonares Tradicional e CHIRP
usam diferentes cores para determinar as intensidades de sinal,
enquanto o DownVisionTM usa sombreamento monocromático.
A configuração de Limite de Cor é uma configuração global.
Quando o valor do limite de cor for alterado, todos os painéis do
aplicativo do sonar de pesca em todos os visores multifuncionais
conectados em rede compartilharão o mesmo valor de limite
de cor.

Limite de cor
Canais Tradicional /
CHIRP Canal do DownVisionTM

100% (default)

50%

Uma configuração baixa resultaria em apenas as cores mais
fortes ou tons mais fracos serem exibidos.

Ajustando o limite de cor
O valor padrão do limite de cor é 100%. Você pode ajustar essa
configuração para que menos cores/tons sejam exibidos.
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Configurações de sensibilidade.
2. Selecione Limite de cor.
3. Ajuste o limite de cor para o valor necessário.
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4. Selecione Ok para confirmar a configuração e fechar o
controle de ajuste numérico.

Modo de energia
O modo de energia controla o nível de energia do transdutor. O
modo de energia pode ser definido para automático ou ajustado
manualmente entre 0% e 100%. O modo de energia está
disponível apenas em módulos de sonar CHIRP, Tradicional
e Legado;

• Auto— Essa é a configuração padrão. Quando automático é
selecionado, o módulo de sonar determina automaticamente
a configuração ideal com base na profundidade, velocidade e
intensidade do sinal (fundo) atuais.

• Manual — É possível ajustar o nível de energia em
incrementos de 1%. Níveis de potência menores normalmente
são usados em faixas de profundidade inferiores a 2,4 m
(8 pés) e níveis de potência maiores normalmente são
selecionados para profundidades de mais de 3,7 m (12 pés).

Ajustando o nível de potência do transdutor
No menu do aplicativo do Sonar de pesca:
1. Selecione Ajustar sensibilidade.
2. Selecione Modo de energia.

O controle da barra seletora de modo de energia é exibido.
3. Ajuste a barra seletora para a configuração necessária ou
4. Selecione Automático para definir o modo de energia

automático

17.15 Alarmes do sonar de pesca
Os seguintes alarmes do sonar de pesca podem ser definidos
quando uma fonte de dados de profundidade está disponível.
• Pesca — o alarme soa quando um alvo chega ao nível
de sensibilidade especificado e está dentro dos limites de
profundidades (se ativado).

• Profundidade do sonar de pesca— o alarme soa quando a
profundidade detectada é superior ao limite.

• Sonar de pesca em águas rasas— o alarme soa quando a
profundidade detectada é inferior ao limite de águas rasas.

Configurando alarmes de pesca
Na tela inicial do menu Alarmes, > Configuração > Alarmes:
1. Selecione Pesca.

O menu de Alarmes de pesca é exibido.
2. Selecione Pesca de modo que Ativado seja destacado.
3. Selecione Sensibilidade de pesca.

O controle de ajuste numérico de sensibilidade de pesca
é exibido.

4. Ajuste a sensibilidade de pesca para o valor necessário.
Quanto maior a sensibilidade do alarme de pesca,
maior a quantidade de peixes exibidos em determinada
profundidade.

5. Selecione Limites de profundidade de pesca de modo que
Ativado esteja destacado.
As configurações de limite de pesca em águas profundas e
rasas serão ativadas no menu.

6. Selecione Limite de pesca em águas rasas.
O controle de ajuste numérico do limite de pesca em águas
rasas é exibido.

7. Ajuste o valor para a configuração necessária.
8. Selecione Ok para confirmar o novo valor e fechar o controle

de ajuste numérico.
9. Selecione Limite de pesca profunda.

O controle de ajuste numérico do limite de pesca em águas
profundas é exibido.

10.Ajuste o valor para a configuração necessária.
11. Selecione Ok para confirmar o novo valor e fechar o controle

de ajuste numérico.

Configurando alarmes do sonar de pesca em
águas profundas
Em tela inicial > Configuração > Alarmes do menu Alarmes:
1. Selecione Sonar de pesca em águas profundas.
2. Selecione Águas profundas de modo que Ativado esteja

destacado.
Selecionar Águas profundas alternará entre Ativado e
Desativado.

3. Selecione Limite de profundidade.
O controle de ajuste numérico do limite de profundidade é
exibido.

4. Ajuste a configuração para o valor necessário.
5. Selecione Ok para confirmar o novo valor e fechar o controle

de ajuste numérico.

Observação: O limite de profundidade não pode ser menor
que o Limite de águas rasas.

Configurando o alarme de águas rasas do
sonar de pesca
Na tela inicial do menu Alarmes, > Configuração > Alarmes:
1. Selecione Sonar de pesca em águas rasas.
2. Selecione Águas Rasas de modo que Ativado esteja

destacado.
Selecionar Águas rasas alternará entre Ativado e Desativado.

3. Selecione Limite de águas rasas.
O controle de ajuste numérico do limite de águas rasas é
exibido.
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4. Ajuste a configuração para o valor necessário.
5. Selecione Ok para confirmar o novo valor e fechar o controle

de ajuste numérico.

Observação: O Limite de águas rasas não pode ser maior
do que o Limite de águas profundas.

17.16 Ajuste de frequência
A frequência depende do módulo de sonar e do transdutor em
uso. Ao usar um módulo de sonar não CHIRP ou um módulo de
sonar CHIRP que esteja operando em um modo não CHIRP, a
frequência do transdutor pode receber um ajuste fino manual.
As vantagens de poder ajustar a frequência incluem:
• Otimização para espécies específicas de peixe ou condições
da água.

• Evitar a interferência de outros sonares operando nas
proximidades (na mesma frequência).

• Uso do feixe amplo ou estreito em um transdutor em particular.
Ajuste de frequência Tradicional e Legado
Os seguintes tipos de frequência estão disponíveis nos
seguintes tipos de frequência em módulos de sonar Legados e
Tradicionais:
• Automático — Ao operar em automático, nenhum ajuste
fino é necessário, pois o sistema definirá a frequência
automaticamente para adequar-se às condições operacionais
do transdutor.

• Frequentes inferiores — (p. ex., 50 kHz) — Produzem um
feixe de sonar largo e penetram bem na água. Frequências
menores fornecem uma resolução de imagem inferior que
pode não ser tão boa para detectar pequenos peixes. Use
frequências inferiores se uma grande cobertura abaixo da
embarcação for necessária ou se está em águas profundas.

• Frequências médias— (por exemplo, 90 kHz) — Produzem
bons detalhes à maioria das profundidades, com um feixe de
sonar moderadamente largo.

• Frequências superiores — (por exemplo, 200 kHz) —
Produzem um feixe estreito e uma imagem de alta resolução.
São mais úteis em águas mais rasas (até 300 metros) e a
velocidades mais altas.

O gráfico a seguir mostra o ajuste fino de uma frequência de
sonar Tradicional ou Legado (de –50% a +50%).
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1. Ajustando o alcance
2. Características do transdutor
3. Frequência operacional
Ajuste de frequência CHIRP
A lista a seguir fornece os detalhes dos tipos de frequência
disponíveis ao usar um módulo de sonar CHIPR.
• Automático — Ao operar em automático, nenhum ajuste
fino é necessário, pois o sistema definirá a frequência
automaticamente para adequar-se às condições operacionais
do transdutor.

• Frequência baixa — modo não CHIRP (p. ex.,. 50 kHz)
— Produz um feixe de sonar largo e penetra bem na água.
Frequências menores fornecem uma resolução de imagem
inferior que pode não ser tão boa para detectar pequenos
peixes. Use frequências inferiores se uma grande cobertura
abaixo da embarcação for necessária ou se estiver em águas
profundas.

• Frequência média — modo não CHIRP (por exemplo, 90
kHz) — Produzem bons detalhes à maioria das profundidades,
com um feixe de sonar moderadamente largo.

• Frequência alta — modo não CHIRP (por exemplo, 160
kHz) — Produzem um feixe estreito e uma imagem de alta
resolução. São mais úteis em águas mais rasas (até 300
metros) e a velocidades mais altas.
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• Chirp baixo — modo CHIRP (por exemplo, 42 a 65 kHz) —
Nenhum ajuste fino é necessário, uma vez que o módulo
de sonar CHIRP varrerá a faixa de frequência disponível do
transdutor em cada ping.

• CHIRP médio— modo CHIRP (por exemplo, 85 a 135 kHz)
— Nenhum ajuste fino é necessário, uma vez que o módulo
de sonar CHIRP varrerá a faixa de frequência disponível do
transdutor em cada ping.

• CHIRP alto — modo CHIRP (por exemplo, 130 a 210 kHz)
— Nenhum ajuste fino é necessário, uma vez que o módulo
de sonar CHIRP varrerá a faixa de frequência disponível do
transdutor em cada ping.

Com o módulo de sonar CHIRP definido para um modo não
CHIRP, a frequência pode receber ajuste fino para adequar-se à
frequência em que o transdutor está transmitindo.
O gráfico a seguir mostra o ajuste fino de uma frequência de
sonar de banda larga CHIRP (de -50% a +50%).
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Ajuste fino da frequência do sonar
Quando conectado a um módulo de sonar Tradicional ou
Legado, ou ao operar um módulo de sonar CHIRP no modo
não CHIRP, a frequência de transmissão pode passar por um
ajuste fino.
No aplicativo do Sonar de pesca:
1. Garanta que a frequência do canal em que você deseja fazer

o ajuste fino seja exibida no painel do sonar de pesca ativo.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Configuração.
4. Selecione Configuração do sonar.
5. Selecione Ajustar frequência.

O controle de ajuste de frequência é exibido.
6. Ajuste a frequência até resultados ideais serem atingidos.
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17.17 Opções de menu de configuração do sonar
Essa seção detalha as opções disponíveis no menu de configuração do Sonar: (Menu > Configuração > Configuração do sonar).

Item do menu Descrição Opções

Taxa de ping Hiper Ping é uma configuração disponível apenas em
módulos de sonar Legados e internos Tradicionais para
uso em águas rasas (faixa de profundidade definida para 6
metros [20 pés] ou menos). Em profundidades superiores a
6 metros (20 pés), a taxa de ping reverterá para normal até
que as condições de profundidade sejam atingidas.
Quando configurado para Hiper, o visor fornece uma imagem
precisa e não distorcida do fundo a velocidades de até 40
nós.

• Normal (default)

• Hiper

Limite da taxa de ping Fornece um limitador de velocidade. É útil para ajustar o
limite da taxa de ping para se adequar às condições locais.
Por exemplo, a taxa de ping pode ser muito rápida quando
há um fundo rígido em águas rasas.

Observação: O limite da taxa de ping é desativado se
a taxa de ping for definida para hiper.

• Sonares DownVisionTM e SideVisionTM: 5 a 80
pings por segundo.

• Sonares Legados e Tradicionais internos: 5 a
50 pings por segundo.

• Sonares CHIRP e tradicionais externos: 5 a 30
pings por segundo.

Ativação de ping O ping de sonar pode ser desativado. Isso é útil quando
outro equipamento está sendo testado ou se alguém está
mergulhando debaixo do barco. Essa configuração reverte
para Ativado quando o módulo de sonar é desligado.

• Ativado

• Desativado

Ajustar frequência Permite o ajuste manual de frequências de canal não CHIRP. • –50% a +50%

Rejeição de interferência Remove picos causados por outras embarcações equipadas
com o sonar de pesca.

Observação: Rejeição de interferência é desativada
se a Taxa de Toque estiver definida para Hiper.

• Automático

• Baixa

• Média

• Alto

• Desativado

IR do 2º eco Ajusta a taxa de ping a pequenos incrementos, de acordo
com o nível do segundo eco. Isso resulta em melhor
sensibilidade da imagem.

Observação: IR de 2º eco está desativada se a Taxa
de Toque estiver definida para Hiper.

• Desativado

• Baixa

• Alta

Redefinição do sonar Restaura todas as configurações no módulo de sonar aos
padrões de fábrica. Ao realizar uma Redefinição do sonar,
é normal perder brevemente a conexão com o módulo de
sonar.
A seleção do transdutor não é afetada pela operação de
Redefinição do Sonar.

• Sim

• Não

Redefinição de Desarme Redefine o Contador de percurso do módulo do sonar • Sim

• Não
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17.18 Opções do menu de configuração do transdutor
O menu Configuração do transdutor deve ser usado ao configurar seu display multifuncional pela primeira vez ou ao instalar um
transdutor de profundidade.

Item do menu Descrição Opções

Transdutor Selecione o tipo de transdutor adequado a partir dos
exibidos.
Alguns transdutores podem ser detectados pelo sistema
automaticamente.

Opções disponíveis dependem do módulo de
sonar conectado.

Transdutor de velocidade Selecione o transdutor de velocidade adequado
entre os disponíveis. Essa opção está disponível
somente se não estiver usando uma combinação
de transdutores de Profundidade/Velocidade ou
Profundidade/Velocidade/Temperatura.

Opções disponíveis dependem do módulo de
sonar conectado.

Ajuste da profundidade O ajuste representa a profundidade do transdutor com
relação a:

• Linha da água = 0,0 pé ou mais.

• Quilha = 0,1 pé ou menos.

• –9,8 a +9,8 pés — ou unidades equivalentes

Ajustar Velocidade Ajuste aplicado ao registro de velocidade. • 0 a 100%

Ajustar Temperatura Ajuste aplicado ao valor do transdutor de temperatura. • –9.9 to +9.9 °F — or equivalent units
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17.19 Redefinindo o sonar
A função de redefinição restaura a unidade para sua lista de
valores padrão.

Observação: Realizar uma redefinição de fábrica irá zerar as
configurações de calibração de velocidade e temperatura e a
compensação de profundidade.

1. Usando um display multifuncional Raymarine compatível,
acesse a página do aplicativo do sonar de pesca.

2. Selecione Menu no menu lateral.
3. Selecione Configuração.
4. Selecione Configuração do sonar.
5. Selecione Redefinição do sonar.
6. Selecione Sim para confirmar.
A unidade agora será redefinida para as configurações padrão
de fábrica.
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Capítulo 18: Aplicativo de radar

Conteúdos do capítulo
• 18.1 Visão geral do radar na página 214

• 18.2 Símbolos de status do scanner do radar na página 215

• 18.3 Visão geral do visor do radar na página 216

• 18.4 Alcance do radar e qualidade de imagem na página 217

• 18.5 Rastreamento de alvo na página 219

• 18.6 Distâncias, alcance e rumo na página 222

• 18.7 Modo e orientação do radar na página 224

• 18.8 Opções de menu de apresentação do radar na página 226

• 18.9 Ajuste do radar: controles de ganho na tela na página 229

• 18.10 Ajustes de radar HD e SuperHD na página 230

• 18.11 Ajustes de cúpulas digitais não HD na página 232

• 18.12 Operação do radar de faixa dupla. na página 234

• 18.13 Velocidade de varredura do radar na página 235

• 18.14 Menu de Configuração do Radar na página 236

• 18.15 Redefinindo o radar na página 238
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18.1 Visão geral do radar
O radar é usado para fornecer informações que podem ajudá-lo
a rastrear alvos e medir distâncias e rumos.
A Detecção e Telemetria por Rádio (RADAR) é usada no mar
para detectar a presença de objetos (conhecidos como "alvos")
a uma distância e indicar se eles estão se movendo e a que
velocidade.
O radar funciona transmitindo pulsos de rádio e depois
detectando os reflexos desses pulsos (ecos) em objetos na área
e exibindo os reflexos como alvos no seu visor.
Até que você esteja familiarizado com a interpretação do visor
do radar, aproveite toda oportunidade para comparar padrões
da tela do radar com alvos visuais, como outros barcos, boias e
estruturas costeiras. Você deve praticar navegação no porto e
na costa durante o dia e em boas condições climáticas.

Radar HD e SuperHD
Seu visor multifuncional pode ser usado com scanners do radar.
Os scanners do radar HD e SuperHD fornecem uma gama de
vantagens, tornando mais fácil discernir objetos ao redor da
sua embarcação.
Os scanners do radar HD e SuperHD fornecem:

• Detecção aperfeiçoada de alvos.

• Imagem colorida.

• Operação de dupla escala.

• Opção de SuperHD. Isso efetivamente aumenta a potência do
transmissor em um fator de pelo menos 2 e reduz a largura
do feixe por um valor semelhante.

Observação: Você deve conectar um scanner do radar
SuperHD para usar a opção SuperHD.

Scanners de múltiplos radares
O display multifuncional tem suporte apenas para o uso de 1
radar na rede.
Quando o aplicativo de radar é aberto, se vários scanners de
radar forem detectados, uma mensagem de aviso será exibida.
Scanners adicionais precisarão ser removidos da rede antes de
o aplicativo de radar funcionar.

Recursos do radar
Dependendo do tipo de radar Raymarine, há diferentes
recursos disponíveis. A tabela abaixo mostra quais recursos e
configurações são compatíveis por tipo de radar:

Recurso

Cúpula
de radar
digital não
HD

Cúpula de
radar HD

Matriz
aberta HD

Matriz
aberta
SuperHD

Ganho de
cor

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

FTC Ativado/De-
sativado
(0-100%)

Mar Porto/C-
osta/Alto
mar/Manual
(0-100%)

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

Automáti-
co/Manual
(0-100%)

Modo
Automático:
boia
sinalizadoraModo
Automático:
porto

Modo
Automático:
alto mar

Recurso

Cúpula
de radar
digital não
HD

Cúpula de
radar HD

Matriz
aberta HD

Matriz
aberta
SuperHD

Modo
Automático:
costa

Modo
Automático:
pássaro

Aumento de
potência

Aumento da
antena

Rejeição de
interferência

Desati-
vado/Nor-
mal/Alto

Ativado/De-
sativado

Ativado/De-
sativado

Ativado/De-
sativado

Expansão
do alvo

Desativado/
Baixo/Alto

Ativado/De-
sativado

Ativado/De-
sativado

Ativado/De-
sativado

Alvos
MARPA

10 25 25 25

Alcance
duplo

Restrições
de alcance
duplo

N/D

Velocidade
Scanner

24 RPM 24 RPM /
Automático

24 RPM /
Automático

24 RPM /
Automático

Posição
Repouso

0-360 graus 0-360 graus

Tamanho da
Antena

4ft / 6ft 4ft / 6ft

Exibir tempo 0-153,6m 0-767m (de-
pendendo
do alcance)

0-767m (de-
pendendo
do alcance)

0-767m (de-
pendendo
do alcance)

Definição de
STC

0-100%

Definição de
ganho

0-100

Correção de
sintonia

Observação: Recursos não listados são compatíveis com
todos os tipos de radares Raymarine Digital, HD e SuperHD.
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18.2 Símbolos de status do scanner
do radar
O status do modo de ativação do scanner do radar é indicado
na barra de dados.

Símbolo

Modo de
energia
do radar Descrição

Transmis-
são (TX)

Ícone giratório, indicando que o scanner
está ativado e transmitindo. Quando
SCANNER está ATIVADO, selecione esse
modo para ativá-lo. Esse é o modo normal
de operação.

Standby
(STBY)

Ícone estático, indicando que o scanner
está ativado, mas não transmitindo, e que
a antena não está girando. O scanner
não transmite e os dados do radar são
removidos da tela. Esse é um modo
de economia de energia usado quando
o radar não é necessário por breves
períodos. Quando você retorna ao modo
de transmissão, o magnétron não precisar
aquecer novamente. Esse é o modo
padrão.

Desati-
vado

O scanner é desligado quando o radar
não é necessário, mas o visor está em
uso para outros aplicativos, como o
cartográfico. Quando selecionado, o
sistema faz uma contagem regressiva.
Durante esse período, não é possível ligar
o scanner novamente.

Transmis-
são tem-
porizada

O scanner alterna entre
ativado/transmitindo e modo de espera.
O scanner entra no modo de economia
de energia quando não é necessário uso
constante do radar.

Ligando e desligando o scanner do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Liga/Desliga para Ativar e Desativar a energia

do Radar.
O radar sempre ligará no modo de Espera.

3. Selecione Radar para alternar o radar entre os modos
Transmitir e Espera.

Usando o botão ligar para alternar os modos
de operação
Os modos de operação do radar também podem ser definidos
usando o menu do botão liga/desliga dos visores multifuncionais.
1. Pressione e libere o botão Ligar.

O menu de atalhos é exibido:

2. Selecione Ligar radar para ligar o radar, ou Desligar radar
para desligar o radar.

3. Selecione Radar: Tx para iniciar a transmissão do radar, ou
Radar: Espera para interromper a transmissão do radar.
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18.3 Visão geral do visor do radar
Com seu scanner do radar conectado e o radar no modo de
transmissão, a imagem do radar fornece uma representação
semelhante a um mapa da área na qual o radar está operando.

D12207-2
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Item Descrição

1 Alcance

2 Controles na tela (somente visores multifuncionais
com tela sensível ao toque.)

3 Modo de ganho

4 Marcador de rumo do navio (SHM)

5 Orientação

6 Zona de proteção

7 Modo de movimentação

8 Status de alcance

9 Espaçamento do anel de alcance

10 Sobreposição de célula de dados

11 Waypoint

12 Anel da zona segura

13 Diminuir alcance (somente visores multifuncionais com
tela sensível ao toque.)

14 Aumentar alcance (somente visores multifuncionais
com tela sensível ao toque.)

15 Posição do navio

Observação: Os controles de alcance na tela podem
ser ativados e desativados na tela inicial: Personalizar >
Preferências de exibição > Controles de alcance

A funcionalidade adicional do aplicativo de radar inclui:
• Paletas de cores.
• Adicionar sobreposição de AIS.
• Alvos MARPA.
• Marcadores VRM/EBL
Normalmente, a posição da sua embarcação é centralizada no
visor e o rumo bem à frente dela é indicado por uma linha de
rumo vertical, conhecida como Marcador de Rumo do Navio
(SHM).

Observação: Se o cursor for colocado sobre SHM, o SHM
temporariamente será removido para ajudar a posicionar
marcadores ou adquirir alvos, etc.

Alvos na tela podem ser grandes, pequenos, brilhantes ou
esmaecidos, dependendo do seu tamanho, orientação e
superfície. Se estiver utilizando um scanner de cúpula digital
não HD, os retornos de alvos mais fortes são exibidos em

amarelo, enquanto retornos mais fracos são mostrados em dois
tons de azul. Se estiver utilizando um scanner de radar HD ou
SuperHD, retornos de alvos mais fortes são mostrados em cores
diferentes em uma gama de 256 cores, fornecendo mais clareza.
Esteja ciente de que o tamanho de um alvo na tela depende de
muitos fatores e pode não necessariamente ser proporcional
ao seu tamanho físico. Objetos próximos podem parecer ter o
mesmo tamanho que objetos maiores, mas mais distantes.

Observação: As cores mencionadas acima referem-se à
paleta de cores padrão.

Com a experiência, o tamanho aproximado de objetos diferentes
pode ser determinado pelo seu tamanho relativo e o brilho dos
ecos.
Você deve ter em mente que o tamanho de cada alvo na tela
é afetado:

• Pelo tamanho físico do objeto refletido.

• Pelo material do qual o objeto é feito. Superfícies metálicas
refletem os sinais melhor do que superfícies não metálicas.

• Objetos verticais, como penhascos, refletem os sinais melhor
do que objetos inclinados, como bancos de areia.

• Regiões costeiras montanhosas e com linhas costeiras
elevadas podem ser observadas com alcances maiores do
radar. Portanto, a primeira visão de terra pode ser uma
montanha a diversas milhas para dentro do continente a
partir da linha costeira. Embora a linha costeira possa
estar próxima, ela pode não aparecer no radar até que a
embarcação esteja mais próxima à costa.

• Alguns alvos, como boias e embarcações pequenas, podem
ser difíceis de distinguir, pois eles não apresentam uma
superfície de reflexo consistente conforme eles sacodem
e balançam nas ondas. Como consequência, esses ecos
tendem a clarear e a escurecer, às vezes desaparecendo
momentaneamente.

• Boias e pequenas embarcações se parecem, mas as
embarcações frequentemente podem ser distinguidas pela
sua movimentação.

Observação: São necessários um receptor de GPS e um
sensor de rumo rápido para a operação MARPA e para ativar
a sobreposição de carta/radar.

Menu de contexto do radar
O aplicativo de radar inclui um menu de contexto que fornece
dados de posição e itens de menu.

O menu de contexto fornece os seguintes dados de posição
para o local do cursor com relação à sua embarcação:

• Latitude

• Longitude

• Alcance

• Rumo

O menu de contexto também fornece os seguintes itens de
menu:

• Adquirir alvo
• Posicionar VRM/EBL
• Posicionar waypoint no cursor
• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)
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Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

18.4 Alcance do radar e qualidade de
imagem

Alcance máximo do radar
O alcance utilizável do radar está limitado por fatores como a
altura do scanner e a altura do alvo.
O alcance máximo do radar é essencialmente a linha de visão,
assim, ele está limitado pela altura do scanner e pela altura do
alvo, como ilustrado abaixo:

a 1 a 2

h H
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Rmax

Rmax = 2.23 (     h   +    H   )

1
3

2

Item Descrição

1 Embarcação equipada com radar.

2 Curvatura da Terra.

3 Alvo (penhasco).

h1 Horizonte da antena do radar.

h2 Horizonte do alvo do radar.

Amáx Alcance máximo do radar em milhas
náuticas.
Rmáx = a1 + a2

aa Altura da antena do radar em
metros.

AA Altura do alvo em metros.

A tabela abaixo mostra alcances de radar máximos típicos
para diversas alturas de antena de radar e alturas de alvos.
Lembre-se de que, embora o horizonte do radar seja maior do
que o horizonte ótico, o radar só pode detectar alvos, se um alvo
suficientemente grande estiver acima do horizonte do radar.

Altura da antena
(metros)

Altura do alvo
(metros)

Alcance máximo
(Milhas náuticas)

3 3 7.7

3 10 10,9

5 3 8,8

5 10 12

Qualidade da imagem do radar
Diversos fatores podem afetar a qualidade da imagem do radar,
incluindo ecos, interferência do mar e outras interferências.
Nem todos os ecos de radar são produzidos por alvos válidos.
Ecos artificiais ou ausentes podem ser causados por:

• Lóbulos laterais.

• Ecos indiretos.

• Ecos múltiplos

• Setores cegos.

• Interferência do mar, da chuva ou neve.

• Interferência.

Através da observação, prática e experiência, é possível
detectar frequentemente essas condições com muita rapidez e
usar os controles do radar para minimizá-las.

Lobos laterais
Padrões de lobos laterais são produzidos por pequenas
quantidades de energia dos pulsos transmitidos que são
radiados para fora do feixe principal estreito. Os efeitos dos
lobos laterais são mais evidentes com alvos a curtas distâncias
(em geral, abaixo de 3 nm) e, em especial, com objetos
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grandes. Os ecos de lobos laterais formam arcos na tela do
radar semelhantes a anéis de alcance ou uma série de ecos
formando um arco rompido.

D1638-5

1

2 2

3

4
5

6

6

Item Descrição

1 Lóbulo principal

2 Lóbulos laterais

3 Antena

4 Arco

5 Eco verdadeiro

6 Ecos laterais

Ecos indiretos
Há diversos tipos de ecos indiretos ou imagens fantasmas. Às
vezes, eles têm a aparência de ecos verdadeiros, mas, em
geral, são irregulares e mal definidos.

D1641-5

1

3

2

4

5

6

Item Descrição

1 Eco falso

2 Eco verdadeiro

3 Navio passando

4 Mastro ou funil

5 Eco verdadeiro

6 Eco falso

Ecos múltiplos
Ecos múltiplos não são comuns, mas podem ocorrer se houver
um alvo grande com uma superfície vertical ampla a um alcance
relativamente curto. O sinal transmitido será refletido para a
frente e para trás entre o alvo e o próprio navio, resultando em
múltiplos ecos, exibidos além do alcance do eco verdadeiro
do alvo, mas no mesmo rumo.

D1642-4

1

2

Item Descrição

1 Eco verdadeiro

2 Ecos múltiplos

Setores cegos
Itens como chaminés e mastros próximos à antena do radar
podem obstruir o feixe do radar e provocar sombras de radar
ou "setores cegos". Se a obstrução for relativamente estreita,
haverá uma redução da intensidade do feixe, embora não
haja necessariamente um corte. Entretanto, para obstruções
maiores, pode haver perda total de sinal na área de sombra.
Também pode haver múltiplos ecos que se estendem atrás da
obstrução. Os efeitos de setores cegos, em geral, podem ser
minimizados por uma seleção cuidadosa do local do scanner
antes da instalação.

Interferência de chuva ou neve
O radar consegue detectar ecos de chuva ou neve. Retornos
de áreas com tempestades e rajadas de chuva resultam em
incontáveis pequenos ecos que mudam continuamente de
tamanho, intensidade e posição. Às vezes, esses retornos
aparecem como grandes áreas enevoadas, dependendo da
intensidade da chuva ou da neve na célula de tempestade. As
imagens na tabela abaixo mostram como o Controle de chuva
pode limpar essa interferência:

Interfer-
ência de
chuva
desligada

Interfer-
ência de
chuva lig-
ada

Interferência do mar
Os retornos do radar de ondas ao redor da embarcação
podem se agrupar no centro da imagem do radar, dificultando
a detecção de alvos reais. Essa "interferência do mar", em
geral, aparece como múltiplos ecos no visor a escalas de curto
alcance, e os ecos não são repetitivos ou consistentes na
posição. Em condições extremas e de ventos fortes, os ecos
do radar refletidos no mar podem causar grande interferência
no plano de fundo, na forma de um disco quase sólido. A
interferência do mar pode ser evitada usando as configurações
de interferência do mar. As imagens na tabela abaixo mostram
como as configurações de interferência do mar podem remover
parte dessa interferência:
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Interfer-
ência do
mar desli-
gada

Interfer-
ência do
mar no
modo au-
tomático

Interferência
Quando duas ou mais embarcações equipadas com radar
estão operando dentro do alcance uma da outra, pode ocorrer
interferência mútua. Em geral, isso aparece como uma espiral
de pequenos pontos saindo do centro do visor. Esse tipo de
interferência é mais perceptível em longos alcances. Essa
interferência pode ser evitada usando as configurações de
rejeição de interferência. As imagens na tabela abaixo mostram
como as configurações de rejeição de interferência podem
remover parte dessa interferência:

Rejeição
de inter-
ferência
desligada

Rejeição
de inter-
ferência
ligada

18.5 Rastreamento de alvo
As funções Zona de proteção, VRM/EBL e MARPA ajudarão a
rastrear os alvos e evitar colisões.
Com um radar conectado ao seu visor multifuncional, é possível:
• Avaliar a distância de um alvo e seu rumo (VRM/EBL).
• Definir um alarme para acionar quando o alvo estiver dentro
de uma zona especificada (Zona de proteção).

• Exibir informações detalhadas sobre alvos rastreados
(MARPA).

• Exibir o alcance e o rumo de um alvo.

Configurando a zona de proteção do radar.
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Zonas.
3. Selecione Zona de Proteção para que Ligado seja

destacado.
Selecionar Zona de Proteção alternará a zona entre Ativado
e Desativado.

4. Selecione Configuração da zona de proteção.
5. Selecione Forma: para alternar entre Setor ou Círculo.
6. Selecione Externo:.

O controle de ajuste numérico Externo é exibido.
7. Ajuste a borda externa da zona de proteção para a distância

necessária.
8. Selecione Ok para fechar o controle de ajuste numérico.
9. Selecione Interno: .

O controle de ajuste numérico Interno é exibido.
10.Ajuste a borda interna da zona de proteção para a distância

necessária.
11. Selecione Ok para fechar o controle de ajuste numérico.
12.Selecione Largura: .

O controle de ajuste numérico de Largura é exibido.
13.Ajuste a largura da zona de proteção em graus.
14.Selecione Ok para fechar o controle de ajuste numérico.
15.Selecione Rumo: .

O controle de ajuste numérico de Rumo é exibido.
16.Ajuste o rumo da zona de proteção em graus a bombordo

ou a estibordo.
17.Selecione Ok para fechar o controle de ajuste numérico.

Observação: A largura e o rumo da zona de proteção só
podem ser ajustados quando a opção Forma: está definida
para Setor.

Menu de contexto da Zona de proteção
A função de zona de proteção inclui um menu de contexto que
fornece itens de menu adicionais.

O menu de contexto fornece os seguintes itens de menu:
• Adquirir alvo.
• Ajustar zona
• Zona desligada

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
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i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

Ajustando a sensibilidade da zona de
proteção
Você pode ajustar o limite ao qual o alarme é acionado por um
alvo entrando na zona de segurança.
No menu do aplicativo de Radar:
1. Selecione Zonas.
2. Selecione Sensibilidade.

O controle de ajuste numérico de sensibilidade é exibido.
3. Ajuste a sensibilidade para o valor necessário.
4. Selecione Ok ou Voltar para confirmar a configuração e

fechar o controle de ajuste numérico.
A configuração de sensibilidade da zona de proteção também
pode ser acessada a partir do menu Alarmes: na Tela
Inicial > Configuração > Alarmes > Zona de segurança >
Sensibilidade .

Visão geral do MARPA
O MARPA é usado para rastreamento de alvo e análise de risco
no aplicativo de radar.
Com um sensor de rumo preciso conectado ao seu display
multifuncional, você pode usar as funções do Minidispositivo
de plotagem do radar automático (MARPA) para rastreamento
de alvo e análise de risco. O MARPA auxilia a evitar colisões
calculando informações para alvos rastreados e fornece
avaliação contínua, rápida e precisa da situação. O número de
alvos que você pode rastrear a qualquer momento depende do
modelo do scanner do radar que está sendo usado.
O MARPA rastreia alvos obtidos e calcula a velocidade e o
curso do alvo.
Cada alvo rastreado pode ser exibido com um gráfico indicando
o Ponto de abordagem mais próximo (CPA) e o Tempo para
o ponto de abordagem mais próximo (TCPA). Os dados-alvo
calculados também podem ser mostrados na sua tela. Cada
alvo é continuamente avaliado e um alarme sonoro dispara se
um alvo torna-se perigoso ou é perdido.
Para uma operação eficaz do MARPA, seu display multifuncional
deve ter dados de rumo e velocidade precisos para sua
embarcação. Quanto melhor a qualidade dos dados de
rumo de velocidade, melhor será o desempenho do MARPA.
Para melhores dados de rumo, o sensor inteligente de rumo
Raymarine SMART ou um piloto automático giroestabilizado
é necessário.
No modo Movimento Verdadeiro, Velocidade sobre a terra
(SOG) e Rumo em relação ao fundo (COG) são necessárias
informações para mostrar a velocidade e o curso verdadeiros
do alvo.
No modo Movimento relativo, informações de rumo e velocidade
são necessárias.

1 32 4

D12219-1

Item Descrição

1 Alvo seguro

2 Alvo perdido

Item Descrição

3 Alvo perigoso

4 Alvo sendo adquirido

Avisos de segurança
O MARPA pode melhorar a prevenção de colisões quando
usado de maneira inteligente. É sua responsabilidade exercer a
prudência comum e o bom julgamento de navegação.
Há condições em que a obtenção de um alvo pode se
tornar difícil. Essas mesmas condições podem ser um fator
no rastreamento bem-sucedido de um alvo. Algumas das
condições são:

• O eco do alvo é fraco. O alvo está muito próximo da terra,
boias ou outros alvos grandes.

• O alvo ou sua própria embarcação está fazendo manobras
rápidas.

• Existem condições de estado de mar turbulento e o alvo está
excessivamente imerso em ecos do mar ou ondas profundas.

• Existem condições de estado de mar turbulento, produzindo
baixa estabilidade; os dados de rumo da própria embarcação
são muito instáveis.

• Dados de rumo inadequados.

Os sintomas dessas condições incluem:

• a aquisição do alvo é difícil e os vetores MARPA são instáveis;

• o símbolo vai para longe do alvo, fixa em outro alvo ou muda
para um alvo de símbolo perdido.

Nessas circunstâncias, a obtenção e o rastreamento do
alvo precisam ser reiniciados e, em alguns casos, pode ser
impossível continuar. Dados de rumo de melhor qualidade
podem melhorar o desempenho nessas circunstâncias.

Como o risco do MARPA é avaliado
Cada alvo é monitorado para avaliar a distancia e tempo de sua
embarcação. Se assim for, o alvo é designado como perigoso,
um alarme sonoro dispara e um aviso é exibido. O símbolo de
alvo muda para o símbolo de alvo perigoso e pisca para indicar
o perigo. Confirmar o alarme removerá o aviso.
Se um alvo for perdido, seja porque o software MARPA
perdeu contato com ele ou porque ele se moveu para fora do
alcance, um alarme sonoro dispara e um aviso aparece na
tela. O símbolo na tela mudará para o símbolo de alvo perdido.
Confirmar o aviso silenciará o alarme e removerá o aviso e o
símbolo de alvo perdido da tela.

Alcance efetivo dos alvos MARPA.
A obtenção do alvo MARPA só está disponível a escalas de
alcance até 12 nm, embora o rastreamento continue em todos
os alcances.
Se você trocar para uma escala de alcance menor, os alvos
podem estar além do alcance do scanner do seu radar e serão
perdidos. Nesses casos, um aviso na tela indica que o alvo
está fora da tela.

Menu de contexto MARPA
A função MARPA inclui um menu de contexto que fornece dados
de posição e itens de menu.

O menu de contexto fornece as seguintes informações de alvo:

• CPA
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• TCPA
• COG
• SOG
O menu de contexto também fornece os seguintes itens de
menu:
• Cancelar alvo
• Gráfico CPA
• Dados do MARPA
• Girar câmera de imagem térmica (disponível apenas
quando a câmera térmica estiver conectada e operando.)

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

Configurando as opções de alvo
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Opções de Alvo.
4. Selecione Comprimento do vetor.
5. Selecione um período de tempo adequado.

A distância que sua embarcação percorre no período de
tempo especificado determina o comprimento das linhas
de vetor.

6. Selecione Histórico do alvo.
7. Selecione um período de tempo adequado.

A posição anterior do alvo será traçada no visor do radar
como um ícone de alvo com sombreamento mais claro que o
do alvo real.

Observação: As funções MARPA e AIS compartilham as
configurações de Zona segura e Comprimento do vetor.

Configurando o anel de zona segura
Você pode ajustar o raio do Anel da Zona Segura, o horário
da Zona Segura e escolher se os alvos AIS acionam o alarme
de Zona Segura no menu de Configuração do Anel da Zona
Segura.
A configuração da zona segura pode ser acessada da seguinte
maneira:
• No aplicativo de Radar: Menu > Zonas > Configuração de
zona de segurança

• No aplicativo cartográfico com apenas sobreposição de
AIS ativada: Menu > Opções de AIS > Zona segura >
Configuração de zona segura.

• No aplicativo Cartográfico com apenas a sobreposição de
Radar habilitada: Menu > Opções de radar > Zona segura >
Configuração da Zona Segura

• No aplicativo Cartográfico com as sobreposições AIS e Radar
habilitadas: Menu > Opções de radar e AIS > Zona segura
> Configuração da Zona Segura

No menu Configuração da Zona Segura:
1. Selecione Raio da zona de segurança.

i. Selecione o raio necessário para a zona de segurança.
2. Selecione Tempo para zona de segurança.

i. Selecione o período de tempo necessário.
3. Selecione Alarme AIS de modo que Ativado esteja

selecionado.
Selecionar Alarme AIS alternará o alarme de alvo perigoso
entre Ativado e Desativado.

Usando o MARPA

Adquirindo um alvo MARPA para rastrear
No aplicativo de radar:

1. Selecione o alvo a ser adquirido.
O menu de contexto MARPA é exibido.

2. Selecione Adquirir alvo.
O símbolo de "alvo sendo adquirido" é exibido. Se o alvo estiver
presente em diversas varreduras, o radar irá capturar o alvo, e o
símbolo mudará para o status de “alvo seguro”.

Cancelando o alvo MARPA usando o menu de contexto
MARPA
Do aplicativo de radar:
1. Selecione o alvo relevante.

O menu de contexto MARPA é exibido.
2. Selecione Cancelar alvo ou Cancelar todos os alvos.

Cancelando o alvo MARPA usando o menu
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Visualizar listas de alvos.
4. Selecione Visualizar Lista de MARPA.
5. Selecione o alvo MARPA relevante na lista.
6. Selecione Cancelar alvo ou Cancelar todos os alvos.

Visão geral dos vetores da embarcação (gráficos CPA)
Gráficos CPA mostram vetores para sua embarcação e um alvo
selecionado.
Um vetor é uma linha na tela mostrando os cursos previstos da
sua embarcação e o alvo selecionado, se ambos permanecerem
no curso presente. Esses vetores variam em comprimento
devido à velocidade da embarcação e ao comprimento do vetor
no menu de Configuração MARPA

0.556nm
00h30m09s

143°T
28.0kt

1 2

D9008-2

Item Descrição

1 Vetor do alvo

2 Gráfico CPA

Movimento real
Com o display configurado no modo de movimento real, os
vetores da sua embarcação e do alvo são mostrados estendidos
até seus pontos de interseção. O CPA é mostrado como uma
linha posicionada no vetor da sua embarcação no ponto do
CPA. O comprimento e a direção das linhas indicam a distância
e o rumo do alvo no CPA. O texto indica CPA e TCPA. O texto
próximo ao símbolo do alvo indica seu curso e velocidade reais.

Movimento relativo
Com o display definido no modo de movimento relativo,
nenhuma extensão de vetor da sua embarcação é mostrada.
A linha do CPA emerge da sua própria embarcação, com a
extensão do vetor de alvo sendo mostrada como relativa, não
real. O texto ao lado do alvo indica seu curso e velocidade.

Exibindo dados de alvo MARPA
1. Selecione o alvo.

O menu de contexto MARPA é exibido, fornecendo os
seguintes dados:
• Ponto de abordagem mais próximo (CPA).
• Tempo para o ponto de abordagem mais próximo (TCPA).
• COG (se disponível).
• SOG (se disponível).
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2. Para exibir gráficos CPA, selecione Gráfico CPA no menu
de contexto:
i. Selecione Automático para exibir o gráfico CPA quando

o alvo for selecionado.
ii. Selecione Ativado para exibir o gráfico CPA enquanto o

alvo estiver sendo rastreado.
iii. Selecione Desativado para ocultar o gráfico CPA.

3. Para exibir as informações de rumo e curso ao lado do
alvo, selecione Dados MARPA de modo que Mostrar esteja
selecionado.
i. Selecionar Dados MARPA alternará entre Mostrar e

Ocultar.

Visualizando informações completas do alvo MARPA
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alvos.
3. Selecione Visualizar listas de alvos.
4. Selecione Visualizar Lista de MARPA.
5. Selecione o alvo relevante.
6. Selecione Visualizar dados completos do alvo.

18.6 Distâncias, alcance e rumo
Ao usar o aplicativo de radar, você pode medir distâncias,
alcances e rumo de diversas maneiras.
Essas opções são detalhadas na tabela abaixo:

Funções
Distâncias
entre pontos

Alcance a
partir da sua
embarcação Rumos

Anéis de
alcance

Sim (distância
aproximada).

Sim (alcance
aproximado).

Não

Cursor Não Sim Sim

Marcadores
de alcance
variável/linhas
de rumo
eletrônicas
(VRM/EBL)

Não Sim Sim

VRM/EBL
flutuantes

Sim Não Sim

Medição usando os anéis de alcance
Use os anéis de alcance para medir distâncias aproximadas
entre pontos. Os anéis de alcance são círculos concêntricos
exibidos na tela e centralizados na sua embarcação a distâncias
pré-configuradas. O número e o espaçamento dos anéis mudam
conforme o alcance é aumentado ou diminuído.

Exemplos:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Alcance — 1/4 mn
Anéis de alcance —
760 pés de distância

Alcance — 3/4 mn
Anéis de alcance —
1/4 mn de distância

Alcance — 1 1/2 mn
Anéis de alcance —
1/4 mn de distância

Medição usando o cursor
Para medir o rumo e o alcance da sua embarcação para um
alvo especificado, mova o cursor para a posição adequada na
tela e pressione Ok, o menu de contexto de radar será exibido,
fornecendo:
• Latitude
• Longitude
• Alcance
• Rumo

D12217-2

1 2

Item Descrição

1. Cursor

2. Rumo e alcance da sua embarcação
até a posição do cursor

Também é possível exibir a posição do cursor na barra de dados,
na tela inicial, selecione: Personalizar > > Configuração da
barra de dados > > Editar barra de dados, agora selecione
a caixa de dados em que deseja que a posição do cursor seja
exibida. Selecione a Posição > do cursor de navegação.

Medindo usando VRM/EBL
Variable Range Markers (VRM)
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Um Variable Range Markers (VRM) é um círculo centrado na
posição da sua embarcação e fixo com relação ao modo de
rumo. Quando esse círculo é ajustado para alinhar-se com um
alvo, seu alcance a partir da sua embarcação é medido e exibido
no menu de contexto de radar ao selecionar VRM com o cursor.
Electronic Bearing Lines (EBL)
Uma Electronic Bearing Lines (EBL) é uma linha traçada da
sua embarcação à extremidade da janela. Quando essa linha
é girada para alinhar com um alvo, sua direção com relação
ao rumo da sua embarcação é medida e exibida no menu de
contexto do Radar ao selecionar o VRM com o cursor.
O VRM e EBL são combinados para medir tanto o alcance
quanto o rumo do alvo especificado.

D8403-2

1 32

0.624nm
56°S

4

VRM/EBL

Item Descrição

1 VRM

2 Alvo

3 EBL

4 Alcance e rumo

Medição usando VRM/EBL flutuantes
É possível usar a função de flutuação do VRM/EBL para medir o
alcance e o rumo entre quaisquer dois pontos na tela do radar.
Essa função permite mover o centro do VRM/EBL para longe
da posição da sua embarcação e na direção de um alvo. Então
é possível alterar o raio do VRM para determinar a distância
entre dois pontos e mudar o ângulo do EBL, com relação à sua
origem, para obter o rumo.

2 3

VRM/EBL

0.471nm
55°P

1

D12218-1

Item Descrição

1 Alcance e rumo

2 Alvo 1

3 Alvo 2

Menu de contexto VRM/EBL
A função VRM/EBL inclui um menu de contexto que fornece
dados de posição e itens de menu.

O menu de contexto fornece os dados de posição para o
VRM/EBL com relação à embarcação:

• Alcance

• Rumo

O menu de contexto também fornece os seguintes itens de
menu:

• Centro flutuante

• Ajustar

• VRM/EBL desativado

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.

Criando um VRM/EBL no visor do radar
Para criar um VRM/EBL em um visor multifuncional com tela
sensível ao toque, siga as etapas abaixo:
No aplicativo de radar:
1. Selecione e mantenha pressionado na tela.

O menu de contexto de radar é exibido.
2. Selecione Place VRM/EBL (Posicionar VRM/EBL).
3. Selecione o local/alvo necessário.

O VRM/EBL agora está definido no local selecionado.

Criando um VRM/EBL no visor do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione um alvo ou local na tela.
2. Pressione o botão Ok.

O menu de contexto de radar é exibido.
3. Selecione Posicionar VRM/EBL.
4. Usando o Joystick, ajuste o VRM/EBL para o rumo e

alcance desejados.
5. Pressione o botão Ok para salvar a configuração.

Criando um VRM/EBL flutuante no visor
do radar
Para fazer um VRM/EBL flutuar em um visor multifuncional com
tela sensível ao toque, siga as etapas abaixo:
No aplicativo de radar com um VRM/EBL já criado:
1. Pressione e segure o VRM/EBL.

O menu de contexto de VRM/EBL é exibido.
2. Selecione Centro flutuante.
3. Selecione o local desejado para a posição do centro.

O VRM/EBL é colocado no novo local.
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Criando um VRM/EBL flutuante no visor
do radar
No aplicativo de radar com um VRM/EBL já criado:
1. Posicione o cursor sobre o VRM/EBL.
2. Pressione o botão Ok.

O menu de contexto de radar é exibido.
3. Use o Controle giratório para selecionar Centro flutuante.
4. Pressione o botão Ok.
5. Usando o Joystick, mova a posição central do círculo para

o local desejado.
6. Pressione o botão OK para confirmar a nova posição.

Centralizando um VRM/EBL flutuante no
visor do radar
Para recentralizar um VRM/EBL em um visor multifuncional com
tela sensível ao toque, siga as etapas abaixo:
No aplicativo de radar:
1. Posicione o cursor sobre o VRM/EBL.

O menu de contexto de Radar é exibido.
2. Selecione Center (Centro).

Centralizando um VRM/EBL flutuante no
visor do radar
No aplicativo de radar:
1. Posicione o cursor sobre o VRM/EBL.
2. Pressione o botão Ok.

O menu de contexto de VRM/EBL é exibido.
3. Selecione Centro.

Usando os anéis de alcance
Os anéis de alcance do radar possibilitam medir a distância
entre dois pontos no display do radar.
Use os anéis de alcance para medir distâncias aproximadas
entre pontos. Os anéis de alcance são círculos concêntricos
exibidos na tela e centralizados na sua embarcação a distâncias
pré-configuradas. O número e o espaçamento dos anéis mudam
conforme o alcance é aumentado ou diminuído.

Exemplos:

D12214-1 D12215-1 D12216-1

Alcance — 1/4 mn
Anéis de alcance —
760 pés de distância

Alcance — 3/4 mn
Anéis de alcance —
1/4 mn de distância

Alcance — 1 1/2 mn
Anéis de alcance —
1/4 mn de distância

Ativando e desativando os anéis de alcance do radar
Do aplicativo de radar:
1. Selecione MENU.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Anéis de alcance.

Selecionar Anéis de alcance alternará os anéis entre Ativado
e Desativado.

18.7 Modo e orientação do radar

Modos de orientação do radar
O radar pode operar em diversos modos de orientação para se
adequar a diferentes tipos de navegação.
A orientação do radar se refere à relação entre o radar e
a direção na qual você está viajando. Há três modos de
orientação para serem escolhidos:

• Rumo para frente

• Norte para frente

• Curso para frente

Esses modos de orientação são usados junto com o modo
de movimento para controlar como seu barco e o radar se
relacionam e como eles são exibidos na tela. Quaisquer
alterações feitas à orientação do radar são mantidas quando
você desliga seu display multifuncional.

Rumo para frente
Esse é o modo padrão para o aplicativo de radar.

N

N

1 2

D12208-1

Item Descrição

1 Marcador de rumo do navio (SHM)
(indicando se o rumo atual da
embarcação é para frente).

2 O rumo da embarcação muda:

• O SHM é fixo para cima

• A imagem do radar gira de
acordo

Norte para frente
N N

1 2

D12209-1

Item Descrição

1 Norte verdadeiro no alto.

2 Conforme o rumo da embarcação
muda:

• Imagem do radar é fixa (norte
para frente)

• O SHM gira de acordo

Observação: Se os dados de rumo ficarem indisponíveis
enquanto se está nesse modo, uma mensagem de aviso será
mostrada, a barra de status indicará Norte para frente entre
parênteses e o radar usará rumo de 0° em movimentação
relativa. Quando os dados de rumo forem disponibilizados
novamente, o modo Por Norte é reativado.
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Observação: Não é possível selecionar o modo Curso para
cima quando o modo de movimento estiver definido como
Verdadeiro.

Curso para frente
N N

1 2

D12210-1

Item Descrição

1 Curso atual para cima.

2 Conforme o rumo da embarcação
muda:

• Imagem do radar é fixa

• O SHM gira de acordo

Se você selecionar um novo curso, a imagem será redefinida
para exibir o novo rumo para frente.
A referência usada para Curso para frente depende das
informações disponíveis em um dado momento. O sistema
sempre prioriza essas informações na seguinte ordem:

1. Rumo da origem ao destino, ou seja, o curso pretendido.

2. Rumo bloqueado a partir de um Piloto automático.

3. Rumo para o waypoint.

4. Rumo instantâneo (quando curso para frente é selecionado).

Observação: Se os dados de rumo ficarem indisponíveis
enquanto se está nesse modo, uma mensagem de aviso será
mostrada, a barra de status indicará Curso para frente entre
parênteses e o radar usará rumo de 0° em movimentação
relativa. Quando os dados de rumo forem disponibilizados
novamente, o modo Curso para frente é reativado.

Selecionando o modo de orientação do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Modo de orientação e movimento.
4. Selecione Orientação.
5. Selecione a orientação desejada.

Visão geral dos modos de movimentação do
radar
O modo de movimentação controla a relação entre o radar e sua
embarcação. Há dois modos:

• Movimento Relativo.

• Movimento Verdadeiro.

O modo de movimentação selecionado é exibido na barra
de status. A configuração padrão é Movimento relativo sem
compensação.

Movimento Relativo (RM) com ajuste opcional da
embarcação
Quando o modo de movimento é definido como Relativo, a
posição da sua embarcação é fixada na tela e todos os alvos
se movimentam em relação a ela. Você pode especificar se
a embarcação está fixa no centro da janela, parcialmente
compensada ou totalmente compensada para aumentar a vista
à frente, como mostrado a seguir:

Exemplos:

D12211-1 D12212-1 D12213-1

Compensação de
centro

Compensação parcial Compensação total

O modo de movimento padrão é "Relativo", com compensação
de centro.

Movimento Verdadeiro (TM)
Quando o modo de movimentação é definido como Verdadeiro,
alvos fixos do radar mantêm uma posição constante e
embarcações em movimento (incluindo a sua) viajam em
perspectiva real em relação umas com as outras e em relação
a massas de terra fixas na tela. Conforme a posição da
embarcação se aproxima da borda da tela, a imagem do radar é
automaticamente redefinida para revelar a área à frente.

Observação: Se dados de rumo e posição ficarem
indisponíveis quando o modo de Movimento Verdadeiro
é selecionado, uma mensagem de alerta será mostrada,
o modo será revertido para Movimento Relativo e será
observado na barra de status entre parênteses, por exemplo,
(TM).

Observação: Não é possível selecionar Movimento
Verdadeiro quando a orientação está definida como Proa
para frente.

Selecionando o modo de movimentação do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Modo de orientação e movimento.
4. Selecione Modo de movimento.

Selecionar o modo de movimento alternará entre Verdadeiro
e Relativo.

Alterando o deslocamento da embarcação no radar
O deslocamento do radar está disponível apenas no modo de
movimento relativo.
Do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Modo de orientação e movimento.
4. Selecione Deslocamento do barco.
5. Selecione o valor de deslocamento necessário.
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18.8 Opções de menu de apresentação do radar
Função Descrição Opções

Alcance duplo Esse item de menu permite Ativar e Desativar o modo de alcance duplo. • Ativado

• Desativado

Canal de alcance duplo Esse item de menu permite escolher canal longo ou curto para alcance duplo. • 1

• 2

Modo de orientação e
movimento

Esse item de menu contém um submenu que permite ajustar a orientação e o
modo de movimento:

• Orientação

• Modo de movimento

• Deslocamento do barco

Orientação

• Rumo para frente

• Norte para frente

• Curso para frente

Modo de movimento

• Verdadeiro

• Relativo

Deslocamento do barco

• Centro (default)

• Compensação parcial

• Compensação total

Selecione os waypoints a
exibir

Esse menu o leva para o diálogo Exibir waypoints, no qual você pode
escolher quais ícones de waypoint Mostrar/Ocultar no aplicativo de radar.

Exibir waypoint

• Mostrar

• Ocultar

Nome do waypoint Esse item de menu permite mostrar ou ocultar nomes de waypoint no
aplicativo de radar.

• Mostrar

• Ocultar

Ecos aprimorados Esse item de menu contém um submenu que permite ajustar as seguintes
opções:

• Rejeição de interferência

• Nível de IR— disponível apenas em cúpulas de radar digital não HD.

• Expansão

• Nível de expansão— disponível apenas em cúpulas de radar digital não
HD.

• Vigia

• Período de vigia

Rejeição de interferência

• Ativado

• Desativado

Nível de IR — disponível apenas em
cúpulas de radar digital não HD.

• Normal

• Alta

Expansão

• Ativado

• Desativado

Nível de expansão — disponível
apenas em cúpulas de radar digital não
HD.

• Baixa

• Alta

Vigia

• Ativado

• Desativado

Período de tempo de vigia

• 10 segundos

• 30 segundos

• 1 minuto

• 5 minutos

• 10 minutos

226 a Series / c Series / e Series



Função Descrição Opções

Paleta de cores Esse item de menu permite selecionar as opções de cores para o aplicativo
de radar.

• Negrito

• Profissional 1

• Profissional 2

• Clássico

• Visão Noturna

Anéis de alcance Esse item de menu permite Ativar e Desativar os anéis de alcance. • Ativado

• Desativado

Anel da Zona Segura Esse item permitirá que o anel da zona segura seja mostrado ou oculto no
aplicativo de radar.

• Mostrar

• Ocultar

Controles de ganho Esse item permite mostrar ou ocultar controles de ganho na tela em visores
multifuncionais com tela sensível ao toque.

• Mostrar

• Ocultar

Caixas de dados Esse item de menu contém um submenu que permite ativar e selecionar
as informações a exibir nas células de dados localizadas no canto inferior
esquerdo do aplicativo de radar (as células de dados serão exibidas em todas
as janelas do radar).

• Célula de dados 1

• Selecione uma categoria de dados

• Célula de dados 2

• Selecione Célula de dados

Célula de dados 1 e 2

• Ativado

• Desativado

Selecione Célula de dados

• Lista de dados disponíveis por
categoria

Aperfeiçoar funções de eco
Ativando a rejeição de interferência do radar
Do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Ecos aprimorados.
4. Selecione Rejeição de interferência de modo que Ativado

esteja selecionado
Selecionar Rejeição de interferência alternará a função entre
Ativado e Desativado.

5. Para cúpulas de radar digital não HD, também é possível
selecionar um nível de rejeição de interface:
i. Selecione Nível de IR.

Selecionar o Nível de IR alternará entre Normal e Alto.

Ativando a expansão do radar
Do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Ecos aprimorados.
4. Selecione Expansão de modo que Ativado esteja

selecionado
Selecionar expansão alternará a função entre Ativado e
Desativado.

5. Para cúpulas de radar digital não HD, também é possível
selecionar um nível de rejeição de interface
i. Selecione Nível de expansão.

Selecionar o Nível de expansão alternará entre Baixo
e Alto.

Rastros do radar (Trilhas)
Rastros de radar permite ver o histórico do alvo. Os rastros
aparecerão de maneira diferente dependendo de se o seu radar
está definido para o modo de movimento Real ou movimento
Relativo.

Modo de movimento relativo
No modo de movimento relativo, os rastros do radar aparecem
em alvos que estão se movendo com relação ao mar
(estabilizado para o mar), isso inclui alvos que estão fixos no
solo, como pilhas.
Os rastros não aparecem se um alvo estiver se movendo à
mesma velocidade e na mesma direção da sua embarcação.

Exemplo do modo de movimento relativo
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TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

TEM
PORARY IL

LUSTRATIO
N

1 Alvo se movendo mais rápido e na mesma direção que a
embarcação (o rastro aparece em direção ao rumo da sua
embarcação).

2 Marcador de rumo do navio.

3 Alvo se movendo na direção oposta à da embarcação (o rastro
aparece na direção oposta ao rumo da embarcação).

4 Alvo se movendo aproximadamente à mesma velocidade e
direção que a embarcação (rastro mínimo a ausente).

5 Alvo fixo (rastro na direção oposta ao rumo da embarcação).

Modo de movimento verdadeiro
No modo de movimento verdadeiro, o rastro aparece em alvos
que estão se movendo com relação ao solo.
Os rastros não aparecem em alvos fixos no solo.
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Exemplo do modo de movimento verdadeiro
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1 Marcador de rumo do navio.

2 Alvo viajando a cerca de 0 nó a 1 nó (rastro mínimo a ausente).

3 Alvo se movendo na direção oposta à da embarcação (o rastro
aparece na direção oposta ao rumo da embarcação).

4 Alvo se movendo na mesma direção que a embarcação (o
rastro aparece em direção ao rumo da sua embarcação).

Observação: Você pode ver um "anel" de rastro em torno de
alvos fixos devido a pequenos fatores de erro, como atrasos
de tempo de rotação. Essa é uma operação normal.

Ativando as vigias do radar
Do aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Ecos aprimorados.
4. Selecione Vigias para que Ligado seja destacado.

Selecionar Vigias alternará a função entre Ativado e
Desativado.

5. Selecione Período de tempo de vigia.
Uma lista de períodos de tempo de vigia é exibida:

• 10 s

• 30 s

• 1 min

• 5 min

• 10 min

6. Selecione o período de tempo necessário.
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18.9 Ajuste do radar: controles de
ganho na tela
Os visores multifuncionais com tela sensível ao toque fornecem
acesso na tela a controles de Ganho, Chuva e Ecos do radar
refletidos no mar.

Controle de ganho

Controle de chuva

Controle do mar

Observação: controles de tela não sensível ao toque são
acessados pelas opções de menu: Menu > Chuva e Menu >
Ajustar ganho.

Ativando e desativando os controles de
ganho na tela
É possível ativar e desativar os controles de ganho na tela
seguindo as etapas abaixo.
Em um visor multifuncional com tela sensível ao toque, com
o aplicativo relevante exibido.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Controles de ganho.

Selecionar os Controles de ganho irá alternar entre exibir e
ocultar os controles na tela.

Observação: Quando os controles de Ganho da tela são
definidos para Oculto quando as configurações de Ganho
podem ser acessadas diretamente no menu de aplicativo:
Menu > Ganho.

Usando os controles de ganho na tela
Para ajustar as configurações usando os controles na tela, siga
as etapas abaixo.
Em um visor multifuncional com tela sensível ao toque, com
o aplicativo de radar exibido:
1. Selecione o ícone Ganho, Chuva ou Mar na tela.

O controle da barra seletora na tela é exibido.
2. Selecione a caixa Automático (Ganho e Mar) ou a caixa

Desligado (Chuva) para que uma marca de seleção seja
colocada na caixa para trocar para controle automático ou
desligar o controle, ou

3. Selecione a caixa Automático (Ganho e Mar) ou a caixa
Desligado (Chuva) para que uma marca de seleção seja
removida na caixa para trocar para o controle manual.

4. Ajuste a barra seletora para a configuração necessária.
5. A barra seletora desaparecerá automaticamente ou é

possível selecionar o ícone na tela novamente para fechar
a barra seletora.
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18.10 Ajustes de radar HD e SuperHD
É possível usar as predefinições e outras funções para melhorar a qualidade da imagem do radar.
No menu Radar, as seguintes configurações estão disponíveis
para aplicação a cúpulas de radar HD, scanners de matriz
aberta HD e SuperHD:
Item do menu Descrição Opções

Modo de predefinição As predefinições de ganho do radar
permitem a seleção rápida de configurações
predefinidas para atingir a melhor imagem em
diferentes situações. A Raymarine recomenda
fortemente o uso dessas predefinições para
atingir os melhores resultados.

• Boia— um modo especial que aperfeiçoa a detecção de pequenos objetos,
como boias ancoradas. É útil a distâncias de até 0,75 nm.

• HBR — esse é o modo padrão. Essa configuração leva em consideração
a interferência da terra, de modo que alvos menores, como as boias de
navegação, não sejam perdidos.

• Costeiro — considera os níveis ligeiramente mais altos de interferência
do mar que você possa encontrar fora do porto e ajusta o visor do radar
adequadamente.

• OSH— ajusta automaticamente para níveis altos de interferência do mar.

• Modo Pássaro — um modo especial que ajuda a identificar bandos de
pássaros. Útil ao identificar locais de pesca adequados, por exemplo.

Observação: O modo Pássaro requer uma matriz aberta SuperHD
com software de versão 3.23 ou superior ou uma cúpula HD.

Chuva O scanner do radar detecta ecos da chuva ou
da neve. Esses ecos aparecem na tela como
incontáveis pequenos ecos que continuamente
mudam de tamanho, intensidade e posição.
Colocar a função Interferência de Chuva
no modo Ativado suprime a maior parte
do efeito dos retornos da chuva em torno
da sua embarcação, tornando mais fácil
reconhecer outros objetos. Você pode ajustar
a intensidade dessa configuração entre 0 e
100%.

• Ativado— ativa a Função chuva e permite que você ajuste a configuração
entre 0 e 100%.

• Desativado — desativa a Função chuva. Esse é o padrão.

Ajustar predefinição Cada uma das pré-configurações de ganho
pode ser ajustada manualmente usando as
funções de ganho, ganho de cor e interferência
do mar.

• Ganho — possibilita que você use uma pré-configuração no modo
automático ou ajuste o ganho manualmente entre 0 e 100%.

• Ganho de cor— ajusta a intensidade (cor) dos alvos exibidos, mas não afeta
o número de alvos exibidos. Aumentar o ganho de cor faz com que mais
alvos sejam exibidos na mesma cor, o que pode ajudar você a determinar se
um objeto é um alvo real ou apenas um ruído de fundo. Reduzir o ganho de
cor pode fornecer detalhes e detecção melhores de alvo.

• Mar — ecos do radar de ondas ao redor da embarcação podem se
agrupar no centro da imagem do radar, dificultando a detecção de alvos
reais. Ajustar o ganho de mar reduz essa interferência em até 5 milhas
náuticas (dependendo das condições do mar e das ondas) a partir da sua
embarcação.

• Controles SuperHD — para scanners SuperHD apenas:

– Antena Propulsão: dimensiona o tamanho efetivo da antena A zero, o
tamanho efetivo da antena corresponde ao seu tamanho real. A 95%, o
tamanho efetivo da antena é duplicado. Aumentar o tamanho efetivo
da antena separa alvos que aparecem fundidos em configurações mais
baixas.

– Aumentar potência: ajusta a potência efetiva de transmissão. A zero, o
radar opera à sua potência padrão (4 kW ou 12 kW). A 90, a potência
efetiva do radar é aumentada por um fator de pelo menos dois. Aumentar
a potência torna os alvos mais distinguíveis do ruído. Para o máximo
benefício, reduza o aumento da potência para evitar a saturação dos
alvos fortes.

Selecionando as predefinições de radar
Essas predefinições exigem um scanner de radar HD ou
SuperHD. O modo Pássaro requer um scanner de matriz aberta
SuperHD com software de versão 3.23 ou superior ou uma
cúpula HD.
No menu do aplicativo de Radar:
1. Selecione Modo de predefinições.
2. Selecione Boia sinalizadora, Porto, Costeiro, Alto mar ou

Pássaro, conforme adequado.

Ajustando o ganho predefinido do radar
A Raymarine recomenda fortemente o uso dos modos de
ganho predefinidos para obter resultados ideais. Entretanto, se
necessário, podem ser feitos ajustes manuais.
No menu de aplicativo Radar, com o Modo de predefinição
requerido selecionado:
1. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
2. Selecione Ganho.
3. O controle de barra seletora de Ganho é exibido.
4. Ajuste o controle da barra seletora de Ganho para a

configuração adequada (entre 0 e 100%), ou
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5. Selecione a caixa Automático para que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para controle de ganho
automático.

Ajustando a cor predefinida do radar
No menu de aplicativo Radar, com o Modo de predefinição
requerido selecionado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
3. Selecione Cor:.
4. O controle da barra seletora de Cor é exibido.
5. Ajuste o controle da barra seletora de cor para a configuração

adequada (entre 0 e 100%), ou
6. Selecione a caixa Automático para que uma marca de

seleção seja colocada na caixa para controle automático
de cor.

Ajustando a proteção de ecos do radar
refletidos no mar do radar
No menu de aplicativo Radar, com o Modo de predefinição
requerido selecionado:
1. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
2. Selecione Mar:.
3. O controle da barra seletora de Ecos do radar refletidos no

mar é exibido.
4. Ajuste o controle da barra seletora de Ecos do radar

refletidos no mar para a configuração adequada (entre 0
e 100%), ou

5. Selecione a caixa Automático para que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para controle de ecos do
radar refletidos no mar.

Ajustando a anti-interferência de chuva do
radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Chuva.

O controle da barra seletora de Interferência da chuva é
exibido.

3. Ajuste o controle da barra seletora de Interferência da chuva
para a configuração adequada (entre 0% e 100%), ou

4. Selecione a caixa Desligar de modo que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para desligar o controle
anti-interferência da chuva.

Ajustando o impulsionamento da antena do
radar SuperHD
No menu do aplicativo de Radar:
1. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
2. Selecione Antena.

O controle da barra seletora do Impulsionamento da Antena
é exibido.

3. Ajuste o controle da barra seletora de Impulsionamento da
Antena para a configuração adequada (entre 0 e 100%), ou

4. Selecione a caixa Automático para que uma marca
de seleção seja colocada na caixa para controle de
aprimoramento automático.

Ajustando o impulsionamento de potência
do radar SuperHD
No menu do aplicativo de Radar:
1. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
2. Selecione Potência.

O controle da barra seletora de Impulsionamento de potência
é exibido.

3. Ajuste o controle da barra seletora de Impulsionamento de
potência para a configuração adequada (entre 0 e 100%), ou

4. Selecione a caixa Automático para que uma marca
de seleção seja colocada na caixa para controle de
aprimoramento automático.
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18.11 Ajustes de cúpulas digitais não HD
É possível usar as predefinições de ganho e outras funções para melhorar a qualidade da imagem do radar.
As configurações a seguir se aplicam a cúpulas de radar digitais
não HD e estão disponíveis a partir do menu Radar:
Item do menu Descrição Opções

Chuva O scanner do radar detecta ecos da chuva ou
da neve. Esses ecos aparecem na tela como
incontáveis pequenos ecos que continuamente
mudam de tamanho, intensidade e posição.
Colocar a função Interferência de Chuva
no modo Ativado suprime a maior parte do
efeito dos retornos da chuva em torno da sua
embarcação, tornando mais fácil reconhecer
outros objetos. Você pode ajustar a intensidade
dessa configuração entre 0 e 100%.

• Ativado— ativa a Função chuva e permite que
você ajuste a configuração entre 0 e 100%.

• Desativado— desativa a Função chuva. Esse
é o padrão.

Ajustar predefinição Possibilita que você ajuste a sensibilidade da
recepção do radar. Em algumas situações,
ajustar a sensibilidade pode melhorar a clareza
da imagem do radar. As seguintes configurações
estão disponíveis:

• Ganho

• FTC — permite que você remova áreas
de interferência a uma distância da sua
embarcação. Isso ajuda a distinguir entre dois
ecos muito próximos no mesmo rumo, que de
outra forma poderiam se fundir e parecer um
eco só. É possível ajustar a intensidade da
função FTC entre 0 e 100%:

– Uma configuração mais alta mostra somente
a frente principal de ecos (interferência da
chuva) grandes, enquanto o efeito em ecos
(navio) menores é apenas leve.

– Uma configuração mais baixa reduz o ruído
de fundo e retornos de resposta à terra e a
outros alvos grandes.

• Mar — possibilita que você selecione
rapidamente configurações pré-definidas
para obter a melhor imagem em diferentes
situações. Cada uma das pré-configurações
de ganho possui uma função de ganho, que é
definida para o modo automático por padrão. A
Raymarine recomenda fortemente o uso dessas
pré-configurações para alcançar resultados
ótimos. Entretanto, é possível ajustar esse
ganho manualmente, se necessário.

• Modo de Mar automático

Ganho

• Automático — a pré-configuração opera no
modo automático. Esse é o padrão.

• Manual — permite que você ajuste
manualmente a intensidade do ganho, de 0 a
100%.

FTC

• Ativado — ativa a função FTC e permite que
você ajuste a configuração entre 0 e 100%.

• Desativado — desativa a função FTC. Esse é
o padrão.

Mar

• Automático — a definição opera no modo
automático. Esse é o padrão.

• Manual — permite que você ajuste
manualmente a intensidade do ganho do mar,
de 0 a 100%.

Modo de Mar automático

• HBR — esse é o modo padrão. Essa
configuração leva em consideração a
interferência da terra, de modo que alvos
menores, como as boias de navegação, não
sejam perdidos.

• Costeiro — considera os níveis ligeiramente
mais altos de interferência do mar que você
possa encontrar fora do porto e ajusta o visor
do radar adequadamente.

• OSH — Ajusta automaticamente para níveis
altos de interferência do mar.

Ajustando a anti-interferência de chuva do
radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Chuva.

O controle da barra seletora de Interferência da chuva é
exibido.

3. Ajuste o controle da barra seletora de Interferência da chuva
para a configuração adequada (entre 0% e 100%), ou

4. Selecione a caixa Desligar de modo que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para desligar o controle
anti-interferência da chuva.

Ajustando a função FTC do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
3. Selecione FTC.

O controle da barra seletora de FTC é exibido.

4. Ajuste o controle da barra seletora de FTC para a
configuração adequada (entre 0 e 100%), ou

5. Selecione a caixa Automático para que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para controle de FTC
automático.

Ajustando a proteção de ecos do radar
refletidos no mar do radar
No menu de aplicativo Radar, com o Modo de predefinição
requerido selecionado:
1. Selecione Ajustar definição <Modo>, em que <Modo> será

o modo predefinido já selecionado.
2. Selecione Mar:.
3. O controle da barra seletora de Ecos do radar refletidos no

mar é exibido.
4. Ajuste o controle da barra seletora de Ecos do radar

refletidos no mar para a configuração adequada (entre 0
e 100%), ou

5. Selecione a caixa Automático para que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para controle de ecos do
radar refletidos no mar.
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Selecionando o modo de predefinição do
radar
Essas predefinições requerem um scanner de radar digital.
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Modo de predefinições.
3. Selecione Porto, Costeiro ou Alto mar, conforme adequado.
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18.12 Operação do radar de faixa
dupla.
A função do radar de Dupla escala permite que você visualize
duas escalas ao mesmo tempo em janelas separadas. A função
está disponível com scanners de radar HD e SuperHD.
Usando seu dispaly multifuncional e o scanner de radar HD é
possível visualizar uma imagem de curto ou longo alcance em
janelas de radar separadas.
A configuração padrão é Longo e fornece um alcance padrão
de scanner.

Limitações

• A operação de escala dupla não está disponível se os alvos
MARPA estiverem ativos.

• Você não pode habilitar os alvos MARPA se a Escala Dupla
estiver selecionada.

• Sincronização e sobreposição de cartas/radar e sinc. de
radar/carta são temporariamente desativadas quando Alcance
duplo for ativado.

Compatibilidade do radar de escala dupla
O alcance coberto pela opção Escala Dupla curta depende do
scanner de radar que você está usando e da versão de software
que ele está usando.

Scanner
Modo de
Escala dupla

*Alcance
coberto pelas
versões 1.xx
a 2.xx do
software

Alcance
coberto pelas
versões 3.xx
em diante do
software

Antena aberta
HD de 4KW

Longo (1) 1/8 nm a 72 nm 1/8 nm a 72 nm

Curto (2) 1/8 nm a 3 nm 1/8 nm a 72 nm

Antena aberta
SuperHD de
4KW

Longo (1) 1/8 nm a 72 nm 1/8 nm a 72 nm

Curto (2) 1/8 nm a 3 nm 1/8 nm a 72 nm

Antena aberta
HD de 12KW

Longo (1) n/d 1/8 nm a 72 nm

Curto (2) n/d 1/8 nm a 72 nm

Antena aberta
SuperHD de
12KW

Longo (1) 1/8 nm a 72 nm 1/8 nm a 72 nm

Curto (2) 1/8 nm a 3 nm 1/8 nm a 72 nm

Cúpula de radar
HD

Longo (1) 1/8 nm a 48 nm 1/8 nm a 48 nm

Curto (2) 1/8 nm a 48 nm 1/8 nm a 48 nm

Limitações da versão de software 1.xx e 2.xx

• O valor para a configuração de curto alcance deve ser menor
ou igual à configuração de longo alcance.

• Com Alcance duplo Ativado e a janela de curto alcance
ativa, o controle Expansão deverá ser desativado no menu
Ecos aprimorados.

Usando escala dupla com scanners SuperHD
Operação de radar com escala dupla em scanners SuperHD.
Ao usar a opção Escala dupla curta, um scanner SuperHD
opera apenas no modo HD. Ao usar a opção Escala dupla
longa, o radar SuperHD opera apenas no modo SuperHD.

Scanner
Modo de Escala
dupla Modo operacional

Matriz aberta SuperHD
de 4 Kw

Longo SuperHD

Curto HD

Matriz aberta SuperHD
de 12 Kw

Longo SuperHD

Curto HD

Ativando a operação do radar de Alcance
duplo
No aplicativo de radar.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Alcance duplo de modo que Ativado esteja

selecionado.
Selecionar Alcance duplo alternará entre alcance duplo
Ativado e Desativado.

Selecionando uma operação de alcance
Com o Alcance duplo definido como ativado e a tela de aplicativo
do radar exibida:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Canal de alcance duplo para alternar entre 1 ou

2, conforme adequado.
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18.13 Velocidade de varredura do
radar
Radares de matriz aberta SuperHD com a versão de software
de 3.23 ou superiores ou cúpulas de radar HD têm suporte para
diversas velocidades de varredura.
A velocidade de varredura do radar é configurada usando o
menu de Configuração do radar. Quando o sistema detecta
um scanner que é capaz de operar tanto em 24 RPM quanto
em 48 RPM, duas opções são fornecidas para a velocidade
do scanner:

• 24 RPM

• Automático

Se você possui um scanner de radar digital que opera somente
a 24 RPM, a opção de velocidade do scanner é desativada. Se
a opção de velocidade do scanner estiver ativada, você deve
selecionar a opção Automático, se desejar usar as velocidades
de varredura mais altas. Essa opção alterna automaticamente
entre as velocidades de varredura de 24 RPM e 48 RPM,
conforme adequado.

Selecionando a velocidade de varredura do
radar
Siga as etapas abaixo para alterar a velocidade do radar.
A opção de velocidade requer uma cúpula HD de 48 RPM
compatível da Raymarine ou um scanner de radar de matriz
aberta SuperHD da Raymarine.
Selecione a velocidade do scanner de radar a partir do aplicativo
de radar.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração do radar.
3. Selecione Velocidade do radar
4. Selecione a velocidade necessária do scanner:

• Automático

• 24 RPM

A opção Automático seleciona automaticamente a velocidade
adequada para seu alcance de radar. A velocidade de 48
RPM é usada a alcances de radar de até 3 mn. Ela fornece
uma taxa de atualização maior, que é útil a uma velocidade
alta ou em áreas em que há um grande número de alvos
de radar. At radar ranges of greater than 3 nm the display
switches the radar speed to 24 RPM.
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18.14 Menu de Configuração do Radar
O menu de configuração do radar permite que você configure o desempenho e o comportamento do scanner do radar.

Função Descrição Opções

Configuração de transmissão
temporizada

Esse item de menu contém um submenu que permite ajustar as opções de
transmissão temporizada:

• Transmissão temporizada

• Período de transmissão

• Período de espera

Transmissão temporizada

• Ativado

• Desativado

Período de transmissão

• 10 varreduras

• 20 varreduras

• 30 varreduras

Período de espera

• 3 minutos

• 5 minutos

• 10 minutos

• 15 minutos

Acertar ajuste Esse item de menu permite ajustar o receptor do scanner do radar para obter
o máximo de retorno no visor. A Raymarine recomenda que essa função
seja definida como Automático. Se você definir essa função como Manual
e ajustar a configuração logo após ligar o scanner do radar, deve ajustá-la
novamente aproximadamente 10 minutos após ligar o scanner, uma vez que a
configuração determinada mudará depois que o magnétron estiver aquecido.

Manual

• Automático

• Manual 0% — 100%

Referência EBL O ponto de medida usado para referência ao medir distâncias usando Linhas
de Rumo Eletrônicas (EBLs) e anéis de alcance no aplicativo cartográfico.
As opções são Relativo ao rumo dos navios ou referido à bússola em graus
Magnéticos — Verdadeiro conforme selecionado no Modo de rumo.

• Relativo

• Mag-Verdadeiro

Curva dos ecos do radar
refletidos no mar

Esse item de menu permite ajustar a Interferência do mar — ecos do radar
das ondas que podem dificultar a detecção de alvos reais. Esses ecos são
conhecidos como "interferência do mar". Diversos fatores podem afetar o
nível de interferência que você vê, incluindo as condições climáticas e do mar
e a altura em que o radar está montado. A curva de interferência do mar
ajusta a sensibilidade do radar à interferência do mar. A configuração mais
inclinada para a curva é 1, e a mais plana é 8.

• Ajustar curva (1 a 8)

Velocidade do scanner Radares de matriz aberta SuperHD com a versão de software 3.23 ou superior
ou cúpulas de radar HD têm suporte para diversas velocidades de varredura:

• 24 RPM

• 48 RPM

Velocidade do scanner

• 24 RPM

• Automático — Essa opção
alterna automaticamente entre
as velocidades de varredura de 24
RPM e 48 RPM, conforme adequado.

Avançado Esse item de menu contém um submenu que permite ajustar as seguintes
opções:

• Alinhamento do rumo

• Exibir tempo

• Supressão de bang principal

• Ajustar definição

• Definição de STC— apenas cúpulas de radar digital não HD

• Redefinir avançado

Alinhamento do rumo

• -180º — 179,5º

Exibir tempo

• 0,415 n m — alcance selecionado

Supressão de bang principal

• Ativado

• Desativado

Ajustar definição

• 0 — 255

Definição de STC

• 0 — 100%

Redefinir avançado

• Sim

• Não

Ajustando o controle de sintonia do radar
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.

2. Selecione Configuração do radar.
3. Selecione Acertar ajuste.
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4. Selecione Acertar ajuste: .
O controle da barra seletora de Acertar ajuste é exibido.

5. Ajuste o controle da barra seletora para a configuração
adequada ou

6. Selecione a caixa Automático para que uma marca de
seleção seja colocada na caixa para ajuste automático.
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18.15 Redefinindo o radar
Para redefinir as configurações do radar para os padrões, siga
as etapas abaixo:
No aplicativo de radar:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração do radar.
3. Selecione Avançada.
4. Selecione Redefinir avançado.

Uma mensagem pop-up de confirmação é exibida.
5. Selecione Sim para confirmar a redefinição.
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Capítulo 19: Aplicativo de dados

Conteúdos do capítulo
• 19.1 Visão geral do aplicativo de dados na página 240

• 19.2 Selecionando páginas de dados usando toque na página 242

• 19.3 Selecionando páginas de dados na página 242

• 19.4 Personalizando seu aplicativo de dados na página 243

• 19.5 Identificação do motor na página 244

• 19.6 Configurando os detalhes do barco na página 246

• 19.7 Configurando a RPM máxima do motor na página 246

• 19.8 Tema de cores na página 247

• 19.9 Configuração de unidades na página 248

• 19.10 Lista de itens de dados na página 249

• 19.11 Redefinindo as leituras mínima e máxima. na página 256

• 19.12 Redefinindo todas as páginas da dados na página 256
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19.1 Visão geral do aplicativo de dados
O aplicativo de Dados permite que você visualize os dados
gerados pelo visor multifuncional ou dados disponíveis no seu
sistema.
Os dados podem ser obtidos de dispositivos conectados usando
protocolos SeaTalkhs, SeaTalkng ou NMEA.

Páginas de dados pré-configuradas
A configuração da página de dados padrão depende do tipo de
barco selecionado durante o assistente de configuração inicial.
Cada página de dados consiste em várias 'células' que exibem
informações.
A configuração padrão da página de dados é mostrada abaixo:

Embarcação a motor Embarcação a vela

Número da
página

Página Número da
página

Página

1/6 Motor 1/5 Motor

2/6 Navegação 2/5 Navegação

3/6 Ambiente 3/5 Velejar

4/6 Pesca 4/5 Ambiente

5/6 Combustível 5/5 Estrada de rodagem

6/6 Estrada de
rodagem

Observação: A seleção da página de dados é uma
configuração local e, portanto, afeta somente o visor
individual sendo usado no momento. Ela não afeta os visores
conectados em rede.

Página de Motor
A página de Motor está disponível para todos os tipos de barco.
Os seletores e o tipo de dados exibido dependem do Número
de motores definido nas configurações de Detalhes do Barco.

Importante: Os dados relevantes de motor devem estar
disponíveis na rede para a página de Motor mostrar os dados
do motor.

Exemplo — página de motor para embarcação de dois
motores.

D13058-1

5

7

6

1 42 3

8 9 10 11 12

1. Seletor combinado de temperatura do líquido de
arrefecimento e pressão do óleo do motor a bombordo

2. Combustível total
3. Economia total do motor
4. Seletor combinado de temperatura do líquido de

arrefecimento e pressão do óleo do motor a estibordo
5. Seletor de RPM do motor a bombordo
6. Seletor de RPM do motor a estibordo
7. Abas de estabilização
8. SOG
9. Alternador a bombordo
10. Barra do leme
11. Alternador a estibordo
12. Profundidade

Página de navegação
A página de Navegação está disponível para todos os tipos de
barco.

D13062-1

5

6

7

8

1 42 3

10 119

1. Rumo
2. Estrada de rodagem
3. Waypoint alvo
4. ETA (horário de chegada estimado) do waypoint
5. Rumo para o waypoint alvo
6. Distância até o waypoint alvo
7. COG
8. SOG
9. VMG até o waypoint
10. Barra do leme
11. Profundidade

Página de Velejar
Quando o tipo de barco tiver sido configurado como um veleiro,
a página Velejar estará disponível no aplicativo de dados.
A página Velejar inclui seletores de bússola e vento que exibem
vários dados projetados especificamente para veleiros.
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D13020-1

3

4

5

7

6

5

1 2

1. Seletor de bússola
2. Seletor de vento
3. Ícone de waypoint— Exibido apenas durante navegação

ativa.
4. Seta de Rumo (vermelho) e de COG (verde)
5. Seta de vento real (amarela)
6. Seta de vento aparente (amarela)
7. Seta de maré (azul)

Página de ambiente
A página de Ambiente está disponível para todos os tipos de
barco.

D13059-1

3

5

7

4

6

8

1 2

9 10

1. Seletor de vento
2. AWAS e AWS
3. Temperatura do ar
4. Temperatura da água
5. Solidificação
6. AWS
7. Deriva
8. TWS
9. Seta de vento real
10. Seta de vento aparente

Página de pesca
A página de Pesca está disponível quando o tipo de barco é
definido para embarcação a motor.

D13060-1

2

4

6

3

5

7

1

1. Temperatura da água

2. Poço vivo

3. Hora

4. Alcance e rumo do waypoint alvo

5. TTG do waypoint

6. SOG

7. Profundidade

Página de Combustível
A página de Combustível está disponível quando o tipo de barco
é definido para embarcação a motor.

D13061-1

3

4 5

1 2

1. Combustível estimado

2. Combustível total

3. Medidor de combustível

4. Combustível (viagem)

5. Economia total do motor

Estrada de rodagem
A página de Estrada de rodagem está disponível para todos
os tipos de barco.

D13063-1

4

3

5

1 2

1. Estrada de rodagem

2. Waypoint alvo

3. Ícone da embarcação

4. Indicador de correção de curso

5. Detalhes de correção de curso
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19.2 Selecionando páginas de
dados usando toque
Você pode navegar em todas as páginas disponíveis usando a
tela sensível ao toque.

D12878-1

No aplicativo de dados:
1. Toque na tela.
2. Deslize o dedo para cima e deixe a tela ir para a próxima

página de dados.
3. Deslize seu dedo para baixo e deixe a tela ir para a página

de dados anterior.

19.3 Selecionando páginas de
dados
Para selecionar páginas de dados usando um visor
multifuncional não sensível ao toque, siga as etapas abaixo.
Do aplicativo de dados:
1. Mova o Joystick para baixo para ir para a próxima página

ou
2. Mova o Joystick para cima para ir para a página anterior.
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19.4 Personalizando seu aplicativo de
dados
Você pode personalizar o aplicativo de dados para mostrar os
dados do sistema e do instrumento de que você precisa.
Além de exibir as páginas de dados configuradas no aplicativo
de dados, também é possível:
• Alterar a ordem em que as páginas de dados aparecem.
• Personalizar o conteúdo das páginas de dados para suas
necessidades.

• Renomear as páginas de dados.
• Adicionar novas páginas de dados personalizadas.
• Excluir páginas de dados existentes.
• Definir os detalhes do barco, como número de motores,
tanques de combustível e baterias.

• Definir o intervalo máximo de RPM do motor.
• Alterar tema de cores.
• Alterar as unidades de medida.
• Redefinir as leituras mínima e máxima.
• Redefinir todas as páginas para o padrão.

Alterando a ordem da página de dados
Você pode alterar a ordem em que as páginas de dados
aparecem.
Do aplicativo de dados:
1. Navegue para a página de dados que deseja mover.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Editar página.

O menu editar página é exibido.
4. Selecione Mover página para cima ou Mover página para

baixo.
Sempre que mover página para cima ou mover página para
baixo for selecionado, a página de dados será movida um
espaço para cima ou para baixo no aplicativo de dados.

Personalizando o conteúdo da página de
dados usando toque
Em visores multifuncionais de tela sensível ao toque, você pode
personalizar um item de dados pressionando e segurando o
item na tela.
No aplicativo de dados:
1. Exiba a página de dados que contém o item de dados que

deseja alterar.
2. Toque e segure o dedo no item de dados.

Depois de cerca de três segundos, o item de dados é
destacado e o menu Selecionar categoria de dados é
exibido.

3. Navegue no menu para localizar o item de dados que deseja
usar.

4. Selecione o item de dados.
O item de dados selecionado agora é exibido no lugar do
item de dados original.

Personalizando o conteúdo da página de
dados
No aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Editar página.
3. Selecione a célula que deseja alterar.
4. Selecione Selecionar categoria de dados.
5. Selecione uma categoria de dados.

Selecionar uma categoria de dados exibirá uma lista de itens
de dados para a categoria.

6. Selecione o item de dados que deseja exibir.
Depois de selecionado, uma marca de seleção será colocada
ao lado do item de dados no menu e a célula na tela exibirá
o novo item de dados.

7. Repita as etapas de 3 a 6 para todos os itens de dados que
deseja alterar.

Renomeando uma página de dados
Do aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Editar página.
3. Selecione Renomear página.

O teclado virtual é exibido.
4. Insira o novo nome para a página de dados.
5. Selecione SALVAR.

Adicionando uma nova página de dados
É possível adicionar suas próprias páginas de dados
personalizadas ao aplicativo de dados. O número total de
páginas de dados, incluindo páginas pré-configuradas, é de 10.
No aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Criar nova página.

Uma lista de layouts de página disponíveis é exibida.
3. Selecione o layout de página desejado.

A nova página é exibida na tela.

4. Selecione a célula em branco no novo layout da página ao
qual deseja adicionar um novo item.

5. Selecione Selecionar categoria de dados.
6. Selecione uma categoria de dados.

Isso exibirá uma lista de itens de dados para a categoria.
7. Selecione o item de dados que deseja exibir.

Depois de selecionado, uma marca mostrará os itens
selecionados, e a célula na tela exibirá o item de dados
selecionado.

8. Repita as etapas de 3 a 6 para todos os itens de dados que
deseja alterar.

9. Selecione Renomear página.
O teclado na virtual é exibido.

10. Insira o novo nome para a página de dados.
11. Selecione SALVAR.

Excluindo uma página de dados
É possível excluir páginas de dados pré-configuradas ou
personalizadas do aplicativo de dados. O número mínimo de
páginas de dados permitidas é de 1.
Do aplicativo de dados:
1. Navegue para a página de dados que deseja excluir.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Excluir página.

A mensagem pop-up de confirmação de exclusão é exibida.
4. Selecione Sim para excluir a página de dados ou Não para

cancelar a ação.

Observação: Não é possível criar uma nova página de motor
com o mesmo layout que as páginas de dados de motor
pré-configuradas.
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19.5 Identificação do motor
Os dados do motor podem ser exibidos no MFD usando o
aplicativo de Dados, que fornece algumas páginas do Motor
predefinidas para exibir alguns dos tipos mais comuns de dados
do motor.

Importante: Antes de poder exibir os dados do motor no
MFD, é preciso:

• Garantir que o MFD esteja executando o software
LightHouse versão 8 ou posterior.

• Consultar as informações importantes sobre
"Instanciamento do motor" e "Assistente de
identificação do motor".

• Fazer as conexões de dados de acordo com as instruções
fornecidas em Instruções de instalação do 87202 ECI.

• Garantir que todos os barramentos de dados estejam
ligados (incluindo barramentos CAN de dados do motor,
gateways e também o barramento do SeaTalkng).

• Iniciar o motor. Certifique-se de seguir quaisquer regras
de sequenciamento aplicáveis, como especificado nas
informações “Instanciamento do motor”.

• Execute o Assistente de identificação do motor para
concluir qualquer "instanciamento" requerido e garanta
que seus motores sejam exibidos na ordem correta no
aplicativo de dados.
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Configuração e definição de instância do motor
Antes de poder exibir dados do motor no MFD, configuração e “definição de instância" podem ser necessárias.

Observação: Configuração e definição de instância do motor NÃO são necessárias para embarcações de um único motor.

A maioria das configurações de dados do motor pode ser definida usando o assistente de "Identificação do Motor" disponível em
MFDs Raymarine executando software LightHouse versão 8 ou posterior. Porém, para algumas instalações de vários motores,
pode ser necessário primeiro providenciar o "instanciamento" correto dos motores pelo representante do motor / revendedor
(designar um ID / endereço único).
A tabela a seguir detalha os diferentes tipos de motores compatíveis e as exigências de configuração para cada um:

O protocolo de
barramento CAN
do motor Número de motores

Configuração do
barramento CAN do
motor

Número de unidades
ECI requeridas

Configuração usando
o assistente no MFD
requerida

Instanciamento
do motor pelo
revendedor é
necessário

NMEA 2000 1 Barramento CAN
simples

1

NMEA 2000 2+ Barramento CAN
simples compartilhado

1

NMEA 2000 2+ Barramento CAN
separado para cada
motor

1 para cada barramento
CAN

J1939 1 Barramento CAN
simples

1

J1939 2+ Barramento CAN
simples compartilhado

1

J1939 2+ Barramento CAN
separado para cada
motor

1 para cada barramento
CAN

Usando o assistente de identificação de
motor
Se os dados do motor forem exibidos na ordem incorreta nas
páginas de dados do motor, é possível corrigir executando o
assistente de identificação de motor.
Na Tela inicial:
1. Selecione Configuração > Configurações do sistema >

Dispositivos externos > Configuração dos motores.
2. Se necessário, altere a quantidade de motores de sua

embarcação selecionando Núm. de motores: e inserindo o
número correto.

É possível selecionar até 5 motores.
3. Selecione Identificar motores.

Importante: É importante que apenas um motor esteja em
funcionamento de cada vez para garantir que o sistema possa
isolar a mensagem de dados do motor correto.

4. Siga as solicitações na tela para concluir o assistente de
identificação de motor.

Os motores que serão incluídos no assistente de
identificação são determinados pelo Número de motores
definido durante a etapa 2 acima.
i. Desligue TODOS os motores da embarcação e selecione

Próximo.

O assistente passará por todos os motores (no máximo
5, conforme definido na etapa 2 acima), de bombordo a
estibordo, em sequência.

ii. Ligue o motor a bombordo e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a bombordo.

iii. Ligue o motor a bombordo central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a bombordo central.

iv. Ligue o motor central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor central.

v. Ligue o motor de estibordo central e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a estibordo central.

vi. Ligue o motor a estibordo e selecione OK.
Agora, o assistente receberá os dados e designará a
instância do motor como o motor a estibordo.

5. Selecione OK na caixa de diálogo de confirmação Identificar
motores.

Agora, os motores serão exibidos no local correto da página
de dados do motor.
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19.6 Configurando os detalhes do
barco
Você pode alterar as configurações da embarcação no menu
Aplicativo de dados.
No aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Detalhes do barco.
3. Selecione Número de motores, Número de tanques de

combustível ou Número de baterias.
4. Selecione 1, 2, 3, 4 ou 5.

Se o número de motores tiver mudado, a página de dados
Motor será redefinida para exibir o número correto de
motores.

19.7 Configurando a RPM máxima do
motor
É possível definir o intervalo máximo de RPM para ser exibido
no item de dados de RPM.
No aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Faixa máx. de RPM (Rotações por Minuto).

Uma lista das configurações de RPM disponíveis é exibida.
3. Selecione a faixa de RPM necessária.

Uma marca será colocada ao lado da faixa de RPM
selecionada no menu e a faixa de RPM na página de dados
do motor será alterada para a nova configuração.

Exemplos

Automático* 10.000 RPM

Observação: *A RPM máxima quando no modo automático
é definida pelo motor.
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19.8 Tema de cores
O tema de cores no aplicativo de Dados pode ser alternado
entre claro e escuro.

Tema
escuro (default)

Tema claro

Alterando o tema de cores
Você pode alterar o tema de cores seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Tema de cores.

Selecionar o tema de cores alternará as cores entre Claro
e Escuro.
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19.9 Configuração de unidades
É possível especificar sua preferência para as unidades de medida que serão usadas em todos os aplicativos.

Item do menu Descrição Opções

Unidades de Distância As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à distância.

• Milhas Náuticas

• NM e m (unidades principais = milhas náuticas,
unidades secundárias = metros)

• Milhas Terrestres

• Quilômetros

Unidades de Velocidade As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à velocidade.

• Nós

• MPH (milhas por hora)

• KPH (quilômetros por hora)

Unidades de profundidade As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à profundidade.

• Pés

• Metros

• Braças

Unidades de temperatura As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à temperatura.

• Fahrenheit

• Celsius

Unidades de Pressão As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à pressão.

• Bar

• PSI

• Quilopascais

Unidades de Volume As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
ao volume.

• Galões americanos

• Galões imperiais

• Litros

Unidades econômicas As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
ao uso de combustível.

• Distância por volume

• Volume por distância

• Litros por 100 km

Unidades de velocidade do vento As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à velocidade do vento.

• Nós

• Metros por segundo.

Alterando as unidades de medida
Você pode alterar as unidades de medida usadas pelo visor
multifuncional.
Do aplicativo de dados:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração de unidades.
3. Selecione o tipo de medição que deseja alterar.
4. Selecione a nova unidade de medida.
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19.10 Lista de itens de dados
As categorias de dados disponíveis para exibir no aplicativo de dados, caixas de dados, barra de dados e barra de dados
expandida são mostradas a seguir. Gráficos de seletor não estão disponíveis em caixas de dados ou barras de dados.
A tabela a seguir mostra os itens de dados disponíveis para cada categoria.

Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Amperagem da
bateria

Temperatura da
bateria

Bateria** Status da bateria

Tensão da bateria

Taxa de giro

Ângulo da quilha

Barco Tipos de dados
gerados pela sua
embarcação. Por
exemplo, níveis do
tanque.

Abas de Ajuste
(apenas aplicativo
de dados)

Profundidade

Profundidade
máxima

Profundidade Dados de
profundidade.

Profundidade
mínima

Registro e viagem

Hodômetro

Viagem

Registro em terra e
viagem

Registro em terra

Percurso em terra 1

Percurso em terra 2

Percurso em terra 3

Distância Tipos de dados
relacionados
à distância
percorrida pela sua
embarcação. Por
exemplo, distância
da viagem.

Percurso em terra 4
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

RPM

RPM e velocidade

Temperatura
do líquido de
arrefecimento

Pressão do líquido
de arrefecimento

Temperatura do
Óleo

Pressão do óleo

Pressão do óleo
e temperatura
do líquido de
arrefecimento

Temperatura do
óleo da transmissão

Pressão do óleo da
transmissão

Engrenagem de
transmissão

Pressão do turbo

Pressão do
combustível

Vazão de
combustível

Fluxo de
combustível (Inst.)

Fluxo de
combustível (méd.)

Horas do motor

Ajuste do motor

Alternador

Motor** Tipos de dados
fornecidos pelos
motores. Por
exemplo, pressão
do óleo.

Carga do motor
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Nível de
combustível (%)

Combustível total
(vol)

Fluxo total de
combustível

Economia

Combustível
restante estimado

Distância até vazio

Tempo até vazio

Combustível usado
(viagem)

Combustível** Tipos de dados
relacionados
ao sistema de
combustível. Por
exemplo, níveis de
combustível.

Combustível usado
(temporada)

Pressão

Temperatura do ar

Temperatura
mínima do ar

Temperatura
máxima do ar

Deriva

Fixo

Fixo e deriva

Sensação térmica
aparente

Sensação térmica
real

Umidade

Ponto de
condensação

Entardecer /
Amanhecer

Temperatura da
água

Temperatura
mínima da água

Ambiente Dados relacionados
ao ambiente.
Por exemplo,
temperatura do
ar.
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Temperatura
máxima da água

Posição da
embarcação

COG e SOG

COG

SOG

SOG máximo

GPS Dados relacionados
a GPS Por
exemplo, posição
da embarcação.

SOG médio

Rumo

Rumo e velocidade
(apenas aplicativos
de dados)

Rumo bloqueado

Erro de rumo
bloqueado

Erro LH e LH
(apenas aplicativo
de dados)

Rumo de amura

Rumo Dados relacionados
ao rumo. Por
exemplo, rumo
bloqueado.

Bússola (apenas
aplicativo de dados)

Posição do cursor
(disponível apenas
na barra de dados
e sobreposição de
dados).

Informações do
cursor (somente
disponível na barra
de dados e na
sobreposição de
dados.)

Erro Transversal de
Rota

Estrada de rolagem
(apenas aplicativo
de dados)

Informações do
waypoint

Nome do waypoint
ativo

Navegação Tipos de dados
relacionados à
navegação. Por
exemplo, rumo
para o waypoint.
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Posição do alvo

Rumo para o
waypoint.

BTW e DTW
(apenas aplicativo
de dados)

Rumo corrigido

CMG e DMG

CMG e VMG
(apenas aplicativo
de dados)

Distância até o
waypoint

Distância corrigida

ETA do waypoint

TTG do waypoint

ETA da rota

TTG da rota

Piloto Dados relacionados
ao piloto. Por
exemplo, leme.

Ângulo do leme

Velocidade

Velocidade máxima

Velocidade média

Velocidade e SOG

VMG a barlavento

Velocidade Dados relacionados
à velocidade. Por
exemplo, VMG
(Velocity Made
Good) para o
waypoint.

VMG ao waypoint

Água potável (%)

Água residual
doméstica (%)

Água negra (%)

Tanques** Dados relacionados
a tanques de água

Poço vivo (%)
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Horário localHora Dados relacionados
à hora. Por
exemplo, horário
local. Data local

AWA

AWA máximo

AWA mínimo

AWS

AWS máximo

AWS mínimo

TWA

TWA máximo

TWA mínimo

TWS

TWS máximo

TWS mínimo

TWD

Vento Cardinal

Vento de Terra

Beaufort

AWA e TWA

AWA e AWS

AWA (CH) e AWS

AWA e VMG

Vento Dados relacionados
ao vento. Por
exemplo, VMG a
barlavento.
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

TWA e TWS

TWA (CH) e TWS

TWA e VMG

GWD e Beaufort

GWD e GWS

Nenhum

Observação: *Seletores e representações gráficas estão disponíveis apenas no aplicativo de dados. As sobreposições de barra
de dados e célula de dados somente podem exibir itens digitais.

Observação: **Os menus Bateria, Motor, Combustível e Tanques exibirão um conjunto de itens de dados por dispositivo
configurado (p. ex., se o sistema tiver sido configurado com três motores, então três conjuntos de itens de dados de motores
serão exibidos).
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19.11 Redefinindo as leituras mínima
e máxima.
As leituras mínima e máxima classificadas no visor podem ser
redefinidas no aplicativo de Dados.
No aplicativo de Dados, com os dados que você deseja redefinir
exibidos na tela:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Redefinições de dados.
3. Selecione o item de dados que deseja redefinir.

A leitura é redefinida.

Observação: Redefinições somente estarão disponíveis
para itens de dados atualmente exibidos na tela.

19.12 Redefinindo todas as páginas
da dados
Você pode redefinir as páginas de dados no aplicativo de dados
para os padrões de fábrica.
1. Selecione Menu.
2. Selecione Redefinir todas as páginas.

A mensagem pop-up de confirmação de redefinição é
exibida.

3. Selecione Sim para redefinir ou Não para cancelar a ação.

Observação: Redefinir todas as páginas restaurará suas
páginas pré-configuradas para as configurações padrão e
removerá quaisquer páginas personalizadas que tenham sido
criadas. O número de motores e as configurações máximas
de RPM não serão alterados durante a redefinição.
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Capítulo 20: Aplicativo de câmera de imagem térmica — câmeras
com panorâmica e inclinação

Conteúdos do capítulo
• 20.1 Visão geral do aplicativo de câmera de imagem térmica na página 258

• 20.2 Imagem da câmera de imagem térmica na página 258

• 20.3 Visão geral dos controles na página 259

• 20.4 Controle da câmera na página 260

• 20.5 Ajustes de imagem na página 262

• 20.6 Realizar panorâmica e inclinar a câmera — nova interface da câmera na página 264

• 20.7 Modos de alta potência e alto torque na página 267

• 20.8 Realizar panorâmica e inclinar a câmera — interface antiga da câmera na página 268
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20.1 Visão geral do aplicativo de
câmera de imagem térmica
O aplicativo de câmera de imagem térmica permite controlar
uma câmera de imagem térmica conectada e exibir suas
imagens no visor multifuncional.
Câmeras de imagem térmica (também conhecida como
infravermelho) permitem que você enxergue claramente em
condições de pouca luz e nenhuma luz. Por exemplo, uma
câmera de imagem térmica pode ajudá-lo a navegar à noite ou
identificar obstáculos em áreas de baixa visibilidade ou mesmo
de total escuridão.
O aplicativo térmico permite:

• Controlar a câmera:

– Panorâmica.

– Inclinação.

– Zoom (alcance).

– Retornar a câmera à posição "inicial" (padrão).

– Definir a câmera para a posição “inicial”.

– Pausar a imagem da câmera.

– Alternar as lentes da câmera entre luz visível e imagem
térmica.

– Alternar o modo de vigilância.

• Ajustar a imagem da câmera:

– Paletas de cores.

– Predefinições de cena.

– Brilho.

– Contraste.

– Cor.

– Polaridade de vídeo (cor de vídeo inversa).

Exibindo o aplicativo da câmera de imagem
térmica
Com a tela inicial em exibição:
1. Selecione um ícone de página que inclui o aplicativo de

câmera de imagem térmica.
O aplicativo de câmera de imagem térmica é exibido.

Observação: Se a tela inicial NÃO incluir um ícone de
página que apresente o aplicativo de câmera de imagem
térmica, você precisará criar um novo ícone de página que
apresentará o aplicativo de câmera de imagem térmica.

20.2 Imagem da câmera de imagem
térmica
A câmera de imagem térmica fornece uma imagem de vídeo
que é exibida no seu visor.

A alimentação de vídeo fornece:
• Imagem térmica.

• Ícones de status/informações do sistema.
Você deve reservar tempo para se familiarizar com a imagem
térmica. Isso o ajudará a obter o máximo do seu sistema:
• Considere cada objeto que você vê em termos de aparência
"térmica", em oposição à aparência que ele tem a "olho nu".
Por exemplo, veja as alterações causadas pelo efeito do
aquecimento do sol. Elas são particularmente evidentes logo
após o pôr do sol.

• Experimente com os modos white-hot e black-hot (vídeo
reverso).

• Experimente olhar para objetos "quentes" (como pessoas),
comparando-os com áreas mais frias nas proximidades.

• Experimente com a câmera para visualização durante o dia.
A câmera pode fornecer melhor visualização durante o dia
em ambientes em que o desempenho de câmeras de vídeo
tradicionais é prejudicado, como em cenas à sombra ou
contra a luz.

Ícones de status da câmera de imagem
térmica
A câmera de imagem térmica inclui ícones para mostrar o status
atual da câmera.

Ícone Descrição

Indicador de direção da câmera.

Posição inicial da câmera.

Câmera pausada.

Modo de pré-configuração de cena para
condições noturnas.

Modo de pré-configuração de cena para
condições de luz do dia.

Modo de pré-configuração de cena para
ancoragem noturna.
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Ícone Descrição

Modo de pré-configuração de cena para
identificar pessoas ou objetos na água.

Modo de Visualização Traseira — a imagem é
girada horizontalmente.

Configuração de zoom: zoom x2.

Configuração de zoom: zoom x4.

Controlador ativo único na rede.

Controladores ativos múltiplos na rede.

PC/laptop detectado na rede.

Modo de ponto desativado.

Modo de ponto ativado.

Estabilização desligada.

Estabilização ligada.

FFC (Correção de Campo Plano)
Periodicamente, a câmera realizará uma Correção de Campo
Plano (FFC). Isso ajustará a imagem térmica para que ela se
adapte à temperatura ambiente atual.
A operação de FFC é indicada por uma pausa momentânea
e um retângulo verde exibido na parte superior esquerda da
imagem de vídeo térmica.

20.3 Visão geral dos controles
A função de câmera de imagem térmica está disponível em
sistemas e visores multifuncionais compatíveis Raymarine. Ele
inclui controles para a câmera de imagem térmica.

Controle giratório Aproximar/afastar a imagem

Joystick • Fazer panorâmica e inclinar a câmera

Observação: Nos visores de tela
sensível ao toque também é possível
usar a tela sensível ao toque para fazer
panorâmica e inclinar a câmera.

• Navegar nos menus

OK Confirmar a seleção de menu

CANCEL / Back Cancelar seleção

RANGE IN / OUT Aproximar/afastar a imagem
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20.4 Controle da câmera

Ativação e espera
Quando o interruptor que conecta a energia à câmera é ativado,
a câmera executará uma sequência de inicialização que dura
cerca de um minuto. Depois disso a câmera entrará no modo
Standby (Espera).
Para que a câmera opere, você deve tirá-la do modo de espera
usando os controles da câmera.

Espera da câmera de imagem térmica
O modo de espera pode ser usado para suspender
temporariamente as funções da câmera quando a câmera não é
necessária por um período prolongado.
Quando no modo de espera, a câmera:

• NÃO fornece uma imagem de vídeo ao vivo.

• Move a câmera para a posição "guardada" (parada) (lentes
voltadas para baixo em direção à base da câmera) para
proteger a parte óptica da câmera.

• Ativa os motores de panorâmica/inclinação para segurar a
câmera no lugar em mares agitados.

Observação: A posição "guardada" (parada) pode ser
configurada usando o menu de configuração da câmera.

Ativando e desativando a espera da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Use o item de menu Espera para colocar ou tirar a câmera

do modo de espera.

Observação: Você também pode usar qualquer um dos
controles da câmera no aplicativo de câmera térmica para
"acordar" a câmera de um modo de espera.

Panorâmica, inclinação e zoom
Os controles da câmera permitem a panorâmica e a inclinação
(elevação) da câmera, bem como zoom (ampliação) da imagem
térmica.

D11973-1

• Panorâmica contínua de até 360°.

• Inclinação (elevar) para ±90° com relação ao horizonte.

• Zoom (ampliar) a imagem da câmera de imagem térmica.

Observação: Variantes estabilizadas das câmeras de
imagem térmica da Série T incluem uma função de zoom
contínuo, variantes não estabilizadas por alternar entre a
ampliação de x2 e x4.

Panorâmica e inclinação da imagem térmica
Em um visor multifuncional de tela sensível ao toque, é possível
realizar panorâmica e inclinar a imagem da câmera térmica
usando a tela sensível ao toque.

Mova seu dedo para cima e para baixo na tela para inclinar
a câmera para cima ou para baixo.

Mova seu dedo para a esquerda e para a direita na tela
para girar a câmera para a esquerda ou para a direita
(panorâmica).

Posição inicial da câmera de imagem térmica
A posição inicial é uma posição pré-configurada para a câmera.
A posição inicial normalmente define um ponto de referência
útil, por exemplo, reto para frente e nivelado com o horizonte.
Você pode definir a posição inicial, conforme o necessário, e
retornar a câmera à posição inicial a qualquer momento.

O ícone home (inicial) aparece na tela momentaneamente
quando a câmera retorna à posição inicial. O ícone pisca
quando uma nova posição inicial é definida.

Redefinindo a câmera de imagem térmica para a posição
inicial
Quando conectado a uma câmera térmica panorâmica de
inclinação, a posição inicial da câmera pode ser definida.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Camera Home (Inicial da Câmera).

A câmera retorna à sua posição inicial definida e o ícone
“Inicial" aparece na tela momentaneamente.

Configurando a posição inicial da câmera de imagem
térmica
Com o aplicativo de câmera de imagem térmica sendo exibido:
1. Use o joystick ou toque na tela para mover a câmera para a

posição desejada.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Configuração da câmera.
4. Selecione Definir posição inicial.

O ícone “Inicial” pisca na tela para indicar que uma nova
posição inicial foi definida.

Pausando a câmera de imagem térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecionar Pausar imagem.
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Modo de vigilância da câmera de imagem
térmica
No modo de vigilância, a câmera faz panorâmicas para a
esquerda e para a direita continuamente.
A câmera continua a fazer panorâmica até que o modo de
vigilância seja desativado ou os controles da câmera serem
usados para movê-la. Quando isso ocorre, a câmera não
retoma automaticamente para o modo de vigilância e o modo
deve ser ativado novamente, se necessário.

Ativando e desativando o modo de vigilância da câmera
térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Use o item de menu Vigilância para selecionar a opção

Ativado ou Desativado, conforme adequado.

Configurações do modo de vigilância
A largura de varredura e a velocidade de varredura podem ser
ajustadas.
Largura de varredura
A largura de varredura determina a distância da panorâmica da
câmera para a direita e para a esquerda no modo de vigilância.

Velocidade de varredura
A velocidade de varredura determina a velocidade da
panorâmica da câmera para esquerda e para a direita no modo
de vigilância.

Configurando a largura de varredura
A largura de varredura do modo de vigilância pode ser ajustada
seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Configurações de vigilância.
4. Selecione Largura de varredura.

As opções de largura de varredura serão exibidas:

• Estreita - A câmera digitalizará aproximadamente 20° à
esquerda e à direita do centro (40° no total).

• Média - A câmera digitalizará aproximadamente 40° à
esquerda e à direita do centro (80° no total).

• Ampla - A câmera digitalizará aproximadamente 80° à
esquerda e à direita do centro (160° no total).

5. Selecione a opção desejada.

Definindo a velocidade de varredura
A velocidade de varredura do modo de vigilância pode ser
ajustada seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Configurações de vigilância.
4. Selecione Velocidade de varredura.

As opções de velocidade de varredura serão exibidas:

• Lento
• Médio
• Rápido

5. Selecione a opção desejada.

Estabilização da câmera de imagem térmica
A câmera de imagem térmica Raymarine T470SC / T473SC
inclui um recurso de estabilização mecânica.
O recurso de estabilização mecânica melhora a estabilidade
da imagem compensando o movimento da embarcação e
mantendo a câmera voltada para o ponto de interesse. A

estabilização mecânica tem dois aspectos: horizontal (azimute)
e vertical (elevação). Por padrão, a estabilização mecânica
é definida para ligada, o que fornece o melhor desempenho
na água quando a embarcação está a caminho e percorrendo
águas agitadas ou em condições com muitas ondas. É possível
desativar ou ativar a estabilização sempre que desejar. Ao
ativar a estabilização total (horizontal e vertical), o ícone de
Stabilization On (no wave) (estabilização ligada - sem ondas)
pisca. Ele não é exibido continuamente, uma vez que esse é
o modo normal de operação. Caso desative a estabilização, o
ícone Stabilization Off (wave) (Estabilização desligada - ondas)
permanece na tela para informá-lo de que a movimentação
da embarcação pode afetar o desempenho da câmera. Esse
não é um modo normal de operação. A estabilização é
automaticamente desativada quando a câmera é guardada, mas
o sistema restaura sua configuração quando a câmera é ligada.
É possível desligar a estabilização horizontal (panorâmica)
enquanto mantém a estabilização de inclinação ao ativar o
modo de ponto.

Ativando/desativando estabilização
Por padrão, a estabilização está ativada. É possível ativar ou
desativar a estabilização a qualquer momento seguindo as
etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Modo de estabilização.

Selecionar Modo de Estabilização Ativa e Desativa a
estabilização.

Modo de ponto da câmera de imagem térmica
O modo de ponto é aplicável apenas a câmeras de imagem
térmica que possuem estabilização mecânica.
Ativar o modo de ponto é significativo apenas quando a
estabilização está habilitada. Ativar o modo de ponto desativa
a estabilização horizontal (panorâmica), ao mesmo tempo em
que retém a estabilização vertical (inclinação). Isso pode ser
útil quando desejar usar a câmera de imagem térmica como
um auxílio à navegação e manter a câmera apontando na
mesma posição com relação à embarcação enquanto ela gira.
Por exemplo, é possível ter a estabilização ativada e definir a
câmera para apontar diretamente para a frente com relação
à frente da embarcação. Se a embarcação estiver virada em
um ângulo agudo sob essas condições, o sensor da câmera
não seguirá a direção da embarcação. Ativar o modo de ponto
mantém a câmera em sincronia com a direção da embarcação
enquanto mantém uma posição de elevação estável. Quando o
modo de ponto estiver ativado, um ícone de bloqueio é exibido.
A posição do azimute da câmera agora está bloqueada para a
base. Ao desativar o modo de ponto, o ícone de desbloqueio
é exibido momentaneamente. A câmera sempre inicia com o
modo de ponto desativado.

Ativando/desativando o modo de ponto
Por padrão, o modo de ponto está desativado. Com a
Estabilização ativada, também é possível ativar o modo de
ponto a qualquer momento seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Modo de ponto.

Selecionar o modo de ponto muda o modo de ponto para
Ligado e Desligado.
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20.5 Ajustes de imagem

Ajustando a imagem da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Adjust Contrast (Ajustar Contraste).
3. Selecione a opção Contrast (Contraste), Brightness (Brilho)

ou Color (Cor), conforme adequado.
O controle de ajuste numérico relevante é exibido.

4. Ajuste o valor conforme o necessário.
5. Selecione Voltar ou Ok para confirmar o novo valor.

Predefinições de cena da câmera de imagem
térmica
As pré-configurações de cena permitem que você selecione
rapidamente a melhor configuração de imagem para as
condições ambientais atuais.
Durante a operação normal, a câmera de imagem térmica se
ajusta automaticamente para fornecer imagem de alto contraste
otimizada para a maioria das condições. As pré-configurações
de Cena fornecem quatro configurações adicionais que podem
oferecer uma imagem melhor em determinadas condições. Os
quatro modos são:

Operação Noturna — modo de pré-configuração de
cena para condições noturnas.

Operação Diurna — modo de pré-configuração de
cena para condições de luz do dia.

Ancoragem Noturna— modo de pré-configuração de
cena para ancoragem noturna.

Pesquisa— modo de pré-configuração para identificar
pessoas ou objetos na água.

Embora os nomes das pré-configurações indiquem o uso
pretendido, condições ambientais diferentes podem tornar outra
configuração preferível. Por exemplo, a pré-configuração de
cena para operação noturna também pode ser útil enquanto
se está em um porto. Pode ser muito útil experimentar as
diferentes predefinições de cena para descobrir a melhor a ser
usada para diferentes condições.

Alterando a pré-configuração de cena da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Use o menu Cena para alternar entre as definições de cena

disponíveis conforme o adequado.

Modos de cor da câmera de imagem térmica
Uma gama de modos de cor está disponível para ajudá-lo a
distinguir objetos na tela em diferentes condições.
Alterar o modo de cor alterna a imagem da câmera térmica entre
um modo de escala de cinza e um ou mais modos de cor. Há
cinco modos de cor disponíveis.
O modo de cor padrão de fábrica é branco, o que pode
aperfeiçoar sua visão noturna. Esse modo padrão pode ser
alterado, se necessário, usando o menu na tela Configuração
de vídeo da câmera.

Observação: Caso tenha a opção Desativar vídeo de
imagem térmica em cores) selecionada no menu na tela
Configuração de vídeo da câmera, somente dois modos de
cor estão disponíveis — escala de cinza e vermelho.

Alterando o modo de cor da câmera de imagem térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:

1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Use o menu Cor para alternar entre as paletas de cores

disponíveis conforme o adequado.

Vídeo reverso da câmera de imagem térmica
Você pode reverter a polaridade da imagem de vídeo para
mudar a aparência de objetos na tela.
A opção de vídeo reverso (polaridade de vídeo) muda a imagem
térmica de white-hot (ou red-hot, se a configuração do modo de
cor estiver ativa) para black-hot. A diferença entre white-hot e
black-hot é mostrada abaixo.

Imagem térmica com white-hot.

Imagem térmica com black-hot.

Pode ser útil experimentar essa opção para encontrar a melhor
configuração para as suas necessidades.

Ativando o vídeo reverso da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Selecione Vídeo reverso.
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Operação de imagem térmica e luz visível
As câmeras de imagem térmica com “carga útil dupla" são
equipadas com duas câmeras: uma câmera de imagem térmica
(infravermelho) e uma câmera de luz visível.

Câmera de imagem térmica
— fornece imagem noturna
com base nas diferenças
de temperatura entre os
objetos. As imagens
térmicas produzem uma
imagem nítida mesmo na
total escuridão.

Câmera de luz visível
— fornece imagem em
preto e branco (escala de
cinzas) durante o dia e
em condições de baixa
luminosidade. Ajuda a
melhorar as habilidades de
navegação em condições
de baixa luminosidade,
por exemplo, durante
as horas de crepúsculo,
ao operar ao longo de
hidrovias intercosteiras e na
proximidade de entradas de
porto.

Observação: O
T470SC e o T473SC
possuem lentes de
zoom contínuo e câmera
colorida.

Alternando entre lentes de câmera de imagem térmica e
luz visível
Com o aplicativo de câmera de imagem térmica sendo exibido:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Use o item de menu de Tipo de imagem para alternar entre

as visualizações de IR e Luz visível, conforme adequado.

Modo de visão traseira da câmera de imagem
térmica.
O modo de visão traseira gira a imagem de vídeo
horizontalmente, fornecendo uma "imagem espelhada".
Isso é útil, por exemplo, em casos em que a câmera está
voltada para trás e você está vendo a imagem em um monitor
voltado para frente.

Ativando o modo de visualização traseira da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Selecione Visão traseira.

Slew to Cue (Girar para o ponto)
Girar para o ponto é um recurso que mantém uma posição ou
objeto selecionado no campo de visão das câmeras de imagem
térmica. As opções de Girar para o ponto estão disponíveis
nos aplicativos de radar e cartográficos como itens do menu de
contexto de alvo.

Observação: Os dados de direção devem estar disponíveis
no sistema para que o recurso Girar para ponto funcione
corretamente.

Para obter detalhes sobre como selecionar um alvo para o qual
"girar", consulte as seções de radar e carta do manual.
A câmera térmica também pode girar automaticamente para:

• Alvo de MOB

• Alvo AIS perigoso

• Alvo MARPA perigoso

As opções para habilitar ou desabilitar as opções de giro
automático estão disponíveis no aplicativo de câmera térmica

Configurando a altura da câmera acima do nível do mar
Para garantir que o alinhamento da câmera de imagem térmica
possa ser definido corretamente, a altura da câmera acima do
nível do mar deve ser definida.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Configurações de giro.

A página de Configurações de Giro é exibida.
4. Selecione Altura da câmera acima do nível do mar.

A pop-up altura da câmera acima do nível do mar é exibida.
5. Ajuste o valor para a configuração necessária.

Alinhando a câmera térmica horizontalmente
Caso perceba que os objetos de girar para ponto estão
consistentemente muito à esquerda ou muito à direita na tela,
é possível fazer ajustes finos ao alinhamento das câmeras
seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Camera Set-up (Configuração da câmera).
3. Selecione Align camera (Alinhar câmera).

A janela pop-up Alinhar câmera com o barco será exibida.
4. Ajuste o valor para a configuração necessária.

Esse valor irá ajustar a posição de deslocamento da câmera
para bombordo ou estibordo.

Alinhando a elevação das câmeras de imagem térmica
Caso perceba que os objetos de girar para ponto estão
consistentemente muito baixos ou muito altos na tela, é possível
fazer ajustes finos ao alinhamento das câmeras seguindo as
etapas abaixo.
No aplicativo da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Alinhar elevação:.

A janela pop-up Alinhar câmera com barco é exibida.
4. Ajuste o valor para a configuração necessária.

Esse valor ajustará a posição de deslocamento da câmera
para bombordo ou estibordo.

Ativando/desativando a opção girar para ponto automático
Na função da câmera de imagem térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração da câmera.
3. Selecione Configurações de giro.

A página de Configurações de giro é exibida incluindo as
seguintes opções de giro automático:

• Giro automático para MOB

• Giro automático para alvo AIS perigoso

• Giro automático para alvo MARPA perigoso

4. Selecione a opção relevante.
Selecionar uma opção na lista fará com que a opção de
giro automático para o item seja alterada para Ativada ou
Desativada.
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20.6 Realizar panorâmica e inclinar a câmera — nova interface da câmera
As opções do menu do aplicativo da câmera de imagem térmica para panorâmica e inclinação da câmera de imagem térmica com
a nova interface da câmera são mostradas abaixo.

Ativar câmera Tira a câmera de imagem térmica do modo de espera (somente disponível quando a câmera está em
espera).

Pausar imagem • Ativado

• Desativado (default)

Inicial da câmera Selecione para voltar a câmera à sua posição inicial.

Opções da imagem Selecione para exibir o submenu de Opções da imagem.

• Cor

– Vermelho

– Escala de cinza

– Arco de brilho

– Arco-íris

– Fusão

• Cena

– Operação noturna

– Armazenamento noturno

– Operação diurna

– Homem ao Mar

• Térmica/visível

• Vídeo reverso

• Visão Traseira

• Vigilância

Ajustar contraste Selecione para exibir o submenu Ajustar contraste.

• Contraste

• Brilho

• Cor

Espera Selecione para colocar a câmera no modo de espera (quando a câmera estiver ativada).

Configuração da câmera Selecione para exibir o menu Configuração da câmera.

• Definir posição inicial

• Configurações de giro

• Alinhar câmera

• Alinhar elevação:

• Configurações de vigilância

• Cor padrão

• Nível do Ícone

• Modo de estabilização

• Modo de ponto

• Modo de esfera para baixo

• Espera com alta potência

• Torque com alta potência

• Ícone de JCU

• Ícone de PC

• Restaurar os padrões de fábrica

• Calibrar plataforma
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Menu de configuração da câmera

Definir posição inicial Define a posição atual da câmera como a posição
Inicial da câmera.

Configurações de giro Fornece opções de giro automático e
configurações de alinhamento da câmera.

• Giro automático para MOB

• Giro automático para alvo AIS perigoso

• Giro automático para alvo MARPA perigosos

• Altura da câmera acima do nível do mar

Alinhar câmera Permite a realização de alterações ao alinhamento
horizontal da câmera.

Alinhar elevação Permite alterações ao alinhamento (vertical) da
elevação da câmera.

Configurações de vigilância Permite definir a velocidade e largura que a
câmera varrerá quando no modo de vigilância.

• Velocidade de varredura

– Lenta

– Média

– Rápida

• Largura de varredura

– Estreita

– Média

– Larga

Cor padrão Ativa a seleção da paleta de cores padrão • Vermelho

• Escala de cinza

• Arco de brilho

• Arco-íris

• Fusão

Nível do Ícone Ativa a seleção do nível dos ícones exibidos na
tela.

• Nenhum

• Mínimo

• Todos

Modo de estabilização Ativa e desativa o modo de estabilização.

Observação: Disponível somente em
variantes estabilizadas das câmeras da Série T.

• Ativado (default)

• Desativado

Modo de ponto Ativa e desativa o modo de ponto. • Ativado

• Desativado (default)

Modo de esfera para baixo Esta opção deve ser ativada quando a câmera for
montada de cabeça para baixo na configuração
de 'esfera para baixo'.

• Ativado

• Desativado (default)

Espera com alta potência Esta opção controla a quantidade de energia
usada para manter a câmera na posição enquanto
ela está no modo de espera. Com a configuração
ativada, a câmera consumirá mais energia, mas
ajudará a garantir que a câmera seja mantida no
lugar em mares agitados.

• Ativado (default)

• Desativado

Torque com alta potência Esta opção controla a quantidade de energia
usada manter a câmera fixa enquanto estiver
em uso. Com a configuração ativada, a câmera
consumirá mais energia, mas ajudará a garantir
que a câmera seja mantida no lugar em mares
agitados. O modo Torque com alta potência
pode ser útil para barcos a motor que operam a
velocidades mais altas e experimentam ambientes
de alto impacto e podem aceitar consumo de
energia mais alto.

• Ativado (default)

• Desativado

Ícone de JCU Mostra ou oculta o ícone de JCU conectado na
tela.

• Ativado (default)

• Desativado

Ícone de PC Mostra ou oculta o ícone de PC conectado na tela. • Ativado (default)

• Desativado
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Restaurar os padrões de fábrica Permite restaurar as configurações da câmera
para os valores padrão de fábrica.

Calibrar plataforma A opção calibrar plataforma reinicializa o
mecanismo de panorâmica e inclinação na
câmera térmica.

Observação: As opções de menu da câmera de imagem térmica disponíveis dependem da versão do software no visor
multifuncional e câmera de imagem térmica. Se as opções forem diferentes das listadas acima, consulte o manual que
acompanha a câmera térmica e/ou o manual de operações e instalação que acompanha o visor multifuncional.
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20.7 Modos de alta potência e alto
torque
Estado da
câmera

Configuração da
câmera

Carga útil
dupla

Carga útil
única

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

22W 17,4W

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

8W 7,4W

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) OFF
(DESATIVADO)

13W 13W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) OFF
(DESATIVADO)

8W 7,4W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO) ou OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

30W 19,4W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO) ou OFF
(DESATIVADO)

• Modo Alto Torque
DESATIVADO

20W 16,5W
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20.8 Realizar panorâmica e inclinar a câmera — interface antiga da câmera
As opções do menu do aplicativo da câmera de imagem térmica para panorâmica e inclinação da câmera de imagem térmica com
a interface antiga da câmera são mostradas abaixo.

Ativar câmera Tira a câmera de imagem térmica do modo de espera (somente disponível quando a câmera está em
espera).

Pausar imagem • Ativado

• Desativado (default)

Inicial da câmera Selecione para voltar a câmera à sua posição inicial.

Opções da imagem Selecione para exibir o submenu de Opções da imagem.

• Cor

– Vermelho

– Escala de cinza

– Arco de brilho

– Arco-íris

– Fusão

• Cena

– Operação noturna

– Armazenamento noturno

– Operação diurna

– Homem ao Mar

• Térmica/visível

• Vídeo reverso

• Visão Traseira

• Vigilância

Ajustar contraste Selecione para exibir o submenu Ajustar contraste.

• Contraste

• Brilho

• Cor

Espera Selecione para colocar a câmera no modo de espera (quando a câmera estiver ativada).

Configuração da câmera Selecione para exibir o menu Configuração da câmera.

• Definir posição inicial

• Menu da Câmera — (menu de exibição na tela (OSD))

• Alinhar câmera

Menu de configuração da câmera

Definir posição inicial Define a posição atual da câmera como a posição Inicial da câmera.

Menu da câmera Fornece acesso às opções de menu de exibição na tela (OSD) da câmera.

Alinhar câmera Permite a realização de alterações ao alinhamento horizontal da câmera.

Observação: As opções de menu da câmera de imagem térmica disponíveis dependem da versão do software no visor
multifuncional e câmera de imagem térmica. Se as opções forem diferentes das listadas acima, consulte o manual que
acompanha a câmera térmica e/ou o manual de operações e instalação que acompanha o visor multifuncional.

Observação: Pode ser possível atualizar sua câmera para a nova interface da câmera. Entre em contato com o revendedor
Raymarine para obter detalhes.

Opções de menu do OSD
Menus de configuração
Os menus de configuração oferecem diversas ferramentas e
definições para configurar a câmera de imagem térmica.
Os menus podem ser acessados de qualquer controlador no
sistema. Os menus são sobrepostos em uma imagem de vídeo.

Observação: Os menus na tela aparecem apenas na
imagem da câmera térmica. Eles não estão disponíveis na
visualização da imagem em luz visível (em modelos de carga
útil dupla).
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Menus disponíveis

Enable Point Mode
/ Disable Point
Mode

Selecionar o Enable Point Mode (Ativar modo
de ponto) ativará o modo de ponto, e selecionar
Disable Point Mode (Desativar modo de ponto)
desativará o modo de ponto. Aplica-se apenas a
modelos com estabilização mecânica.

Video Setup Este menu é usado para definir as opções de
configuração de vídeo.

Set Symbology Configurações associadas aos ícones de status.

User
Programmable
Button

Configurar o botão USER no JCU.

System Setup Configurações para otimizar a operação para este
sistema / instalação em particular.

About / Help Informações e úteis e restauração da configuração
dos padrões de fábrica.

Exit Cancela o menu na tela.

Menu de configuração de vídeo

Item do menu /
Descrição Configuração / Operação

Set Thermal Color
Default

Isso salva a configuração de cor atual como o
valor padrão.

Set Reverse Video ou
Definir polaridade do
vídeo

Isso alterna a imagem em infravermelho entre
white-hot (ou red-hot, se estiver visualizando
uma imagem colorida) e black-hot.

Enable / Disable Color
Thermal Video

Ativar ou desativar as paletas de cor térmica:

• Ativado – As paletas de cor Escala de cinzas,
Vermelho, Sépia, Arco-íris e Fusão estão
disponíveis.

• Desativado – Apenas as paletas Escala de
cinzas e Vermelho estão disponíveis.

Display Test Pattern Use o padrão de teste do visor ao definir as
configurações de cor / contraste para seu visor
ou monitor específico. Você pode alternar entre
os quatro padrões disponíveis.

Exit

Definir o menu de simbologia

Item do menu /
Descrição Configurações / Operação

Enable / Disable PC
Icon

• Enabled (Ativado) – O ícone de PC é exibido
sempre que um PC é detectado na rede.

• Disabled (Desativado) – O ícone de PC não
é exibido.

Enable / Disable JCU
Icon

• Enabled (Ativado) – O ícone do JCU é
exibido sempre que um JCU é detectada na
rede.

• Disabled (Desativado) – O ícone do JCU não
é exibido.

Display All Icons Ao selecionar esse item de menu, todos os
ícones disponíveis são ativados.

Display Minimal
Icons (Exibir ícones
mínimos)

Ao selecionar esse item de menu, a atividade
do ícone é reduzida:

• Os ícones Position (Posição), Zoom,
Rearview (Visão traseira), Pause (Pausa),
Stabilization disabled (Estabilização
desativada) e Point Mode enabled (Modo de
ponto ativado) não são afetados.

• Os ícones Home (Inicial) e Scene (Cena) são
exibidos apenas momentaneamente.

• Outros ícones não são mostrados.

Item do menu /
Descrição Configurações / Operação

Hide All Icons Selecionar essa opção oculta todos os ícones,
exceto:

• Indicador de posição

• Modo de visão traseira ativado

• Estabilização desativada

• Modo de ponto ativado

Exit Retorna ao menu principal

Menu Surveillance mode (Modo de vigilância)

Item do menu /
Descrição Configurações / Operação

Scan Width Essa configuração determina a distância da
panorâmica da câmera para a direita e para
a esquerda no modo de vigilância. Selecione
entre:

• Narrow A câmera digitalizará
aproximadamente 20º à esquerda e à
direita do centro (40º no total).

• Medium A câmera digitalizará
aproximadamente 40º à esquerda e à
direita do centro (80º no total). Ou

• Wide A câmera digitalizará aproximadamente
80º à esquerda e à direita do centro (160º
no total).

Scan Speed Esta opção determina a velocidade da
panorâmica da câmera para esquerda e para a
direita no modo de vigilância. Selecione entre:

• Slow

• Medium

• Fast

Exit

Menu System Setup (Configuração do Sistema)

Item do menu /
Descrição Configurações / Operação

Enable / Disable
Ball-Down Installation

Esta opção de menu deve ser ativada quando a
câmera for montada de cabeça para baixo na
configuração "ball-down".

Enable / Disable
Twist-to-Pan mode

Esta opção de menu muda as funções de
panorâmica e zoom dos controles do JCU da
seguinte forma:
Enabled (Ativado) — Faz panorâmica com a
câmera girando o Puck (cursor digitalizador)
no sentido horário ou anti-horário, aumenta
e diminui o zoom pressionando o cursor
digitalizador para dentro e puxando-o para fora.
(Essa é uma operação padrão do JCU).
Disabled (Desativado) — Faz panorâmica da
câmera movendo o Puck (cursor digitalizador)
para a esquerda ou para a direita, aumenta
e diminui o zoom girando o Puck (cursor
digitalizador) no sentido horário ou anti-horário.
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Item do menu /
Descrição Configurações / Operação

Enable / Disable High
Power Standby

Esta opção controla a quantidade de energia
usada para manter a câmera na posição
enquanto ela está no modo Standby (Espera).
A configuração ativada consumirá mais energia,
mas ajudará a garantir que a câmera seja
mantida no lugar em mares agitados.

Observação: Se a câmera se mover
quando estiver no modo de espera (devido a
choque ou vibração), a configuração Home
(Inicial) ou o indicador Position (Posição)
pode precisar de realinhamento (redefinir a
câmera para realinhar).

Enable / Disable High
Motor Torque

Esta opção controla a quantidade de energia
usada para segurar a câmera firme enquanto
estiver em uso. A configuração ativada
consume mais energia, mas ajuda a garantir
que a câmera seja mantida no lugar em mares
agitados.
O modo High Motor Torque (Alto torque de
motor) pode ser útil para barcos a motor
que operam a velocidades mais altas e
experimentam ambientes de alto impacto e
podem aceitar consumo de energia mais alto.

Observação: Se a câmera se mover
devido a choque ou vibração, a configuração
Home (Inicial) ou o indicador Position
(Posição) pode precisar de realinhamento
(redefinir a câmera para realinhar).

Enable / Disable
Rearview Mode

Quando esta opção é ativada, a imagem da
câmera é revertida e uma imagem espelhada
será visualizada no visor.

Enable / Disable
Stabilization

Quando essa posição está ativada, a
estabilização horizontal e vertical é ativada.
Aplica-se apenas a T470SC.

Set Stow Position Esta opção define a posição atual como a
posição Stow (Proteção). A câmera se move
para a posição de proteção sempre que é
desligada ou colocada no modo Standby
(Espera).

Name Camera Use esta opção para definir o nome da câmera.

Surveillance mode Esta opção permite definir a largura e a
velocidade da digitalização quando no modo
de vigilância.

Exit Sair para o menu principal.

Uso de energia de alta potência/alto torque

Estado da
câmera

Configuração da
câmera

Carga útil
dupla

Carga útil
única

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

22W 17,4W

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

8W 7,4W

Estado da
câmera

Configuração da
câmera

Carga útil
dupla

Carga útil
única

Espera • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) OFF
(DESATIVADO)

13W 13W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) OFF
(DESATIVADO)

8W 7,4W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO) ou OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) ON
(ATIVADO)

30W 19,4W

Em uso • Modo High Power
(Alta Potência) ON
(ATIVADO) ou OFF
(DESATIVADO)

• Modo High Torque
(Alto Torque) OFF
(DESATIVADO)

20W 16,5W

Menu User Programmable Button (Botão Programável pelo
Usuário)
Use esse menu para configurar o botão USER no JCU.

Item do menu /
Descrição USER operação do botão

Configurações de
pesquisa

O botão USER definirá a cena da câmera para
o modo Search (Pesquisa).

Switch Thermal / VIS
Video (Alternar vídeo
térmico / VIS)
(Modelos de carga útil
dupla apenas)

O botão USER alternará entre as imagens de
câmera Térmica e Pouca Luz.

Hide / Show All Icons O botão USER alternará entre as configurações
Show icon (Exibir ícone) e Hide icon (Ocultar
ícone).

Reverse Video O botão USER alternará entre a imagem
térmica White-hot e Black-hot (reverso).

Rearview Mode O botão USER ligará e desligará o modo
Rearview (Visão traseira).

Surveillance Mode O botão USER ligará e desligará o modo
Surveillance (Vigilância).

Point Mode O botão USER ligará e desligará o modo Point
(Ponto).

Exit (Sair) Retorna ao menu principal
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Capítulo 21: Aplicativo de câmera de imagem térmica — câmeras
de montagem fixa

Conteúdos do capítulo
• 21.1 Visão geral do aplicativo de câmera de imagem térmica na página 272

• 21.2 Imagem da câmera de imagem térmica na página 272

• 21.3 Visão geral dos controles na página 273

• 21.4 Controle da câmera na página 274

• 21.5 Ajustes de imagem na página 274

• 21.6 Menu da câmera de montagem fixa na página 276
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21.1 Visão geral do aplicativo de
câmera de imagem térmica
O aplicativo de câmera de imagem térmica permite controlar
uma câmera de imagem térmica conectada e exibir suas
imagens no visor multifuncional.
Câmeras de imagem térmica (também conhecida como
infravermelho) permitem que você enxergue claramente em
condições de pouca luz e nenhuma luz. Por exemplo, uma
câmera de imagem térmica pode ajudá-lo a navegar à noite ou
identificar obstáculos em áreas de baixa visibilidade ou mesmo
de total escuridão.
O aplicativo térmico permite:

• Controlar a câmera:

– Zoom (alcance).

– Pausar a imagem da câmera.

• Ajustar a imagem da câmera:

– Paletas de cores.

– Predefinições de cena.

– Brilho.

– Contraste.

– Cor.

– Polaridade de vídeo (cor de vídeo inversa).

Exibindo o aplicativo da câmera de imagem
térmica
Com a tela inicial em exibição:
1. Selecione um ícone de página que inclui o aplicativo de

câmera de imagem térmica.
O aplicativo de câmera de imagem térmica é exibido.

Observação: Se a tela inicial NÃO incluir um ícone de
página que apresente o aplicativo de câmera de imagem
térmica, você precisará criar um novo ícone de página que
apresentará o aplicativo de câmera de imagem térmica.

21.2 Imagem da câmera de imagem
térmica
A câmera de imagem térmica fornece uma imagem de vídeo
que é exibida no seu visor.

A alimentação de vídeo fornece:
• Imagem térmica.

• Ícones de status/informações do sistema.
Você deve reservar tempo para se familiarizar com a imagem
térmica. Isso o ajudará a obter o máximo do seu sistema:
• Considere cada objeto que você vê em termos de aparência
"térmica", em oposição à aparência que ele tem a "olho nu".
Por exemplo, veja as alterações causadas pelo efeito do
aquecimento do sol. Elas são particularmente evidentes logo
após o pôr do sol.

• Experimente com os modos white-hot e black-hot (vídeo
reverso).

• Experimente olhar para objetos "quentes" (como pessoas),
comparando-os com áreas mais frias nas proximidades.

• Experimente com a câmera para visualização durante o dia.
A câmera pode fornecer melhor visualização durante o dia
em ambientes em que o desempenho de câmeras de vídeo
tradicionais é prejudicado, como em cenas à sombra ou
contra a luz.

Ícones de status da câmera de imagem
térmica
A câmera de imagem térmica inclui ícones para mostrar o status
atual da câmera.

Ícone Descrição

Câmera pausada.

Modo de pré-configuração de cena para
condições noturnas.

Modo de pré-configuração de cena para
condições de luz do dia.

Modo de pré-configuração de cena para
ancoragem noturna.

Modo de pré-configuração de cena para
identificar pessoas ou objetos na água.

Modo de Visualização Traseira — a imagem é
girada horizontalmente.
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Ícone Descrição

Configuração de zoom: zoom x2.

Configuração de zoom: zoom x4.

Controlador ativo único na rede.

Controladores ativos múltiplos na rede.

PC/laptop detectado na rede.

FFC (Correção de Campo Plano)
Periodicamente, a câmera realizará uma Correção de Campo
Plano (FFC). Isso ajustará a imagem térmica para que ela se
adapte à temperatura ambiente atual.
A operação de FFC é indicada por uma pausa momentânea
e um retângulo verde exibido na parte superior esquerda da
imagem de vídeo térmica.

21.3 Visão geral dos controles
A função de câmera de imagem térmica está disponível em
sistemas e visores multifuncionais compatíveis Raymarine. Ele
inclui controles para a câmera de imagem térmica.

Controle giratório Aproximar/afastar a imagem

OK Confirmar a seleção de menu.

Joystick Navegar nos menus.

CANCEL / Back Cancelar seleção.

RANGE IN / OUT Aproximar/afastar a imagem
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21.4 Controle da câmera

Ativação e espera
Quando o interruptor que conecta a energia à câmera é ativado,
a câmera executará uma sequência de inicialização que dura
cerca de um minuto. Depois disso a câmera entrará no modo
Standby (Espera).
Para que a câmera opere, você deve tirá-la do modo de espera
usando os controles da câmera.

Espera da câmera de imagem térmica
O modo de espera pode ser usado para suspender
temporariamente as funções da câmera quando a câmera não é
necessária por um período prolongado.
Quando no modo de espera, a câmera não fornece uma imagem
de vídeo ao vivo.

Ativando e desativando a espera da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Use o item de menu Espera para colocar ou tirar a câmera

do modo de espera.

Observação: Você também pode usar qualquer um dos
controles da câmera no aplicativo de câmera térmica para
"acordar" a câmera de um modo de espera.

Pausando a câmera de imagem térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecionar Pausar imagem.

21.5 Ajustes de imagem

Ajustando a imagem da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Adjust Contrast (Ajustar Contraste).
3. Selecione a opção Contrast (Contraste), Brightness (Brilho)

ou Color (Cor), conforme adequado.
O controle de ajuste numérico relevante é exibido.

4. Ajuste o valor conforme o necessário.
5. Selecione Voltar ou Ok para confirmar o novo valor.

Predefinições de cena da câmera de imagem
térmica
As pré-configurações de cena permitem que você selecione
rapidamente a melhor configuração de imagem para as
condições ambientais atuais.
Durante a operação normal, a câmera de imagem térmica se
ajusta automaticamente para fornecer imagem de alto contraste
otimizada para a maioria das condições. As pré-configurações
de Cena fornecem quatro configurações adicionais que podem
oferecer uma imagem melhor em determinadas condições. Os
quatro modos são:

Operação Noturna — modo de pré-configuração de
cena para condições noturnas.

Operação Diurna — modo de pré-configuração de
cena para condições de luz do dia.

Ancoragem Noturna— modo de pré-configuração de
cena para ancoragem noturna.

Pesquisa— modo de pré-configuração para identificar
pessoas ou objetos na água.

Embora os nomes das pré-configurações indiquem o uso
pretendido, condições ambientais diferentes podem tornar outra
configuração preferível. Por exemplo, a pré-configuração de
cena para operação noturna também pode ser útil enquanto
se está em um porto. Pode ser muito útil experimentar as
diferentes predefinições de cena para descobrir a melhor a ser
usada para diferentes condições.

Alterando a pré-configuração de cena da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Use o menu Cena para alternar entre as definições de cena

disponíveis conforme o adequado.

Modos de cor da câmera de imagem térmica
Uma gama de modos de cor está disponível para ajudá-lo a
distinguir objetos na tela em diferentes condições.
Alterar o modo de cor alterna a imagem da câmera térmica entre
um modo de escala de cinza e um ou mais modos de cor. Há
cinco modos de cor disponíveis.
O modo de cor padrão de fábrica é branco, o que pode
aperfeiçoar sua visão noturna. Esse modo padrão pode ser
alterado, se necessário, usando o menu na tela Configuração
de vídeo da câmera.

Observação: Caso tenha a opção Desativar vídeo de
imagem térmica em cores) selecionada no menu na tela
Configuração de vídeo da câmera, somente dois modos de
cor estão disponíveis — escala de cinza e vermelho.

Alterando o modo de cor da câmera de imagem térmica
Exibindo o aplicativo de câmera térmica:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
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3. Use o menu Cor para alternar entre as paletas de cores
disponíveis conforme o adequado.

Vídeo reverso da câmera de imagem térmica
Você pode reverter a polaridade da imagem de vídeo para
mudar a aparência de objetos na tela.
A opção de vídeo reverso (polaridade de vídeo) muda a imagem
térmica de white-hot (ou red-hot, se a configuração do modo de
cor estiver ativa) para black-hot. A diferença entre white-hot e
black-hot é mostrada abaixo.

Imagem térmica com white-hot.

Imagem térmica com black-hot.

Pode ser útil experimentar essa opção para encontrar a melhor
configuração para as suas necessidades.

Ativando o vídeo reverso da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Selecione Vídeo reverso.

Modo de visão traseira da câmera de imagem
térmica.
O modo de visão traseira gira a imagem de vídeo
horizontalmente, fornecendo uma "imagem espelhada".
Isso é útil, por exemplo, em casos em que a câmera está
voltada para trás e você está vendo a imagem em um monitor
voltado para frente.

Ativando o modo de visualização traseira da câmera térmica
Exibindo o aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Opções de imagem.
3. Selecione Visão traseira.
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21.6 Menu da câmera de montagem fixa
As opções do menu da câmera de imagem térmica para uma câmara térmica de montagem fixa são mostradas abaixo.

Ativar câmera Tira a câmera de imagem térmica do modo de espera (somente disponível
quando a câmera está em espera).

Pausar imagem • Ativado

• Desativado (default)

Opções da imagem Selecione para exibir o submenu de Opções da imagem.

• Cor

– Vermelho

– Escala de cinza

– Arco de brilho

– Arco-íris

– Fusão

• Cena

– Operação noturna

– Armazenamento noturno

– Operação diurna

– Homem ao Mar

• Vídeo reverso

• Visão Traseira

Ajustar contraste Selecione para exibir o submenu Ajustar contraste.

• Contraste

• Brilho

• Cor

Espera Selecione para colocar a câmera no modo de espera (quando a câmera
estiver ativada).

Configuração da câmera Selecione para exibir o menu Configuração da câmera.

• Cor padrão

• Nível do Ícone

• Modo de esfera para baixo

• Espera com alta potência

• Ícone de JCU

• Ícone de PC

• Restaurar os padrões de fábrica

Menu de configuração da câmera

Cor padrão Ativa a seleção da paleta de cores padrão • Vermelho

• Escala de cinza

• Arco de brilho

• Arco-íris

• Fusão

Nível do Ícone Ativa a seleção do nível dos ícones exibidos na
tela.

• Nenhum

• Mínimo

• Todos

Modo de esfera para baixo Esta opção deve ser ativada quando a câmera for
montada de cabeça para baixo na configuração
de 'esfera para baixo'.

• Ativado

• Desativado (default)

Espera com alta potência Esta opção controla a quantidade de energia
usada para manter a câmera na posição enquanto
ela está no modo de espera. Com a configuração
ativada, a câmera consumirá mais energia, mas
ajudará a garantir que a câmera seja mantida no
lugar em mares agitados.

• Ativado (default)

• Desativado
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Ícone de JCU Mostra ou oculta o ícone de JCU conectado na
tela.

• Ativado (default)

• Desativado

Ícone de PC Mostra ou oculta o ícone de PC conectado na tela. • Ativado (default)

• Desativado

Restaurar os padrões de fábrica Permite restaurar as configurações da câmera
para os valores padrão de fábrica.

Observação: As opções de menu da câmera de imagem térmica disponíveis dependem da versão do software no visor
multifuncional e da câmera de imagem térmica. Se as opções forem diferentes das listadas acima, consulte o manual que
acompanha a câmera térmica e/ou o manual de operações e instalação que acompanha o visor multifuncional.
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Capítulo 22: Aplicativo de câmera

Conteúdos do capítulo
• 22.1 Visão geral do aplicativo de câmera na página 280

• 22.2 Ciclagem da câmera na página 281

• 22.3 Nomeando os feeds de câmera/vídeo na página 282

• 22.4 Ajustando a imagem do vídeo na página 282

• 22.5 Selecionando o formato na página 283

• 22.6 Selecionando um local para armazenar gravações na página 283

• 22.7 Gravar e reproduzir na página 284

• 22.8 Tirando fotos na página 285
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22.1 Visão geral do aplicativo de
câmera
É possível visualizar uma alimentação de câmera ou vídeo
conectada diretamente ao seu visor multifuncional usando a(s)
entrada(s) de vídeo ou alimentações da câmera IP que estão
disponíveis na sua rede.
O aplicativo de Câmera pode ser usado para:

• Exibir feeds da câmera ao vido.

• Alternar automaticamente entre os feeds de câmera
disponíveis.

• Se for suportado por sua câmera, é possível ajustar o brilho,
contraste, a cor e o formato da imagem do vídeo.

• Gravar um feed de câmera IP ao vivo.

• Reproduzir uma filmagem de câmera IP gravada.

• Visualizar o feed da câmera 1 enquanto grava o feed de uma
segunda câmera IP.

• Abrir um aplicativo diferente enquanto grava o feed de uma
câmera IP.

• Tirar fotos de um feed de câmera IP.

• Visualizar imagens.

Observação: As funções de gravação e fotos estão
disponíveis apenas em feeds de câmera IP.

D12881-1

7 8

6

1 2 3 4 5

1 Número do feed da câmera – indica o feed atual e o número
de feeds disponíveis.

2 Status de gravação – indica que o aplicativo de câmera está
gravando e o tempo decorrido no momento.

3 Nome da câmera – indica o nome da câmera exibida no
momento.

4 Gravação – indica se o aplicativo de câmera está gravando e
qual feed está sendo gravado.

5 Menu – Abre o menu principal do aplicativo de câmera.

6 Ciclo – indica se a ciclagem de feed está ligada ou desligada.

7 *Gravar vídeo – ícone temporário na tela para iniciar/parar
gravação.

8 *Tirar foto – ícone temporário na tela para tirar uma foto.

Observação: * Somente disponível em visores com tela
sensível ao toque.

Observação: O visor multifuncional deve estar ligado antes
que quaisquer câmeras IP em rede sejam energizadas. É
necessário habilitar o visor multifuncional para atribuir à(s)
câmera(s) IP um endereço IP válido.

Observação: Se a câmera IP não for detectada pelo visor
multifuncional, tente desligar e ligar a câmera IP com o visor
multifuncional ligado.

Observação: Para obter informações sobre como conectar
a câmera/fonte de vídeo e sobre os formatos de vídeo
compatíveis, consulte a seção Capítulo 4 Cabos e conexões.

Alterando a alimentação de vídeo/câmera
Em um visor da Nova Série a ou Nova Série e, se mais de
uma alimentação estiver disponível, é possível trocar qual
alimentação é exibida na tela, usando o toque.

D12598-1

No aplicativo de câmera.
1. Toque e mova o dedo para cima para ir para a próxima

alimentação de vídeo.
2. Toque e mova o dedo para baixo para exibir a alimentação

de vídeo anterior.

Alterando a alimentação de vídeo/câmera
Em um visor da Nova Série c ou Nova Série e, se mais de uma
alimentação estiver disponível, é possível trocar a alimentação
sendo exibida na tela usando o joystick.
Do aplicativo de câmera:
1. Mova o Joystick para baixo para exibir a próxima

alimentação de vídeo.
2. Mova o Joystick para cima para exibir a alimentação de

vídeo anterior.

Alterando a alimentação de vídeo/câmera
usando o menu
Em todas as variantes do visor, quando mais de uma
alimentação estiver disponível, é possível trocar a visualização
da alimentação usando o menu.
No aplicativo de câmera com uma alimentação de câmera/vídeo
exibida:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Câmera.
3. Selecione a alimentação de câmera que deseja exibir na tela.
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22.2 Ciclagem da câmera
Quando várias alimentações de câmera/vídeo estiverem
disponíveis, o aplicativo de câmera pode ser configurado
automaticamente para alternar pelas alimentações disponíveis
ao intervalo de tempo especificado.
Com a ciclagem da câmera ligada, o aplicativo de câmera
irá alternar pelas entradas de vídeo disponíveis no visor e
alimentações de câmera IP em rede. As alimentações irão
alternar na ordem em que aparecem no menu de Seleção de
câmera: Menu > Câmera. Alimentações de entrada de vídeo
diretas aparecerão primeiro e então quaisquer alimentações da
câmera IP em rede. Quando a alimentação final na lista tiver
sido exibida, o aplicativo de câmera voltará para a primeira
alimentação na lista.
A ciclagem de câmera alternará pelas entradas de vídeo
de visores multifuncionais disponíveis mesmo se nenhuma
alimentação estiver conectada à entrada. Quando nenhuma
alimentação está presente em uma entrada de vídeo, durante a
ciclagem, a alimentação de entrada de vídeo aparecerá como
uma tela azul. Você pode escolher se deseja ou não que as
entradas de vídeo apareçam durante a ciclagem da câmera.
O intervalo de tempo pelo qual cada feed é exibido antes de
trocar para o próximo feed pode ser ajustado.

Ativando o ciclo da câmera
Para ativar o recurso de ciclo da câmera, siga as etapas abaixo.
Do aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ciclo da câmera.
3. Selecione Ciclo da câmera de modo que Ativado esteja

destacado
Selecionar o Ciclo da câmera alternará entre Ativado e
Desativado.

Quando o menu é fechado, o aplicativo da câmera alternará
entre todas as alimentações disponíveis no intervalo definido.

Configurando o intervalo de tempo para o
ciclo da câmera
O intervalo de tempo de exibição da alimentação de vídeo pode
ser configurado seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo da câmera, com o Ciclo da câmera ligado:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ciclo da câmera.
3. Selecione Intervalo de ciclo.

O controle de ajuste numérico do intervalo de ciclo é exibido.
4. Ajuste a configuração para o intervalo de tempo necessário.
Durante o ciclo da câmera, cada alimentação é exibida pelo
tempo especificado antes de passar para a próxima alimentação.

Exibindo ou ocultando as alimentações de
entrada de vídeo durante o ciclo da câmera
Por padrão, as entradas de vídeo do visor multifuncional são
exibidas durante o ciclo, mesmo que não haja alimentação
conectada às entradas. Você pode escolher se deseja que as
entradas de vídeo sejam exibidas durante o ciclo da câmera
seguindo as etapas abaixo.
Do aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Camera Cycling (Ciclo da câmera).
3. Selecione a opção Include <Camera Name> (Incluir

<nome da câmera>) para a entrada de vídeo que deseja
Exibir ou Ocultar.
Selecionar a opção Incluir <nome da câmera> irá alternar
entre exibir ou ocultar a entrada de vídeo durante o ciclo
da câmera.

Observação: Nas etapas acima, <nome da câmera>
representa o nome de alimentação padrão fornecido pelo
dispositivo conectado ou o nome personalizado que pode
ser atribuído à alimentação.

Desativando a ciclagem da câmera
Você pode desligar a ciclagem da câmera usando os métodos
detalhados abaixo.
No aplicativo da câmera, com a ciclagem de Câmera ligada:
1. Selecione Menu > Ciclagem da câmera > Ciclagem da

câmera de modo que Desligado esteja destacado ou
2. Alterar a alimentação de vídeo/câmera manualmente

conforme descrito anteriormente nesta seção.
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22.3 Nomeando os feeds de
câmera/vídeo
Para ajudar a distinguir entre feeds da câmera, cada feed pode
receber um nome.
No aplicativo de câmera:
1. Selecione a alimentação que você deseja nomear para que

seja exibida na tela.
2. Selecione Menu.
3. Selecione Ajustar.
4. Selecione Editar nome.

O teclado virtual é exibido.
5. Insira o nome que deseja atribuir à alimentação.
6. Selecione Salvar para salvar o novo nome da alimentação.
O nome da alimentação é exibido na barra de status do
aplicativo de câmera.

22.4 Ajustando a imagem do vídeo
Se compatível com a câmera/dispositivo de entrada de vídeo
conectado ou câmera IP em rede, é possível ajustar as
configurações de imagem.
Com uma alimentação de vídeo exibida no aplicativo de Câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar.
3. Selecione Contraste, Brilho ou Cor, conforme adequado.

O controle de ajuste numérico é exibido.
4. Ajuste o nível para a configuração necessária.
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22.5 Selecionando o formato
Se compatível com a sua câmera conectada/dispositivo de
entrada de vídeo ou câmera IP em rede, você pode alterar
manualmente o formato entre 4:3 e 16:9.
A partir do aplicativo Câmera com uma alimentação exibida:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Ajustar.
3. Selecione Formato de modo que 4:3 ou 16:9 seja

selecionado conforme o necessário.

22.6 Selecionando um local para
armazenar gravações
Para gravar, reproduzir ou capturar uma imagem estática de
feeds de câmera IP, você deve selecionar o local em que
gostaria de salvar.
Se estiver salvando em um cartão de memória, garanta que
haja espaço suficiente no cartão de memória inserido no leitor.

Observação: Não salve os arquivos em cartões de memória
de cartas de cartografia.

No aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Salvar arquivos em:.
4. Selecione o local na lista:

• SD1

• SD2

• Interno (default)

SD1 e SD2 somente poderão ser selecionados se um cartão
de memória estiver inserido no leitor relevante.

Observação: Se o visor multifuncional tiver apenas um leitor
de cartão, apenas SD1 e Interno são exibidos.
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22.7 Gravar e reproduzir
O aplicativo de câmera pode ser usado para gravar feeds de
câmara ao vivo de uma câmera IP conectada. A gravação então
pode ser reproduzida a qualquer momento.
O aplicativo de câmera registra os feeds da câmera IP no
formato .mp4, que podem ser salvos em um cartão de memória
ou no armazenamento interno do visor.
A barra de título do aplicativo de câmera exibe o nome do feed
sendo gravado e um temporizador de gravação é exibido na tela
mostrando o tempo decorrido.

Gravando um feed de câmera IP
Para gravar o feed de uma câmara IP, siga as etapas abaixo.
A partir do aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Vídeos.
3. Selecione Gravar.

A gravação iniciará.

Enquanto o aplicativo de câmera está gravando, você pode usar
normalmente o visor multifuncional, por exemplo, para visualizar
um feed de câmera diferente, voltar para a tela inicial ou abrir
um aplicativo diferente. O feed selecionado continuará a gravar
até que seja interrompido ou a memória do local selecionado
esteja cheia.

Observação: Em um visor com tela sensível ao toque, você
também pode iniciar a gravação usando os ícones na tela.
Consulte os ícones na tela.

Parar de gravar
A gravação pode ser interrompida a qualquer momento.
A partir do aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Vídeos.
3. Selecione Parar.

O arquivo é salvo e o diálogo de confirmação de Vídeo Salvo
é exibido.

4. Selecione OK para confirmar, Reproduzir para reproduzir o
arquivo gravado ou Excluir para excluir o arquivo.

O diálogo de confirmação fechará automaticamente depois
de cinco segundos.

Reproduzindo um arquivo de vídeo
Você pode reproduzir um clipe de vídeo usando o aplicativo
de câmera.
A partir do aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Vídeos.
3. Selecione Visualizar.

O navegador Meus Arquivos é aberto.
4. Localize o arquivo de vídeo que deseja visualizar.

Os arquivos de vídeo armazenados no armazenamento
interno são salvos em Interno > Dados do usuário >
Arquivos de vídeo.

Os arquivos de vídeo armazenados em um cartão de
memória são salvos em Nº do cartão SD > Raymarine
> Arquivos de vídeo.

5. Selecione o arquivo de vídeo.
O diálogo de opções de arquivo é exibido.

6. Selecione Reproduzir vídeo.
O arquivo de vídeo é reproduzido.

Você também pode reproduzir clipes de vídeo no menu Meus
Dados na tela inicial: Tela inicial > Meus dados > Imagens
e vídeos.

Movendo e copiando arquivos de vídeo
Você pode copiar e mover arquivos entre o armazenamento
interno do visor e os cartões de memória usando as etapas
abaixo.
Garanta que você tenha o cartão de memória inserido no leitor
de cartão.
No aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Vídeos.
3. Selecione Visualizar.

O navegador Meus Arquivos é aberto.
4. Localize o arquivo de vídeo relevante.

Os arquivos de vídeo armazenados no armazenamento
interno são salvos em Interno > Dados do usuário >
Arquivos de vídeo.

Os arquivos de vídeo armazenados em um cartão de
memória são salvos em Nº do cartão SD > Raymarine
> Arquivos de vídeo.

5. Selecione o arquivo de vídeo.
O diálogo de opções de arquivo é exibido.

6. Selecione Mover ou Copiar.
7. Confirme o local para o qual deseja mover ou copiar o

arquivo.
Um indicador de progresso é exibido, p. ex.:

Quando a operação está concluída, uma mensagem pop-up
de confirmação é exibida.

8. Selecione OK.
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22.8 Tirando fotos
Quando um feed da câmera de uma câmera IP é exibido, você
pode capturar uma imagem estática.
Fotos podem ser tiradas usando os seguintes métodos:

Captura — Captura imediata de
imagem.

Temporizador — Você pode
selecionar a imagem a ser tirada
em 5, 10 ou 20 segundos após a
seleção.

Remoto — Você pode usar um
controle remoto sem fio (p. ex.,
RCU–3) para tirar a foto.

Tirando uma foto
Para tirar uma foto do que é exibido no momento no aplicativo
de Câmera, siga as etapas abaixo.
Se estiver salvando em um cartão de memória, garanta que
haja espaço suficiente no cartão de memória inserido no leitor.
No aplicativo Câmera, com um feed de câmera IP exibido:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Fotos.
3. Selecione Capturar.

A foto é salva e um diálogo de confirmação é exibido
mostrando uma visualização da foto tirada.

4. Selecione Ok para confirmar.
5. Selecione Visualizar para visualizar a foto em tela inteira.
6. Selecione Excluir para excluir a foto.

Observação: Em um visor com tela sensível ao toque,
você também pode tirar uma foto usando os ícones na tela.
Consulte os ícones na tela.

Tirando uma foto usando o temporizador
Para tirar uma foto depois de um intervalo definido, sigas as
etapas abaixo.
Se estiver salvando em um cartão de memória, garanta que
haja espaço suficiente no cartão de memória inserido no leitor.
No aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Fotos.
3. Selecione Temporizador.
4. Selecione Atraso de tempo.

Uma lista de intervalos de tempo é exibida:
• 5 s
• 10 s
• 30 s

5. Selecione um intervalo de tempo na lista.
6. Selecione Iniciar temporizador.

A foto será tirada depois de o atraso especificado ter
decorrido. Um diálogo de confirmação é exibido mostrando
uma visualização da foto tirada.

7. Selecione Ok para confirmar.
8. Selecione Visualizar para visualizar a foto em tela inteira.
9. Selecione Excluir para excluir a foto.

Tirando uma foto usando um controle remoto
Para tirar uma foto usando um controle remoto sem fio
Raymarine como o acionador, siga as etapas abaixo.
Se estiver salvando em um cartão de memória, garanta que
haja espaço suficiente no cartão de memória inserido no leitor.
1. Garanta que o controle remoto sem fio Raymarine esteja

emparelhado com o visor multifuncional e funcionando.
2. No aplicativo de câmera, selecione Menu.
3. Selecione Fotos.
4. Selecione Remoto.

A caixa de diálogo Remoto é exibida.
5. Pressione qualquer botão no controle remoto conectado

para tirar uma foto.
A foto é salva e um diálogo de confirmação é exibido
mostrando uma visualização da foto.

6. Selecione Ok para confirmar.
7. Selecione Visualizar para visualizar a foto em tela inteira.
8. Selecione Excluir para excluir a foto.

Visualizando fotos
Você pode visualizar as fotos tiradas seguindo as etapas abaixo.
No aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Fotos.
3. Selecione Visualizar.

O navegador Meus Arquivos é aberto.
4. Localize a foto que deseja visualizar.

As fotos armazenadas no armazenamento interno são salvas
em Interno > Dados do usuário > Arquivos de imagem.

As fotos armazenadas em um cartão de memória são salvas
em Nº do cartão SD > Raymarine > Arquivos de imagem.

5. Selecione o arquivo.
O diálogo de opções de arquivo é exibido.

6. Selecione Visualizar imagem.
A foto é exibida na tela.

Você também pode visualizar imagens no menu Meus Dados na
tela inicial: Tela inicial > Meus dados > Imagens e vídeos.

Movendo e copiando fotos
Você pode copiar e mover arquivos entre o armazenamento
interno do visor e os cartões de memória usando as etapas
abaixo.
Garanta que você tenha o cartão de memória inserido no leitor
de cartão.
No aplicativo de câmera:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Fotos.
3. Selecione Visualizar.

O navegador Meus Arquivos é aberto.
4. Localize a foto relevante.

As fotos armazenadas no armazenamento interno são salvas
em Interno > Dados do usuário > Arquivos de imagem.

As fotos armazenadas em um cartão de memória são salvas
em Nº do cartão SD > Raymarine > Arquivos de imagem.

5. Selecione o arquivo.
O diálogo de opções de arquivo é exibido.
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6. Selecione Mover ou Copiar.
7. Confirme o local para o qual deseja mover ou copiar o

arquivo.
Um indicador de progresso é exibido, p. ex.:

Quando a operação está concluída, uma mensagem pop-up
de confirmação é exibida.

8. Selecione OK.

Ícones na tela
Em visores multifuncionais de tela sensível ao toque, você pode
tocar em qualquer lugar na tela para exibir os ícones na tela
Os ícones na tela podem ser usados para iniciar/parar de gravar
ou para tirar uma foto

Ícone de Gravar

Ícone de Parar de gravar

Ícone de Tirar uma foto

Os ícones na tela fecham após cinco segundos.

Usando os ícones na tela
1. Selecione o ícone Gravar para começar a gravar.
2. Selecione o ícone Parar de gravar para interromper a

gravação.
3. Selecione o ícone Tirar Foto para capturar uma imagem

estática.
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Capítulo 23: Aplicativo de link Fusion

Conteúdos do capítulo
• 23.1 Visão geral do link Fusion na página 288

• 23.2 Fontes de mídia na página 289

• 23.3 Procurando música na página 291

• 23.4 Selecionando as funções de misturar e repetir na página 291

• 23.5 Ajustando os níveis de volume para cada zona. na página 292

• 23.6 Selecionando a zona para controlar na página 292

• 23.7 Ajustando os controles de tom na página 293

• 23.8 Selecionando o sistema para controlar na página 293

• 23.9 Opções de menu na página 294
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23.1 Visão geral do link Fusion
O visor multifuncional pode controlar um sistema de
entretenimento Fusion série 700.

D12746-1
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4

3

6

2

1 Opções do menu Fusion e listas de trilhas.

2 Ícones de Misturar e Repetir.

3 Controles e detalhes específicos de mídia/trilha.

4 Controle de volume de zona.

5 Seletor de zona.

6 Fonte de mídia.

7 Controles de mídia (veja abaixo).

Observação: A arte do álbum está disponível apenas ao
usar um iPod.

Controles de mídia

D12747-1

4 5 6

1 2 3

1 Reduzir volume.

2 Remover / reativar volume

3 Aumentar volume.

4 • Pressionamento único — Salta para o início da trilha atual;
pressionamentos subsequentes saltarão para trás através
das trilhas disponíveis.

• Pressionar e segurar — Varre a trilha atual no sentido
inverso em intervalos de 10 segundos.

5 Reproduzir/pausar trilha atual.

6 • Pressionamento único — Salta para a próxima trilha, os
pressionamentos subsequentes saltarão para a frente
através das trilhas disponíveis.

• Pressionar e segurar — Varre a trilha atual para a frente
em intervalos de 10 segundos.

O aplicativo link Fusion pode ser usado para:

• Procurar fontes de mídia disponíveis.

• Ajustar o nível de volume.

• Remover e reativar o volume.

• Ajustar os controles de tom (Baixo, Médio e Soprano).

• Pular para trás e para frente através das trilhas.

• Ler para trás e para frente na trilha atual.

• Reproduzir/pausar trilha atual.

• Selecionar a zona a ser controlada. (Para obter informações
sobre a configuração de zonas, consulte o manual que
acompanha o sistema de entretenimento Fusion.

• Definir funções de Misturar e Repetir

Acessando o aplicativo de link Fusion
Se mais de um sistema de entretenimento Fusion estiver
conectado ao seu sistema, você pode escolher qual sistema o
aplicativo de link Fusion controlará.
1. Selecione o ícone da página link FUSION na tela inicial.

Uma lista de sistemas de entretenimento Fusion conectados
é exibida.

2. Selecione o sistema que deseja controlar.
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23.2 Fontes de mídia
O layout e os controles disponíveis são determinados pela fonte
de mídia selecionada.

iPod

D12748-1
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1 Arte do álbum.

2 Título da faixa.

3 Artista.

4 Progresso da faixa.

5 Número da faixa.

6 Título do álbum.

As opções de menu disponíveis para iPods são as seguintes:

• Procurar música.

• Repetir.

• Misturar.

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.

USB

D12749-1

2

4

1

3

5

1 Título da faixa.

2 Artista.

3 Título do álbum.

4 Número da faixa.

5 Progresso da faixa.

As opções de menu disponíveis para dispositivos USB são as
seguintes:

• Procurar música.

• Repetir.

• Misturar.

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.

DVD

D12750-1
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1 Tempo decorrido.

2 Título.

3 Capítulo.

4 Botão do controle remoto.

5 Controles remotos do DVD incluindo:

• Teclado direcional.

• Enter.

• Menu.

• Detalhes.

As opções de menu disponíveis para dispositivos de DVD são
as seguintes:

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.

Rádio AM / FM

D12751-1
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1 Frequência.

2 Tipo de frequência.

3 Nome do canal.

4 Nome da programação.

As opções de menu disponíveis para rádio são as seguintes:

• Programação.

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.
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VHF

D12753-1
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1 Controle de suprimir.

2 Canal.

3 Status Manual / Automático.

As opções de menu disponíveis para os rádios VHF são as
seguintes:

• Programação.

• Ler.

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.

AUX

D12754-1

1

1 Ganho de entrada.

As opções de menu disponíveis para dispositivos AUX são as
seguintes:

• Controles de tom.

• Selecione o sistema Fusion.

Rádio por satélite

D12752-1

1

3

4

1 Nome da faixa.

2 Artista.

3 Detalhes do canal.

Observação: A unidade de comando Fusion deve ser usada
para controlar um receptor de satélite conectado a um
sistema de mídia de Fusion. Informações de trilhas atuais e
detalhes do canal são exibidos no aplicativo Fusion.

Selecionando uma fonte de mídia
Você pode selecionar que fonte de mídia deseja controlar.

No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione Src:.

Uma lista de fontes de mídia é exibida.
2. Selecione uma fonte de mídia relevante.

290 a Series / c Series / e Series



23.3 Procurando música
Você pode procurar as músicas disponíveis no seu iPod ou
dispositivo USB conectado.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione o ícone Menu.
2. Selecione Procurar Música.

O nome do dispositivo de mídia é exibido.
3. Selecione o dispositivo de mídia.

Os conteúdos do dispositivo são exibidos.
4. Navegue nas pastas disponíveis selecionando-as.
5. Selecione o ícone Voltar para voltar na estrutura de pastas.
6. Selecione a faixa que deseja escutar.

A tela principal é exibida e a faixa começará a tocar.

23.4 Selecionando as funções de
misturar e repetir
Você pode definir o aplicativo de link Fusion para repetir a pasta
selecionada ou para misturar a ordem de reprodução.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione o ícone Menu.
2. Selecione Repetir para ativar ou desativar a função de

repetir pasta.
3. Selecione Misturar para ativar ou desativar a função de

misturar.
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23.5 Ajustando os níveis de volume
para cada zona.
O nível de volume para cada zona pode ser ajustado
individualmente ou todas as zonas podem ser ajustadas ao
mesmo tempo.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione Vol:.

O controle de volume da zona é exibido.

2. Selecione a zona relevante.
3. Ajuste o nível de volume para a configuração necessária.
4. Selecione o ícone Voltar para voltar para a tela principal.

Observação: Ajustar o nível de Todas as Zonas ajustará
todas as zonas ao mesmo tempo.

23.6 Selecionando a zona para
controlar
Você pode selecionar que zona a tela principal irá controlar.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione Zona:.

A barra de seleção de zona é exibida.

2. Selecione a zona que deseja controlar.
3. Os controles de volume na tela principal agora controlarão o

nível de volume da zona selecionada.
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23.7 Ajustando os controles de tom
Os controles de Baixo, Médio e Soprano podem ser ajustados.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione o ícone Menu.
2. Selecione Controles de tom.
3. Selecione Baixo, Médio ou Soprano.
4. Ajuste o nível para a configuração necessária.
5. Selecione Voltar para voltar às opções de menu.
6. Selecione Voltar nas opções do menu para voltar à tela

principal.

23.8 Selecionando o sistema para
controlar
Quando mais de um sistema de entretenimento Fusion está
conectado, é possível selecionar que sistema o aplicativo de
link Fusion controlará.
No aplicativo de link Fusion:
1. Selecione o ícone Menu.
2. Selecione Selecionar sistema Fusion.

Uma lista de sistemas disponíveis é exibida.
3. Selecione o sistema que deseja controlar.
O aplicativo de link Fusion agora controlará o sistema
selecionado.
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23.9 Opções de menu
Opção de menu Fontes de mídia Descrição

Procurar música • iPod.

• USB.

Ativa a procura de
músicas armazenadas
no dispositivo.

Repetir • iPod.

• USB.

• Desativado

• Pasta — Repete
todas as músicas na
pasta atual.

Misturar • iPod.

• USB.

Ativa e desativa a
mistura de faixas.

Controles de tom • Todos os
dispositivos.

Ativa o ajuste dos
seguintes controles de
tom:

• Baixo.

• Médio.

• Soprano.

Selecione o sistema
Fusion

• Todos os
dispositivos.

Permite selecionar
o sistema de
entretenimento Fusion
que você deseja
controlar.

Programação • Rádio AM / FM.

• Rádio VHF.

Permite a seleção e a
gravação dos canais
como programações.

Ler • Rádio VHF. Permite a leitura dos
canais salvos.
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Capítulo 24: Aplicativo climático (apenas América do Norte)

Conteúdos do capítulo
• 24.1 Visão geral do aplicativo de meteorologia na página 296

• 24.2 Configuração do aplicativo de meteorologia na página 296

• 24.3 Visão geral do visor do aplicativo de meteorologia na página 297

• 24.4 Navegação no mapa de meteorologia na página 300

• 24.5 Menu de contexto de meteorologia na página 300

• 24.6 Informações de meteorologia na página 301

• 24.7 Relatórios climáticos na página 301

• 24.8 Gráficos animados de clima na página 302

• 24.9 Opções de menu do aplicativo de meteorologia na página 303

• 24.10 Glossário de termos meteorológicos na página 304

Aplicativo climático (apenas América do Norte) 295



24.1 Visão geral do aplicativo de
meteorologia
O aplicativo climático sobrepõe gráficos armazenados, ao vivo e
de previsões do tempo em um mapa mundial.
O aplicativo climático só pode ser usado na América do Norte
e em suas águas territoriais.
Os gráficos do aplicativo climático e seus dados de tempo
associados possibilitam que você determine as condições
reais nas vizinhanças da sua embarcação ou em um local em
particular.
Previsões e alertas do tempo e detalhamentos de condições
previstas e atuais são atualizados regularmente no aplicativo
climático.

Observação: Para tipos de alertas, precauções e
orientações, consulte o site da NOAA em www.nws.noaa.gov

Renúncia de responsabilidade — apenas instrutivo

As informações climáticas estão sujeitas a interrupções
de serviço e podem conter erros ou imprecisões e,
consequentemente, não se deve confiar exclusivamente nelas.
Você é aconselhado a verificar fontes de informações climáticas
alternativas antes de tomar decisões relacionadas à segurança.
Você reconhece e concorda que será o único responsável pelo
uso das informações e por todas as decisões tomadas com
relação às mesmas. Utilizando este serviço, você abre mão e
renuncia a quaisquer reclamações contra a Sirius Satellite Radio
Inc., WSI, Navcast Incorporated e Raymarine com relação a
este serviço.
Se não possuir o contrato de assinatura, você pode visualizar
uma cópia na Internet no site www.sirius.com/marineweather

24.2 Configuração do aplicativo de
meteorologia
Diversas etapas devem ser concluídas antes de ser possível
usar o aplicativo de meteorologia pela primeira vez.

• Seu display multifuncional deve ser conectado a um receptor
climático Raymarine Sirius.

• Identifique seu número de série eletrônico (ESN) do receptor
meteorológico Raymarine Sirius. Essas informações
podem ser obtidas no menu Configuração da tela
inicial selecionando o dispositivo da página de seleção
de dispositivos: Configuração > > Manutenção > >
Diagnóstico > > Selecionar dispositivo >

• Usando o ESN contact SiriusXM (www.siriusxm.com)
para assinar o Sirius Marine Weather (www.sir-
iusxm.com/marineweather). Ao visualizar o aplicativo de
meteorologia do display multifuncional, o ESN pode ser
acessado no seguinte menu: Menu > > Sirius ESN.

• Você deve estar navegando dentro das águas territoriais dos
EUA.

• Seu display multifuncional deve obter uma posição do GPS
no local das suas embarcações.

• É necessário especificar os gráficos de meteorologia que
deseja que sejam exibidos no aplicativo de meteorologia.
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24.3 Visão geral do visor do aplicativo
de meteorologia
O aplicativo climático exibe uma gama de gráficos para indicar
as condições e informações de previsão do tempo.
O diagrama a seguir ilustra os principais recursos do visor do
aplicativo de meteorologia:

D8564-4
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Item Descrição

1 Alcance

2 Radar canadense

3 Animação e data/hora

4 Intensidade do sinal

5 Ícone localizar navio

6 Estações de observação de superfície

7 Alturas de onda

8 NOWRad

9 Zonas marinhas

10 Células de sobreposição de dados

11 Ícones de entrada e saída do alcance na tela
(somente visores sensíveis ao toque)

Símbolos meteorológicos
O aplicativo de meteorologia utiliza uma gama de gráficos e
símbolos para representar diferentes condições climáticas e
previsões do tempo.

Símbolo Descrição

Setas de previsão de tempestade
(azul escuro) indicando a direção e
a velocidade de uma tempestade.

Altura da onda

• Ondas mais altas (vermelho)

• Ondas intermediárias (verdes)

• Ondas mais baixas (azuis)

Radar canadense (verdes escuros,
amarelo, laranja e vermelho)

Símbolo Descrição

Relâmpagos — um símbolo de
relâmpago é mostrado a cada raio
entre nuvem e solo:

• Claro (registrada nos últimos
10–15 minutos.)

• Médio (registrado nos últimos
5–10 minutos.)

• Escuro (registrado nos últimos
0–5 minutos.)

Raios mais recentes são
sobrepostos a símbolos mais
antigos.

Vento — Símbolos de vento
mostram a direção e a força atuais
do vento e podem ser exibidos como
uma seta ou flecha de vento. Setas
de vento indicam a velocidade
— quanto maior a seta, maior
(mais forte) é a velocidade vento.
As flechas de vento fornecem
uma indicação mais precisa da
velocidade do vento, conforme
mostrado na seção de símbolos de
velocidade do vento.

Temperatura da superfície do mar
(verde, amarelo e laranja)

• Azul — mais frio

• verde

• amarelo

• laranja e vermelho — mais
quente

Estações de observação de
superfície (rosa) — É possível
visualizar dados climáticos atuais
ou históricos em estações de
observação de superfície. Nem
todos os dados estão disponíveis
para todas as estações.

Cidades — Os símbolos de cidade
permitem acessar os detalhes
de previsões meteorológicas de
cidades. Para cada cidade, são
exibidas até 3 previsões.

NOWRad

• Chuva (verde, amarelo e
vermelho.)

• Neve (azuis)

• Mistura (rosas)

Símbolos de rastreamento de tempestade
O aplicativo de meteorologia usa uma variedade de símbolos
para representar diferentes tipos de caminhos de tempestade.
A função de rastreamento de tempestade possibilita o
monitoramento de tempestades significativas na área.
Exemplos de tempestades significativas incluem distúrbios
tropicais, depressões, tempestades e ciclones, furacões, tufões
e supertufões.
O mapa climático exibe o caminho que a tempestade seguiu,
sua posição atual e prevista, os raios do vento (apenas posição
atual), direção e velocidade de movimentação.
Os caminhos de tempestades são realçados no mapa de
meteorologia na forma de símbolos, conforme mostrado abaixo.
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Histórico
(cinza)

Atual
(vermelho)

Previsão
(laranja) Descrição

Furacão
(Categorias de
1 a 5)

Tempestade
tropical

Perturbação
tropical,
depressão
tropical

Quando um símbolo é selecionado, informações adicionais
sobre a tempestade podem ser acessadas no menu de contexto:

• Nome e tipo da tempestade.

• Data e hora.

• Posição, direção e velocidade.

• Pressão e rajadas e velocidades máximas do vento.

Símbolos de pressão de superfície
O aplicativo de meteorologia usa uma variedade de símbolos
para representar diferentes condições de pressão de superfície.

Símbolo Descrição

Pressão alta/baixa (azul e vermelho)

Frente quente (vermelho)

Frente fria (azul)

Frente oclusa (roxo)

Frente estacionária (vermelho-azul)

Cavado (marrom)

Linha de instabilidade (vermelho)

Linha seca (vermelho)

Isóbaras (cinza)

Símbolos de estações de observação de
superfície
O aplicativo de meteorologia usa uma variedade de símbolos
para representar diferentes tipos de estações de observação
de superfície.

Símbolo Descrição

Estação de boia sinalizadora

C-MAN (Coastal-marine automated
network)

Símbolo Descrição

WSI (Weather services international)

NWS (National weather service)

Símbolos de velocidade do vento
O aplicativo climático utiliza uma gama de símbolos para
representar diferentes velocidades do vento.

Símbolo
Veloci-
dade Símbolo

Veloci-
dade Símbolo

Veloci-
dade

3 a 7 nós 8 a 12 nós 13 a 17
nós

18 a 22
nós

23 a 27
nós

28 a 32
nós

33 a 37
nós

38 a 42
nós

43 a 47
nós

48 a 52
nós

53 a 57
nós

58 a 62
nós

63 a 67
nós

68 a 72
nós

73 a 77
nós

78 a 82
nós

83 a 87
nós

88 a 92
nós

93 a 97
nós

98 a 102
nós

etc.
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Símbolos de informações sobre ondas
O aplicativo de meteorologia utiliza uma variedade de gráficos
e símbolos para representar diferentes tipos de informações
sobre ondas.
Símbolo Descrição

Altura da onda — As ondas são
mostradas em 16 tons de cores de:

• Vermelhos - Ondas mais altas

• Verdes - Ondas intermediárias

• Azuis - Ondas mais baixas

Período da onda — os períodos
da onda são mostrados usando
tons de azul, quanto mais escuro o
tom, menor o intervalo entre ondas
sucessivas. O detalhe de período
da onda pode ser acessado pela
opção Visualizar dados do menu
de contexto.

Direção da onda — A direção das
ondas é indicada por setas azuis.

Códigos das cores de precipitação do
NOWRad
O NOWRad exibe o tipo e o nível de precipitação:

Código de cor Tipo de precipitação
Intensidade da
reflexividade

Verde claro Chuva (15 a 19 dBz)

Verde médio Chuva (20 a 29 dBz)

Verde escuro Chuva (30 a 39 dBz)

Amarelo Chuva (40 a 44 dBz)

Laranja Chuva (45 a 49 dBz)

Vermelho claro Chuva (50 a 54 dBz)

Vermelho escuro Chuva (55 dBz ou +)

Azul claro Neve (5 a 19 dBz)

Azul escuro Neve (20 dBz ou +)

Rosa claro Misto (5 a 19 dBz)

Rosa escuro Misto (20 dBz ou +)

Códigos de cor de precipitação do radar
canadense
O radar canadense mostra a intensidade da precipitação para o
Canadá. Diferentemente do NOWRad, o radar canadense não
mostra o tipo de precipitação.
Código de cor Intensidade em mm por hora

Transparente (nada aparece em
precipitação muito baixa)

0,00 a 0,20 mm/h

Verde claro 0,21 a 1,00 mm/h

Verde médio 1,01 a 4,00 mm/h

Verde escuro 4,01 a 12,00 mm/h

Amarelo 12,01 a 24,00 mm/h

Laranja 24,01 a 50,00 mm/h

Vermelho claro 50,01 a 100 mm/h

Vermelho escuro 100,01+ mm/h

Correlação de intensidade da reflexividade
para chuva
Você pode usar a tabela abaixo para correlacionar a intensidade
da reflexividade em dBz para a chuva estimada em milímetros
por hora ou polegadas por hora.

Intensidade da
reflexividade Chuva (mm/h) Chuva (pol./h)

5 0,0749 0,0029

10 0,1538 0,0059

15 0,3158 0,0123

20 0,6484 0,0253

25 1,332 0,0519

30 2,734 0,1066

35 5,615 0,219

40 11,53 0,4497

45 23,68 0,9235

50 48,62 1,8963

55 99,85 3,8949

60 205,05 7,9975

65 401,07 15.6424

70 864,68 33,723

75 1775,65 69,252

80 3646,33 142,21

85 7487,83 292,03

90 15376,51 599,69

95 31575,91 1231,46

100 64841,98 2528,84

105 133154,6 5193,03

110 273436,4 10664,02

Selecionando gráficos de meteorologia
No aplicativo de meteorologia:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Exibir gráficos.

A lista da opção Exibir gráficos é exibida.
3. Selecione cada gráfico que deseja Mostrar ou Ocultar.
4. Selecionar um gráfico alternará entre Mostrar ou Ocultar.

Observação: As opções de gráfico de Vetor do vento são
Seta ou Flecha.
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24.4 Navegação no mapa de
meteorologia
Você pode se mover pelo mapa climático e posicionar waypoints.
Ao abrir o aplicativo de meteorologia, um mapa-múndi é exibido.
Se o sistema tiver uma posição fixa para a sua embarcação, o
mapa será centralizado nela. Como no aplicativo cartográfico,
use o cursor para mover-se ao redor do mapa e visualize
diferentes locais e use o Controle de alcance para aumentar e
diminuir o zoom. Use o botãoWPT para posicionar waypoints.

Observação: Os waypoints não são exibidos no aplicativo de
meteorologia. Para visualizar os waypoints, será necessário
ter um aplicativo cartográfico ativo ou aplicativo de radar
exibido.

Localizando sua embarcação
O ícone de embarcação pode ser reposicionado no centro da
tela seguindo as etapas abaixo.

1. Selecione o ícone Localizar navio: localizado à
esquerda da tela.

24.5Menu de contexto demeteorologia
O aplicativo de meteorologia inclui um menu de contexto que
fornece dados de posição e a opção de visualizar relatórios de
meteorologia a partir do local do cursor.

O menu de contexto fornece os seguintes dados de posição
para o local do cursor com relação à sua embarcação:

• Latitude

• Longitude

• Alcance

• Rumo

Dependendo do item ou local selecionado na tela, o menu de
contexto fornece as seguintes opções:

• Visualizar relatório — Disponível apenas quando uma
cidade é selecionada.

• Visualizar dados— Não disponível quando uma cidade é
selecionada.

• Visualizar relatório completo— Disponível apenas quando
uma estação de observação é selecionada.

Acessando o menu de contexto
É possível acessar o menu de contexto seguindo as etapas
abaixo.
1. Visores HybridTouch e sem tela sensível ao toque:

i. Selecionando um local ou objeto ou alvo na tela e
pressionando o botão Ok.

2. Visores HybridTouch e apenas toque:
i. Selecionando um objeto ou alvo na tela.
ii. Selecionando e segurando um local na tela.
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24.6 Informações de meteorologia
É possível visualizar informações de meteorologia para:
• um local específico
• Uma estação de observação de superfície (quando exibido)
• Cidades (quando exibido)

Visualizando dados em um local específico
É possível visualizar os detalhes de um local em particular
no mapa-múndi independentemente dos gráficos de exibição
sendo mostrados no seu aplicativo de meteorologia.
No aplicativo de meteorologia:
1. Selecione o local para o qual deseja visualizar os detalhes

meteorológicos.
O menu de contexto é exibido.

2. Selecione Visualizar dados.
Uma página de informações meteorológicas é exibida.

Página de informações de meteorologia
Ao selecionar Visualizar dados no menu de contexto de
meteorologia, as seguintes informações são exibidas:
• Descrição da zona
• ID da zona
• Intensidade da precipitação
• Tipo de precipitação
• Temperatura da superfície do mar
• Velocidade do Vento
• Forma do vento
• Altura da onda
• Período de onda
• Direção da onda

Visualizando relatórios da estação
meteorológica
É possível visualizar os relatórios da estação de observação da
superfície seguindo as etapas abaixo.
A partir do aplicativo meteorológico, com as estações de
observação de superfície exibidas:
1. Selecione uma estação de observação de superfície.

O menu de contexto meteorológico é exibido.
2. Selecione Visualizar relatório completo.

O relatório da estação é exibido.

Relatório de estação
Os relatórios de estação de observação de superfície contêm as
seguintes informações (quando disponíveis)
• ID da estação, nome, tipo, rumo, data e hora
• Temperatura do ar
• Visibilidade
• Pressão do mar
• Velocidade e forma do vento
• Temperatura do mar
• Informações de onda

Visualizando previsões meteorológicas da
cidade
É possível visualizar previsões meteorológicas para uma cidade
em particular seguindo as etapas abaixo:
A partir do aplicativo climático, com cidades exibidas:
1. Selecione uma cidade.

O menu de contexto meteorológico é exibido.
2. Selecione Visualizar relatório.

A previsão de cidade é exibida. São mostradas até três
previsões.

24.7 Relatórios climáticos
É possível visualizar diversos relatórios climáticos diferentes
para obter uma visão abrangente do clima.
Seu display multifuncional mostra relatórios climáticos para:

• Relatórios tropicais.

• Alertas marítimos.

• Previsões de zona marítima.

• Avisos de tempestade.

Relatórios tropicais
Relatórios tropicais fornecem informações sobre condições
climáticas tropicais. Essas informações podem não estar
disponíveis em todas as áreas.

Alertas marítimos
É possível exibir um relatório para os alertas marítimos atuais
nas áreas costeiras ou próximas à costa dos EUA ou para a
zona em torno do seu cursor ou embarcação.

Previsões de zona marítima
Essas previsões abrangem:

• Previsões meteorológicas costeiras dos EUA, previsões para
alto mar e previsões de mares altos ou

• Previsão para os Grandes Lagos e área próxima à costa ou

• Previsão meteorológica da costa canadense.

Avisos de tempestade
Quando um aviso de tornado ou tempestade é recebido dentro
de um alcance de alerta especificado de sua embarcação, o
sistema gera um alerta de tempestade. Esse alerta fornece
informações sobre o tipo de aviso e o período de validade. O
texto completo do relatório de tornado também é exibido.

Exibindo relatórios climáticos
No aplicativo climático:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Visualizar relatório.
3. Selecione Relatórios tropicais, Avisos marinhos,

Previsões da zona marinha ou Avisos de tempestade.
O relatório, aviso ou informativo relevante é exibido.

Alterando a posição de previsões do tempo
no mapa de tempo
No aplicativo climático:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Visualizar relatório.
3. Selecione Relatar em.

Selecione o relatório ao qual alternar entre os relatórios de
local do Navio ou local do Cursor.

Observação: Não é possível alterar a posição de Relatórios
tropicais ou Avisos de tempestade.

Caixa de alerta de tempestade
A caixa de alerta de tempestade é um polígono vermelho que
mostra o local onde clima adverso está ocorrendo.
A caixa de alerta de tempestade deve ser exibida se o aplicativo
de meteorologia for exibido, os alertas de tempestade estiverem
Ativados e a área de alerta de tempestade estiver dentro do seu
alcance especificado a partir da sua embarcação, ou definida
para Todos.
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D12297-1

Item Descrição

1 Caixa de alerta de tempestade

Visualizando alertas de tempestade
É possível visualizar um alerta de tempestade a qualquer
momento seguindo as etapas abaixo:
No aplicativo de meteorologia com uma caixa de alerta de
tempestade exibida.
1. Selecione a caixa alerta de tempestade.

O menu de contexto é exibido.
2. Selecione Visualizar dados.

A mensagem de alerta de tempestade é exibida.

Configurando o alcance do alerta de
tempestade
É possível especificar o alcance a partir da sua embarcação a
partir do qual deseja receber alertas de tempestade.
No aplicativo de meteorologia:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Alertas de tempestade.
3. Selecione o alcance necessário, Todos ou Desativado se

não desejar receber alertas de tempestade.

• Selecionar um alcance exibirá alertas de tempestade
ocorrendo dentro do alcance especificado.

• Selecionar Todos exibirá todos os avisos de tempestade,
independentemente do alcance da sua embarcação.

• Selecionar Desativado interromperá os alertas de
tempestade.

Observação: Quando a configuração de alerta de
tempestade é definida para Desativado, os relatórios ainda
serão recebidos, mas você não será alertado.

24.8 Gráficos animados de clima
Você pode visualizar gráficos animados de clima para fornecer
uma indicação de padrões climáticos em mudança.
A opção de clima animado possibilita que você veja uma
animação do clima atual para:

• NOWRad — radar meteorológico

• Vento

• Ondas

• Pressão — pressão de superfície

Executando uma animação climática
No aplicativo climático:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Animar meteorologia.
3. Selecione Animar.

Uma lista de animações é exibida.
4. Selecione o tipo de animação na lista.
5. Selecione Reproduzir para que Ativado seja exibido.

Selecionar reproduzir alterará entre ativado e desativado.

Observação: Não é possível exibir informações (movendo
o cursor sobre um símbolo) quando a animação estiver em
execução. Os controles de alcance e giratório, entretanto,
permanecem operáveis, desde que a opção PAUSA não
tenha sido selecionada. Ajustar o alcance/realizar panorâmica
fará a animação reiniciar.

Observação: A animação será trocada para Desativado se o
menu de animação for fechado.
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24.9 Opções de menu do aplicativo de
meteorologia
As seguintes opções estão disponíveis a partir do menu do
aplicativo de meteorologia:

Item do menu Descrição Opções

Localizar navio Selecionar Localizar
navio redefinirá o
display para mostrar
a sua embarcação no
centro da tela.

Exibir gráficos O menu Exibir
gráficos permite
escolher quais gráficos
para Mostrar ou
Ocultar no aplicativo
de meteorologia.

Exibir gráficos

• Radar canadense

• Cidades

• Relâmpago

• Zonas marinhas

• NOWRad

• Temperatura da
superfície do mar

• Previsão de
tempestade

• Caminhos da
tempestade

• Pressão da
superfície

• Estações de
observação da
superfície

• Vento

• Vetor de vento —
Seta ou flecha

• Alerta de
tempestade

• Altura da onda

• Período da onda

• Direção da onda

Animar meteorologia O menu Animar
meteorologia
contém os seguintes
submenus:

• Animar

• Reproduzir

• Pausar

• Ajustar alcance

Animar:

• NOWRad

• Vento

• Onda

• Pressão

Reproduzir:

• Ativado

• Desativado

Pausar:

• Ativado

• Desativado

Ajustar alcance
Ajustar alcance
permite usar o
Controle de alcance
para aumentar e
reduzir o zoom.

Item do menu Descrição Opções

Visualizar relatório O menu Visualizar
relatório permite
visualizar os diferentes
tipos de relatórios
meteorológicos
recebidos. Também é
possível selecionar o
local do relatório.

Relatório em

• Navio

• Cursor

Visualizar relatório

• Relatórios tropicais

• Alertas marítimos

• Previsões da zona
marítima

• Avisos de
tempestade

Alerta de tempestade O menu Alertas de
tempestade permite
Desativar alertas ou
selecionar um alcance.

Alcance do alerta

• Desativado

• 50 mn

• 150 mn

• 300 mn

• 500 mn

• Todos

Observação:
A unidade de
medida depende
das opções de
configuração de
unidade.

Configuração de
sobreposição de
dados

Permite configurar e
exibir/ocultar até duas
células de dados no
canto inferior esquerdo
da tela:

• Célula de dados 1

• Selecione uma
categoria de dados

• Célula de dados 2

• Selecione uma
categoria de dados

Célula de dados 1

• Ativado

• Desativado

Selecione uma
categoria de dados
Permite a seleção de
um tipo de dados por
categoria.
Célula de dados 2

• Ativado

• Desativado

Selecione uma
categoria de dados
Permite a seleção de
um tipo de dados por
categoria.

ID do usuário Sirius Essa opção exibirá seu
ID de usuário Sirius
registrado.
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24.10 Glossário de termos meteorológicos
Termo Definição

Frente fria O limite entre duas massas de ar diferentes em que o ar frio empurra o ar quente para fora do caminho e traz um clima mais frio.

Ciclone Uma grande área de baixa pressão atmosférica, caracterizada por ventos em espiral para dentro. Uma “baixa” também chamada de
“depressão”. Também o nome usado para um furacão no Oceano Índico e Pacífico Ocidental.

Depressão Uma área de baixa pressão. Também chamada de ciclone.

Linha seca Uma região onde há um forte gradiente de temperaturas de ponto de condensação. Frequentemente encontrada em uma região
onde se desenvolvem fortes tempestades.

Previsão Algo que nos diz como o clima provavelmente será.

Frente O limite entre duas massas de ar com temperaturas diferentes (como uma massa de ar frio e uma massa de ar quente).

Alta Também conhecida como uma área "anticiclone" de alta pressão atmosférica com um sistema de ventos girando para fora. Isso
normalmente significa clima seco. É o oposto de "baixa".

Alta pressão Uma massa de ar que pressiona para baixo com força sobre a superfície da Terra porque está sendo resfriada e, portanto, é
mais densa.

Furacão Uma violenta tempestade em espiral que se forma sobre o Oceano Atlântico, com ventos acima de 192 km/h. Essas tempestades
normalmente têm uma duração de vários dias. Também conhecido como tufão ou ciclone tropical. Há cinco níveis de furacão:

• Categoria 1— Ventos de 74 a 95 mph (64 a 82 nós ou 119 a 153 km/h). Surto de tempestade geralmente de 4 a 5 pés acima do
normal. Nenhum dano real a estruturas de prédios. Danos principalmente a casas móveis não fixadas ao solo, arbustos e árvores.
Alguns danos a placas mal construídas. Ainda, alguma inundação de estradas costeiras e danos menores a piers.

• Categoria 2 — Ventos de 96 a 110 mph (83 a 95 nós ou 154 a 177 km/h). Surto de tempestade geralmente 6 a 8 pés acima
do normal. Alguns danos a materiais de telhado, portas e janelas de prédios. Danos consideráveis a arbustos e árvores com
algumas árvores derrubadas. Danos consideráveis a casas móveis, sinalizações e cais mal construídos. Rotas de escape
baixas e costeiras inundam de 2 a 4 horas antes da chegada do centro do furacão. Pequenas embarcações em ancoragens
não protegidas quebram as amarras.

• Categoria 3 — Ventos de 111 a 130 mph (96 a 113 nós ou 178 a 209 km/h). Tempestade geralmente 9 a 12 pés m acima do
normal. Alguns danos estruturais a pequenas residências e prédios utilitários com uma quantidade pequena de falhas de
paredes-cortina. Danos a arbustos e árvores, com as folhas arrancadas e árvores grandes derrubadas. Casas móveis e mal
construídas são destruídas. Rotas de escape baixas são cortadas pela água que sobe de 3 a 5 horas antes da chegada do centro
do furacão. A inundação perto da costa destrói estruturas menores e estruturas grandes são danificadas pelo impacto de resíduos
lançados ao ar. Terreno continuamente mais baixo que 5 pés acima do nível médio do mar pode ser inundado até 8 milhas (13
km) ou mais terra adentro. A evacuação de residências em locais baixos em várias quadras da linha costeira pode ser necessária.

• Categoria 4 — Ventos de 131 a 155 mph (114 a 135 nós ou 210 a 249 km/h). Tempestade geralmente 13 a 18 pés acima
do normal. Falhas de paredes-cortinas mais extensas com algumas falhas de estrutura de telhado completa em pequenas
residências. Arbustos, árvores e todas as placas são derrubados. Destruição completa de casas móveis. Danos extensos a
portas e janelas. Rotas de escape baixas podem ser cortadas pela água que sobe de 3 a 5 horas antes da chegada do centro do
furacão. Grandes danos a andares inferiores de estruturas perto da costa. Terreno mais baixo que 10 pés acima do nível do mar
pode ser inundado, exigindo evacuação em massa de áreas residenciais até 6 milhas (10 km) terra adentro.

• Categoria 5 — Ventos mais fortes que 155 mph (135 nós ou 249 km/h). Tempestade geralmente maior que 18 pés acima do
normal. Falha completa de telhados em muitas residências e prédios industriais. Algumas falhas de prédios completas, com
pequenos prédios sendo derrubados ou levados pelo vento. Todos os arbustos, árvores e placas são derrubados. Destruição
completa de casas móveis. Danos graves e extensos a janelas e portas. Rotas de escape baixas são cortadas pela água
que sobe de 3 a 5 horas antes da chegada do centro do furacão. Grandes danos aos pisos inferiores de todas as estruturas
localizadas a menos que 15 pés acima do nível do mar e dentro de 500 jardas da linha costeira. A evacuação em massa de áreas
residenciais em terrenos baixos dentro de 5 a 10 milhas (8 a 16 km) da linha costeira pode ser necessária.

Linha isobárica Uma linha em um mapa meteorológico vinculando áreas com pressão do ar igual.

Relâmpago Descarga de eletricidade estática na atmosfera, normalmente entre o chão e uma nuvem de tempestade.

Baixa Também chamada de "depressão", essa região de baixa pressão pode significar clima úmido.

Baixa pressão Uma massa de ar que pressiona para baixo apenas fracamente sobre a superfície da Terra, uma vez que é aquecida e, portanto,
menos densa.

Milibar Uma unidade usada para medir a pressão atmosférica.

Frente obstruída Uma área em que o ar quente é empurrado para cima conforme a frente fria encontra uma frente quente e a empurra para baixo dela.

Precipitação Umidade liberada da atmosfera como chuva, garoa, granizo, chuva com neve, assim como orvalho e névoa.

Centro de pressão Uma região de alta ou baixa pressão

Linha de rajada de
vento

Uma faixa não frontal, ou linha, de tempestades.

Supertufão Um tufão que alcança ventos superficiais de no máximo 1 minuto com pelo menos 65 m/s (130 nós, 150 mph). Isso é o equivalente a
um furacão forte de categoria 4 ou 5 na bacia do Atlântico ou um ciclone tropical severo de categoria 5 na bacia australiana.

Tornado Um redemoinho de vento em forma de funil que se estende das nuvens de tempestades até o chão.

Ciclone tropical Um sistema de baixa pressão que geralmente se forma nos trópicos. O ciclone é acompanhado por tempestades e, no hemisfério
norte, uma circulação de ventos no sentido anti-horário perto da superfície da Terra.

Depressão tropical Um sistema organizado de nuvens e tempestades com uma circulação superficial e ventos máximos de 38 mph (33 nós).
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Termo Definição

Tempestade tropical Um sistema organizado de fortes tempestades com uma circulação superficial definida e ventos máximos de 3973 mph (34 63 nós).

Trópicos Uma área da superfície da Terra que está entre 30° ao norte e 30° ao sul do equador.

Vale Uma área alongada de pressão atmosférica relativamente baixa, normalmente se estendendo do centro de uma região de baixa
pressão.

Tufão O nome de uma tempestade tropical originada no Oceano Pacífico, normalmente no Mar da China. Eles são basicamente iguais aos
furacões do Oceano Atlântico e aos ciclones da baía de Bengala.

Ciclone em ondas Um temporal ou centro de baixa pressão que se move ao longo de uma frente.

Período de onda O período é o intervalo de tempo entre ondas sucessivas e quanto mais longo o período, mais rápido as ondas se movem.
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Capítulo 25: Aplicativo de áudio Sirius (apenas América do Norte).

Conteúdos do capítulo
• 25.1 Visão geral do áudio Sirius na página 308
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25.1 Visão geral do áudio Sirius
Um receptor de rádio por satélite/clima marinho Sirius
Raymarine pode ser controlado usando o aplicativo de áudio
Sirius.

Observação: Uma assinatura do Sirius é necessária para
permitir o uso do receptor do rádio por satélite/clima marinho
Sirius.

Para ativar os controles de volume, o receptor de rádio por
satélite/clima marinho Sirius Raymarine também precisa estar
conectado a um sistema de entretenimento da embarcação. O
controle de volume é realizado usando uma combinação dos
controles do visor multifuncional com os controles do sistema de
entretenimento da embarcação.

D12756-1
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1 Intensidade do sinal (entre 0 e 3 bar).

2 Nome da faixa e nome do artista.

3 Menu — O menu é usado para navegar nos canais de rádio
por satélite disponíveis.

4 Detalhes da estação.

5 ID do receptor Sirius.

6 Canais favoritos.

7 Aumentar volume.

8 Remover / reativar volume

9 Reduzir volume.

O aplicativo de áudio Sirius pode ser usado para:

• Navegar nos canais de rádio disponíveis.

• Trocar canal de rádio.

• Atribuir canais como favoritos.

• Alterar nível de volume.

• Remover o volume.

Observação: O rádio por satélite Sirius está disponível
somente na América do Norte.

Acessando o aplicativo de áudio Sirius
1. Selecione o ícone da página Áudio Sirius na tela inicial.

Trocando o canal
Você pode visualizar uma lista de canais de rádio por satélite
disponíveis e selecionar a estação que deseja escutar.
No aplicativo de áudio Sirius:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Selecionar canal.

O navegador de Canal é exibido.

3. Selecione o canal relevante na lista.

Adicionando favoritos
Você pode programar até seis canais favoritos no aplicativo de
áudio Sirius. Para salvar o canal atual como favorito, siga as
etapas abaixo.
1. Troque para o canal que deseja salvar como favorito.
2. Quando o canal for exibido na tela, selecione e segure um

número de canal favorito (1 a 6) por 2 segundos.
O canal de rádio agora foi designado como favorito.

Usando os controles de volume
O aplicativo de áudio Sirius pode ser usado para controlar o
volume do receptor de áudio Sirius.
Com o aplicativo de áudio Sirius exibido:
1. Selecione o ícone Aumentar volume ou Diminuir volume

para alterar o nível de volume ou
2. Selecione o ícone Mudo para remover e reativar o volume

do áudio.
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Capítulo 26: Aplicativos móveis

Conteúdos do capítulo
• 26.1 Aplicativos móveis da Raymarine na página 310

• 26.2 Ativando Wi-Fi na página 311

• 26.3 Ativando as funções móveis na página 311

• 26.4 Configurando a segurança Wi-Fi na página 312

• 26.5 Selecionando um canal Wi-Fi na página 312
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26.1 Aplicativos móveis da Raymarine
OS aplicativos móveis da Raymarine permitem visualizar e
controlar o seu visor multifuncional usando um dispositivo móvel
compatível usando uma conexão WiFi.
Atualmente, a Raymarine oferece os seguintes aplicativos
móveis:

• RayView
• RayRemote
• RayControl

Observação: O visor multifuncional deve ter software versão
V3.15 ou posterior para usar aplicativos para celular.

RayView
Esse aplicativo permite transmitir o que é visto no visor
multifuncional para um smartphone ou tablet compatível, usando
uma conexão Wi-Fi.

D12165-2

3 421

1. Visor multifuncional.

2. Conexão Wi-Fi (1 via – apenas transmissão).

3. Dispositivo compatível.

4. Aplicativo de transmissão de vídeo "RayView".

RayControl
— Esse aplicativo permite transmitir e controlar o visor
multifuncional remotamente a partir de um tablet compatível
usando uma conexão Wi-Fi.

Observação: Por questões de segurança, os controles do
piloto e as opções do botão liga/desliga não estão disponíveis
remotamente.

D125 02-3

1 2 3 4 65

1. Visor multifuncional.

2. Conexão Wi-Fi (2 vias – transmissão e controle remoto).

3. Tablet compatível.

4. Aplicativo de controle remoto e transmissão “RayControl”

5. Acesso a controles “RayControl” (toque na seta para
acessar os controles).

6. Controles remotos “RayControl”

RayRemote
— Esse aplicativo permite transmitir ou controlar o visor
multifuncional remotamente a partir de um smartphone
compatível usando uma conexão Wi-Fi.

Observação: O RayRemote pode alternar entre exibir os
controles remotos ou a transmissão de vídeo.

D125 99-2

1 2 3 4

1. Visor multifuncional.

2. Conexão Wi-Fi (2 vias – transmissão ou controle remoto).

3. Smartphone compatível.

4. Aplicativo RayRemote

Para usar os aplicativos móveis da Raymarine, é necessário
primeiro:

• Baixar e instalar o aplicativo necessário a partir da loja de
funções relevante.

• Ativar o WiFi em Configurações do Sistema no visor
multifuncional.

• Ativar Wi-Fi no seu dispositivo compatível.

• Selecionar a conexão Wi-Fi Raymarine na lista de redes Wi-Fi
disponíveis no seu dispositivo compatível.

• Ativar o tipo relevante de conexão (p. ex., Visualização ou
Controle Remoto) nas Configurações do Sistema no visor
multifuncional.

Compatibilidade do aplicativo móvel
As funções móveis da Raymarine são compatíveis com os
seguintes dispositivos.

Dispositivo Sistema operacional

iPhone 4 ou posterior iOS

iPad 2 ou posterior iOS

Smartphone Android Android V2.2.2 ou superior com
processador de 1GHz ou superior

Tablet Android Android V2.2.2 ou superior com
processador de 1GHz ou superior

Kindle Fire Android \ amazon
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26.2 Ativando Wi-Fi
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Wi-Fi > Ativado.

26.3 Ativando as funções móveis
As móveis da Raymarine devem ser ativados no display
multifuncional antes que seja possível transmitir vídeo ou
controlar remotamente seu display multifuncional via um tablet
ou smartphone.
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Funções móveis.
5. Selecione Apenas visualização para habilitar apenas

transmissão de vídeo ou
6. Selecione Controle remoto para ativar o uso de controle

remoto e transmissão de vídeo.
7. Inicie a função móvel relevante da Raymarine no seu tablet

ou smartphone e siga as instruções na tela.
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26.4 Configurando a segurança Wi-Fi
É possível criptografar a conexão Wi-Fi no display multifuncional
para impedir que dispositivos não autorizados acessem a
conexão. A criptografia padrão é WPA2.
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Wi-Fi > Ativado.
5. Selecione Nome de Wi-Fi e especifique o SSID. Essa deve

ser uma palavra fácil de lembrar e deve ser exclusiva para
cada display multifuncional em seu sistema.
Por padrão, o SSID é o número de série do display
multifuncional.

6. Selecione Segurança Wi-Fi e especifique o tipo de
criptografia que deseja usar — Nenhuma, Somente WPA,
Somente WPA 2 (default) ou WPA/WPA 2.

Observação:

• A Raymarine recomenda o uso da configuração de
segurança WPA2.

• Selecionar Nenhuma para sua Segurança Wi-Fi deixará
sua Wi-Fi aberta e permitirá que qualquer um com um
dispositivo habilitado para Wi-Fi acesse o seu sistema.

7. Recomenda-se que a Senha Wi-Fi padrão NÃO seja
alterada.

Observação: Quando a segurança Wi-Fi estiver configurada
no display multifuncional, é necessário especificar as mesmas
credenciais de SSID e senha em seu iPhone ou iPad antes
de a transmissão de vídeo sem fio poder ser usada.

Alterando a senha padrão
Recomenda-se que a senha padrão não seja alterada,
entretanto, se for preciso alterá-la, siga as etapas abaixo:
No menu Conexões Sem Fio: Configuração > Configurações
do sistema > Conexões sem fio
1. Selecione Senha Wi-Fi.

O teclado virtual será exibido, mostrando a senha atual.
2. Use DEL para excluir a senha atual.
3. Insira uma nova senha.

Observação: Certifique-se de que a senha escolhida
seja "segura" usando uma combinação de letras
maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais. A
senha pode ter entre 8 e 63 caracteres de comprimento, e
senhas mais longas são mais seguras.

4. Selecione SALVAR para salvar a nova senha.

26.5 Selecionando um canal Wi-Fi
Por padrão, o display multifuncional automaticamente seleciona
um canal Wi-Fi de disponível. Caso esteja tendo dificuldades
com a transmissão de vídeo sem fio, pode ser necessário
especificar manualmente um de canal Wi-Fi para o display
multifuncional e o dispositivo para o qual deseja transmitir vídeo.
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Configurações do sistema.
3. Selecione Conexões sem fio.
4. Selecione Wi-Fi > Ativado.
5. Selecione Canal Wi-Fi.
6. Selecione um dos canais listados.
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Capítulo 27: Personalizando sua exibição

Conteúdos do capítulo
• 27.1 Seleção de idioma na página 314

• 27.2 Detalhes do barco na página 315

• 27.3 Configuração de unidades na página 316

• 27.4 Configuração de data e hora na página 317

• 27.5 Preferências de exibição na página 318

• 27.6 Visão geral da caixa de dados e da barra de dados na página 320

• 27.7 Lista de itens de dados na página 321

• 27.8 Menus de configuração do sistema na página 328
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27.1 Seleção de idioma
O sistema pode operar nos seguintes idiomas:

Inglês (Estados
Unidos)

Inglês (Reino Unido) Árabe

Búlgaro Chinês Croata

Tcheco Dinamarquês Holandês

Finlandês Francês Alemão

Grego Islandês Italiano

Japonês Coreano Norueguês

Polonês Português (Brasileiro) Russo

Esloveno Espanhol Sueco

Turco

Com a Tela inicial exibida:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Idioma.
3. Selecione o seu idioma na lista de idiomas.
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27.2 Detalhes do barco
Você pode personalizar as várias configurações para torná-las específicas para a sua embarcação.

Item do menu Descrição Opções

Tipo de barco É possível alterar a aparência da embarcação no aplicativo
cartográfico. Selecione a opção que mais se assemelha ao
tipo e tamanho da sua embarcação.

Observação: Quando o tipo de barco for selecionado
durante a configuração inicial do visor multifuncional, ele
deverá determinar a configuração da página de dados no
aplicativo de dados.

• Barco a motor 1 (default)

• Barco a motor 2

• Barco a motor 3

• Lancha com motor embutido

• Lancha com motor externo

• Barco de serviço

• RIB

• Barco a motor a vela

• Veleiro

• Catamarã

• Pesca esportiva

• Pesca profissional

Número de motores Permite especificar o número de motores que a embarcação
possui. Essa configuração determina o número de motores
mostrados no aplicativo de dados do motor.

• 1 a 5

Número de tanques de combustível Permite especificar o número de tanques de combustível
que a embarcação possui. Essa configuração determina o
número de tanques de combustível disponíveis no aplicativo
de Dados.

• 1 a 5

Número de baterias Permite especificar o número de baterias que a embarcação
possui. Essa configuração determina o número de baterias
disponíveis no aplicativo de Dados.

• 1 a 5

Capacidade total de combustível Permite especificar a capacidade total de combustível da
sua embarcação. Isso é necessário para habilitar a função
de gerenciador de combustível.

• Unidades de 0 a 9999.

Personalizando o ícone da embarcação
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Dados Barco.
3. Selecione o Tipo de barco.
4. Selecione o ícone que mais se assemelha ao tipo e ao

tamanho da sua embarcação.
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27.3 Configuração de unidades
É possível especificar sua preferência para as unidades de medida que serão usadas em todos os aplicativos.

Item do menu Descrição Opções

Unidades de Distância As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à distância.

• Milhas Náuticas

• NM e m (unidades principais = milhas náuticas,
unidades secundárias = metros)

• Milhas Terrestres

• Quilômetros

Unidades de Velocidade As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à velocidade.

• Nós

• MPH (milhas por hora)

• KPH (quilômetros por hora)

Unidades de profundidade As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à profundidade.

• Pés

• Metros

• Braças

Unidades de temperatura As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à temperatura.

• Fahrenheit

• Celsius

Unidades de Pressão As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à pressão.

• Bar

• PSI

• Quilopascais

Unidades de Volume As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
ao volume.

• Galões americanos

• Galões imperiais

• Litros

Unidades econômicas As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
ao uso de combustível.

• Distância por volume

• Volume por distância

• Litros por 100 km

Unidades de velocidade do vento As unidades de medida que serão usadas em todos os
aplicativos para a exibição de todos os valores relacionados
à velocidade do vento.

• Nós

• Metros por segundo.

Especificando as unidades de medida
preferida
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Configuração de unidades.
3. Selecione o tipo de medida que deseja alterar (por exemplo,

Unidades de distância).
4. Selecione o tipo de unidade preferido (por exemplo, milhas

terrestres).
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27.4 Configuração de data e hora
É possível especificar sua preferência para a maneira como a data e a hora serão exibidas em todos os aplicativos.

Item do menu Descrição Opções

Formato de Data Permite especificar o formato preferido para a exibição de
informações de data em todos os aplicativos.

• MM:DD:AA (mês, dia, ano)

• DD:MM:AA (dia, mês, ano)

Formato de Hora Permite especificar o formato preferido para a exibição de
informações de hora em todos os aplicativos.

• 12h

• 24h

Hora local: UTC Permite especificar o fuso horário local que será usado em
termos de um deslocamento da UTC (Universal Coordinated
Time), em incrementos de 0,5 hora.

• –13 a +13 horas (em incrementos de 0,5 hora)
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27.5 Preferências de exibição
Você pode especificar sua preferência para o comportamento geral de exibição.
Item do menu Descrição Opções

Página inicial Permite que você selecione que página o visor abre na
inicialização.

• Tela inicial (default)

• Última página — Depois da inicialização, a
última página usada é exibida.

• Escolher página — Depois da inicialização, a
página selecionada é exibida.

Bipe de teclas Um som pode soar sempre que um botão for pressionado
ou a tela de toque for usada.

• ATIVADO (default)

• DESATIVADO

Ocultação automática do cursor Se definida para Ativado, o cursor será automaticamente
ocultado após um período sem movimento. Se definido para
Desativado, o cursor persistirá na tela até ser movido.

• ATIVADO

• DESATIVADO (default)

Controles de alcance Em visores da Nova Série e e da Série gS, você pode
especificar se o aplicativo de Carta, Radar e Clima exibe os
ícones de aproximar a afastar o alcance na tela.

Observação:

• Os controles na tela não estão disponíveis em visores
sem tela sensível ao toque.

• Os controle de alcance na tela não podem ser ocultos
em visores apenas de toque.

• Mostrar (default)

• Ocultar

Menu de contexto (Apenas em visores com tela sensível ao toque) Determina
como o menu de contexto é acessado usando o toque

• Tocar (default) — tocando em um objeto
cartográfico abre-se o contexto do menu.

• Segurar — tocando e segurando um objeto
cartográfico abre-se o contexto.

Barra de controle do piloto Permite que você ative e desative a barra do piloto em
cada visor individualmente, quando conectado a um piloto
automático SPX ou SeaTalk.

Observação: Para pilotos automáticos Evolution, a
opção de Barra do Piloto está na página Configuração
do Piloto.

• Mostrado

• Oculto

Brilho compartilhado Você pode configurar os grupos de brilho compartilhado
(ou "zonas") para ajustar o brilho em diversas unidades
simultaneamente.

Brilho compartilhado

• ATIVADO (default)

• DESATIVADO

Grupo de brilho

• Leme 1 (default)

• Leme 2

• Cabine do piloto

• Ponte de comando

• Mastro

• Grupo 1

• Grupo 2

• Grupo 3

• Grupo 4

• Grupo 5

Arquivo de captura de tela Permite especificar a entrada de cartão de memória para as
imagens de captura de tela.

Observação: Essa opção está disponível apenas em
visores com vários slots de leitor de cartão.

• MicroSD 1

• MicroSD 2

Controles de alcance na tela
É possível ativar e desativar os controles de alcance na tela em
visores da Nova Série e da Série gS seguindo as etapas abaixo.
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.

3. Selecione Controles de alcance.
Selecionar os controles de alcance alternará entre mostrar e
ocultar os controles de alcance na tela.
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Brilho compartilhado
É possível configurar os grupos de brilho compartilhado para
ajustar o brilho em diversas unidades simultaneamente.
As seguintes unidades são compatíveis com grupos de brilho
compartilhado:

• Nova Série a

• Nova Série c.

• Nova Série e.

• Série gS

• i50

• i60

• i70

• Controladores do piloto p70 / p70R

• ST70

• ST70+

Quando unidades compatíveis são adicionadas a um grupo de
ajuste de brilho compartilhado, qualquer ajuste de brilho feito a
quaisquer das unidades no grupo também é refletido nas outras
unidades no grupo. Um controle de brilho único na tela está
disponível para controlar quaisquer unidades no grupo de ajuste
de brilho:

É possível configurar vários grupos de ajuste de brilho. Isso
pode refletir o local físico das unidades na sua embarcação, se
necessário. Por exemplo, as unidades no seu leme podem ser
definidas em um grupo e as unidades na ponte de comando
podem ser definidas em um grupo diferente. Neste exemplo,
quaisquer ajustes de brilho feitos a uma unidade no leme são
refletidos automaticamente nas outras unidades no leme, mas
não na ponte de comando.
A função de brilho compartilhado requer o seguinte:

• Todas as unidades devem ser compatíveis com a função de
brilho compartilhado (consulte a lista de unidades compatíveis
acima).

• Antes de uma unidade poder responder a um ajuste de brilho
compartilhado, ela deve ser atribuída ao Grupo de ajuste de
brilho relevante.

• Cada unidade só pode pertencer a um grupo de ajuste de
brilho por vez.

• A configuração de Compartilhar brilho deve ser definida
para Ativado para todas as unidades no grupo de brilho.

• Ao configurar um grupo de brilho, deve ser realizada uma
operação inicial de Sincronizar brilho, com todos os visores

do grupo ligados, para configurar o brilho do visor de todas
as unidades no grupo.

Configurando o brilho compartilhado
Com a tela inicial sendo exibida:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Preferências de exibição.
3. Selecione Brilho compartilhado.
4. Selecione a opção Ativado para o item de menu Brilho

compartilhado.
5. Selecione Grupo de brilho.
6. Selecione um grupo de ajuste de brilho adequado.
7. Repita o processo para os outros displays que deseja no

grupo de ajuste de brilho. Se o display não for multifuncional,
consulte a documentação que acompanha a unidade
para obter instruções sobre a configuração de brilho
compartilhado.

8. Quando todos os displays tiverem sido adicionados ao
mesmo grupo de ajuste de brilho, selecione Sincronizar
brilho no display multifuncional.
Uma mensagem de brilho compartilhado é exibida.

9. Certifique-se de que todos os displays no grupo de ajuste
de brilho estejam ativados.

10.Selecione Sincronizar.
Quando concluído, é exibida uma mensagem confirmando
que o brilho compartilhado foi configurado.

Quando o brilho compartilhado tiver sido configurado com
sucesso, alterar o brilho de qualquer display no grupo de brilho
automaticamente altera o brilho de todos os displays no grupo.
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27.6 Visão geral da caixa de dados e
da barra de dados
É possível personalizar os dados exibidos na barra de dados e
caixas de dados na tela.
Dados personalizáveis são exibidos na barra de dados, barra
de dados estendida (apenas visores HybridTouch) ou caixas de
dados. A barra de dados, barra de dados estendida e caixas de
dados estão disponíveis em todos os aplicativos.
Essas áreas da tela são ilustradas e descritas abaixo:
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1. Barra de dados — exibida no topo da tela em todos os
aplicativos. A barra de dados contém células que podem ser
personalizadas para exibir dados de uma ampla variedade
de categorias. A barra de dados também pode ser ocultada
para fornecer

2. Barra de dados expandida — (disponível apenas em
visores com tela sensível ao toque) exibida quando você
toca na barra de dados. A barra de dados estendida pode
ser exibida. A barra de dados expandida é exibida até que a
tela seja tocada novamente.

3. Ícones de status — É possível exibir os ícones de
status abaixo da barra de dados expandida. Fornecem
informações de status para equipamento conectado
externamente:

4. Barra de status— Permanentemente exibidos em todos os
aplicativos. A barra de status contém informações sobre as
configurações selecionadas no momento para o aplicativo
exibido na tela.

5. Caixas de dados — até duas caixas de dados podem
ser exibidas. Cada caixa pode exibir um item de dados a
partir das categorias de dados disponíveis. Os dados são
exibidos permanentemente na tela.

A barra de dados pode ser definida para ser ocultada
automaticamente para que apenas a barra de status fique
visível na tela.

Ocultar a barra de dados automatica-
mente
Em telas multifuncionais com uma tela sensível ao toque, a
barra de dados exibida no topo de todas as páginas do aplicativo
pode ser definida para ser ocultada automaticamente. Isso
fornece uma área de tela maior para as páginas do aplicativo.
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Na Tela inicial:
1. Selecione Personalizar.

2. Selecione Configuração da barra de dados.
3. Selecione Ocultar automaticamente de modo que Ativado

esteja selecionado.
Ao visualizar as páginas do aplicativo, a barra de dados será
ocultada automaticamente após 10 segundos. É possível
visualizar a barra de dados novamente tocando nela com o
dedo.

Personalizando caixas de dados no
aplicativo cartográfico
Para ativar e desativar as caixas de dados e selecionar dados a
exibir, siga as etapas abaixo.
No menu do Aplicativo cartográfico:
1. Selecione Apresentação.
2. Selecione Sobreposição.
3. Selecione Caixas de dados.
4. Selecione Caixa de dados 1 > Ativado.
5. Selecione Caixa de dados 2 > Ativado.
6. Escolha a opção Selecionar dados para a caixa de dados

relevante.
7. Selecione a categoria que reflete o tipo de dados que você

deseja exibir na caixa de dados. Por exemplo, dados de
Profundidade.

8. Selecione o item de dados.
Os dados selecionados são exibidos na tela na caixa de
dados adequada.

Personalizando caixas de dados
No aplicativo de Radar, Sonar de pesca ou Meteorológico:
1. Selecione Menu.
2. Selecione Apresentação.
3. Selecione Caixas de dados.
4. Selecione Caixa de dados 1 > LIGADO.
5. Selecione Caixa de dados 2 > LIGADO.
6. Escolha o item de menu Selecionar caixa de dados 1 ou

Selecionar caixa de dados 2, conforme o adequado.
7. Selecione a categoria que reflete o tipo de dados que você

deseja exibir na caixa de dados. Por exemplo, dados de
Profundidade.

8. Selecione o item de dados.
Os dados selecionados são exibidos na tela na caixa de
dados adequada.

Personalizando a barra de dados
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Configuração da barra de dados.
3. Selecione Editar barra de dados.
4. Na barra de dados, selecione a célula que deseja alterar.

O menu Selecionar categoria de dados será exibido.
5. Selecione a categoria que reflete o tipo de dados que você

deseja exibir na célula. Por exemplo, dados de Profundidade.
6. Selecione o item de dados.

Os dados selecionados são exibidos na tela na célula
adequada.

7. Selecione Início ou Voltar quando tiver concluído.

Exibindo ícones de status na barra de dados
Os visores multifuncionais com tela sensível ao toque permitem
exibir os ícones de status na barra de dados.
Na tela inicial:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione Configuração da barra de dados.
3. Selecione Barra do ícone de status de modo que Ativado

esteja destacado.
Os ícones de status agora são exibidos abaixo da barra de
dados expandida.
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27.7 Lista de itens de dados
As categorias de dados disponíveis para exibir no aplicativo de dados, caixas de dados, barra de dados e barra de dados
expandida são mostradas a seguir. Gráficos de seletor não estão disponíveis em caixas de dados ou barras de dados.
A tabela a seguir mostra os itens de dados disponíveis para cada categoria.

Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Amperagem da
bateria

Temperatura da
bateria

Bateria** Status da bateria

Tensão da bateria

Taxa de giro

Ângulo da quilha

Barco Tipos de dados
gerados pela sua
embarcação. Por
exemplo, níveis do
tanque.

Abas de Ajuste
(apenas aplicativo
de dados)

Profundidade

Profundidade
máxima

Profundidade Dados de
profundidade.

Profundidade
mínima

Registro e viagem

Hodômetro

Viagem

Registro em terra e
viagem

Registro em terra

Percurso em terra 1

Percurso em terra 2

Percurso em terra 3

Distância Tipos de dados
relacionados
à distância
percorrida pela sua
embarcação. Por
exemplo, distância
da viagem.

Percurso em terra 4
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

RPM

RPM e velocidade

Temperatura
do líquido de
arrefecimento

Pressão do líquido
de arrefecimento

Temperatura do
Óleo

Pressão do óleo

Pressão do óleo
e temperatura
do líquido de
arrefecimento

Temperatura do
óleo da transmissão

Pressão do óleo da
transmissão

Engrenagem de
transmissão

Pressão do turbo

Pressão do
combustível

Vazão de
combustível

Fluxo de
combustível (Inst.)

Fluxo de
combustível (méd.)

Horas do motor

Ajuste do motor

Alternador

Motor** Tipos de dados
fornecidos pelos
motores. Por
exemplo, pressão
do óleo.

Carga do motor
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Nível de
combustível (%)

Combustível total
(vol)

Fluxo total de
combustível

Economia

Combustível
restante estimado

Distância até vazio

Tempo até vazio

Combustível usado
(viagem)

Combustível** Tipos de dados
relacionados
ao sistema de
combustível. Por
exemplo, níveis de
combustível.

Combustível usado
(temporada)

Pressão

Temperatura do ar

Temperatura
mínima do ar

Temperatura
máxima do ar

Deriva

Fixo

Fixo e deriva

Sensação térmica
aparente

Sensação térmica
real

Umidade

Ponto de
condensação

Entardecer /
Amanhecer

Temperatura da
água

Temperatura
mínima da água

Ambiente Dados relacionados
ao ambiente.
Por exemplo,
temperatura do
ar.
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Temperatura
máxima da água

Posição da
embarcação

COG e SOG

COG

SOG

SOG máximo

GPS Dados relacionados
a GPS Por
exemplo, posição
da embarcação.

SOG médio

Rumo

Rumo e velocidade
(apenas aplicativos
de dados)

Rumo bloqueado

Erro de rumo
bloqueado

Erro LH e LH
(apenas aplicativo
de dados)

Rumo de amura

Rumo Dados relacionados
ao rumo. Por
exemplo, rumo
bloqueado.

Bússola (apenas
aplicativo de dados)

Posição do cursor
(disponível apenas
na barra de dados
e sobreposição de
dados).

Informações do
cursor (somente
disponível na barra
de dados e na
sobreposição de
dados.)

Erro Transversal de
Rota

Estrada de rolagem
(apenas aplicativo
de dados)

Informações do
waypoint

Nome do waypoint
ativo

Navegação Tipos de dados
relacionados à
navegação. Por
exemplo, rumo
para o waypoint.
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Posição do alvo

Rumo para o
waypoint.

BTW e DTW
(apenas aplicativo
de dados)

Rumo corrigido

CMG e DMG

CMG e VMG
(apenas aplicativo
de dados)

Distância até o
waypoint

Distância corrigida

ETA do waypoint

TTG do waypoint

ETA da rota

TTG da rota

Piloto Dados relacionados
ao piloto. Por
exemplo, leme.

Ângulo do leme

Velocidade

Velocidade máxima

Velocidade média

Velocidade e SOG

VMG a barlavento

Velocidade Dados relacionados
à velocidade. Por
exemplo, VMG
(Velocity Made
Good) para o
waypoint.

VMG ao waypoint

Água potável (%)

Água residual
doméstica (%)

Água negra (%)

Tanques** Dados relacionados
a tanques de água

Poço vivo (%)
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Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

Horário localHora Dados relacionados
à hora. Por
exemplo, horário
local. Data local

AWA

AWA máximo

AWA mínimo

AWS

AWS máximo

AWS mínimo

TWA

TWA máximo

TWA mínimo

TWS

TWS máximo

TWS mínimo

TWD

Vento Cardinal

Vento de Terra

Beaufort

AWA e TWA

AWA e AWS

AWA (CH) e AWS

AWA e VMG

Vento Dados relacionados
ao vento. Por
exemplo, VMG a
barlavento.

326 a Series / c Series / e Series



Categoria de
dados Descrição Item de dados Gráficos do aplicativo de dados

TWA e TWS

TWA (CH) e TWS

TWA e VMG

GWD e Beaufort

GWD e GWS

Nenhum

Observação: *Seletores e representações gráficas estão disponíveis apenas no aplicativo de dados. As sobreposições de barra
de dados e célula de dados somente podem exibir itens digitais.

Observação: **Os menus Bateria, Motor, Combustível e Tanques exibirão um conjunto de itens de dados por dispositivo
configurado (p. ex., se o sistema tiver sido configurado com três motores, então três conjuntos de itens de dados de motores
serão exibidos).
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27.8 Menus de configuração do sistema
Os menus de configuração do sistema permitem configurar seu visor e dispositivos externos conectados.
Os seguintes menus estão disponíveis:

Item do menu Descrição Observações

Bloqueio de toque Permite que você bloqueie a tela sensível ao toque
em um visor somente de toque quando o visor for
emparelhado com um teclado remoto.

Observação: Essa opção não está disponível
em visores somente toque que não têm um teclado
remoto conectado.

Observação: Essa opção não está disponível
em visores com botões físicos.

• ATIVADO

• DESATIVADO (default)

Alarmes Permite configurar todos os tipos diferentes de alarmes
produzidos pelo visor e equipamentos conectados.

Gerenciador de combustível Exibe a página do Gerenciador de combustível

Controles do piloto Exibe a caixa de diálogo Controle do piloto. Disponível apenas quando um piloto automático
Raymarine for detectado no sistema e o Controle do
piloto automático estiver definido para Ativado.

Resposta do piloto Permite a seleção do nível de resposta do piloto quando
conectado a um piloto automático Evolution.

Observação: A resposta do piloto não está
disponível em pilotos automáticos SPX e SeaTalk.

• Lazer

• Cruzeiro

• Desempenho

Controles de áudio Exibe a pop-up de controles de áudio.

Observação: Não disponível em visores sem
toque

Disponível apenas quando conectado a um dispositivo
de áudio via bluetooth.

Redefinições de percurso por terra Redefine o contador de distância por terra selecionado
para zero.

Configurações do sistema Permite que você defina as configurações para os
dispositivos externos conectados ao visor.

Manutenção Fornece informações de diagnóstico. Também permite
designar o mestre de dados e redefinir o visor para as
configurações de fábrica.
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Menu de alarmes
Item do menu Descrição Opções

Tipo de dados MOB (homem
ao mar)

Determina se os dados de Posição ou DR (dados por estima)
são exibidos. Presumindo que sua embarcação e o MOB estão
sujeitos aos mesmos efeitos de maré e vento, a configuração de DR
normalmente fornece um curso mais preciso.

• DR

• Posição (default)

Despertador Quando definido como Ativado, um alarme é acionado na hora
especificada na configuração do Despertador.

Despertador

• Desativado (default)

• Ativado

Hora do despertador

• 00h00 (default)

• 00h01 até 24h00

Deslocamento da âncora Se definido como Ativado, o Deslocamento da âncora é acionado
quando sua embarcação é afastada da posição de ancoragem mais
do que a distância especificada na configuração de Alcance de
deslocamento da âncora.

Deslocamento da âncora

• Desativado (default)

• Ativado

Alcance de deslocamento da âncora

• 0,01 — 9,99 nm (ou unidades equivalentes)

Cronômetro regressivo Quando definido para Ativado, faz a contagem regressiva do período
que você especificou para a configuração do Período de tempo e
aciona um alarme quando chega ao zero.

Cronômetro regressivo

• Desativado (default)

• Ativado

Período de tempo

• 00h00 (default)

• 00h01 até 99h59

Alvos AIS Quando definido para Ativado, o alarme para Alvos perigosos é
ativado. Essa opção está disponível apenas quando uma unidade
AIS é detectada. Consulte a seção AIS para obter detalhes.

Alvos perigosos

• Ativado (default)

• Desativado

Alarmes do motor Quando definidos como Ativados, os alarmes de aviso dos sistemas
de gerenciamento do motor conectado serão exibidos no visor
multifuncional.

Alarmes do motor

• Ativados (default)

• Desativados

Sonar de pesca em águas
profundas

Se essa opção estiver definida como Ativado, um alarme será
acionado quando a profundidade exceder o valor especificado.
Essa opção está disponível apenas quando um módulo de sonar é
detectado.

Observação: O limite do alarme de Sonar de pesca em águas
profundas não pode ser definido para um valor inferior ao Limite
de águas rasas.

Sonar de pesca em águas profundas

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de águas profundas

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Sonar de pesca em águas
rasas

Se essa opção estiver definida como Ativado, um alarme será
acionado quando a profundidade ficar abaixo do valor especificado.
Essa opção está disponível apenas quando um módulo de sonar é
detectado.

Observação: O limite do alarme do Sonar de pesca em águas
rasas não pode ser definido para um valor superior ao Limite em
águas profundas.

Sonar de pesca em águas rasas

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de águas rasas

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Pesca Se o alarme de Pesca e o alarme de limites de profundidade de
pesca estiverem definidos para Ativado, um som de advertência será
acionado se qualquer alvo chegar ao nível de sensibilidade e estiver
dentro do Limite de pesca em águas rasas ou do Limite de pesca em
águas profundas especificado. Os seguintes itens estão disponíveis
no submenu:

• Pesca — Ativa e Desativa o alarme de pesca.

• Sensibilidade de pesca— Se o alarme de Pesca estiver Ativado,
um alarme será acionado quando a força de retorno do peixe
alcançar a sensibilidade especificada.

• Limites de profundidade de pesca— Ativa e Desativa os limites
de profundidade de pesca.

Pesca

• Desativado (default)

• Ativado

Sensibilidade de pesca

• 1 a 10

Limites de profundidade de pesca

• Ativado

• Desativado (default)

Limite de pesca em águas rasas
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Item do menu Descrição Opções

• Limite de pesca em águas rasas — Especifica o valor inferior
para o Limite de profundidade do alarme de pesca.

• Limite de pesca profunda — Especifica o valor superior para o
Limite de profundidade do alarme de pesca.

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Limite de pesca profunda

• 2 pés (ou unidades equivalentes) até o máximo
alcance do transdutor

Gerenciador de combustível Nas opções de alarme do gerenciador de combustível, é possível
alternar o alarme de aviso de combustível baixo entre ativado e
desativado, além de especificar o nível de combustível ao qual o
alarme será acionado.

Combustível baixo

• Ativado

• Desativado (default)

Nível de combustível

• 0 a 99999

Zona de proteção O recurso de Zona de proteção no aplicativo de radar aciona um
alarme quando um alvo está dentro do limite especificado. É possível
ajustar a sensibilidade do alarme. Certifique-se de que a sensibilidade
não seja definida para um nível muito baixo, pois alvos podem ser
perdidos, e o alarme não será disparado.

Sensibilidade da zona de proteção

• 1% a 100%

Fora da rota Quando definido como Ativado, aciona um alarme quando a
embarcação navega fora da rota.

Alarme de fora do rumo

• Desativado (default)

• Ativado

Erro de fora da rota (XTE)

• 0,01 a 9,99 nm (ou unidades equivalentes)

Temperatura da água Se definido para Ativado, aciona um alarme quando a temperatura
da água é igual ou inferior ao limite especificado para o Limite de
temp. inferior, ou igual ou superior ao limite especificado para a
configuração de Limite de temp. superior.

Temperatura da água

• Desativado (default)

• Ativado

Limite de temp. inferior

• 60 graus Fahrenheit (ou unidades equivalentes)

• –09,9 a +99,7 graus Fahrenheit (ou unidades
equivalentes)

Limite de temp. superior

• 75 graus Fahrenheit (ou unidades equivalentes)

• –09,7 a 99,9 graus Fahrenheit (ou unidades
equivalentes)

Chegada ao waypoint Quando você chega a um waypoint, um alarme é acionado. Essa
configuração permite especificar a distância do waypoint de destino
em que o alarme é acionado. As unidades usadas para essa
configuração são baseadas nas unidades especificadas para a
distância no menu Configuração de unidades.

0,01 a 9,99 nm (ou unidades equivalentes)
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Menu de redefinições do percurso em terra
Esse menu permite redefinir o contador de distância do percurso em terra para zero.

Item do menu Descrição

Redefinição do percurso em terra 1 Redefine o contador de distância do percurso em terra 1 para zero.

Redefinição do percurso em terra 2 Redefine o contador de distância do percurso em terra 2 para zero.

Redefinição do percurso em terra 3 Redefine o contador de distância do percurso em terra 3 para zero.

Redefinição do percurso em terra 4 Redefine o contador de distância do percurso em terra 4 para zero.

Menu Configurações do sistema
Item do menu Descrição Opções

Controle de piloto
automático

Ativa e desativa os
controles do piloto
automático do visor
multifuncional.

• Ativado

• Desativado

Alertas DSC Ativa e desativa os
alertas de rádio DSC no
visor multifuncional.

• Ativado

• Desativado

Configuração do
GPS

Fornece as opções de
configuração do GPS.

• Visualizar status do
satélite

• GPS diferencial

• Filtro de COG/SOG

• Reiniciar GPS

GPS interno Ativa ou Desativa o
GPS interno do visor
multifuncional.

Observação:
A opção de
GPS interno está
disponível no visor
multifuncional e165.

• Ativado

• Desativado

Fontes de dados Ativa a seleção de
fontes de dados
preferidas para
o equipamento
conectado.

Observação:
O menu Fontes
de Dados está
disponível apenas
em visores definidos
como Mestre de
Dados.

• GPS

• Datum do GPS

• Data e Hora

• Rumo

• Profundidade

• Velocidade

• Vento

Dispositivos
externos

Permite a configuração
de dispositivos
compatíveis conectados
externamente.

Consulte a seção Menu
de Dispositivos externos
do manual.

Conexões sem fio Fornece acesso a
opções de conexão sem
fio e bluetooth.

Consulte a seção Menu
de Conexões sem fio do
manual.

Configuração de
NMEA

Permite definir as
configurações para
dispositivos NMEA.

Consulte a seção Menu
de Configuração NMEA
do manual.

Preferências do
sistema

Permite definir as
configurações do
sistema

Consulte a seção Menu
Preferências do sistema
do manual.

Simulador Ativa ou Desativa o
modo de simulador.

• Desativado

• Ativado

• Ativado (filme de
demonstração)

Configuração do GPS
As opções de configuração do GPS permitem a configuração
de um receptor de GPS.
O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é usado para
posicionar sua embarcação no mapa. É possível configurar
seu receptor de GPS e verificar seu status a partir da opção
GPS Status (Status do GPS) no menu System Settings
(Configurações do Sistema). Para cada satélite rastreado, a
tela fornece as seguintes informações:

• Número do satélite.

• Barra de intensidade do sinal.

• Estado.

• Ângulo de azimute.

• Ângulo de elevação.

• Uma visão do céu para mostrar a posição dos satélites
rastreados.
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Item Descrição

1 Visão do céu — uma representação visual da posição de
satélites rastreados.

2 Status do satélite— exibe a intensidade do sinal e o status
de cada satélite identificado no diagrama de visão do céu
à esquerda da tela. As barras coloridas têm os seguintes
significados:

• Cinza = procurando pelo satélite.

• Verde = satélite em uso.

• Laranja = rastreando o satélite.
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Item Descrição

3 Diluição horizontal da posição— uma medida da exatidão
do GPS calculada a partir de diversos fatores, incluindo
geometria do satélite, erros do sistema na transmissão de
dados e erros do sistema no receptor do GPS. Um número
mais alto significa um erro de posição maior. Um receptor
típico de GPS tem uma exatidão entre 5 e 15 m. Como um
exemplo, presumindo um erro de receptor do GPS de 5 m,
um HDOP de 2 representaria um erro de aproximadamente
15 m. Lembre-se de que mesmo um número muito baixo
de HDOP NÃO é garantia de que seu receptor de GPS
esteja fornecendo uma posição exata. Se estiver em dúvida,
verifique a posição da embarcação exibida no aplicativo
de mapa com relação à sua proximidade real a um objeto
mapeado conhecido.
Erro de posição horizontal estimado (EHPE) — uma
medição da precisão do GPS indicando que, em 67% do
tempo, sua posição está dentro do raio de um círculo do
tamanho determinado.

4 Status de localização— indica o modo real que o receptor
de GPS está relatando (Sem localização, Localização,
Localização D ou Localização SD).

5 Modo — o modo selecionado atualmente pelo receptor de
GPS.

6 Dados — A configuração de dados do receptor de GPS
afeta a exatidão das informações de posição da embarcação
exibidas no aplicativo de mapa. Para seu receptor de GPS
e a tela multifuncional se correlacionarem adequadamente
com seus mapas em papel, eles devem usar o mesmo
datum.

A precisão do receptor de GPS depende dos parâmetros
detalhados acima, em especial, dos ângulos de elevação e
azimute, usados na triangulação para calcular sua posição.

Visão geral de origens de dados múltiplas
(MDS)
Instalações que incluem várias instâncias de origens de dados
podem causar conflitos. Um exemplo é uma instalação contendo
mais de uma origem de dados de GPS.
As MDS permitem gerenciar os conflitos envolvendo os
seguintes tipos de dados:

• Posição do GPS.

• Rumo.

• Profundidade.

• Velocidade.

• Vento.

Normalmente, esse exercício é concluído como parte
da instalação inicial, ou quando um novo equipamento é
adicionado.
Caso esse exercício NÃO tenha sido concluído, o sistema
tentará automaticamente resolver os conflitos de dados.
Entretanto, isso pode resultar em o sistema optar por uma
origem de dados que você não deseja usar.
Se a MDS está disponível, o sistema pode listar as origens de
dados disponíveis e permitir que você selecione a origem de
dados preferida. Para que a MDS fique disponível para todos
os produtos no sistema que usa as origens de dados listadas
acima, ele deve ser compatível com MDS. O sistema pode
listar quaisquer produtos que NÃO são compatíveis. Pode ser
necessário atualizar o software desses produtos incompatíveis
para fazer com que sejam compatíveis. Visite o website da
Raymarine (www.raymarine.com) para obter a versão de
software mais recente para seus produtos. Se um software
compatível com MDS não estiver disponível e você NÃO desejar
que o sistema tente automaticamente resolver os conflitos de
dados, todos os produtos incompatíveis podem ser removidos
ou substituídos para garantir que todo o sistema seja compatível
com MDS.
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Menu de origens de dados
Esse menu permite selecionar os sensores e dispositivos externos que fornecerão dados ao visor.
Seleção automática/manual
Cada diálogo permite visualizar e selecionar sua origem de dados preferida. A seleção da origem de dados pode ser manual
ou automática:

• Automático — o visor automaticamente selecionará um dispositivo e tentará solucionar quaisquer conflitos de dados que
possam ocorrer (por exemplo, diversos receptores de GPS).

• Manual— quando o display tiver realizada uma procura pelos dispositivos conectados, você pode selecionar manualmente o
dispositivo preferido na lista.

Observação: Selecionar a opção Automático pode resultar na escolha de uma fonte de dados que você não deseja usar.

Seleção de dispositivo

Item do menu Descrição

GPS Permite procurar qualquer dispositivo GPS conectado externamente e selecionar o que
você deseja usar.

Datum do GPS Para seu receptor de GPS e o display multifuncional se correlacionarem adequadamente
com seus mapas em papel, eles devem usar o mesmo datum. Essa opção permite escolher
a origem de dados para esse datum.

Data e Hora Permite selecionar o dispositivo que você deseja usar para as informações de data e hora
usadas pelo display.

Rumo Permite selecionar o dispositivo que você deseja usar para dados de rumo.

Profundidade Permite selecionar o dispositivo que você deseja usar para dados de profundidade.

Velocidade Permite selecionar o dispositivo que você deseja usar para dados de velocidade.

Vento Permite selecionar o dispositivo que você deseja usar para obter dados de vento.
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Menu Dispositivos externos
Esse menu permite configurar os dispositivos externos conectados ao visor.

Item do menu Descrição Observações

Configuração do piloto Quando conectado a um piloto automático
Evolution, essa opção permite que você habilite e
desabilite o controle do piloto e a barra do piloto.
Você também pode acessar certas configurações
e modos do piloto.

Configuração do sonar de pesca Permite selecionar um transdutor externo e
configurar as opções para a unidade, como
compensação de profundidade. Também permite
configurar as opções para um módulo de sonar
interno ou externo.

Para uma explicação sobre essas opções,
consulte as opções de menu de configuração do
transdutor descritas na seção Sonar de pesca
deste documento.

Configuração do Radar Permite fazer ajustes ao scanner do radar, como
ajuste de sintonia e transmissão de tempo.

Para obter uma explicação dessas opções,
consulte as opções do menu de configuração do
Radar descritas na seção Radar deste documento.

Configuração da unidade AIS Permite configurar funções adicionais para
unidades AIS, como o Modo silencioso. Esse
item de menu somente está disponível quando
uma unidade AIS é detectada ou quando o modo
Simulador está ativado.

Para uma explicação sobre essas opções,
consulte as opções de menu AIS descritas na
seção AIS deste documento.

Controle remoto Permite personalizar certos controles para
unidades de controle remoto por Bluetooth da
Raymarine (como RCU-3).

Para uma explicação sobre essas opções,
consulte a seção Controle remoto deste
documento.

Configuração dos transdutores Exibe uma lista de transdutores conectados que
podem ser selecionados e calibrados.

Configuração de meteorologia Permite selecionar o barramento ao qual seu
receptor meteorológico está conectado:

• SeaTalkhs

• SeaTalkng

Configuração do painel de interruptores Permite que você instale e desinstale os arquivos
de configuração do Painel de Interruptores.

Teclado externo Permite que você emparelhe e desemparelhe os
teclados remotos.

Configuração dos motores Permite executar um assistente de identificação
de motor

Para obter uma explicação dessas opções,
consulte a seção Assistente de identificação do
motor desse documento.
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Menu de conexões
Este menu permite conectar dispositivos Bluetooth e Wi-Fi ao visor.

Menu item (Item do menu) Description (Descrição) Options (Opções)

Bluetooth Ativar ou desativar Bluetooth no display. • On (Ativado)

• Off (Desativado) (default)

Wi-Fi Ativar ou desativar Wi-Fi no display. • On (Ativado)

• Off (Desativado) (default)

Connection Manager (Gerenciador
de conexões)

Fornece uma lista de dispositivos Bluetooth ao alcance.
Ao destacar uma conexão na lista e pressionar OK, as
seguintes opções estão disponíveis:

• Desemparelhar/esquecer esse dispositivo —
Desconecta o dispositivo e o remove da lista de conexão.
Se você desemparelhar um dispositivo dessa maneira,
deverá reemparelhá-lo caso deseje conectá-lo outra vez
ao display multifuncional.

• Controle de áudio — Se essa opção estiver definida
como Ativada, é possível controlar o áudio para um
reprodutor de mídia sem fio compatível a partir do display
multifuncional.

• Desemparelhar/esquecer esse dispositivo

• Ativar/desativar controle de áudio.

Nova conexão Bluetooth Selecionar esse item de menu faz com que o processo
de pareamento Bluetooth seja iniciado. Isso é necessário
para conectar uma unidade de controle remoto sem fio ou
dispositivo de reprodução de mídia ao display multifuncional.

Nome do Wi-Fi Permite especificar um SSID (nome de Wi-Fi) para conectar
dispositivos Wi-Fi usando uma conexão criptografada. Caso
deseje evitar que dispositivos não autorizados conectem-se
ao seu display, deve-se especificar o mesmo SSID para o
display multifuncional e o dispositivo sem fio que deseja
conectar ao display.

Segurança Wi-Fi É possível criptografar a conexão Wi-Fi no display
multifuncional para evitar que dispositivos não autorizados
acessem a conexão. Esse item de menu permite selecionar
o tipo de criptografia WPA (Acesso Wi-Fi protegido) que
desejar usar. O WPA2 fornece segurança maior que WPA.

• Nenhum

• Somente WPA

• Somente WPA 2. (default)

• WPA / WPA2.

Senha Wi-Fi Permite especificar uma senha para a conexão Wi-Fi. Caso
deseje evitar que dispositivos não autorizados conectem-se
ao seu visor, deve-se especificar a mesma senha para
o visor multifuncional e o dispositivo sem fio que deseja
conectar ao visor.

Canal Wi-Fi Por padrão, o display multifuncional automaticamente
seleciona um canal Wi-Fi disponível. Caso esteja tendo
dificuldades com a transmissão de vídeo sem fio, pode ser
necessário especificar manualmente um canal Wi-Fi para
o display multifuncional e o dispositivo para o qual deseja
transmitir vídeo.

• 1 (default)

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

• 8

• 9

• 10

• 11

Aplicativos para dispositivos móveis Permitem selecionar o tipo de aplicativo para dispositivo
móvel em uso:

• Viewing only (Somente visualização) — RayView

• Remote Control (Controle Remoto) — RayRemote ou
RayControl

• Desativado (default)

• Somente visualização

• Controle remoto
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Menu de configuração do NMEA
Esse menu permite que você defina as configurações para dispositivos NMEA.

Item do menu Descrição Opções

Proa via NMEA. Se definido para ATIVADO, os dados de rumo do NMEA
serão colocados em ponte com o barramento de dados do
SeaTalk e serão enviados a todos os dispositivos conectados
do NMEA. Se definido como DESATIVADO, os dados de
proa NMEA NÃO serão ligados em ponte no barramento
SeaTalk. Um exemplo de um uso para essa configuração é
quando se usa MARPA com um sensor de proa externo, caso
em que você deve definir essa opção para DESATIVADO
para garantir que todas as unidades conectadas a NMEA
recebam dados de proa do sensor de proa externo.

• Ativado

• Desativado (default)

Configurações de saída do NMEA Permite que você ative ou desative as "sentenças"
individuais do NMEA que são enviadas pelo display
multifuncional para quaisquer dispositivos conectados à
porta de saída do NMEA.

• APB

• BWC

• BWR

• DBT

• DPT

• GGA

• GLL

• GSA

• GSV

• MTW

• MWV

• RMA

• RMB

• RMC

• RSD

• RTE

• TTM

• VHW

• VLW

• VTG

• WPL

• ZDA

Porta de entrada 1 do NMEA Permite especificar a velocidade de porta adequada para o
equipamento conectado à porta de entrada 1 do NMEA. Use
a opção AIS 38400 para receptores AIS.

• NMEA 4800

• AIS 38400

Porta de entrada 2 do NMEA Permite especificar a velocidade de porta adequada para o
equipamento conectado à porta de entrada 2 do NMEA. Use
a opção AIS 38400 para receptores AIS.

• NMEA 4800

• AIS 38400
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Menu de preferências do sistema
Item do menu Descrição Opções

Modo de rumo Determina como todos os dados de rumo e orientação são
exibidos. Não afeta como as exibições de carta ou radar
são traçadas.

• Verdadeiro (default)

• Magnético

Origem de variação Essa configuração compensa o deslocamento natural
do campo magnético da Terra. Quando definida para
Automático, o sistema automaticamente compensa e exibe
o valor da compensação entre parênteses. Para inserir
seu próprio valor de compensação, use a opção Manual
e especifique o valor usando a configuração Variação
Manual (veja abaixo). Esse valor também é transmitido para
quaisquer outros instrumentos Raymarine conectados.

• Automático (valor de compensação
exibido) (default)

• Manual

Declinação Manual Quando o item de menu Origem de variação é definido para
Manual (veja acima), você usa a configuração Declinação
Manual para especificar o valor de compensação que deseja
usar.

• Alcance: 0 a 30 graus, Leste ou Oeste

•

Datum do sistema Para seu receptor de GPS e o display multifuncional se
correlacionarem de maneira precisa com seus mapas em
papel, eles devem usar o mesmo datum.
O datum padrão para seu display multifuncional é WGS1984.
Se esse não for o datum usado por seus mapas em papel, é
possível alterar o datum usado por seu display multifuncional.
Ao alterar o datum para seu display multifuncional, a grade
cartográfica irá, em decorrência disso, se mover de acordo
com o novo datum e a latitude e longitude dos recursos
cartográficos consequentemente também mudarão. Seu
display multifuncional tentará configurar qualquer receptor
GPS para o novo datum, da seguinte forma:

• O receptor de GPS interno irá se correlacionar
automaticamente cada vez que o datum for alterado.

• Caso possua um receptor de GPS Raymarine usando
SeaTalk ou SeaTalkng, ele irá automaticamente se
correlacionar sempre que o datum for alterado no display
multifuncional.

• Caso possua um receptor de GPS Raymarine usando
o NMEA 0183 ou um receptor de GPS de terceiros, é
necessário correlacioná-lo separadamente.

Pode ser possível usar seu display multifuncional para
correlacionar um receptor de GPS NMEA 0183. A partir
da tela inicial, acesse Configuração > > Configurações
do sistema > > Configuração do GPS > > Visualizar
status do satélite. Se a versão do datum for exibida,
pode ser possível alterá-la. A partir da tela inicial, acesse
Configuração > > Configurações do sistema > > Fontes
de dados > > Datum do GPS.

Observação: A Raymarine recomenda que você
verifique a posição da embarcação exibida no aplicativo
cartográfico em relação à sua proximidade real com um
objeto cartográfico conhecido. Um GPS típico possui
uma precisão entre 5 e 15 m.
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Menu de manutenção
Esse menu fornece acesso à redefinição e aos diagnósticos das configurações dos sistemas.

Item do menu Descrição Opções

Alinhamento da tela sensível ao
toque

Se a tela sensível ao toque estiver desalinhada com seu
toque, é possível realinhá-la para melhorar a exatidão. O
realinhamento envolve um simples exercício de alinhar
um objeto na tela com seu toque. Para obter melhores
resultados, realize esse exercício quando sua embarcação
estiver ancorada ou atracada.

Observação: A opção de alinhamento de tela sensível
ao toque não é obrigatória em visores da Nova Série c.

Mestre de dados Qualquer sistema que contenha mais de um visor
multifuncional em rede deve ter um mestre de dados
designado. O mestre de dados é o visor que serve como
fonte primária de dados para todos os visores e que também
lida com todas as fontes externas de informação.

Redefinição das configurações do
sistema

Essa opção redefine suas opções de menu, páginas de
dados e configurações da barra de dados aos padrões
de fábrica. NÃO afeta seus dados de waypoints, rotas ou
caminho.

• Sim

• Não

Redefinição de configurações e
dados do sistema

Além das redefinições de configurações detalhadas acima,
realizar uma redefinição de configurações e dados também
removerá TODOS os dados de waypoints, rotas e caminhos.

• Sim

• Não

Diagnóstico O diagnóstico fornece informações detalhadas sobre
o visor multifuncional e os dispositivos conectados. O
intervalo de informações disponíveis inclui o número
de série do produto, a versão do software e o status
de rede. Quando você seleciona o item de menu de
Diagnóstico, o visor multifuncional verifica se há qualquer
equipamento conectado e permite que você selecione o
produto que deseja visualizar. Também é possível salvar as
informações de diagnóstico em um cartão de memória. Isso
é particularmente útil para enviar informações detalhadas ao
Suporte ao Cliente da Raymarine no caso de um problema
técnico.
A opção Interfaces permite visualizar as estatísticas e
informações de buffer para as portas 1 e 2 do NMEA 0183 e
o SeaTalkng.
A opção Sirius permite visualizar mensagens recebidas,
memória e erros.

• Selecionar dispositivo

• Sirius

• Salvar registros

• Apagar registros

• Interfaces
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Menu Diagnóstico
Se encontrar problemas com seu visor multifuncional ou dispositivos periféricos, pode usar o menu Diagnóstico para visualizar
informações sobre o dispositivo e equipamento conectado.

Selecionar dispositivo Habilita para você uma lista de todos os dispositivos
conectados à rede SeaTalkhs.
Você também pode selecionar um item na lista para
visualizar mais detalhes sobre o dispositivo.

• Dispositivo

• Nº de série

• Rede

• Software

Sirius Se conectado a um receptor de clima Sirius, essa
opção permite visualizar estatísticas climáticas Sirius.

Salvar registros Permite salvar registros de erros em um cartão SD
para fins de solução de problemas.

Apagar registros Selecionar essa opção apagará qualquer registro de
erro no dispositivo.

Interfaces Habilita a exibição de estatísticas e a visualização e
registro de buffers em entradas NMEA e o barramento
SeaTalkng.
Em visores multifuncionais com várias entradas para
cartão de memória, também é possível escolher em
qual entrada de cartão de memória o buffer será
gravado.

• NMEA 1

• NMEA 2

• SeaTalkng

• Arquivo de registro
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Capítulo 28: Mantendo seu display

Conteúdos do capítulo
• 28.1 Reparo e manutenção na página 342

• 28.2 Limpeza na página 342
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28.1 Reparo e manutenção
Este produto não contém componentes reparáveis pelo
usuário. Consulte todos fornecedores de manutenção e reparo
autorizados da Raymarine. O reparo não autorizado pode afetar
sua garantia.

Verificações de rotina do equipamento
A Raymarine recomenda fortemente que você realize diversas
verificações de rotina para garantir a operação correta e
confiável do seu equipamento.
Conclua as seguintes verificações regularmente:

• Examine todos os cabos em busca de sinais de danos ou
desgastes e estragos.

• Verifique se todos os cabos estão muito bem conectados.

28.2 Limpeza
Melhores práticas de limpeza.

Ao limpar esse produto:

• NÃO esfregue a tela do visor com um pano seco, pois isso
pode riscar o revestimento.

• NÃO utilize produtos à base de amônia ou que sejam ácidos
ou abrasivos.

• NÃO use equipamentos de lavagem de alta pressão.

Limpando a caixa do visor
A unidade do visor é vedada e não exige limpeza regular. Se for
necessário limpá-la, siga este procedimento básico:
1. Desligue a energia do monitor.
2. Limpe o visor com um pano macio e limpo (um pano de

microfibras é o mais indicado).
3. Se necessário, use um detergente neutro para remover

marcas de gordura.

Observação: NÃO use solventes nem detergentes na tela.

Observação: Em determinadas condições, pode haver
condensação dentro da tela do visor. A condensação não
irá danificar a unidade e pode ser removida ligando o visor
por um breve período.

Limpando a tela do visor
A tela do visor recebeu a aplicação de um revestimento. Ele faz
com que a tela fique impermeável e evita ofuscações. Para
evitar danificar esse revestimento, siga esse procedimento:
1. Desligue a energia do monitor.
2. Limpe a tela com água limpa para remover todas as

partículas de sujeira e acúmulos de sal.
3. Deixe a tela secar naturalmente.
4. Caso alguma sujeira permaneça, esfregue-a muito

delicadamente com um tecido de limpeza de microfibra
(disponível em ópticas).

Limpando a capa de proteção solar
A capa de proteção solar fornecida apresenta uma superfície
adesiva. Em determinadas condições, contaminantes
indesejados podem aderir à superfície. Para evitar danificar o
visor do monitor, limpe a capa de proteção solar regularmente
seguindo este procedimento:
1. Remova com cuidado a capa de proteção solar do visor.
2. Limpe a capa de proteção solar com água limpa para

remover todas as partículas de sujeira e acúmulos de sal.
3. Deixe a capa de proteção solar secar naturalmente.
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Capítulo 29: Resolução de problemas

Conteúdos do capítulo
• 29.1 Resolução de problemas na página 344

• 29.2 Resolução de problemas da ativação de energia na página 345

• 29.3 Resolução de problema do radar na página 346

• 29.4 Resolução de problemas do GPS na página 347

• 29.5 Resolução de problemas do sonar na página 348

• 29.6 Resolução de problemas da câmera de imagem térmica na página 349

• 29.7 Resolução de problemas de dados do sistema na página 350

• 29.8 Resolução de problemas de vídeo na página 351

• 29.9 Solução de problemas de Wi-Fi na página 352

• 29.10 Resolução de problemas de Bluetooth na página 353

• 29.11 Solução de problemas da tela sensível ao toque na página 354

• 29.12 Alinhamento da tela sensível ao toque na página 355

• 29.13 Solução de problemas diversos na página 356
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29.1 Resolução de problemas
As informações de resolução de problemas fornecem possíveis
causas e ações de correção requeridas para problemas
comuns associados às instalações de equipamentos eletrônicos
marinhos.
Todos os produtos Raymarine, antes de serem embalados e
enviados, são submetidos a amplos testes e programas de
garantia de qualidade. Entretanto, se você tiver problemas com
a operação do seu produto, esta seção o ajudará a diagnosticar
e corrigir problemas para restaurar operação normal.
Se depois de consultar esta seção você ainda tiver problemas
com sua unidade, entre em contato com o Suporte Técnico da
Raymarine para obter mais orientação.
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29.2 Resolução de problemas da ativação de energia
Problemas na ativação de energia e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Verifique os fusíveis e interruptores relevantes.

Verifique se o cabo de ativação de energia é seguro e se todas as
conexões estão presas e livres de corrosão.

O sistema (ou parte dele) não inicia. Problema de alimentação de energia.

Verifique se a fonte de energia é da tensão correta e se a corrente
é suficiente.
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29.3 Resolução de problema do radar
Problemas com o radar e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Verifique se o cabo de alimentação de energia do scanner é seguro e
se todas as conexões estão firmes e livres de corrosão.

Verifique os fusíveis e interruptores relevantes.

Alimentação de energia do scanner do
radar

Verifique se a fonte de energia é da tensão correta e se a corrente é
suficiente (usando o amplificador de voltagem, se adequado).

Verifique se o scanner está conectado corretamente a um Network
Switch Raymarine ou acoplador transversal SeaTalkhs (conforme
aplicável).

Verifique o status do Network Switch Raymarine.

Problema de rede SeaTalkhs / RayNet

Verifique se os cabos do SeaTalkhs / RayNet não estão danificados.

A incompatibilidade de software entre
os equipamentos pode impedir a
comunicação.

Entre em contato com o suporte técnico da Raymarine.

Nenhum dado ou Nenhuma mensagem
do scanner

Interruptor no pedestal do scanner na
posição DESLIGADO

Certifique-se de que o interruptor do pedestal do scanner está na
posição LIGADO.

O radar não inicializará (módulo de
controle de tensão (VCM) no "modo
espera"

Conexão de energia fraca ou
intermitente

Verifique a conexão de energia no VCM. (Tensão na entrada = 12 /
24V, Tensão na saída = 40V)

A direção de um alvo na tela do radar
está incorreta.

O alinhamento da direção do radar
exige correção.

Verifique e ajuste o alinhamento da direção do radar.
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29.4 Resolução de problemas do GPS
Problemas com o GPS e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Localização geográfica ou condições
prevalentes impedindo a localização do
satélite.

Verifique periodicamente para ver se uma localização é obtida em
melhores condições ou outro local geográfico.

Falha na conexão do GPS. Certifique-se de que as conexões externas do GPS e o cabeamento
estão corretos e sem falhas.

Antena de GPS externa mal
posicionada.
Por exemplo:

• Abaixo do convés.

• Proximidade com equipamento de
transmissão, como rádio VHF.

Certifique-se de que a antena do GPS tenha uma visão clara do céu.

O ícone de status do GPS “Sem
localização” é exibido.

Problema de instalação do GPS. Consulte as instruções de instalação.

Observação: Uma tela de status do GPS está disponível no visor. Essa tela fornece a intensidade de sinal do satélite e outras informações relevantes.
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29.5 Resolução de problemas do sonar
Problemas com o sonar e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Falha na alimentação de energia da
unidade.

Verifique a alimentação de energia da unidade e os cabos.

Falha em outra unidade. Consulte as instruções fornecidas com a unidade.

Verifique se a unidade está conectada corretamente ao Raymarine
network SeaTalkhs switch ou crossover coupler (se aplicável).

Verifique o status do network switch Raymarine (se aplicável).

Problema de rede do SeaTalkhs/RayNet.

Verifique se os cabos do SeaTalkhs / RayNet não estão danificados.

Dados do sonar indisponíveis ou visor
com mau funcionamento.

A incompatibilidade de software entre
os equipamentos pode impedir a
comunicação.

Entre em contato com o suporte técnico da Raymarine.

Configurações de ganho ou frequência
podem ser inadequadas para a
condição atual.

Verifique as pré-configurações da sonda, as configurações de ganho e
frequência.

Falha na alimentação de energia da
unidade

Verifique a tensão da fonte de alimentação, caso seja muito baixa, ela
pode afetar a potência de transmissão da unidade.

Falha no cabo da unidade. Certifique-se de que a energia, o transdutor e todos os outros cabos
para a unidade estão conectados adequadamente e livres de danos.

Verifique se o transdutor está montado corretamente e se está limpo.Falha no transdutor

Caso tenha um transdutor de montagem em trave, verifique se o
transdutor não foi arremessado por bater em um objeto.

Falha em outra unidade. Consulte as instruções fornecidas com a unidade.

Embarcação parada Ecos de peixes em forma de arco são exibidos na tela como linhas
retas.

Embarcação de alta velocidade A turbulência ao redor do transdutor pode confundir a unidade.

Leituras de profundidade ou imagem do
sonar problemáticas.

Velocidade de rolagem definida como
zero

Ajustar a velocidade de rolagem

Falha no sensor de velocidade Verifique se o sensor de velocidade está limpo.

Nenhum ajuste de velocidade definido Adicione um ajuste de velocidade.

Leitura incorreta da velocidade

Calibração incorreta Calibre o equipamento novamente
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29.6 Resolução de problemas da câmera de imagem térmica
Problemas com a câmera de imagem térmica e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

A câmera está no modo de Espera. A câmera não executará o vídeo se estiver no modo de Espera. Use os
controles da câmera (seja o aplicativo da câmera de imagem térmica
ou JCU) para tirar a câmera do modo de espera.

Problema com as conexões de vídeo
da câmera térmica.

• Verifique se os cabos da câmera térmica estão em boas condições
e adequadamente conectados.

• Certifique-se de que o vídeo está conectado à entrada de vídeo 1 no
display multifuncional ou GVM.

• Certifique-se de que a entrada de vídeo correta foi selecionada no
visor.

Vídeo não é exibido.

Problema com o suprimento de energia
para a câmera ou JCU (se usado como
o controlador principal)

• Verifique as conexões de energia para a câmera e a JCU / injetor
PoE (se usado).

• Certifique-se de que o interruptor/disjuntor de energia está ligado.

• Verifique o estado do fusível/disjuntor.

Não é possível controlar a câmera
térmica a partir do display ou do teclado
Raymarine.

O aplicativo da câmera térmica não
está em execução.

Certifique-se de que o aplicativo da câmera térmica está em execução
no visor multifuncional (em oposição ao aplicativo de vídeo, que não
possui controles de câmera).

Verifique se o controlador e a câmera térmica estão conectados
corretamente à rede. (Nota: pode ser uma conexão direta ou via um
comutador de rede a Raymarine.)

Verifique o status do Network Switch Raymarine.

Problema de rede.

Verifique se os cabos do SeaTalkhs / RayNet não estão danificados.

Conflito de controle causado, por
exemplo, por diversos usuários em
diferentes estações.

Certifique-se de que nenhum outro controlador esteja em uso ao
mesmo tempo.

Verifique a energia/cabeamento de rede para o controlador e injetor
PoE (PoE usado apenas com a Unidade de Controle de Joystick).

Controles irregulares ou que não
respondem.

Problema com o controlador.

Verifique outros controladores, se disponíveis. Se outros controladores
estiverem operando, isso eliminará a possibilidade de uma falha mais
fundamental da câmera.

A câmera não é do modelo de lente
dupla (térmica e comum).

Apenas câmeras de imagem térmica e comum (lente dupla) suportam
alternar entre os modos VIS e IR.

Não foi possível alternar entre imagem
de vídeo visível e térmica (VIS/IR).

Cabo VIS / IR não está conectado. Certifique-se de que o cabo VIS / IR está conectado ao sistema
Raymarine a partir da câmera. A conexão "somente IR" não possibilita
chaveamento.

Cabo de vídeo de baixa qualidade ou
com defeito.

Certifique-se de que o cabo de vídeo não é mais longo do
que o necessário. Quanto mais longo for o cabo (ou menor o
calibre/espessura do fio), mais graves serão as perdas. Use apenas
cabo blindado de alta qualidade para ambientes marinhos.

Imagem com interferência.

O cabo está captando interferência
eletromagnética (EMI) de outro
dispositivo.

• Certifique-se de estar usando um cabo blindado de alta qualidade.

• Certifique-se de que há separação de cabo adequada, por exemplo,
não passando cabos de dados e energia próximos um do outro.

O brilho do display está baixo. Use os controles de brilho no display para ajustar adequadamente.

As configurações de brilho e contraste
no aplicativo da câmera térmica estão
definidos em um nível muito baixo.

Use o menu adequado no aplicativo da câmera térmica para ajustar o
contraste e o brilho da imagem.

A imagem está muito escura ou muito
clara.

O Scene Mode (Modo Cena) não é
adequado para as condições atuais.

Uma configuração Scene Mode (Modo Cena) diferente pode ser mais
favorável a um ambiente em particular. Por exemplo, um plano de fundo
muito frio (como o céu) poderia fazer a câmera usar um intervalo de
temperatura mais amplo que o adequado. Use o botão SCENE (CENA).

A imagem congela momentaneamente. FFC (Correção de Campo Plano). A imagem pausará por alguns instantes de maneira periódica durante
o ciclo de Correção de Campo Plano (FFC). Logo antes da FFC, um
pequeno quadrado verde aparecerá no canto superior esquerdo da tela.

Imagem está invertida (de cabeça para
baixo).

A configuração "Ball down" da câmera
está incorreta.

Certifique-se de que a configuração Ball down no menu de configuração
do sistema da câmera térmica está definida corretamente.
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29.7 Resolução de problemas de dados do sistema
Os aspectos da instalação podem causar problemas com os dados compartilhados entre os equipamentos conectados. Tais
problemas, suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Verifique a fiação e conexões barramento de dados (p. ex., SeaTalkng).

Verifique a integridade geral da fiação do barramento de dados (p.
ex., SeaTalkng).

Os dados não estão sendo recebidos
no display.

Se disponível, consulte o guia de referência para o barramento de
dados (p. ex., manual de referência do SeaTalkng).

Verifique a fonte dos dados que faltam (p. ex., instrumento ST70 ou
interface do motor).

Verifique a alimentação para o barramento do SeaTalk.

A fonte de dados (por exemplo,
interface do motor ou do instrumento
ST70) não está operacional.

Consulte o guia do fabricante do equipamento em questão.

Os dados do instrumento, do motor ou
de outro sistema não estão disponíveis
em todos os displays.

A incompatibilidade de software entre
os equipamentos pode impedir a
comunicação.

Entre em contato com o suporte técnico da Raymarine.

Verifique se todos os equipamentos estão conectados à rede.

Verifique o status do network switch Raymarine.

Problema de rede

Verifique se os cabos do SeaTalkhs / RayNet não estão danificados.

Os dados do instrumento ou de outro
sistema estão ausentes em alguns,
mas não todos os displays.

A incompatibilidade de software entre
os equipamentos pode impedir a
comunicação.

Entre em contato com o suporte técnico da Raymarine
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29.8 Resolução de problemas de vídeo
Problemas com a entrada de vídeo e possíveis soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Nenhuma mensagem de sinal na tela
(a imagem do vídeo não está sendo
exibida)

Falha do cabo ou da conexão Verifique se as conexões estão íntegras e livres de corrosão.
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29.9 Solução de problemas de Wi-Fi
Os aspectos da instalação podem causar problemas com os dados compartilhados entre os dispositivos sem fio. Tais problemas,
suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Certifique-se de que o Wi-Fi está habilitado no visor multifuncional (Tela
inicial: > Configuração > Configurações do Sistema > Conexões
sem fio > Wi-Fi > Ativado).

Certifique-se de que a opção “Wi-Fi” está habilitada no iPhone
(disponível a partir do menu de Configurações do telefone).

Sem conexão sem fio. O tablet/smartphone não possui uma
conexão sem fio estabelecida com o
visor multifuncional.

Certifique-se de que a conexão Raymarine está selecionada como a
rede Wi-Fi. Caso uma senha tenha sido definida para a conexão Wi-Fi
do visor multifuncional, certifique-se de que ela tenha sido inserida no
iPhone quando solicitado.

Baixe o aplicativo Raymarine necessário da loja de aplicativos
relevante.

O tablet/smartphone não possui o
aplicativo Raymarine instalado e em
execução.

Inicie o aplicativo Raymarine no seu dispositivo.

Nenhum aplicativo Raymarine no
dispositivo

Aplicativos móveis NÃO estão
habilitados no visor multifuncional.

Ative “Somente visualização” ou “Controle remoto” (Tela inicial: >
Configuração > Configurações do sistema > Conexões sem fio >
Aplicativos móveis).

Dispositivo incompatível com o
aplicativo Raymarine

Requisitos de dispositivos recomendados:

• Dispositivos iOS = Melhor desempenho obtido em iPhone 4 ou
posterior e iPad 2 ou posterior.

• Android/Kindle Fire = Melhor desempenho obtido com o processador
1GHz ou melhor e executando 2.2.2. ou posterior.

O aplicativo Raymarine funciona
lentamente ou não funciona.

Software MFD incompatível com o
aplicativo móvel.

Garanta que o MFD contenha aplicativo de software de versão 3.15
ou posterior.

Baixe o aplicativo “Navionics Marine” da loja de aplicativos relevante.O smartphone / tablet não tem um
aplicativo “Navionics Marine” instalado
e funcionando. Inicie o aplicativo “Navionics Marine” no dispositivo.

Sem sincronização de rotas/waypoint
com o aplicativo Navionic Marine.

O aplicativo cartográfico não está em
execução no visor multifuncional.

Inicie o aplicativo cartográfico no visor multifuncional.

Sinal de Wi-Fi fraco ou intermitente. Interferência de outros dispositivos sem
fio nos arredores.

Vários dispositivos sem fio funcionando simultaneamente podem
causar conflitos no sinal sem fio. Desative temporariamente um
dispositivo sem fio de cada vez até identificar o dispositivo que está
causando a interferência.

O smartphone / tablet não consegue
mais se conectar à Internet ou receber
e-mails após usar um aplicativo móvel
da Raymarine.

Dispositivo ainda conectado ao visor
multifuncional.

Certifique-se de que o ponto de acesso no seu dispositivo seja revertido
para o ponto de acesso anterior (por exemplo, o Wi-Fi da marina).
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29.10 Resolução de problemas de Bluetooth
Os aspectos da instalação podem causar problemas com os dados compartilhados entre os dispositivos sem fio. Tais problemas,
suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Certifique-se de que o Bluetooth esteja habilitado no visor multifuncional
(Tela inicial: > Configuração > Configurações do sistema >
Conexões > Bluetooth > Ativado).

Certifique-se de que a opção “Bluetooth” está habilitada no iPhone
(disponível a partir do menu Configurações/Geral do telefone).

Sem conexão sem fio. O iPhone não possui uma conexão
Bluetooth estabelecida com o display
multifuncional.

Certifique-se de que o dispositivo está pareado com o visor
multifuncional que deseja usar. Para fazer isso, na Tela inicial: >
Configuração > Configurações do Sistema > Conexões sem fio >
Nova conexão Bluetooth.

O dispositivo reprodutor de mídia não
é compatível com Bluetooth 2.1+ EDR
classe de energia 1,5 (perfil compatível:
AVRCP 1.0) ou superior.

Verifique a compatibilidade com o Bluetooth com o fabricante do
dispositivo. Se o dispositivo não for compatível com Bluetooth 2.1+
EDR classe de energia 1,5 (perfil compatível: AVRCP 1.0), ele não é
adequado para uso sem fio com o visor multifuncional.

Sem controle de reprodutor de mídia.

A opção Controle de áudio NÃO está
ativada no visor multifuncional.

Ative o "Controle de áudio" (Tela inicial: > Configuração >
Configurações do sistema > Conexões > Gerenciador de conexões
> Controle de áudio > Ativado).

Sinal de Bluetooth fraco ou intermitente. Interferência de outros dispositivos sem
fio nos arredores.

Vários dispositivos sem fio funcionando simultaneamente podem
causar conflitos no sinal sem fio. Desative temporariamente um
dispositivo sem fio de cada vez até identificar o dispositivo que está
causando a interferência.
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29.11 Solução de problemas da tela sensível ao toque
Os problemas com a tela sensível ao toque e suas possíveis causas e soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

O bloqueio de toque está ativado. Use o Joystick para desativar o bloqueio de toque na tela inicial.

A tela não está sendo operada com os
dedos nus, por exemplo, estão sendo
usadas luvas.

Os dedos nus devem entrar em contato com a tela para a operação
correta. Como alternativa, é possível usar luvas condutoras.

A tela sensível ao toque requer
calibração.

Use os menus de configuração para calibrar a tela sensível ao toque.

A tela sensível ao toque não opera
como o esperado.

Há depósitos de água salgada na tela. Limpe e seque a tela cuidadosamente de acordo com as instruções
fornecidas.
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29.12 Alinhamento da tela sensível ao
toque
Se a tela sensível ao toque estiver desalinhada com o seu
toque, é possível realinhá-la para melhorar a exatidão.
O realinhamento envolve um simples exercício de alinhar um
objeto na tela com seu toque. Para melhores resultados, realize
esse exercício quando sua embarcação estiver ancorada ou
atracada.

Observação: Isso se aplica apenas a visores multifuncionais
sensíveis ao toque.

Alinhando a tela sensível ao toque
Com a tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Maintenance (Manutenção).
3. Selecione Touchscreen Alignment (Alinhamento da tela

sensível ao toque).
4. Coloque seu dedo sobre o objeto na tela rapidamente e, em

seguida, remova-o.
5. Repita a ação mais três vezes.
6. Se a operação tiver sido bem-sucedida, uma mensagem de

"Alignment Completed" (Alinhamento completo) será exibida.
7. Selecione Exit (Sair) para voltar ao menu de Manutenção.
8. Se a operação não tiver sido bem-sucedida em qualquer

momento durante o exercício de alinhamento, uma
mensagem de "Incorrect touch detected" (Toque incorreto
detectado) será exibida e o exercício de alinhamento será
repetido.

9. Após dois exercícios de alinhamento com falha, você pode
ser solicitado a realizar um exercício de alinhamento de
precisão.
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29.13 Solução de problemas diversos
Problemas diversos e possíveis soluções são descritos aqui.

Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Verifique os fusíveis e interruptores relevantes.

Verifique se o cabo de fornecimento de energia é seguro e se todas as
conexões estão presas e livres de corrosão.

Problema intermitente com a energia
para a tela.

Verifique se a fonte de energia é da tensão correta e se a corrente
é suficiente.

Incompatibilidade de software no
sistema (atualização necessária).

Acesse www.raymarine.com e clique no suporte para obter os últimos
downloads de software.

A tela comporta-se de maneira irregular:

• Reinicializações frequentes
inesperadas.

• O sistema falha ou apresenta outro
comportamento irregular.

Dados corrompidos/outro problema
desconhecido.

Realize uma redefinição aos padrões de fábrica.

Importante: Isso resultará na perda de quaisquer configurações e
dados (como waypoints) armazenados no produto. Salve quaisquer
dados importantes em um cartão de memória antes da redefinição.
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Capítulo 30: Suporte técnico

Conteúdos do capítulo
• 30.1 Suporte ao cliente Raymarine na página 358

• 30.2 Suporte de terceiros na página 358
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30.1 Suporte ao cliente Raymarine
A Raymarine fornece um amplo atendimento de suporte ao
cliente. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente
por meio do site da Raymarine, por telefone ou e-mail. Caso
não consiga solucionar um problema, utilize um desses meios
para obter ajuda adicional.

Suporte pela Web
Visite a área de suporte ao cliente em nosso site no endereço:
www.raymarine.com
O site contém Perguntas Frequentes, informações de
manutenção, contato por e-mail com o Departamento de
Suporte Técnico da Raymarine e detalhes dos agentes da
Raymarine em todo o mundo.

Suporte por telefone e e-mail
Nos EUA:

• Telefone: +1 603 324 7900

• Ligação gratuita: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

No Reino Unido, na Europa e no Oriente Médio:

• Telefone: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

No sudeste da Ásia e na Austrália:

• Telefone: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Informações sobre o produto
Caso precise solicitar um serviço, tenha as seguintes
informações em mãos:

• Nome do produto.

• Identidade do produto.

• Número de série.

• Versão do aplicativo de software.

• Diagramas do sistema.

É possível obter essas informações do produto utilizando os
menus no produto.

Visualizando as informações do produto
Ao exibir tela inicial:
1. Selecione Set-up (Configuração).
2. Selecione Maintenance (Manutenção).
3. Selecione Diagnostics (Diagnóstico).
4. Selecione Select Device (Selecionar Dispositivo).
5. Selecione o produto relevante na lista.
6. Selecione Show All Data (Exibir todos os dados).

30.2 Suporte de terceiros
Os detalhes de contato e suporte para fornecedores terceiros
podem ser encontrados nos web sites adequados.

Fusão
www.fusionelectronics.com

Navionics
www.navionics.com

Sirius
www.sirius.com
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Capítulo 31: Especificação técnica

Conteúdos do capítulo
• 31.1 Série a na página 360

• 31.2 Séries c & e na página 362
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31.1 Série a

Especificações físicas do a6x
Dimensões • Largura: 163,57 mm (6,44 pol.)

• Altura (NÃO incluindo o suporte):
143,47 mm (5,65 polegadas)

• Altura (incluindo o suporte):
162,72 mm (6,41 pol.)

• Profundidade (NÃO incluindo os
cabos): 74,1 mm

• Profundidade (incluindo os
cabos): 167,5 mm (6,6 pol.)

Peso (unidade sem capa) 0,715 kg (1,58 lbs)

Especificações físicas do a7x
Dimensões • Largura: 205,1 mm (8 pol.)

• Altura (NÃO incluindo o suporte): 147,1 mm
(5,8 pol.)

• Altura (incluindo o suporte): 163,3 mm (6,4
pol.)

• Profundidade (NÃO incluindo os cabos):
73,6 mm (2,9 pol.)

• Profundidade (incluindo os cabos): 164,5
mm (6,48 pol.)

Peso (unidade sem
capa)

0,715 kg (1,58 lb)

Especificação de alimentação a6x
Tensão nominal de alimentação 12 Vcc

Faixa de tensão operacional 10,8 Vcc a 15,6 Vcc

Fusível/Interruptores Recomenda-se a instalação de um
interruptor térmico ou fusível no
painel de distribuição.
A classificação adequada do fusível
para o interruptor térmico depende
do número de dispositivos sendo
conectados. Caso tenha dúvidas,
consulte um revendedor autorizado
da Raymarine

Consumo de energia Brilho total:

• Wi-Fi do a65 / a65— 8,6 W Máx.

• Wi-Fi do a67 / a67 — 12,2 W
Máx.

• Wi-Fi do a68 / a68 — 10,6 W
Máx.

Modo PowerSave:

• Wi-Fi do a65 / a65— 3,8 W Máx.

• Wi-Fi do a67 / a67— 7,4 W Máx.

• Wi-Fi do a68 / a68— 5,8 W Máx.

Observação: Os números
de consumo de energia
representam um sistema
carregado e, para variantes de
sonar, incluem um transdutor
ativo de 600 W.

LEN (consulte o manual de
referência do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificação de alimentação do a7x
Tensão nominal de alimentação 12 Vcc

Faixa de tensão operacional 10,8 Vcc a 15,6 Vcc

Fusível/Interruptores Recomenda-se a instalação de um
interruptor térmico ou fusível no
painel de distribuição.
A classificação adequada do fusível
para o interruptor térmico depende
do número de dispositivos sendo
conectados. Caso tenha dúvidas,
consulte um revendedor autorizado
da Raymarine

Consumo de energia Brilho total:

• a75 / a75 Wi-Fi— 9,1 W Máx.

• a77 / a77 Wi-Fi— 12,7 W Máx.

• a78 / a78 Wi-Fi— 11,1 W Máx.

Modo PowerSave:

• a75 / a75 Wi-Fi— 3,8 W Máx.

• a77 / a77 Wi-Fi— 7,4 W Máx.

• a78 / a78 Wi-Fi— 5,8 W Máx.

Observação: Os números
de consumo de energia
representam um sistema
carregado e, para variantes de
sonar, incluem um transdutor
ativo de 600 W.

LEN (consulte o manual de
referência do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificações ambientais
As especificações ambientais abaixo aplicam-se a todas as
variantes do visor

Temperatura de operação -25°C a +55°C (-13°F a 131°F)

Temperatura de armazenamento -30°C a +70°C (-22°F a 158°F)

Umidade relativa Máximo de 75%

Índice de impermeabilidade • IPX6 e IPX7

• IPX6 (somente e165)

Ângulo de visualização
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D12576-1

C

D

A B

a6x a7x

A 60° 75°

B 60° 75°

C 60° 70°

D 50º 75°
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Observação: Os ângulos de visualização indicados acima
foram obtidos usando os padrões internacionalmente
acordados e devem ser usados apenas para fins de
comparação. NÃO instale o produto antes de testar a
capacidade de visualização no local desejado.

Especificação do visor a6x
Tamanho 5,7 pol.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução VGA 640 x 480

Formato 4:3

Máximo permitido de pixels
iluminados incorretamente

5

Especificação do visor a7x
Tamanho 7,0 pol.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução WVGA de 800 x 480

Formato 16:9

Máximo permitido de pixels
iluminados incorretamente

6

Conexões de dados
Conexões com fio

NMEA 0183 2 portas NMEA 0183:

• Porta NMEA 1: entrada e saída, baud
de 4800/38400

• Porta NMEA 2: somente entrada, baud
de 4800/38400

Observação: A conexão NMEA
0183 não se aplica a um visor
multifuncional da Nova Série a.

Rede (SeaTalkhs) • Nova Série a, e7 e e7D = 1 x porta
SeaTalkhs. 100 Mbits/s. Conexão tipo
RayNet

• Nova Série c e Nova Série e (excluindo
e7 e e7D) = 2 x porta SeaTalkhs. 100
Mbits/s. Conexão tipo RayNet

SeaTalkng 1 conexão SeaTalkNG

Conexões sem fio

Wi-Fi 802,11 b/g

Observação: A conexão Wi-Fi se
aplica apenas a visores multifuncionais
que incluem Wi-Fi integrado.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR classe de energia 1,5
(perfil compatível: AVRCP 1.0)

Especificação do GPS interno
A especificação do GPS interno se aplica aos seguintes visores
multifuncionais: Nova Série a, Nova Série c e Nova Série e
(exceto o e165).

Canais 50

Partida a frio <2 minutos

Sensibilidade do receptor IC Rastreamento de 163 dBm

Satellite-Based Augmentation
System (SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Recursos especiais Redução da Interferência ativa

Frequência operacional 1.575,42 MHz

Aquisição de sinal Automática

Atualização de lista Automática

Dados Geodésicos WGS-84, alternativas disponíveis
por meio dos visores Raymarine.

Taxa de atualização 1 segundo

Antena Lasca de cerâmica

Precisão • Sem SBAS: <= 15 metros 95%
do tempo

• Com SBAS: <= 5 metros 95% do
tempo

Especificação do sonar interno
As especificações do sonar interno aplicam-se apenas a
variante do visor multifuncional da variante de sonar.

Frequências operacionais 50 / 83 / 200 KHz

Potência de transmissão Até 600 W RMS, dependendo do
transdutor

Alcance de profundidade Até 3000 pés, dependendo do
transdutor

Especificação do Sonar/DownVision
Canais 2 x CHIRP (1 x sonar e 1 x DownVision)

Cobertura do
feixe

• Sonar — feixe cônico.

• DownVision— Feixe em leque amplo (bombordo
/ estibordo) e fino (proa / popa).

Profundidade Desempenho de profundidade típico de 189 m (600
pés). Aplica-se a canais de Sonar e DownVision.

Especificação do mapa eletrônico
Mapas eletrônicos
integrados

• Mapa de base mundial de Cartas
LightHouse.

• Mapa de base mundial Navionics.

Cartas LightHouse
compatíveis

• Vetor — Cartas LightHouse

• Raster — Cartas LightHouse

Cartões cartográficos
Navionics compatíveis

• Navionics Ready to Navigate

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Observação:
Consulte o site da Raymarine (www.raymarine.com) para
obter a lista mais recente de cartas compatíveis.
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Especificação de conformidade
A certificação de conformidade aplica-se a todas as variantes
do visor

Conformidade • Certificação NMEA 2000

• Certificação Aliança Wi-Fi

• Certificação de Bluetooth

• Europa: 1999/5/EC

• Austrália e Nova Zelândia:
C-Tick, Conformidade de nível 2

• FCC 47CFR parte 15

• Industry Canada RSS210

31.2 Séries c & e

Especificações físicas do e7 / e7D
Dimensões • Largura: 233 mm (9,17

polegadas)

• Altura (SEM incluir o suporte):
145 mm (5,71 polegadas)

• Altura (incluindo o suporte): 180
mm (7,09 polegadas)

• Profundidade (SEM incluir os
cabos): 64 mm (2,52 polegadas)

• Profundidade (incluindo cabos):
160 mm (6,29 pol.)

Peso (unidade sem capa) e7

• 1.465 kg (3.23 lb.)

e7D

• 1.550 kg (3.42 lb.)

Peso (unidade embalada) e7

• 2.385 kg (5.26 lb.)

e7D

• 2.423 kg (5.34 lb.)

Especificações físicas e95 / e97 / c95 / c97
Dimensões • Largura: 290 mm (11,42 pol.)

• Altura (SEM incluir o suporte):
173 mm (6,81 polegadas)

• Altura (incluindo suporte): 212
mm (8,35 pol.)

• Profundidade (SEM incluir os
cabos): 64 mm (2,52 polegadas)

• Profundidade (incluindo cabos):
160 mm (6,29 pol.)

Peso (unidade sem capa) e95 / c95

• 2,165 kg (4,77 lbs)

e97 / c97

• 2,265 kg (4,99 lbs)

Peso (unidade embalada) e95 / c95

• 3,540 kg (7,8 lbs)

e97 / c97

• 3,635 kg (8 lbs)

Especificações físicas de e125 / e127 / c125 /
c127
Dimensões • Largura: 354 mm (13,94 pol.)

• Altura (NÃO incluindo suporte):
222 mm (8,74 pol.)

• Altura (incluindo suporte): 256
mm (10,08 pol.)

• Profundidade (NÃO incluindo
cabos): 69 mm (2,72 pol.)

• Profundidade (incluindo cabos):
160 mm (6,29 pol.)

Peso (unidade sem capa) e125 / c125

• 3,320 kg (7,32 lbs)

e127 / c127
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• 3,450 kg (7,6 lbs)

Peso (unidade embalada) e125 / c125

• 4,955 kg (10,9 lbs)

e127 / c127

• 5,070 kg (11,18 lbs)

Especificações físicas do e165
Dimensões • Largura: 426 mm (16,8 pol.)

• Altura (NÃO incluindo o suporte): 281,4
mm (11,1 pol.)

• Altura (incluindo o suporte): 295 mm (11,6
pol.)

• Profundidade (NÃO incluindo os cabos):
68,4 mm (2,7 pol.)

• Profundidade (incluindo os cabos): 176,6
mm (7 pol.)

Peso (unidade sem capa) 5,6 kg (12,3 lb.)

Especificação de alimentação do e7 / e7D
Tensão nominal de alimentação 12 Vcc

Faixa de tensão operacional 10,8 Vcc a 15,6 Vcc

Fusível/Interruptores Fusível sequencial (instalado no
cabo de alimentação).

• 7 A. (Fusível de vidro padrão de
20 mm)

Consumo de energia Brilho total:

• e7 — 10 W

• e7D — 13,8 W

Modo PowerSave:

• e7 — 4,3 W

• e7D — 10,3 W

Observação: Os números
de consumo de energia
representam um sistema
carregado e, para variantes de
sonar, incluem um transdutor
ativo de 600 W.

LEN (consulte o manual de
referência do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificação de energia do e95 / e97 / c95
/ c97
Tensão nominal de alimentação 12/24 Vcc

Faixa de tensão operacional 10,8 Vcc a 31,2 Vcc

Fusível/Interruptores Fusível sequencial (instalado no
cabo de alimentação).

• 7 A. (Fusível de vidro padrão de
20 mm)

Consumo de energia Brilho total:

• c95 — 13,1 W

• c97 — 16,7 W

• e95 — 18 W

• e97 — 22,1 W

Modo PowerSave:

• c95 —5,9 W

• c97 — 9,7 W

• e95 — 11,2 W

• e97 — 14,9 W

Observação: Os números
de consumo de energia
representam um sistema
carregado e, para variantes de
sonar, incluem um transdutor
ativo de 600 W.

LEN (consulte o manual de
referência do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificação de energia de c125 / c127 /
e125 / e127
Tensão nominal de alimentação 12/24 Vcc

Faixa de tensão operacional 10,8 V cc a 31,2 V cc

Fusível/Interruptores Fusível sequencial (instalado no
cabo de alimentação).

• 7 A. (Fusível de vidro padrão de
20 mm)

Consumo de energia Brilho total:

• c125 — 16,3 W

• c127 — 20,8 W

• e125 — 27,6 W

• e127 — 33,5 W

Modo PowerSave:

• c125 —6,1 W

• c127 — 14,6 W

• e125 — 10,9 W

• e127 — 17 W

Observação: Os números
de consumo de energia
representam um sistema
carregado e, para variantes de
sonar, incluem um transdutor
ativo de 600 W.

LEN (consulte o manual de
referência do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificação de alimentação do e165
Tensão nominal de
alimentação

12/24 Vcc

Faixa de tensão
operacional

10,8 Vcc a 31,2 Vcc

Fusível/Interruptores Fusível sequencial (instalado no cabo de
alimentação).

• 7 A. (Fusível de vidro padrão de 20 mm)
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Consumo de energia Brilho total:

• e165 — 59,5 W

Modo PowerSave:

• e165 — 10,9 W

Observação: Os números de consumo de
energia representam um sistema carregado
e, para variantes de sonar, incluem um
transdutor ativo de 600 W.

LEN (consulte o
manual de referência
do Seatalkng para obter
mais informações)

1

Especificações ambientais
As especificações ambientais abaixo aplicam-se a todas as
variantes do visor

Temperatura de operação -25°C a +55°C (-13°F a 131°F)

Temperatura de armazenamento -30°C a +70°C (-22°F a 158°F)

Umidade relativa Máximo de 75%

Índice de impermeabilidade • IPX6 e IPX7

• IPX6 (somente e165)

Ângulo de visualização ���
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D12268-1

A B C

D

e7/e7D e95/e97/c95/
c97

e125/e127/c-
125/c127 e165

A 70º 80º 80º 80º

B 70º 80º 80º 80º

C 70º 80º 80º 70º

D 50º 60º 60° 70°

Observação: Os ângulos de visualização indicados acima
foram obtidos usando os padrões internacionalmente
acordados e devem ser usados apenas para fins de
comparação. NÃO instale o produto antes de testar a
capacidade de visualização no local desejado.

Especificação do visor e7 / e7D
Tamanho 7 pol.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução 800 x 480 pixels (WVGA)

Máximo permitido de pixels
iluminados incorretamente

7

Especificação da tela e95 / e97 / c95 / c97
Tamanho 9 pol.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução 800 x 480 pixels (WVGA)

Máximo permitido de pixels
iluminados incorretamente

8

Especificação do visor e125 / e127 / c125 /
c127
Tamanho 12 pol.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução 1280 x 800 pixels (WXGA)

Máximo permitido de pixels
iluminados incorretamente

8

Especificação do visor e165
Tamanho 15.4 in.

Tipo LED de iluminação de fundo TFT

Profundidade de cor 24 bits

Resolução 1280 x 800 pixels (WXGA)

Formato. 16:9

Máximo permitido
de pixels iluminados
incorretamente

8

Conexões de dados
Conexões com fio

NMEA 0183 2 portas NMEA 0183:

• Porta NMEA 1: entrada e saída, baud
de 4800/38400

• Porta NMEA 2: somente entrada, baud
de 4800/38400

Observação: A conexão NMEA
0183 não se aplica a um visor
multifuncional da Nova Série a.

Rede (SeaTalkhs) • Nova Série a, e7 e e7D = 1 x porta
SeaTalkhs. 100 Mbits/s. Conexão tipo
RayNet

• Nova Série c e Nova Série e (excluindo
e7 e e7D) = 2 x porta SeaTalkhs. 100
Mbits/s. Conexão tipo RayNet

SeaTalkng 1 conexão SeaTalkNG

Conexões sem fio

Wi-Fi 802,11 b/g

Observação: A conexão Wi-Fi se
aplica apenas a visores multifuncionais
que incluem Wi-Fi integrado.

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR classe de energia 1,5
(perfil compatível: AVRCP 1.0)
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Especificação do GPS interno
A especificação do GPS interno se aplica aos seguintes visores
multifuncionais: Nova Série a, Nova Série c e Nova Série e
(exceto o e165).
Canais 50

Partida a frio <2 minutos

Sensibilidade do receptor IC Rastreamento de 163 dBm

Satellite-Based Augmentation
System (SBAS)

WAAS + EGNOS + MSAS

Recursos especiais Redução da Interferência ativa

Frequência operacional 1.575,42 MHz

Aquisição de sinal Automática

Atualização de lista Automática

Dados Geodésicos WGS-84, alternativas disponíveis
por meio dos visores Raymarine.

Taxa de atualização 1 segundo

Antena Lasca de cerâmica

Precisão • Sem SBAS: <= 15 metros 95%
do tempo

• Com SBAS: <= 5 metros 95% do
tempo

Especificação do sonar interno
As especificações do sonar interno aplicam-se apenas a
variante do visor multifuncional da variante de sonar.
Frequências operacionais 50 / 83 / 200 KHz

Potência de transmissão Até 600 W RMS, dependendo do
transdutor

Alcance de profundidade Até 3000 pés, dependendo do
transdutor

Especificação de vídeo
Tipo de sinal Composto

Formato PAL ou NTSC

Tipo de conector BNC (fêmea)

Resolução de saída 720p

Especificação do mapa eletrônico
Mapas eletrônicos
integrados

• Mapa de base mundial de Cartas
LightHouse.

• Mapa de base mundial Navionics.

Cartas LightHouse
compatíveis

• Vetor — Cartas LightHouse

• Raster — Cartas LightHouse

Cartões cartográficos
Navionics compatíveis

• Navionics Ready to Navigate

• Navionics Silver

• Navionics Gold

• Navionics Gold+

• Navionics Platinum

• Navionics Platinum+

• Navionics Fish'N Chip

• Navionics Hotmaps

Observação:
Consulte o site da Raymarine (www.raymarine.com) para
obter a lista mais recente de cartas compatíveis.

Especificação de conformidade
A certificação de conformidade aplica-se a todas as variantes
do visor

Conformidade • Certificação NMEA 2000

• Certificação Aliança Wi-Fi

• Certificação de Bluetooth

• Europa: 1999/5/EC

• Austrália e Nova Zelândia:
C-Tick, Conformidade de nível 2

• FCC 47CFR parte 15

• Industry Canada RSS210
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Capítulo 32: Acessórios e peças sobressalentes

Conteúdos do capítulo
• 32.1 Acessórios do transdutor na página 368

• 32.2 Transdutores e acessórios DownVision na página 368

• 32.3 Hardware de rede na página 369

• 32.4 Tipos de conector de cabo de rede na página 369

• 32.5 Cabos de rede na página 370

• 32.6 Tipos de cabos de rede na página 370

• 32.7 Componentes de cabeamento do SeaTalkng na página 371

• 32.8 Cabos e acessórios SeaTalkng na página 371

• 32.9 Acessórios SeaTalk na página 372

• 32.10 Cabos de vídeo na página 373

• 32.11 Sobressalentes a65 / a67 na página 373

• 32.12 Sobressalentes e7 e7D na página 374

• 32.13 Sobressalentes de e95 / e97 / c95 / c97 na página 374

• 32.14 Sobressalentes de e125 / e127 / c125 / c127 na página 375

• 32.15 Peças sobressalentes do e165 na página 375
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32.1 Acessórios do transdutor
Item Número da peça Observações

Transdutor de sonar
P48

A102140 Painel de popa.

Transdutor de sonar
P58

A102138 Painel de popa.

Cabo adaptador do
transdutor Minn Kota
de 1 m (3,28 pés)

A62363 Apenas para conexão
direta com o display
multifuncional da
variante do sonar.

Cabo adaptador do
transdutor de 0,5 m
(1,64 pés)

E66066 Para conectar
qualquer transdutor
de sonar compatível
com módulo de
sonar de 600 watts
diretamente a uma
tela multifuncional de
variante de sonar.

32.2 Transdutores e acessórios
DownVision
Os seguintes acessórios DownVisionTM estão disponíveis para
uso com os visores multifuncionais da variante DownVisionTM.

Item Número da peça

Transdutor DownVision CPT-100
em trave (atrás)

A80270

Transdutor DownVision CPT-110
através do casco (plástico)

A80277

Transdutor DownVision CPT-120
através do casco (bronze)

A80271

Proteção do transdutor em trave
para embarcações com um motor
de pesca

A80207

Cabo de extensão do transdutor
de 4 m (13,12 pés) para transdutor
CPT-100 em trave (atrás)

A80273
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32.3 Hardware de rede

Item
Número
da peça Observações

Comutador de rede
HS5 RayNet

A80007 Comutador de cinco portas
para conexão de rede de
vários dispositivos apresentando
conectores RayNet. Equipamentos
com conectores SeaTalkhs RJ45
também podem ser conectados
usando cabos de adaptador
adequados.

Comutador de rede
SeaTalkhs RJ45

E55058 Comutador de oito portas para
conexão de rede de vários
dispositivos SeaTalkhs apresentando
conectores RJ45.

Acoplador cruzado
SeaTalkhs RJ45

E55060 • Permite a conexão direta dos
dispositivos SeaTalkhs RJ45 a
sistemas menores em que um
comutador não é necessário.

• Permite a conexão de dispositivos
SeaTalkhs RJ45 a um comutador
de rede HS5 RayNet (junto
com os cabos adaptadores
adequados).

• Permite que dois cabos RJ45
SeaTalkhs sejam unidos para
estender seu comprimento.

Recomendado para instalações
internas.

Acoplador de Ethernet
RJ45

R32142 • Permite a conexão direta dos
dispositivos SeaTalkhs RJ45 a
sistemas menores em que um
comutador não é necessário.

• Permite a conexão de dispositivos
SeaTalkhs RJ45 a um comutador
de rede HS5 RayNet (junto
com os cabos adaptadores
adequados).

• Permite que dois cabos RJ45
SeaTalkhs sejam unidos para
estender seu comprimento.

Recomendado para instalações
externas.

32.4 Tipos de conector de cabo de
rede
Há dois tipos de conectores de cabo de rede — SeaTalkhs e
RayNet.

Conector SeaTalkhs — usado para conectar
dispositivos SeaTalkhs a um interruptor de rede
Raymarine através dos cabos SeaTalkhs.

Conector RayNet — usado para conectar
interruptores de rede Raymarine e dispositivos
SeaTalkhs à tela multifuncional usando
cabos RayNet. Também é necessário para
conectar um acoplador cruzado caso apenas
um dispositivo esteja sendo conectado ao
conector de rede da tela.
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32.5 Cabos de rede
cabos RayNet a RayNet

Cabo Número da peça

Cabo de 400 mm (1,3 pé) RayNet
(F) para RayNet (F)

A80161

Cabo de 2 m (6,56 pés) RayNet (F)
para RayNet (F)

A62361

Cabo de 5 m (16,4 pés) RayNet (F)
para RayNet (F)

A80005

Cabo de 10 m (32,8 pés) RayNet (F)
para RayNet (F)

A62362

Cabo de 20 m (65,6 pés) RayNet (F)
para RayNet (F)

A80006

Cabo de 100 mm (3,9 pol.) RayNet
(M) para RayNet (M)

A80162

Acoplador em ângulo reto RayNet A80262

Pacote com 5 puxadores de cabo
RayNet

R70014

Cabos adaptadores RayNet

Cabo Número da peça

Cabo de 1 m (3,28 pés) RayNet (F)
para SeaTalkhs RJ45 (M)

A62360

Cabo de 3 m (9,84 pés) RayNet (F)
para SeaTalkhs RJ45 (M)

A80151

Cabo de 10 m (32,8 pés) RayNet
(F) para SeaTalkhs RJ45 (M)

A80159

Cabo de 400 mm (1,3 pés) RayNet
(F) para RJ45 SeaTalkhs (F)

A80160

Cabo de 100 mm (3,9 pol.) RayNet
(F) para RJ45 (F)

A80247

Cabo de 350 mm (13,78 pol.)
RayNet (M) para RJ45 SeaTalkhs
(M)

A80272

Cabo de 3 m (9,84 pés) RayNet (F)
para SeaTalkhs RJ45 (M)

A80276

32.6 Tipos de cabos de rede
Há 2 tipos de cabos de rede SeaTalkhs— "patch" e "rede".

• Patch — para conectar os seguintes dispositivos a um
interruptor de rede Raymarine:

– Câmera de imagem térmica através do injetor PoE.

– Interruptor de rede Raymarine adicional.

– PC ou laptop usando o software de planejamento Voyager.

• Rede — para conectar os seguintes dispositivos a um
interruptor de rede Raymarine:

– Módulo de Sonar

– Receptor de clima SR100 Sirius.

– Dispositivos multifuncionais compatíveis da Raymarine
adicionais.

Cabos de rede SeaTalkhs
Cabo Número da peça

Cabo de rede SeaTalkhs de 1,5m
(4,9 pés)

E55049

Cabo de rede SeaTalkhs de 5 m
(16,4 pés)

E55050

Cabo de rede SeaTalkhs de 10 m
(32,8 pés)

E55051

Cabo de rede SeaTalkhs de 20 m
(65,6 pés)

E55052

Cabo de patch SeaTalkhs
Cabo Número da peça

Cabo de patch SeaTalkhs de 1,5 m
(4,9 pés)

E06054

Cabo de patch de 5 m (16,4 pés)
SeaTalkhs

E06055

Cabo de patch de 10 m (32,8 pés)
SeaTalkhs

E06056

Cabo de patch SeaTalkhsde 15 m
(49,2 pés)

A62136

Cabo de patch SeaTalkhs de 20 m
(65,6 pés)

E06057
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32.7 Componentes de cabeamento do
SeaTalkng
Componentes de cabeamento do SeaTalkng e suas finalidades.

Conexão / Cabo Observações

Cabo do backbone (diversos
comprimentos)

O cabo principal transportando
dados. Escoras do backbone
são usadas para conectar os
dispositivos do SeaTalkng.

Conector de peça T Usados para fazer junções no
backbone ao qual os dispositivos
então podem ser conectados.

Terminador Exigidos em cada extremidade do
backbone.

Terminador sequencial Usado para conectar um cabo de
escora diretamente à extremidade
de um backbone; útil para
passagens de cabos mais longas.

Cabo de escora Usado para conectar dispositivos ao
backbone. Os dispositivos podem
ser conectados em cadeia ou
conectados diretamente às peças T.

Conector de 5 vias do SeaTalkng Usado para ramificar, dividir ou
fazer conexões adicionais em redes
Seatalk ou SeaTalkng.

Plugues de proteção Inseridos em posições do conector
de escora não utilizadas em um
conector de 5 vias ou peça T.

32.8 Cabos e acessórios SeaTalkng
Cabos e acessórios Sea TalkNG para uso com produtos
compatíveis.

Descrição Nº da peça Observações

Kit de início do
SeaTalkng

T70134 Inclui:

• 1 x conector de 5 vias
(A06064)

• 2 x terminador de backbone
(A06031)

• 1 x cabo de escora de 3 m
(9,8 pés) (A06040)

• 1 x cabo de alimentação
(A06049)

Kit de backbone
SeaTalkng

A25062 Inclui:

• 2 x cabo de backbone de 5 m
(16,4 pés) (A06036)

• 1 x cabo de backbone de
20 m (65,6 pés) (A06037)

• 4 x peça em T (A06028)

• 2 x terminador de backbone
(A06031)

• 1 x cabo de alimentação
(A06049)

Escora SeaTalkng de
0,4 m (1,3 pés)

A06038

Derivação SeaTalkng de
1 m (3,3 pés)

A06039

Derivação do SeaTalkng
de 3 m (9,8 pés)

A06040

Derivação do SeaTalkng
de 5 m (16,4 pés)

A06041

Escora de cotovelo
SeaTalkng 0,4 m (1,3
pés)

A06042

Backbone do SeaTalkng
de 0,4 m (1,3 pés)

A06033

Backbone do SeaTalkng
de 1 m (3,3 pés)

A06034

Backbone do SeaTalkng
de 3 m (9,8 pés)

A06035

Backbone do SeaTalkng
de 5 m (16,4 pés)

A06036

Backbone do SeaTalkng
9 m (29,5 pés)

A06068

Backbone do SeaTalkng
de 20 m (65,6 pés)

A06037

SeaTalkng para escora
de extremidades
desencapadas de 1
m (3,3 pés)

A06043

SeaTalkng para escora
de extremidades
desencapadas de 3
m (9,8 pés)

A06044

Cabo de alimentação
do Sea TalkNG

A06049

Terminador do Sea
TalkNG

A06031

Peça T do Sea TalkNG A06028 Fornece 1 conexão de derivação
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Descrição Nº da peça Observações

Conector de 5 vias do
Sea TalkNG

A06064 Fornece 3 conexões de derivação

Extensor de backbone
SeaTalkng

A06030

Kit de conversor
SeaTalk para SeaTalkng

E22158 Permite a conexão dos
dispositivos SeaTalk a um
sistema Sea TalkNG.

Terminador sequencial
Sea TalkNG

A80001 Fornece conexão direta de um
cabo de escora à extremidade
de um cabo de backbone. Não é
necessária uma peça T.

Plugues de proteção do
Sea TalkNG

A06032

Cabo de escora ACU /
SPX SeaTalkng de 0,3 m
(1,0 pé)

R12112 Conecta um computador de
curso SPX ou uma ACU a um
backbone SeaTalkng.

Cabo adaptador
SeaTalk (3 pinos) para
SeaTalkng de 0,4 m
(1,3 pés)

A06047

Escora SeaTalk para
SeaTalkng de 1 m
(3,3 pés)

A22164

Cabo adaptador de
SeaTalk2 (5 pinos) para
SeaTalkng de 0,4 m
(1,3 pés)

A06048

Cabo adaptador do
DeviceNet (Fêmea)

A06045 Permite a conexão dos
dispositivos NMEA 2000 a
um sistema Sea TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Macho)

A06046 Permite a conexão dos
dispositivos NMEA 2000 a
um sistema Sea TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Fêmea)
a extremidades
desencapadas.

E05026 Permite a conexão dos
dispositivos NMEA 2000 a
um sistema Sea TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Macho)
a extremidades
desencapadas.

E05027 Permite a conexão dos
dispositivos NMEA 2000 a
um sistema SeaTalkng.

32.9 Acessórios SeaTalk
Cabos e acessórios SeaTalk para uso com produtos
compatíveis.

Descrição Nº da peça Observações

Caixa de junções de
três vias SeaTalk

D244

Cabo de extensão 1 m
(3,28 pés) SeaTalk

D284

Cabo de extensão
SeaTalk de 3 m (9,8
pés)

D285

Cabo de extensão
SeaTalk de 5 m (16,4
pés)

D286

Cabo de extensão
SeaTalk de 9 m (29,5
pés)

D287

Cabo de extensão
SeaTalk de 12 m (39,4
pés)

E25051

Cabo de extensão
SeaTalk de 20 m (65,6
pés)

D288
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32.10 Cabos de vídeo
O seguinte cabo de vídeo é necessário para o conector de
entrada/saída de vídeo nos displays multifuncionais da variante
e95 / e97 / e125 / e127.

Número da peça Descrição Observações

R70003 Cabo de vídeo
acessório da série
e

32.11 Sobressalentes a65 / a67
Item Número da peça Observações

Kit de montagem
suporte (munhão)

R70147

Painel frontal R70148

Tampa frontal R70149

Cabo de alimentação
de 1,5 m

R70157

Cabo de alimentação
em ângulo direito de
1,5 m (4,9 pés)

A80221
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32.12 Sobressalentes e7 e7D
Item Número da peça Observações

Kit de montagem
suporte (munhão)

A62358

Embalagem da
documentação

R62378

Conjunto de painel de
montagem embutida

R62376

Painel frontal R62377

Tampa frontal R62365

Cabo de dados e
energia reto de 1,5 m
(4,9 pés)

R62379

Cabo de dados e
de alimentação com
ângulo direito de 1,5 m
(4,9 pés)

R70029

32.13 Sobressalentes de e95 / e97 /
c95 / c97
Item Número da peça Observações

kit de suporte da série
c/e

R70001

painel frontal da série
c/e

R7004

Tampa dianteira da
série c/e

R70005

Painel traseiro da Série
c/e

R70027

Gaxeta da Série c/e R70079

Kit adaptador de
montagem —
C90W/E90W

R70008

Kit adaptador de
montagem — C80/E80

R70010

Kit de parafusos de
montagem

R62369

Embalagem do
documento

R70061

Cabo de dados e
energia reto de 1,5 m
(4,9 pés)

R62379

Cabo de dados e
de alimentação com
ângulo direito de 1,5 m
(4,9 pés)

R70029
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32.14 Sobressalentes de e125 / e127 /
c125 / c127
Item Número da peça Observações

kit de suporte da série
c/e

R70002

painel frontal da série
c/e

R7006

Tampa dianteira da
série c/e

R70007

Painel traseiro da série
c/e/

R70028

vedação da série c. R70080

Kit de adaptador
de montagem —
C120W/E120W

R70009

Kit de adaptador
de montagem —
C120/E120

R70011

Kit de parafusos de
montagem

R62369

Embalagem do
documento

R70061

Cabo de dados e
energia reto de 1,5 m
(4,9 pés)

R62379

Cabo de dados e
de alimentação com
ângulo direito de 1,5 m
(4,9 pés)

R70029

32.15 Peças sobressalentes do e165
Item Número da peça Observações

Kit de munhão do
e165

A80176

Painel frontal do e165 R70126

Tampa do e165 R70127

Kit de montagem
embutido do e165

R70125

Cabo de dados e
energia reto de 1,5 m
(4,9 pés)

R62379

Cabo de dados e
de alimentação com
ângulo direito de 1,5
m (4,9 pés)

R70029
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Anexo A Sentenças NMEA 0183
A tela suporta as seguintes sentenças NMEA 0183. Elas são aplicáveis a protocolos NMEA 0183 e SeaTalk.

Sentença Descrição Transmitir Receber

AAM Sentença do alarme de chegada do waypoint ●

APB Sentença do piloto automático "B" ● ●

BWC Rumo e distância ao waypoint ● ●

BWR Rumo e distância ao waypoint - loxodrômica ● ●

DBT Profundidade abaixo do transdutor ● ●

DPT Profundidade ● ●

DSC Sentença de informações de chamada seletiva digital ●

DSE Expansão da sentença de perigo ●

DTM Sentença de referência dos dados ●

GBS Sentença de dados de detecção de falha de satélite do GPS ●

GGA Dados de posição fixa do sistema GPS ● ●

GLC Sentença de loran C da posição geográfica ●

GLL Latitude e longitude da posição geográfica ● ●

GSA Satélites ativos e GPS DOP ● ●

GSV Satélites GPS na visualização ● ●

HDG Sentença de variação e desvio do rumo ●

HDT Sentença verdadeira de rumo ●

HDM Sentença magnética de rumo ●

MDA Sentença de composto meteorológico ●

MSK Sentença de interface do receptor MSK ●

MSS Sentença de status do sinal do receptor MSK ●

MTW Temperatura da água ● ●

MWV Ângulo e velocidade do vento ● ●

RMB Informações de navegação mínimas recomendadas ● ●

RMC Dados específicos mínimos recomendados de GNSS ● ●

RSD Dados do sistema de radar ● ●

TTM Mensagem alvo rastreada ● ●

VHW Velocidade e direção da água ● ●

VLW Distância percorrida pela água ● ●

VTG Rumo em terra e velocidade em terra ● ●

XTE Sentença medida de erro transversal de rota ●

ZDA Data e hora ● ●
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Anexo B Ponte de dados NMEA
A criação de ponte de dados NMEA permite que os dados que
existem no barramento NMEA 2000 do visor sejam repetidos
para dispositivos NMEA 0183 e vice-versa.
Um exemplo de criação de ponte de dados NMEA é um sistema
que inclui um receptor de GPS de terceiros conectado à entrada
NMEA 0183 de um visor Raymarine. As mensagens de dados
GPS transmitidas pelo receptor de GPS são repetidas para
qualquer dispositivo adequado conectado ao barramento NMEA
2000 do visor. A criação de uma ponte ocorre apenas quando
os dados estão sendo transmitidos por um dispositivo NMEA
0183 que ainda não está sendo transmitido por um dispositivo
NMEA 2000 e vice-versa.
Para obter uma lista de mensagens de dados (sentenças
PGN) que têm uma ponte entre NMEA 2000 e NMEA 0183,
consulte a lista de sentenças compatíveis do NMEA 2000 neste
documento.
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Anexo C Sentenças do NMEA 2000

A tela suporta as seguintes sentenças NMEA 2000. São aplicáveis aos protocolos NMEA 2000, SeaTalkng e SeaTalk 2.

Número da mensagem Descrição da mensagem Transmitir Receber

Conectado
em ponte ao
NMEA 0183

59392 Reconhecimento ISO ● ●

59904 Solicitação ISO ● ●

60928 Reivindicação de endereço ISO ● ●

126208 NMEA - Solicitar função de grupo ● ●

126464 Lista do PGN — Função de Transmitir/Receber Grupo de
PGNs

● ●

126992 Hora do sistema ● ●

126996 Informações sobre o produto ● ●

127237 Controle de rumo/trilha ●

127245 Leme ●

127250 Rumo da embarcação ● ● ●

127251 Taxa de giro ● ●

127257 Atitude ● ●

127258 Variação magnética ●

127488 Parâmetros do motor, atualização rápida ●

127489 Parâmetros do motor, dinâmicos ●

127493 Parâmetros de transmissão, dinâmicos ●

127496 Parâmetros da viagem, embarcação ●

127497 Parâmetros da viagem, motor ●

127498 Parâmetros do motor, estáticos ●

127505 Nível do fluido ●

127508 Status da bateria ●

128259 Velocidade da água referida ● ● ●

128267 Profundidade da água ● ● ●

128275 Registro de distância ● ● ●

129025 Posição, atualização rápida ● ● ●

129026 COG e SOG, atualização rápida ● ● ●

129029 Dados da posição do GNSS ● ● ●

129033 Data e Hora ● ● ●

129038 Relatório de Posição de Classe A do AIS ●

129039 Relatório de Posição de Classe B do AIS ●

129040 Relatório de Posição Ampliado de Classe B do AIS ●

129041 Relatório de Auxílios à Navegação (AToN) do AIS ●

129044 Dados ● ● ●

129283 Erro Transversal de Rota ● ● ●

129284 Dados de navegação ● ● ●

129291 Fixo e deriva, atualização rápida ● ● ●

129301 Tempo para ou da marca ●

129539 DOPs GNSS ●

129540 Satélites GNSS na visualização ● ●

129542 Estatística de ruído de pseudointervalo do GNSS ●

129545 Saída RAIM GNSS ●

129550 Interface do receptor de correção diferencial do GNSS ●

129551 Sinal do receptor de correção diferencial do GNSS ●
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Número da mensagem Descrição da mensagem Transmitir Receber

Conectado
em ponte ao
NMEA 0183

129793 Relatório de data e UTC do AIS ●

129794 Dados de relatório de Viagem e Estático de Classe A do AIS ●

129798 Relatório de posição de aeronave SAR do AIS ●

129801 Mensagem relacionada de segurança manipulada do AIS ●

129802 Mensagem de transmissão relacionada à segurança do AIS ●

129808 Informações de chamada de DSC ●

129809 Relatório de dados estáticos "CS" classe B, parte A, do AIS ●

129810 Parte B do relatório de dados estáticos "CS" classe B do AIS ●

130306 Dados de vento ● ● ●

130310 Parâmetros ambientais ● ● ●

130311 Parâmetros ambientais ● ●

130312 Temperatura ●

130313 Umidade ●

130314 Pressão real ●

130576 Status da embarcação pequena ●

130577 Dados de direção ● ● ●

130578 Componentes de velocidade da embarcação ●

PGN 127489 - Suporte para alarmes de motor
Os seguintes alarmes de motor são compatíveis.

Erro do motor

Verifique o motor

Temperatura excessiva

Baixa pressão do óleo

Baixo nível de óleo

Baixa pressão do combustível

Baixa tensão do sistema

Nível baixo do arrefecedor

Fluxo de água

Água no combustível

Indicador de carga

Alta pressão do turbo

Limite de rev. excedido

Sistema EGR

Sensor de posição do acelerador

Modo de parada de emergência do motor

Nível de advertência 1

Nível de advertência 2

Redução de potência

Manutenção necessária

Erro de com. do motor

Subaceleração ou aceleração secundária

Proteção de partida neutra

Desligamento do motor

erro desconhecido
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Anexo D Conectores e diagrama de
fios
Conector de alimentação, dados e vídeo

D12186-1

1 8
4 9 

2 7

3 6
5

11

10

Item Notas

Identificação PWR / NMEA / Vídeo

Tipo de conector Trava de torção de 11 pinos

Fonte de corrente à rede Nenhuma corrente originada para
dispositivos externos

Dissipador de corrente da rede • PSU: Entrada de Energia
Principal.

• NMEA: Nenhuma energia
necessária para a interface.

• Vídeo: Nenhuma energia
necessária para a interface.

Cores e núcleos do cabo de vídeo, dados e alimentação
Sinal Pino AWG Cor

BAT+ 2 16 Vermelho

BAT- 7 16 Preto

TELA 10 26 Preto

NMEA1 TX+ 8 26 Amarelo

NMEA1 TX- 9 26 Marrom

NMEA1 RX+ 1 26 Branco

NMEA1 RX- 4 26 Verde

NMEA2 RX+ 3 26 Laranja/branco

NMEA2 RX- 11 26 Laranja/verde

ENTRADA DE
VÍDEO

6 RG179 coaxial

RTN DE VÍDEO 5 Tela

Conector de rede

D12187-1

1

58

9 10

67

4

2 3

Item Notas

Identificação Rede

Tipo de conector RJ45 (com impermeabilização
adequada)

Fonte de corrente à rede Nenhuma corrente originada para
dispositivos externos

Dissipador de corrente da rede Nenhuma energia necessária para
a interface

Pino Sinal

1 Rx+

2 Rx-

3 Não conectado

Pino Sinal

4 Não conectado

5 Tx+

6 Tx-

7 Não conectado

8 Não conectado

9 Tela

10 Não conectado

Observação: Use apenas cabos RayNet Raymarine ao
conectar-se aos dispositivos SeaTalkhs.

Conector SeaTalkng

 

1

2

3

4

5

6

Item Notas

Identificação ST2/NMEA2000

Tipo de conector STNG

Fonte de corrente à rede Nenhuma corrente originada para
dispositivos externos

Dissipador de corrente da rede <160mA (drive de interface apenas)

Pino Sinal

1 +12V

2 0V

3 Tela

4 CanH

5 CanL

6 SeaTalk (não conectado)

Observação: Use apenas cabos Raymarine ao conectar-se
ao SeaTalkng

Conector de entrada/saída de vídeo

QQ JJOO !!22
QQ JJOO !!33
QQ JJOO !!44

QQ JJOO !!55
QQ JJOO !!66

QQ JJOO !!99
QQ JJOO !!::

QQ JJOO !!22 44
QQ JJOO !!22 33

QQ JJOO !!77
QQ JJOO !!88
QQ JJOO !!22 11
QQ JJOO !!22 22
QQ JJOO !!22 55
QQ JJOO !!22 66

PIN Sinal

`1 SINC-H

2 SINC-V

3 SINC-V 0V

4 DDC CLK

5 DADOS DDC

6 RTN AZUL

7 AZUL

8 Não usado
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PIN Sinal

9 SINC-H 0V

10 RTN VERDE

11 VERDE

12 ENTRADA DE VÍDEO 2

13 RTN DA ENTRADA DE VÍDEO 2

14 RTN VERMELHO

15 VERMELHO

Anexo E Trocar o aplicativo do painel
Sistemas de controle e monitoramento de embarcação
Quando integrado com um sistema de controle e monitoramento
da embarcação, seu visor multifuncional pode fornecer
monitoramento e controles para seus circuitos de energia,
disjuntores, interruptores e equipamento.
O aplicativo de Painel de Interruptores pode ser usado para:

• Mostrar o status dos circuitos de energia, disjuntores,
interruptores e outros equipamentos.

• Aplicar energia a cada circuito individualmente.

• Redefinir interruptores desarmados.

• Controlar a energia para equipamentos individuais.

• Alertar os usuários de um circuito desarmado.

Conexão do sistema de controle e monitoramento da
embarcação
O visor multifuncional pode conectar-se a um sistema de
controle e monitoramento de embarcação EmpirBus NXT e
controlá-lo.

D12738-1

12 V dc

1

2

4

3

5

1 Visor multifuncional Raymarine.

2 EmpirBus NXT DCM (módulo cc).

3 Cabo adaptador do SeaTalkNG para
DeviceNet.

4 EmpirBus NXT MCU (unidade de
controle mestre).

5 Alimentação de 12 V cc no
backbone.

Observação: Garanta que o sistema de controle e
monitoramento da embarcação tenha sido instalado conforme
as instruções fornecidas com o sistema.

Configuração do painel de interruptores
O aplicativo do painel de interruptores deve ser configurado.
O arquivo de configuração pode ser obtido com o fornecedor
do sistema.
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Carregando um arquivo de configuração
O aplicativo do painel de interruptor somente estará disponível
quando um arquivo de configuração válido tiver sido carregado.
1. Obtenha o arquivo de configuração do fornecedor do

sistema.
2. Salve o arquivo de configuração no diretório raiz do seu

cartão de memória.
3. Insira o cartão de memória no leitor de cartão no seu visor

multifuncional.
4. Na tela inicial, selecione Configuração.
5. Selecione Configurações do sistema.
6. Selecione Dispositivos Externos.
7. Selecione Configuração do painel de interruptores.
8. Selecione Instalar arquivo de configuração.
9. Se solicitado, selecione o slot do cartão de memória que

contém seu arquivo de configuração.
O navegador do arquivo está aberto.

10.Selecione o arquivo de configuração.
11. Selecione OK.
Agora você pode adicionar o aplicativo do painel de Interruptores
do menu Personalizar na tela inicial.

Observação: Se o visor multifuncional somente tem um slot
de cartão, então, a etapa 9 é ignorada.

Visão geral do painel de interruptores
O aplicativo do painel de interruptores é usado para monitorar e
controlar sistemas de monitoramento e controle da embarcação
compatíveis. As páginas e layouts de página e os esquemas da
embarcação são configurados na instalação e são únicos para
cada embarcação. As imagens abaixo são exemplos.
Exemplo 1 — Página do modo de painel de interruptores

Se configurada, uma página de Modo fornece controles para
trocar entre modos pré-configurados.
No exemplo acima, selecionar um ícone de modo colocará o
sistema no modo selecionado.
Você pode alternar entre as páginas disponíveis para
monitorar ou controlar interruptores e grupos de interruptores
configurados.
Exemplo 2 — Página de controles da embarcação

1

3

5

2

4

6

D12739-1

1 Interruptor de alternância.

2 Interruptor rotatório (múltiplos estados).

3 Interruptor de controle de posição.

4 Interruptor momentâneo.

5 Item de dados (mostrador de seletor).

6 Item de dados (nível do tanque).

Usando os interruptores em uma tela sensível ao toque

Isso se aplica apenas a visores HybridTouch.

No aplicativo do painel de interruptores:
1. Interruptor de alternância — Selecione o interruptor para

ativar ou desativar.
2. Controle rotatório — Selecionar o controle rotatório

alternará entre os estados disponíveis.
3. Controle de posição — Selecione e segure na direção

para mover.
4. Interruptor momentâneo — Selecione o interruptor para

ativar.
5. Interruptor de escurecimento — Selecione e, então,

arraste o controle para ajustar o valor.

Usando os interruptores
No aplicativo do painel de interruptores:
1. Use o Joystick para destacar o interruptor relevante.
2. Interruptor de alternância — Pressione Ok para ativar ou

desativar.
3. Controle rotatório — Pressionar Ok alternará entre os

estados disponíveis.
4. Controle de posição — Pressione Ok e use o Joystick

para mover a direção.
5. Interruptor momentâneo— Pressione Ok para ativar.
6. Interruptor de escurecimento — Pressione Ok no

interruptor e use o Controle rotatório para ajustar o valor,
então, selecione voltar para sair do modo de ajuste.

Redefinindo um circuito desarmado
Quando um circuito for desarmado, uma mensagem pop-up será
exibida na tela fornecendo detalhes do circuito desarmado e as
opções; o circuito também será identificado como desarmado
nas páginas do painel de interruptores.
1. Com uma mensagem pop-up de circuito desarmado exibida,

selecione Redefinir. para redefinir o circuito desarmado ou
2. Selecione o interruptor em uma página de painel de

interruptores para redefinir o interruptor desarmado.

Observação: Realizar várias redefinições impõe o risco de
danificar o sistema, assim, se um desarme persistir, verifique
os circuitos principais.
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Anexo F Versões de software

A Raymarine atualiza regularmente o software do visor multifuncional para introduzir melhorias, suporte de hardware adicional e
recursos da interface do usuário. A tabela abaixo detalha alguns dos aprimoramentos mais importantes e com qual revisão do
software foram introduzidos.

Versão de software
Manual de produto
aplicável

Compatibilidade de visores
multifuncionais Alterações

LightHouse II — V10.xx 81337–10 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

Novo aplicativo de sonar de pesca

• Suporte para vários módulos de sonar ativos na rede

• Habilidade de exibir vários canais de sonar ao mesmo
tempo usando páginas de tela dividida

• Habilidade de criar perfis de canal de sonar
personalizados

• Novo simulador de Sonar de Pesca específico do módulo
de sonar

• Controle TVG corrigido (reverso) em CP450C para
combinar com todos os módulos de sonar

• Os alarmes do painel de interruptores agora podem ser
ativados/desativados globalmente pela rede

• Modelo de tela dividida horizontal adicionado para MFDs
de 5,7 e 7 polegadas

• Suporte adicionado para registro de profundidade do
Registro de Sonar Navionics

• Suporte adicionado para atualizações de carta móvel de
Sincronização do Plotador Navionics

• Atualizados os Limites de Zona Marinha SiriusXM NOAA
para 1º de abril de 2014

• O alarme de alvo perigoso AIS assume como padrão
Desativado no modo de Simulador e não pode ser ativado.

• Adicionado suporte a idioma para tcheco e esloveno

LightHouse II — V9.45 81337–9 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

• Atualização de Gráficos do LightHouse II

• Adicionada opção de ocultar barra de dados

• Adicionado suporte para cartas LightHouse

• Melhorias de gerenciamento de waypoint

• Melhorias de menu do aplicativo de Carta e Radar

• Adicionado suporte para vários sonares

• Adicionado tempo estimado para chegada para Rotas

• Adicionado NM e m às unidades de distância

• Adicionado widget digital ao aplicativo de painel de
interruptores

• Adicionado suporte para DSC sobre NMEA 2000

• Adicionado suporte para criptografia de chip Navionics
Gold

• Atualizada a declaração de limitações japonesas de uso

• Adicionado suporte para gesto multitoque nos visores da
Série a

V8.52 81337–9 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi a68 / a68 Wi-Fi / a75 /
a75 Wi-Fi / a77 / a77 Wi-Fi /
a78 / a78 Wi-Fi / c95 / c97 /
c125 / c127 / e7 / e7D / e95 /
e97 / e125 / e127 / e165

• Adicionado suporte para ECI-100 (Assistente de
Identificação de Motor)

V7.43 81337–7 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Adicionado atalho do manual do usuário à tela inicial.

• Adicionado registro de câmera IP, reprodução e captura
de imagem ao aplicativo de câmera.

• Adicionado suporte para pilotos automáticos Evolution

• Adicionada barra do piloto.

• Adicionado suporte para câmeras térmicas de montagem
fixa Série T200.
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Versão de software
Manual de produto
aplicável

Compatibilidade de visores
multifuncionais Alterações

• Adicionado suporte para módulos de sonar CP100 e
CP300.

• Adicionados tipos de dados extras ao aplicativo de dados.

• Aprimorados os gráficos do seletor no aplicativo de
Dados.

• Aprimorados os layouts do menu nos aplicativos
Cartográfico e Radar.

• Adicionado suporte para teclado remoto RMK-9.

• Adicionado recurso para permitir atualização de software
simultânea de visores e teclados em rede.

• Aprimorado o suporte do motor para gerenciador de
combustível.

• Adicionado recurso para permitir a escolha da página de
inicialização.

• Movido o menu Cartografia para o menu Configuração
da Tela Inicial.

• Removido o modo de compatibilidade (para
compatibilidade de E-Wide e Série G).

• Adicionada a Função de Espera do Piloto ao botão
liga/desliga para visores sem botão de piloto.

V6.27 81337–6 a65 / a65 Wi-Fi / a67 / a67
Wi-Fi / c95 / c97 / c125 / c127
/ e7 / e7D / e95 / e97 / e125 /
e127 / e165

• Adição do aplicativo de áudio Sirius.

• Adição do aplicativo de link Fusion.

• Adição do aplicativo do painel de interruptores.

• Novos ícones do aplicativo da tela inicial

• Alterada a navegação por carta para incluir a posição da
embarcação para o WPT alvo e a posição original para
as linhas WPT alvo.

• Adicionado suporte para os idiomas búlgaro e islandês.

V5.27 81337–5 a65 / a67 / c95 / c97 / c125 /
c127 / e7 / e7D / e95 / e97 /
e125 / e127 / e165

• Adição do Gerenciador de Combustível, incluindo:
combustível restante estimado, distância para tanque
vazio, dados de economia de combustível e combustível
usado, anéis de alcance de combustível no aplicativo
Cartográfico e alarme de combustível baixo).

• Adição do aplicativo visualizador de documentos (pdf).

• Adição de Girar para ponto (câmera térmica com giro
automático para AIS, MARPA ou alvos MOB).

• Suporte para várias JCUs da câmera térmica.

• Opções de menu de OSD das câmeras térmicas agora
disponíveis diretamente no menu do aplicativo de Câmera
Térmica.

• Aplicativo de vídeo agora chamado de aplicativo de
Câmera.

• Suporte para câmeras IP em rede no aplicativo Câmera.

• Habilidade de alternar automaticamente entre
alimentações de câmera/vídeo no aplicativo Câmera

• Suporte para até cinco motores no aplicativo de Dados.

• Seleção de dados do motor aprimorada no aplicativo de
Dados.

• Suporte para alarmes detalhados de aviso do motor.

• Adição de controles de alcance na tela ao aplicativo de
clima

• Habilidade para visualizar as imagens salvas no cartão
MicroSD do menu Meus Dados da tela inicial.

• Adição do modo de Vídeo de demonstração para vendas.

• Habilidade de gravar mensagens de barramento ao vivo
(NMEA 0183 e SeaTalkng ao cartão MicroSD.
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Versão de software
Manual de produto
aplicável

Compatibilidade de visores
multifuncionais Alterações

V4.32 81337–4 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Adição dos controles de alcance na tela para aplicativos
cartográficos e de Radar.

• Adição dos controles na tela de Ganho, Chuva e Mar para
o aplicativo de Radar.

• Adição de controles na tela de Ganho e TVG ao aplicativo
do sonar.

• Adição de ajuste de controle da barra seletora.

• Adição de novos controles de ajuste numérico.

• Atalhos de tecla liga/desliga aprimorados para opções de
imagem de Brilho e Tela de Captura

V3.15 81337–3 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• Adicionado suporte para o Módulo de Sonar CHIRP
Raymarine CP450C.

• Adicionado suporte para recurso AIS, suporte para
integração STEDS EAIS e exibição de dispositivos SART
e de aeronave SAR.

• Adicionado suporte limitado para módulo climático
marinho Sirius.

• Adicionado o modo Espera/Economia de energia.

• Adicionado suporte para aplicativos RayRemote e
RayControl.

• Aprimorada a opção de personalização da tela inicial,
permitindo MFDs de 9 e 12 polegadas para visualizar até
4 aplicativos em uma única página.

• Página de dados de combustível padrão adicionada.

• Adicionado suporte para o idioma árabe.

• Inclusão do Utilitário de Atualização Remota para permitir
o upload de software para produtos Raymarine periféricos
usando SeaTalkng / SeaTalkhs.

• Exibição de alvos AIS de Auxílio de Navegação (AToNS)
quando os dados são recebidos em SeaTalkng ou
NMEA 0183.

• Adicionado suporte para o transdutor 1kW para MFDs
apresentando saída do transdutor do circuito de Sonar
Digital ClearPulse interno (como c97/c127/e7D/e97/e127
MFDs) limitada a 600W.

• Corrigida a habilidade de selecionar Estação de Maré
e/ou Corrente usando o recurso Localizar mais próxima.

• Adicionados monitores de dados NMEA 0183 e SeaTalkng
aos recursos de diagnóstico.

• Ampliada a área de toque para pop-ups de Alarme e
botões Voltar.

V2.10 81337–1 c95 / c97 / c125 / c127 / e7 /
e7D / e95 / e97 / e125 / e127

• O desempenho de redesenho de cartografia foi
aprimorado ao compartilhar cartografia usando a rede
SeaTalkhs/RayNet.

• Adicionado suporte para exibir vazão de combustível.

• Adição de diagnóstico de buffer de dados do NMEA 0183
e SeaTalkng.

• Melhorias à personalização da barra de dados.

• Habilidade de alterar manualmente o formato do aplicativo
de Vídeo.

V1.11 81332–1 e7 / e7D • Liberação de software inicial.
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