Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument
ST60 logg:
Ändra enhet:
1.
2.
3.
4.

Tryck in de båda vänstra knapparna samtidigt i tre sekunder.
Tryck på den vänstra knappen en gång, så att kts blinkar.
Ändra enhet med knappen längst till höger
Stega vidare med den vänstra knappen till du kommer till TEMP °F. Ändra med den
högra knappen till °C.
5. Spara ändringen genom att trycka in de båda vänstra knapparna i tre sekunder.

Kalibrera farten:
1.
2.
3.
4.

Tryck in de båda vänstra knapparna i tre sekunder
Stega fram med den vänstra knappen till det står CAL 1,00
Justera kalibreringsfaktorn så att farten stämmer överens med SOG / Fart Över Grund.
Spara genom att trycka in de två vänstra knapparna i tre sekunder.

ST60 lod:
1.
2.
3.
4.

Tryck in de båda vänstra knapparna samtidigt i tre sekunder.
Tryck på den vänstra knappen en gång, så att FEET blinkar.
Ändra enhet med knappen längst till höger
Spara ändringen genom att trycka in de båda vänstra knapparna i tre sekunder.

ST60 Tridata:
Ändra enhet:
1.
2.
3.
4.

Tryck in de båda vänstra knapparna samtidigt i tre sekunder.
Tryck på den speed knappen en gång, så att kts blinkar.
Ändra enhet med knappen längst till höger
Stega vidare med den vänstra knappen till du kommer till TEMP °F. Ändra med den
högra knappen till °C.
5. Tryck in Depth-knappen så att FEET blinkar. Ändra enhet med knappen längst till
höger.
6. Spara ändringarna genom att trycka in de båda vänstra knapparna i tre sekunder.

Kalibrera farten:
1. Tryck in de båda vänstra knapparna i tre sekunder
2. Stega fram med Speed- knappen till det står CAL 1,0
3. Justera kalibreringsfaktorn med de två högra knapparna så att farten stämmer överens
med SOG.
4. Spara genom att trycka in de två vänstra knapparna i tre sekunder.

ST60 Vind:
1.
2.
3.
4.

Tryck in de båda vänstra knapparna samtidigt i tre sekunder.
Tryck på den vänstra knappen två gånger, så att M/S blinkar.
Ändra enhet med knappen längst till höger
Spara ändringen genom att trycka in de båda vänstra knapparna i tre sekunder.

På de nya ST60 Plus-instrumenten behöver inte vindriktningen kalibreras, då detta är gjort
från fabrik.

Kalibrering av ST6002/7002 Autopilot med Rategyro:

Börja med att se så att rodergivaren och drivenheten arbetar åt rätt håll:
1. Titta på roderindikatorn längst ner i displayen. Vrid på rodret för att göra en
styrbordsgir. Roderläget skall nu gå ut mot styrbordssidan. Om den går åt andra hållet
måste ni polvända röd och grön kabel från rodergivaren.
2. När detta är gjort så ställer ni rodret i mittläge igen och trycker på AUTO. Tryck sedan
två gånger på +10. Roderindikator skall nu gå ut på styrbords sida igen. Om den inte
gör det så måste ni polvända kablarna på MOTOR-utgången i kursdatorn.
När detta är klart går vi vidare med kalibreringen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryck in Standby i tre sekunder.
Stega fram med Display-knappen tills det står Dealer Cal.
Tryck på Auto.
Konfirmera genom att snabbt trycka in +1 och -1 samtidigt.
Stega vidare genom att trycka på display.
Ställ in rätt båttyp: Sailboat, Sterndrive, Planing, Semi Disp., Displac. Osv.
Ställ in rätt drivenhet (Drive Typ): 3= Linjär drivenhet, Roterande drivenhet eller Inudrivenhet. 4= Hydraulpump eller hydraulisk linjär drivenhet. 5= Konstantgående
hydraulpump med magnetventiler.
8. Linjärisera rodret (Align RUD) genom att ställa rodret rakt och sedan justera det
visade roderläget längst ner i displayen. Detta görs med -1 samt +1-knapparna.
9. Ställ in latitud på 58° nordligt för Göteborgs-höjd.
10. Spara genom att trycka in Standby i tre sekunder och sedan tre sekunder ytterligare.
11. Gå tillbaka in i kalibreringen genom att trycka Standby i tre sekunder.

Nu skall vi kalibrera kompassen och köra Auto Learn;
1. Stega fram med display-knappen tills det står SeaTrial, och tryck Auto.
2. Det kommer nu att stå Swing Compass Off. Tryck på +1 en gång så att det står Swing
Compass on. Tryck Auto en gång och displayen visar Turn Boat. Sväng nu runt med
båten 2-3 varv medsols. Håll ca 2 knops fart. Ett varv skall ta ca tre minuter. När
kompassen är färdigdevierad så piper displayen till och visar ett deviationsvärde. Det
skall vara under 15° men helst under 10°.
3. Tryck sedan på display-knappen så att ALIGN HDG visas i displayen. Lägg dig på en
känd kurs (eller använd Kurs Över Grund) och justera den visade kompasskursen med
-1, +1, -10 samt +10-knapparna. Gör detta i fyra olika kurser och sätt ett medelvärde
som stämmer hyfsat på alla kurser. Räkna med en avvikelse på 3-5 grader ungefär.
4. Gå vidare genom att trycka på Display-knappen tills det står AUTO LEARN OFF i
displayen.
5. Tryck +1.
6. Displayen visar nu Clear To Manoeuvre.
7. Se till att det finns gott om plats framför och vid sidan av båten.
8. Tryck Auto.
9. Båt börjar nu med ett antal girar åt varje håll. Se till att hålla i er för vissa girar är rätt
skarpa. Detta självtest skall göras i marschfart.
10. Autolearn räknar upp och någonstans mellan Learn 5 till 9 så skall den pipa till och
säga LRN PASS. Du kan när som helst avbryta kalibreringen med Standby.
11. Spara inställningarna genom att trycka in Standby i tre sekunder och sedan ytterligare
tre sekunder. .
12. Testa nu att trycka Auto och se hur piloten uppför sig. Gör ett antal girar med den och
kontrollera att den styr OK.
ST8002

Om ni gör en kalibrering med en ST8002-panel så gör ni på samma sätt som ovan, men du
ändrar värdena genom att vrida på vredet, och istället för att trycka in -1 och +1 samtidigt när
ni går in i Dealer Cal så tryck ni in uppåt- och nedåt-pilarna samtidigt.

Inställning av Plottrar:
C-Serien och E-Serien
1. Börja med att ändra språket till Svenska (om så önskas). Detta gör du genom att trycka
på MENY och sedan välja SYSTEM SETUP (genom att stega ner och sedan trycka på
högerpilen.
2. Gå till Language och tryck högerpil.
3. Stega ner till Svenska och tryck OK.
4.
5.
6.
7.
8.

Gå sedan in i menyn för ENHETER
Här ändrar du till Knop, Meter, Liter, Bar och Nm.
Gå in i menyn TID & Datum
Ställ tidsformatet till 24h.
Ställ in tids-offset till +2h

Om du vill göra en total återställning av plottern så gör du på följande sätt:
Gå in i System-inställningen
Gå ner till Fabriksåterställning och tryck OK.
Det kommer fram en fråga i nedre högra hörnet av displayen.
Svara ja och plottern återställs så att den blir likadan som när den först togs ur kartongen.

Raychart 400/435/435i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tryck på PAGE-knappen.
Tryck ENTER för att gå in i System Setup.
Gå till Speed Units och ändra till Knop
Gå till Depth Units till Meter
Gå till Tidszon och sätt den på +2h.
Gå ner till Language och ändra till Svenska.
Tryck på Cancel en gång, sedan högerpil och Enter för att gå in i Kartinställningar.
Gå till raden där det står plotterläge och sätt detta i läge FRÅN.
Tryck Cancel tre gånger för att komma tillbaka till normalläget.

Om du tycker att det är dålig detaljrikedom i plottern så kan det bero på att fel kort är förvalt i
plotter (gäller endast XL3-kort). Så här byter du kort;
1. Tryck på page, högerpil och sedan Enter för att komma in i kartinställningar.
2. Gå ner till välj kort.
3. Om du inte hittar det kort du söker (eftersom benämningarna är lite konstiga…) så kan
du se nedan vilka kort som ingår i 17GXL3, 13GXL3 samt 15GXL3.
4. Markera det kort du önskar och tryck Enter.
5. Tryck Cancel tre gånger.

13GXL3

15GXL3

17GXL3

Fabriksåterställning:Håll Clear-knappen intryckt under uppstart. Håll den nedtryckt tills en
vit menysida visas. Tryck Enter för att slutföra återställningen.

