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Beknopte handleiding 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe GPS plotter. Het apparaat moet door een elektronica-

technicus worden geïnstalleerd volgens de handleiding, die met het apparaat is meegeleverd. Elektronica 

aan boord moet altijd worden geïnstalleerd met een zekering. 

De voorkant van het apparaat is waterdicht als de kaartlezer goed gesloten is. Plaats uw SD-kaart in de 

kaartlezer aan de voorkant van het apparaat en sluit daarna zorgvuldig het afdekklepje. Het is zeer 

belangrijk dat het afdekklepje volledig gesloten is, zodat geen water kan binnendringen. 

Aan / uit: Druk op POWER. Na een paar seconden start uw plotter met de instellingen die het laatste waren 

gebruikt. Voor het uitschakelen van het apparaat houdt u de POWER-knop gedurende 4 seconden 

ingedrukt en daarna kunt u hem loslaten. 

Druk op ENT (Enter) als u invoer of gegevens wilt bevestigen. Druk op ESC (Escape) om 1 stap terug te gaan. 

Druk op MODE als u de weergave op het scherm wilt veranderen. Door meerdere malen te drukken 

verandert u van het ene scherm naar het andere, en na 5 keer drukken bent u terug bij het eerste scherm.  

Druk op MENU om de opties weer te geven. Druk 2 keer om terug te keren naar het hoofdmenu. 

Druk op F (Function) om andere functies te selecteren, zoals getij, search, etc. MOB is Man-Over-Board. 

Wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt uw huidige positie geregistreerd zodat  u snel uw weg terug 

kunt vinden. 

Druk op de naar elkaar gerichte pijlen om de schaal van de kaart te verkleinen, en druk op de van elkaar 

gerichte pijlen om de schaal te vergroten. Zet de zonnekap op het toestel wanneer deze niet in gebruik is.  

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe GPS Plotter! 
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