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Управление на автопилот  

Control layout and 

functions. p70 

Управление с 8 бутона 

 

 

Item Описание 

1.  
Ляв бутон 

 Отказ, Назад, Избор на режим. 

2.  
Бутон Нагоре /-1 
Навигация нагоре, Настройка нагоре, Намаляване 
на ъгъла. 

3.  Бутон надолу /+1 
Навигация надолу, Настройка надолу, 
Увеличаване на ъгъла. 

4.  
Десен бутон, Меню, Избор, Ок, 
Запазване 

5.  
STANDBY (STBY) бутон 
Изключване на автопилота, Ръчно управление, 
Захранване, Яркост. 
 

6.  –10 бутон намаляне на 
ъгъла. 

7.  +10 бутон увеличаване на 
ъгъла. 

8.  AUTO Бутон   

Включване на автопилота. 

 

 

Внимание: Наблюдавайте постоянно 

Винаги наблюдавайте постоянно, това ще ви 
позволи да реагирате на опасни и не толкова  
опасни ситуаци. Неспазването на това правило 
поставя вас и други лица на сериозен риск. 
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p70r Управление с въртящ бутон 

  
Точки Описание 

1.  Ляв бутон 

 Отказ, Назад, Избор на режим 

2.  STANDBY (STBY) бутон 
Изключване на автопилота, Ръчно управление, 
Захранване, Яркост. 
 

3.  Въртене по посока на часовниковата 

стрелка 
Меню на долу, Настройване нагоре, Увеличаване 
ъгъла на курса (в режим авто), регулиране на 
цифровите стойности, управление на мощността. 

 

 
Точки Описание 

4.  Въртене  обратно на часовниковата стрелка 
Меню на нагоре, Настройване надолу, 
Намаляне ъгъла на курса (в режим авто), 
регулиране на цифровите стойности, 
управление на мощността. 

5.  Десен бутон, Меню, Избор, Ок, 
Запазване 

6.  
AUTO Бутон   
Включване на автопилота. 

7.  ROTARY END PUSH BUTTON Меню, Избор, 
OK, Запаметяване. 

 

Тези дисплеи за управление поддържат няколко 

комбинации от бутони: 

Комбинации от бутони: 

Бутони Действие 

STANDBY and AUTO. 
Автопилота минава в  
режим  по вятър. 

–1 и –10 
или 
+1 и +10. 

AutoTack (в режим по 
вятър), Autoturn 

 

Включване на дисплея за управление на 
автопилота 

1. Натиснете и задръжте STANDBY бутoна за 1 секунда, 
докато се появи логото на Raymarine. 

Дисплея за управление на автопилота ще се включи 
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Изключване на дисплея за управление на автопилота 

1. От коя да е страница натиснете и задръжте STANDBY 

бутон. След 1 сек ще се появи изскачащ прозорец. 

2. Задръжте още STANDBY бутона и след  3 сек ще се изключи 

дисплея. 

Забележка: Дисплея не може да бъде изключен, когато 
сте в режим AUTO. 

Регулиране на яркостта на дисплея 

Регулиране яркостта на  дисплея: 

1. На която и да страница натиснете за кратко Левия бутон. 

Ще се отвори прозорец за регулиране на яркостта. 

2. Използвайте бутоните Нагоре и Надолу, за да 

срегулирате яркостта до нивото, което вие искате.   

3. Натиснете Дессен бутон за потвърдите новите стойности за 
яркост и да се върнете в страницата, в която сте били преди. 

Симулатор  

Режим Симулатор ви позволява на дисплея да работи без данни 
от сонда или друго периферно устройство. 

Режим Симулато се включва/изключва от Симулатор от 
опциите на Менюто за Настройка. 

Забележка: Raymarine препоръчва да не използвате 
режима на симулатора по време на навигация. 

Симулаторът НЯМА да показва реални данни, 
включително съобщения за безопасност (като тези, 
получени от AIS). 

 

Забележка: Всички настройки, направени в режим 
Симулатор, не се предават по SeaTalk на друго оборудване  

Страница с режими 

Страницата с режими  е началният екран, който се показва 
след настройването на устройството. Ако устройството се 
включва за първи път, първоначалния съветник ви отвежда 
до менюто за настройка. След като устройството е настроено, 
ще преминат към Страницата с Режими. Страницата с Режими 
се използва, за да покаже в кой режим се намирате, както и 
съответната пилотната информация за този режим. 

Изборът на типа на кораба по време на първоначалното 
настройване определя кой профил и структура на менюто ще 
бъде настроен на пилота (например моторна яхта, рибарски 
кораб или платноход): 

Наличните режими ще зависят от вида на съда, избран по 
време на първоначалното му настройване. 

• Pattern 1 — Само за риболовни лодки (това ще ви отведе 
до най-често срещания модел за последните 10 селекции). 

• Pattern 2 — Само риболовни лодки (това ще ви отведе до 
втория най-често срещан модел за последните 10 
селекции). 

• Pattern — Само за моторни и риболовни лодки. 

• Track — Всички профили. 

• Wind vane — Само за платноходни лодки. 

• Power steer — Всички профили (само за p70r с въртящ бутон и 
джойстик). 

• Shortcut key- Позволява да задедете автопилотния режим, 
когато натиснете Ляв бутон.
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Настройки на изгледа на автопилота 
За да зададете желания т вас изглед на автопилота: 

1. Изберете от менюто Pilot view: Main menu> Pilot view. 
2. Маркирайте и изберете View type.

Налични изгледи на пилота 

Изгледите на пилотите се използват , за да покажат избрания 
режим на пилота, настоящия курс и системната информация 
на пилота. 

Има 5 варианта ,от които можете да изберете: 

 

Standard 

2D 

Description 

Multiple 

Example 

 
Description Example 

Graphical (default) 

 

Large 
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1. Маркирайте желания изглед: 

• Graphical 

• Large 

•  Standard 

•  Mult ip le  

• 2D 

2. Изберете SELECT, за да запаметите изгледа по дефолт. 

Режим в готовност (STANDBY) 

В режим на готовност има ръчно управление на руля, а 
дисплеят показва моментния курс. 

Вие можете да сменяте режимите на автопилота и по всяко 
време да се върнете на ръчен режим, натискайки  STANDBY. 

Режим Авто 

Steering automatically to a heading 

Вие можете да използвате автопилота, за да насочите 
автоматично към позиция. 

1. Поставете плавателния съд в желателната позиция 

2. Натиснете AUTO. 

Автопилота сега е автоматичен режим и можете да изберете 
посоката, която ще бъде показана на дисплея. 

3. Вие можете да се върнете към ръчен режим натискайки 

STANDBY. 

 

Смяна на курса в автоматичен режим 

Смяна на курса, докато сте в автоматичен режим: 

1. Използвайте –1 и –10 бутоните, или завъртете 
ротационния бутон обратно на часовниковата 
стрелка, за да смените курса на лодката към  ляв 
борд. 

 

Натиснете –1 бутона и ще изместите курса по ляв бор с 1º 
и –10 ще измести с 10º. 

Завъртете ротационния бутон с 1 степен (щракване) 
обратно на часовниковата стрелка и ще изместите курса по 
ляв борд с 1º. 

2. Използвайте +1 и +10 бутоните или завъртете 
ротационния бутон по часовниковата стрелка, за да 
смените курса по десен борд. 

Натиснете +1 бутон ще смените курса по десен борд с 1º 
and +10 ще смените курса с 10º. 

Завъртете ротационния бутон с 1 степен (щракване) по 
часовниковата стрелка и ще изместите курса по ляв борд с 
1º  

Пример: натиснете -1 бутон 4 пъти или завъртете ротационния 
бутон 4 степени (щраквания) обратно на часовниковата стрелка 
и ще изместите курса с 4°. 

Аларми 

Алармите се използват, за да ви предупредят за ситуация или 
опасности, изискваща вашето внимание. 

Някои примерни аларми: 

• Аларма за котва — Използва се при закотвяне, което ви 
предупреждава за промяна в дълбочината, което може да 
означава, че се изисква дължина на веригата 

• Аларма за дълбочина и скорост — Тази аларма се включва, 
когато стойностите за скорост или дълбочина се различават 
от определени граници , за пример минимална дълбочина.
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• MOB (Човек зад борда) аларма — Приема от системо човек зад 
борда (MOB system). 

Когато тази аларма възникне, изскача съобщение на дисплея 
и се включва звукова аларма. 

 

Вие можете да: 

• Заглушаване на алармата 

• Заглушаване на алармата и редактиране на настройките за 
аларма. 

Забележка:With the exception of alarm clock, speed and sea 
temp SeaTalk systems will only be able to switch alarms on/off, 
SeaTalkng systems will be able to adjust settings. 



Бележки: 

 



Бележки: 
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