TF 630/640: Beknopte handleiding
Nederlands
1. Uitleg knoppen

MENU
ZOUT
ZIN
PAGE

KEYPAD
ENTER

POWER

Open menu-instellingen (basis, sonarinstellingen en GPS-instellingen)
Gebruikt om de GPS-route op het scherm uit te zoomen
Gebruikt om de GPS-route op het scherm in te zoomen
Gebruikt om te wisselen tussen hoofdmenu’s of sommige submenu’s.
Bijvoorbeeld, er zijn in totaal 500 markers opgesomd op 50 pagina’s. PAGE-knop
kan gebruikt worden om tussen de 50 pagina’s te bladeren.
Selecteert items in menu’s.
Verhoogt en verlaagt de waarde.
Bevestigt keuze van het menu.
Bevestigt een optie.
ENTER kan ook gebruikt worden om het GPS-bedieningsmenu snel te openen.
Aan/uitschakelen; Verlaat een menu-optie.

2. Wat staat er op het scherm
Route boot
Indicatie
vaarrichting
Startpunt

3. Menufuncties
3.1 Wissel menu’s
PAGE: Gebruik deze knop om tussen verschillende menu’s te bladeren.

3.2 Snelle toegang GPS-instellingen
Je kan de ENTER-toets gebruiken om snel toegang te krijgen tot de GPS-menu.

3. Meetgegevens
In het GPS gedeelte van de display kunnen de volgende opties getoond worden: Afstand tot u;
Afstand naar u, snelheid boot, tijd tot u, aantal satellieten, Lengtegraad en breedtegraad van de
boot; richting (tot u); richting (tot noorden); koers geheugen; tijdstip; batterij,…
De meetgegevens bepalen welke gegevens getoond worden.

3.1 Hoe de meetgegevens instellen?
1.
2.
3.
4.

Druk op ENTER. [GPS gebruik]menu komt op het scherm.
Gebruik KEYPAD om [overlap data] te kiezen.
Druk op ENTER en 1 van de opties wordt groen.
Gebruikt KEYPAD om de optie te selecteren die je wilt veranderen. Druk op ENTER en het
GPS menu verschijnt.
5. Kies een optie en druk ENTER. De geselecteerde optie is nu veranderd naar de nieuwe optie.

4. Starten met Toslon!
 Noot: het toestel enkel gebruiken wanneer het balkje van AANTAL SATELLIETEN blauw ziet. Dan is
het signaal sterk genoeg.

4.1 Hoe een routepunt aanmaken?
Een routepunt aanmaken waar de boot zich op dat moment bevindt.
1. Druk op ENTER. [GPS gebruik] menu gaat open.
2. Gebruikt KEYPAD om [Snel markeren] te selecteren. Druk op ENTER, een nieuw venster gaat
open.
3. Pas de opties indien nodig aan en kies [OK]. Druk ENTER. Het routepunt is aangemaakt en
opgeslagen in de lijst.
 Noot: je kan verschillende icoontjes, nummers, namen, diepte, … instellen voor elk routepunt.

Hoe een routepunt als doel gebruiken?
1.
2.
3.
4.

Druk ENTER. [GPS gebruik] menu gaat open.
Gebruik KEYPAD om [Marker] te selecteren. Druk ENTER.
In de lijst, gebruikt KEYPAD om de routepunt te selecteren. Druk ENTER.
Op het routepunt [detail], kies [zet als doel].

Het geselecteerde routepunt is nu als doelpunt ingesteld.

 Noot: Wanneer een routepunt als doel is ingesteld zal een rode + verschijnen op het kompas.
Dit stelt het doel voor.
Hoe weten hoe ver de boot zich van jou bevindt?
Voor je de boot laat varen, zet de huidige positie (aan de kant) als THUISPOSITIE.
1. Druk ENTER. [GPS gebruik] menu gaat open.
2. Gebruik KEYPAD en kies [Thuispositie inzetten]. Druk ENTER.
Op het scherm verschijnt nu de afstand hoe ver de boot zich van jou bevindt.

Hoe de straal aanpassen van het aankomst alarm?
De standaardstraal is 5 meter. Dit wil zeggen dat het alarm afgaat wanneer de boot zich op minder
dan 5 meter van het doel bevindt. Om een correctere positie te verkrijgen, kan je de optie instellen
naar een kleiner cijfer, bijvoorbeeld 2 meter.
1. Druk PAGE. Druk verschillende keren op PAGE om naar [GPS instellingen] te gaan.
2. Gebruik KEYPAD om [Aankomst alarm] te kiezen. Druk ENTER.
3. Gebruik de KEYPAD om het getal van [Aankomst alarm] te verhogen/verlagen.

 Noot: Als de straal van het aankomstalarm te klein is ingesteld (bijvoorbeeld 1 meter) kan het
zijn dat het alarm niet afgaat bij een slecht GPS signaal.

