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За достъп до страница Радар:

Натиснете бутон PAGES. 

 Използвайте клавиатурата, за да изберете иконата Радар и 
натиснете ENTER.

Софтуерни клавиши на страница Радар

Натиснете който и да е софтуерен клавиш на страница Радар, за да настроите 
специфичната функция или за меню на софтуерния клавиш на функцията. 

  Състояние на радара
Контролира режимите на излъчване на радара: Изключване, 
излъчване и стенд-бай. Изключване - изключва радара. 
Излъчване - излъчва радарен сигнал и стенд-бай оставя радара 
включен, но не излъчва сигнал. 

1.

2.

Работа на радара
Индикатор Север

Индикатор ориентация на радара

Размер на радарния кръг

Дистанционни кръгове

Линия посокаОбхват
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За избор на Състояние на радара:

 Натиснете софтуерен клавиш Състояние на радара . Появява се 
меню Състояние на радара.

 Използвайте клавиатурата със стрелки, за да изберете опцията за 
състояние на радара и натиснете ENTER.

  Усилване

Контролира чувствителността на радарния приемник. Увелича-
ването на чувствителността ще покаже повече подробности 
на екрана; намаляването ще покаже по-малко подробности. 
Прекалено много детайли ще задръстят екрана. Обратно, 
желаните отражения може да не се покажат, ако усилването е 
твърде слабо.

За настройка на усилването:

 Натиснете софтуерен клавиш Усилване .

 Натиснете ляво/дясно на клавиатурата със стрелки, за да увеличите 
или намалите степента на усилване.

 Авто усилване

Изборът на Авто усилване  от меню Радар автоматично ще настрои чувствителността 
на приемника на ниво, което работи добре при повечето условия, намалявайки 
нуждата от настройка. Ако настройвате нивото на усилване, когато е включено 
Авто усилване, то усилването ще се превключи на ръчен режим. 

За избор на Авто усилване:

 Натиснете бутона MENU. Появява се меню Радар.

 Изберете  Авто усилване и натиснете ENTER. Софтуерния клавиш 
Усилване ще покаже дали тази функция е активна.

  Морски смущения
Позволява ви да изберете начина на настройка на морските 
смущения - автоматично или ръчно. Ако направите промени 
по морските смущения, когато са в режим автоматично (в 
пристанище или в открито море), то Морски смущения 
превключва на ръчен режим. 

1.

2.

1.

2.

1.

2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преходът от Изкл. в Стенд-бай може да 
отнеме 90 секунди или повече.
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Морски смущения - опции

  Ръчно Превключва морските смущения от автоматичен в ръчен 
режим

  Пристанище Автоматична настройка, оптимизирана за околната 
среда в пристанище

  Открито море Автоматична настройка, предвидена за условия в 
открито море

За избор на опция Морски смущения:

 Натиснете софтуерен клавиш Морски смущения .

 Използвайте клавиатурата със стрелки за преминаване между трите 
опции за Морски смущения.

  Смущения от дъжд
Валежите отразяват сигналите на радара и задръстват екрана. 
Отхвърлянето на смущенията намалява или елиминира отраже-
нията, предизвикани от дъжд, градушка, суграшица или сняг. 

За настройка на смущения от дъжд:

 Натиснете софтуерен клавиш Смущения от дъжд .

 Натиснете ляво/дясно на клавиатурата със стрелки, за да увеличите 
или намалите нивото на смущения от дъжд.

  Символи
Използва се за включване/изключване на символите, показвани 
на екрана PPI, включително дистанционни кръгове, маркировка 
на дистанции и овърлей на компаса. Вместо изключване 
поотделно на всяка функция на дисплея, функцията Символи 
ви позволява да ги премахнете наведнъж.

1.

2.

1.

2.

Символи включени Символи изключени
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За включване/изключване на символите:

 Натиснете софтуерен клавиш Символи .

 Натиснете бутон ENTER за включване или изключване на 
функцията.

  Положение
Може да премествате PPI (Индикатор за позицията върху плана) 
на различни места по дисплея на радара. Има три опции за 
Позиция: Център, Поглед напред и Изместване. За промяна 
на позицията PPI  натиснете софтуерен клавиш Позиция, 
използвайте клавиатурата със стрелки за избор на желаната 
позиция и натиснете  ENTER.

Позиция

  Център Положение по подразбиране, като PPI е в центъра 
на екрана

  Поглед напред
Превключва PPI в дъното на екрана, като ви 
позволява да виждате повече площ пред вашия 
съд

  Изместване

Позволява ви да премествате PPI на всяко място 
по дисплея. Ако преместите PPI надясно, ще 
виждате повече неща от лявата страна на лодката; 
ако преместите PPI напред ще виждате повече от 
зоната зад вас

1.

2.

Поглед напред: PPI се придвижва 
надолу, като ви позволява да 

видите повече от това, което 
е пред вас

Център: PPI центрирано върху 
дисплея
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 Меню Радар
Използвайте меню Радар за настройка на дисплея на радара 
и функциите, които не само променят вида на дисплея, но 
и улесняват навигацията.

За достъп до меню Радар, натиснете бутона MENU, когато 
на дисплея е страница Радар. 

 Меню Настройка
Няколко от функциите на софтуерните клавиши могат да се контролират от меню 
Настройка; Усилване, Морски смущения и  Смущения от дъжд. От меню 
Настройка можете също да контролирате Отхвърляне на интерференцията) и 
Уголемяване на целта. 

За избор на меню Настройка:

 От меню Радар изберете Настройка и натиснете  
ENTER. Появява се меню Настройка. 

 Осветете желаната настройка и натиснете клавиша 
стрелка наляво/надясно за настройване..

  Отхвърляне на интерференцията
Намалява интерференцията от други активни радари близо до вашия съд. Ако друг 
съд работи с радар близо до вас, върху вашия екран могат да се появят смущения 
от неговите радарни сигнали. Увеличете Отхвърляне на интерференцията, 
докато влиянието на радара се елиминира от вашия екран. Отхвърлянето на 
интерференцията има четири настройки: Изкл., Слабо, Средно и Силно.

 Уголемяване на целта
Тази функция увеличава размера на целите на радара, като ги прави по-добре 
видими на дисплея на радара. Уголемяване на целта има четири опции: Изкл., 
Слабо, Средно и Силно.

 Изчистване на следите
Изчиства всички следи на цели от радарния екран. Нови следи продължават да се 
появяват, ако не изключите функцията за следи на целите. 

За изчистване на следите:

Натиснете бутон MENU, появява се меню Радар. 

 Използвайте клавиатурата със стрелки, за да изберете Изчистване 
на следите и натиснете ENTER.

1.

2.

1.

2.
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 EBL/VRM
Електронната пеленгова линия (EBL) е радиална линия, показваща пеленга от цел 
на радара до вашия съд. Променливия дистанционен маркер (VRM) е дистанционен 
пръстен, измерващ точното разстояние до цел на радара. Изборът на EBL/VRM от 
меню Радар ви позволява да поставите до две EBL/VRM върху дисплея PPI. 

EBL/VRM меню
Поставя върху дисплея избраните Електронна пеленгова 
линия и Променливия дистанционен пръстен.

За избор на EBL/VRM:

Натиснете бутон MENU. 

 Използвайте клавиатурата, за да изберете 
EBL/VRM и натиснете ENTER.

 Използвайте клавиатурата, за да преместите 
EBL и да увеличите/намалите размера на 
VRM. Натиснете EXIT.

 Настройка

Настройва размера и мястото на активните EBL/VRM.

1.

2.

3.

EBL/VRM 1 EBL/VRM 2 EBL/VRM 1 & EBL/
VRM 2 кутии с данни

EBL/VRM меню
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За настройка на EBL/VRM:

 От меню Радар осветете EBL/VRM и натиснете ENTER. 

Изберете Настройка и натиснете ENTER. 

 Използвайте клавиатурата, за да настроите EBL/VRM. Натиснете 
EXIT.

Кутия данни

Включва/изключва информационната кутия на 
EBL/VRM. 
За включване/изключване на информационната 
кутия на EBL/VRM, осветете Кутия данни от 
меню EBL/VRM и натиснете ENTER. 

 Активни софтуерни клавиши на радарния 
маркер
Когато върху екрана курсорът е активен, виждате няколко различни софтуерни 
клавиша долу на страница Радар, те са  Отиди до маркер, Нова точка, Постави 

EBL/VRM1 и Постави EBL/VRM2.

  Отиди до маркер
Изборът на този софтуерен клавиш ще създаде навигационен път с права линия 
към позицията на маркера на страница Радар.

За Отиване към маркера:

 Натиснете клавиатурата със стрелки за активиране 
на маркера на страница Радар. Придвижете 
маркера на страница Радар до желаното място.

 Натиснете софтуерен клавиш Отиди до маркер . 

Когато достигнете целта, върху страница Радар ще се появи 
диалогова кутия с надпис, “Целта е достигната. Да спра 
ли навигацията?” Изберете или Стоп или Продължи. 

1.

2.

3.

1.

2.

Кутия данни
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  Нова точка
Създава точка в текущата ви позиция. Точката се показва на 
екран Карта, за да не се задръства екрана на радара. За създаване 
на нова, натиснете софтуерен клавиш Нова точка долу на 
страница Радар.

 EBL/VRM 1 и  EBL/VRM 2
Поставя върху дисплея избраните Електронна пеленгова линия 
и Променливия дистанционен пръстен.

За поставяне на EBL/VRM:

 Натиснете софтуерен клавиш Постави EBL/
VRM 1. За поставяне на втори EBL/VRM изберете 
софтуерен клавиш Постави EBL/VRM 2.

 Прозорец Позиция на маркера
Когато маркерът е активен на екрана, в долния ляв ъгъл на страница Радар се 
появява прозорец Позиция на маркера.

1.

Прозорец Позиция на маркера
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 Овърлей на радара
Овърлеят на радара поставя отраженията 
на радара отгоре върху картата на 
страница Карта.  

Това показва по-добре околността ви, 
като ви позволява да видите отраженията 
на радара заедно с актуалните цели на 
радара. 

Повече информация за Овърлея на радара има в секция Работа с карта в това 
ръководство.

 


