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1 Εισαγωγή 
 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει µια επισκόπηση του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του. 
Για περισσότερες λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις 
λειτουργίες και τις  επιλογές, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή. 
 

Η Αρχική σελίδα 
Η Αρχική σελίδα είναι προσβάσιµη από κάθε λειτουργία επιλέγοντας το κουµπί Home 
στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα. 
 

 

 

 

 

 
1. Εργαλεία 
Επιλέξτε ένα κουµπί για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαλόγους που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση µιας εργασίας, ή για περιήγηση σε αποθηκευµένες 
πληροφορίες. 
2. Εφαρµογές 
Επιλέξτε ένα κουµπί για να εµφανίσετε την εφαρµογή ως πλήρη πίνακα της σελίδας. 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για να εµφανιστούν οι προ-ρυθµισµένες 
επιλογές διαίρεσητης σελίδας για την εφαρµογή. 
3. Κλείσιµο 
Επιλέξτε για να βγείτε από την αρχική σελίδα και να επιστρέψετε στην προηγούµενη 
ενεργή σελίδα. 
4. Αγαπηµένα 
Επιλέξτε ένα κουµπί για να εµφανιστεί ο συνδυασµός του πάνελ. Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο ένα από τα αγαπηµένα για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας του 
πίνακα αγαπηµένων. 
5. Man Over Board (MOB) 
Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε ένα εικονίδιο ανθρώπου (MOB) σηµείο αναφοράς στην 
τρέχουσα θέση του σκάφους. 
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 Σελίδες εφαρµογών  

 

 

 

 

 
Κάθε εφαρµογή που συνδέεται µε το σύστηµα, παρουσιάζεται στα πάνελ.  
Η εφαρµογή µπορεί να παρουσιαστεί ως µια πλήρη σελίδα, ή σε συνδυασµό µε άλλους 
πίνακες σε µια σελίδα πολλαπλών σελίδων. 
Όλες οι σελίδες εφαρµογής είναι προσβάσηµες από την Αρχική σελίδα. 
 

 

1. Πίνακας εφαρµογής. 
2. Μπάρα όργανου. 
Πληροφορίες πλοήγησης και αισθητήρα. Η µπάρα µπορεί να απενεργοποιηθεί και 
µπορεί να ρυθµιστεί από το χρήστη. 
3. Σύστηµα ελέγχου διαλόγου. 
Γρήγορη πρόσβαση σε βασικές ρυθµίσεις του συστήµατος. Εµφάνιση διαλόγου µε ένα 
σύντοµο πάτηµα του πλήκτρου τροφοδοσίας ή σύροντας προς τα κάτω το επάνω 
µέρος της οθόνης. 
4. Μπάρα Status – Κατάστασης. 
5. ∆ιάλογος. 
Πληροφορίες ή στοιχεία από το χρήστη.  
6. Μήνυµα Συναγερµός. 
Εµφανίζεται αν συµβούν επικίνδυνες καταστάσεις ή σφάλµατα του συστήµατος. 
7. Κατάλογος - Μενού. 
Ειδικό µενού πίνακα. 
Εµφανίστε τον κατάλογο επιλέγοντας το κουµπί του πίνακα MENU. 
 

 

Προ-ρυθµισµένες διερούµενες σελίδες 
Κάθε πλήρη οθόνη εφαρµογής  έχει πολλές προ-ρυθµισµένες διαιρούµενες 
σελίδες,που χαρακτηρίζουν την επιλεγµένη εφαρµογή σε συνδυασµό µε καθέναν από 
τους άλλους πίνακες. 
 

 
Σηµείωση: Ο αριθµός των προ-ρυθµισµένων διαίρούµενων σελίδων δεν µπορεί να 
αλλάξει, και οι σελίδες δεν µπορούν να προσαρµοστούν ή να διαγραφούν. 
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 Πρόσβαση σε µια προ-ρυθµισµένη διαιρούµενη σελίδα πατώντας και κρατώντας 
πατηµένο το κουµπί του κύριου πίνακα. 
 

 

 
 

2 Βασική λειτουργία 
 

Σύστηµα ελέγχου διαλόγου 
Το σύστηµα ελέγχου διαλόγου παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε βασικές ρυθµίσεις του 
συστήµατος. Μπορείτε να εµφανίσετε το παράθυρο διαλόγου κάνοντας ένα σύντοµο 
πάτηµα του πλήκτρου τροφοδοσίας ή σύροντας προς τα κάτω το επάνω µέρος της 

οθόνης.Τα εικονίδια που εµφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου µπορεί να διαφέρουν. 
Για παράδειγµα, η επιλογή ρύθµισης διαχωρισµών είναι διαθέσιµη µόνο αν βλέπετε µια 
διαιρούµενη σελίδα όταν ανοίγετε το Σύστηµα ελέγχου. 

  

 
 

 Ενεργοποίηση λειτουργιών 
Επιλέξτε το εικονίδιο της λειτουργίας που θέλετε να ρυθµίσετε ή να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε. 
Για εκείνες τις λειτουργίες που ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε, ένα επισηµασµένο 
εικονίδιο υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, όπως φαίνεται στην 
µπάρα οργάνων στο παραπάνω εικονίδιο. 
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 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
συστήµατος 

 

 

Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το σύστηµα πατώντας και κρατώντας πατηµένο το 
πλήκτρο Power. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη µονάδα από το System 
Controls. 
 
Αν το πλήκτρο ενεργοποίησης απελευθερωθεί πριν ολοκληρωθεί το κλείσιµο, η 
διαδικασία ακυρώνεται. 

 
 Επιλογή σελίδων και πλαισίων 
 Επιλέγοντας µια σελίδα 

• Επιλέξτε µια σελιδα πλαισίου επιλέγοντας το αντίστοιχο κουµπί εφαρµογής στην 
Αρχική σελίδα 
• Επιλέξτε µια αγαπηµένη σελίδα επιλέγοντας το σχετικό αγαπηµένο κουµπί 
• Επιλέξτε ένα προκαθορισµένο διαιρούµενο πλαίσιο πατώντας και κρατώντας 
πατηµένο το αντίστοιχο εικονίδιο της εφαρµογής 

  
Επιλέξτε ενεργό πλαίσιο 
Σε µια σελίδα µε πολλαπλά πλαίσια,  µόνο ένας πίνακας µπορεί να είναι ενεργός κάθε 
φορά. Ο ενεργός πίνακας σκιαγραφείται στα περιθώρια του. 
 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο µενού της σελίδας ενός ενεργού πλαισίου. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα πλαίσιο πατώντας το. 
 

 Ρύθµιση µεγέθους πλαισίου 
Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος του πλαισίου για µια ενεργή διαρούµενη σελίδα. Το 
µέγεθος του πλαισίου µπορεί να προσαρµοστεί για δύο αγαπηµένες σελίδες και για 
προκαθορισµένες διαρούµενες σελίδες. 

 1. Ενεργοποιήστε το σύστηµα ελέγχου διαλόγου 
2. Επιλέξτε την ρύθµιση διαίρεσης στο διάλογο 
3. Ρυθµίστε το µέγεθος του πίνακα, σύροντας το εικονίδιο ρύθµισης 
4. Επιβεβαιώστε τις αλλαγές σας πατώντας ένα από τα πλαίσια ή επιλέγοντας 
αποθήκευση στον κατάλογο. 
 

 

 
  

Οι αλλαγές αποθηκεύονται στα αγαπηµένα ή στην διαιρούµενη σελίδας. 
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 Προσθήκη νέων αγαπηµένων σελίδων 
 

 

1. Επιλέξτε το νέο εικονίδιο στον πίνακα µε τα αγαπηµένα στην αρχική σελίδα για να 
ανοίξετε την σελίδα επξεργασίας διαλόγου. 
2. Σύρετε και ρίξτε εικονίδια για να δηµιουργήσει µια νέα σελίδα 
 
Σηµείωση: Οι αγαπηµένες σελίδες στο GO5 XSE µπορούν να έχουν το πολύ 2 
εφαρµογές. Οι αγαπηµένες σελίδες στο GO7 XSE µπορούν να έχουν το πολύ 4 
εφαρµογές. 
 
3. Αλλάξτε την διάταξη του πλαισίου (µόνο για 2 ή 3 πλαίσια ), εάν απαιτείται. 
4. Αποθηκεύστε τη διάταξη της σελίδας. 
 
Το σύστηµα εµφανίζει την νέα αγαπηµένη σελίδα, και η νέα σελίδα περιλαµβάνεται στη 
λίστα των αγαπηµένων σελίδων στην Αρχική σελίδα. 
 

 

 
  

∆ηµιουργώντας ένα σηµείο ΜΟΒ - Άνθρωπος στη 
θάλασσα. 
Εάν µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συµβεί , µπορείτε να 
δηµιουργήσετε ένα Άνθρωπος στη θάλασσα (ΜΟΒ) σηµείο αναφοράς στην τρέχουσα 
θέση του πλοίου επιλέγοντας το κουµπί MOB στην Αρχική σελίδα. 
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία MOB οι ακόλουθες ενέργειες εκτελούνται αυτόµατα: 
• ένα σηµείο MOB δηµιουργείται στη θέση του σκάφους 
• η οθόνη µεταβαίνει σε ένα µεγεθυσµένο διάγραµµα, µε επίκεντρο τη θέση του 
σκάφους 
• το σύστηµα εµφανίζει πληροφορίες πλοήγησης πίσω στο σηµείο MOB 

  
Τα πολλαπλά σηµεία MOB, αποθηκεύονται πατώντας επανειληµµένα το πλήκτρο 
MOB. Το πλοίο συνεχίζει να παρουσιάζει πληροφορίες πλοήγησης στο αρχικό σηµείο 

MOB. Η πλοήγηση στα επόµενα σηµεία MOB πρέπει να γίνει χειροκίνητα. 
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 ∆ιαγράψετε ένα σηµείο MOB 
1. Επιλέξτε το σηµείο MOB για να το ενεργοποιήσετε 
2. Επιλέξτε το αναδιώµενο παράθυρο για να εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου για το 
σηµείο MOB 
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή διαγραφής στο διάλογο. 

 
Ένα σηµείο MOB µπορεί επίσης να διαγραφεί από τον κατάλογο όταν είναι 
ενεργοποιηµένο. 
 

3 ∆ιαγράµµατα - Χάρτες 
 
Η λειτουργία χάρτη εµφανίζει τη θέση του σκάφους σας σε σχέση µε τη γη και τα άλλα 
αντικείµενα του διάγραµµατος. Στον πίνακα του χάρτη µπορείτε να σχεδιάσετε και να 
πλουγηθείτε σε διαδροµές, να τοποθετήστε σηµεία, και να εµφανιστούν στόχοι AIS. 
 

 Ο πίνακας του χάρτη. 
 

 
 

 1. Στίγµατα * 
2. Σκάφος µε γραµµή επέκτασης (η γραµµή επέκτασης είναι προαιρετική) 
3. ∆ιαδροµή * 
4. ∆είκτης Βορά 
5. Γραµµές πλέγµατος * 
6. ∆αχτυλίδια εύρους * 
7. Ίχνοι  * 
8. Κλίµακα εύρους 
9. ∆αχτυλίδια φάσµατος (εµφανίζεται µόνο όταν η λειτουργία είναι εργοποιηµένη) 
στοιχεία γραφήµατος από το παράθυρο διαλόγου στις ρυθµίσεις του Χάρτη. 
* Προαιρετικά στοιχεία γραφήµατος. 
Ενεργοποιείτε µεµονωµένα τα προαιρετικά αντικείµενα του χάρτη από το παράθυρο 
διαλόγου - Ρυθµίσεις Χάρτη. 
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 Εµφάνιση διπλού τύπου γραφηµάτων 
Εάν έχετε διάθεσηµους διαφορετικούς τύπους χαρτών  - ενσωµατωµένους ή στην 
υποδοχή της κάρτας - µπορείτε να δείτε δύο διαφορετικούς τύπους γραφήµατος 
ταυτόχρονα σε µια σελίδα µε δύο πλαίσια διάγραµµατος. 
Μπορείτε να επιλέξετε µια διπλή οθόνη γράφηµατος πατώντας και κρατώντας πατηµένο 
το πλήκτρο εφαρµογή ∆ιάγραµµα στην Αρχική σελίδα, ή δηµιουργώντας µια αγαπηµένη 
σελίδα µε δύο πάνελ. 
 

 Μετακίνηση του γραφήµατος 
Μπορείτε να µετακινήσετε τον χάρτη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σύροντας το 
δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη. 
Επιλέξτε την επιλογή Εκκαθάριση δροµέα  στο µενού για να αφαιρέσετε τον δροµέα από 
τον πίνακα. Αυτό επίσης κεντράρει τον χάρτη στην θέση του σκάφους. 
 

 

 

Χρησιµοποιώντας τον κέρσορα στην οθόνη 
Ο δροµέας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση µιας απόστασης, για να 
σηµατοδοτήσει µια θέση, και να επιλέξετε στοιχεία. Από προεπιλογή, ο δροµέας δεν 
εµφανίζεται στον πίνακα. Τοποθετήστε το δροµέα πατώντας την επιθυµητή θέση στην 
οθόνη. Όταν ο δροµέας είναι ενεργός, εµφανίζεται παράθυρο στην θέση του δροµέα. 
 
Για να αφαιρέσετε το δροµέα και τα στοιχεία του δροµέα από τον πίνακα, επιλέξτε 
Εκκαθάριση δροµέα. 
 

 Μετάβαση σε δροµέα 
Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε µια επιλεγµένη θέση στην εικόνα τοποθετώντας το δροµέα 
στην οθόνη, στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας την επιλογή Μετάβαση δροµέα απο το 
µενού. 
 
Λειτουργία υποβοήθησης του δροµέα 
Η λειτουργία υποβοήθισεις του δροµέα επιτρέπει τη λεπτοµερή ρύθµιση και την ακρίβεια 
τοποθέτηση του κέρσορα χωρίς να καλύπτει τις λεπτοµέρειες µε το δάχτυλό σας. 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το δάχτυλό σας στην οθόνη για να αλλάξετε το σύµβολο 
του δροµέα ςε έναν κύκλο επιλογής, που εµφανίζεται πάνω από το δάχτυλό σας. Χωρίς 
να αφαιρέσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη, σύρετε τον κύκλο επιλογής πάνω από το 
στοιχείο που θέλετε να εµφανίσετε τις πληροφορίες του στοιχείου. 
Όταν αφαιρέσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη, ο δροµέας επανέρχεται στην κανονική 
λειτουργία του. 
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Μέτρηση απόστασης 
Ο δροµέας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της απόστασης µεταξύ του πλοίου 
και µιας επιλεγµένης θέσης, ή µεταξύ 2 σηµείων στο διάγραµµα. 
  
1. Τοποθετήστε το δροµέα στο σηµείο απ 'όπου θέλετε να µετρήσετε την απόσταση. 
Ξεκινήστε τη λειτουργία µέτρησης από το µενού. 

 - Οι εικόνες µέτρησης εµφανίζονται µε µια γραµµή που χαράσσεται από το κέντρο του 
σκάφος στη θέση του δροµέα, και η απόσταση εισάγετε στο παράθυρο πληροφοριών του 
δροµέα. 
2. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των σηµείων µέτρησης σύροντας το εικονίδιο για όσο 
διάστηµα η λειτουργία µέτρησης είναι ενεργή 
 
Σηµείωση: Η διόπτευση πάντα µετράται από το γκρι εικονίδιο στο µπλε εικονίδιο. 

  
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη λειτουργία µέτρησης χωρίς ενεργό δροµέα. Και οι δύο 
µετρήσεις αρχικά βρίσκονται από τη θέση του σκάφους. 
Το γκρίζο εικονίδιο ακολουθεί το σκάφος καθώς αυτό κινείται, ενώ το µπλε εικονίδιο 
παραµένει στη θέση που δώθηκε όταν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία. Τερµατίζετε τη 
λειτουργία µέτρησης επιλέγοντας απο το µενού την επιλογή Τέλος µέτρησης. 
 

 Εντοπισµός του σκάφους στο γράφηµα 
 ∆ιάγραµµα προσανατολισµού 

Αρκετές επιλογές είναι διαθέσιµες για το πώς το διάγραµµα θα περιστρέφεται στο 
πλαίσιο. Το σύµβολο προσανατολισµού του διαγράµµατος είναι στην επάνω δεξιά γωνία 
του πίνακα, δείχνει την κατεύθυνση του βορά. 
 

 

 
  

Βορράς άνω - North Up 
Εµφανίζει το διάγραµµα µε το βορρά προς τα πάνω. 
 
Πορεία άνω - Heading Up 
Εµφανίζει το διάγραµµα µε το σκάφος να κατευθύνεται προς τα πάνω. Οι πληροφορίες 
πορείας λαµβάνονται από µια πυξίδα. Αν η πορεία δεν είναι διαθέσιµη, τότε 
χρησιµοποιείται η πληροφορία COG από το GPS. 
 
Πορεία προς τα πάνω - Course Up 
Περιστρέφει το διάγραµµα µε κατεύθυνση πρός το επόµενο σηµείο αναφοράς κατά την 
πλοήγηση πορείας ή την πλοήγηση σε ένα σηµείο. Εάν δεν πλοηγείτε τότε 
χρησιµοποιείται ο προσανατολισµός Πορεία άνω έως ότου άρχισει η πλοήγηση. 
 
Κοιτάξουµε µπροστά 
Μετακινεί το εικονίδιο του σκάφος πιο κοντά στο κάτω µέρος της οθόνης, έτσι ώστε να 
µπορείτε να µεγιστοποιήσετε την προβολή σας µπροστά. 
 



Aegean Electronics S.A | GO XSE Εγχειρίδιο Έναρξης 

 

 Εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε τα 
στοιχεία του χάρτη 
Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο του χάρτη, ένα στίγµα, µια διαδροµή, ή έναν στόχο, 
εµφανίζονται βασικές πληροφορίες για το επιλεγµένο στοιχείο. Επιλέξτε το αναδυόµενο 
παρ. του στοιχείου για να εµφανίσετε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για αυτό το 
στοιχείο. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την λειτουργία - λεπτοµερείς πληροφορίες 
διαλόγου από το µενού. 
 

 Σηµείωση: Εάν προβάλλετε διαγράµµατα- χάρτες Jeppesen στο σύστηµά σας, µπορείτε 
να επιλέξετε θαλάσσια αντικείµενα για να εµφανίσετε πληροφορίες σχετικά µε τις 
υπηρεσίες και τις διαθέσιµες φωτογραφίες πολυµέσων που συνδέονται µε την τοποθεσία 
ή το αντικείµενο. 

 Σηµείωση: Οι αναδιώµενες πληροφορίες πρέπει να είναι ενεργοποιηµένες στις ρυθµίσεις 
του πίνακα για να δείτε τις βασικές πληροφορίες των στοιχείων. 
 

 

 
 

 Βρείτε αντικείµενα στα πάνελ του χάρτη. 
Μπορείτε να αναζητήσετε άλλα πλοία ή διάφορα στοιχεία του χάρτη από το πλαίσιο του 
χάρτη. Ενεργοποιήστε το δροµέα στον πίνακα για αναζήτηση από την θέση του δροµέα. 
Εάν ο δροµέας δεν είναι ενεργός, το σύστηµα ψάχνει για τα αντικείµενα από τη θέση του 
σκάφους. 
 

 
 

 Σηµείωση: Πρέπει να έχετε µια συνδροµή πακέτου δεδοµένων SIRIUS για να 
αναζητήσετε σταθµούς ανεφοδιασµού και έναν συνδεµένο δέκτη AIS για την αναζήτηση 
σκαφών. 



Aegean Electronics S.A | GO XSE Εγχειρίδιο Έναρξης 

 

 Χάρτες 3D 
Η επιλογή 3D παρέχει τρισδιάστατη γραφική προβολή της γης 
Σηµείωση: Όλοι οι τύποι γραφήµατος εργάζονται σε µορφή 3D, αλλά χωρίς την 
κατάλληλη περιοχή χαρτογράφησης σε 3D απεικόνιση το διάγραµµα φαίνεται επίπεδο. 
 
Σηµείωση: Όταν η επιλογή γραφήµατος 3D είναι επιλεγµένη, τα εικονίδια Pan & Rotate 
εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά του πίνακα. 
 

4 Στίγµατα, πορείες και ίχνη 

 

Στίγµατα 
Το στίγµα είναι ένα σηµείο αναφοράς που δηµιουργείται από τον χρήστη και τοποθετείται 
στο διάγραµµα, ή στην εικόνα του βυθοµέτρου. Κάθε σηµείο αναφοράς έχει µια ακριβή 
θέση µε συντεταγµένες γεωγραφικού µήκους και πλάτους. Ένα σηµείο αναφοράς που 
τοποθετείται στην εικόνα βυθοµέτρου  έχει µια τιµή βάθους, εκτός από τις πληροφορίες 
τις θέση του. Ένα στίγµα χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτήσει µια θέση που αργότερα 
µπορεί να θέλετε να επιστρέψετε. ∆ύο ή περισσότερα σηµεία µπορούν επίσης να 
συνδυαστούν για να δηµιουργήσουν µια διαδροµή. 

  
Αποθηκευµένα στίγµατα - σηµεία. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σηµείο σε µια επιλεγµένη θέση τοποθετώντας τον 
κέρσορα στην οθόνη, και στη συνέχεια, επιλέγοντας τη επιλογή νέο σηµείο στο µενού. 
 

 
 
Στον χάρτη και στο πλαίσιο πλοήγησης, µπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σηµείο στη θέση 
του σκάφους, όταν ο δροµέας δεν είναι ενεργός, επιλέγοντας : Nέα επιλογή σηµείου στο 
µενού. 

 
 

 

 
Μετακίνηση σηµείου 
1. Επιλέξτε το σηµείο που θέλετε να µετακινήσετε. Το εικονίδιο του σηµείου επεκτείνεται 
για να δείξει ότι είναι ενεργό. 
2. Ενεργοποιήστε το µενού και επιλέξτε το σηµείο στον κατάλογο 
3. Επιλέξτε την επιλογή µετακίνηση. 
4. Επιλέξτε τη νέα θέση του σηµείου 
5. Επιλέξτε Τέλος στο µενού. 
 
Το σηµείο αποθηκεύεται αυτόµατα στη νέα θέση. 
 

 Επεξεργαστείτε ένα σηµείο 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε ένα σηµείο από το 
παράθυρο διαλόγου - Επεξεργασία σηµείου. 
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 Αυτός ο διάλογος ενεργοποιείται µε την επιλογή αναδιώµενου σηµείου ή από το µενού 
όταν το σηµείο αναφοράς είναι ενεργοποιηµένο. Ο διάλογος αυτός µπορεί επίσης να 
προσεγγιστεί από τα εργαλεία Waypoints στην αρχική σελίδα. 
 

 
 
 

 

∆ιαδροµές 
Μια διαδροµή αποτελείται από µια σειρά σηµείων προκειµένου να άρχισε την πλοήγηση 
σε αυτή µε τη σειρά που θέλετε. Όταν επιλέγετε µια διαδροµή στον πίνακα του χάρτη 
αυτή γίνεται πράσινη, και εµφανίζεται το όνοµα της. 
 
∆ηµιουργώντας µια νέα διαδροµή στον πίνακα  του χάρτη 
1. Ενεργοποιήστε τον κέρσορα στην οθόνη 
2. Επιλέξτε - Νέα διαδροµή από το µενού. 
3. Τοποθετήστε το πρώτο σηµείο στο πάνελ. 
4. Συνεχίστε την τοποθέτηση νέων σηµείων διαδροµής στον πίνακα έως ότου 

ολοκληρωθεί η διαδροµή. 
5. Αποθηκεύστε τη διαδροµή επιλέγοντας την επιλογή  - Αποθηκεύση στο µενού. 
 

 Επεξεργαστείτε µια διαδροµή από τον πίνακα 
1. Επιλέξτε τη διαδροµή για να την ενεργοποιήσετε. 
2. Επιλέξτε την επιλογή edit - διαµόρφωση στο µενού. 
3. Τοποθετήστε το νέο σηµείο διαδροµής στον πίνακα: 
- Εάν ρυθµίσετε νέο σηµείο διαδροµής σε κάποιο σκέλος, ένα νέο σηµείο προστίθεται 
µεταξύ των υφιστάµενων σηµείων διαδροµής. 
- Εάν ρυθµίσετε το νέο σηµείο διαδροµής έξω από τη διαδροµή, το νέο αυτό σηµείο 
προστίθεται µετά το τελευταίο της διαδροµής. 
4. Σύρετε ένα σηµείο της διαδροµής για να το µετακινήσετε σε µια νέα θέση. 
5. Αποθηκεύστε τη διαδροµή επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευση απο το µενού. 
 
Σηµείωση: Οι αλλαγές στον κατάλογο µενού είναι ανάλογο µε την επιλογή Επεξεργασία. 
Όλες οι αλλαγές επιβεβαιώνονται ή µπορούν να ακυρωθούν από το µενού. 
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Ίχνη 
Ίχνη είναι µια γραφική παρουσίαση της ιστορικής πορείας του πλοίου, η οποία σας 
επιτρέπει να ανιχνεύσετε από πού έχετε ταξιδέψει. Τα ίχνη µπορούν να µετατραπούν σε 
διαδροµές από το παράθυρο διαλόγου - Επεξεργασία. 
 
Εργοστασιακά, το σύστηµα έχει ρυθµιστεί να παρακολουθεί αυτόµατα και σχεδιάζει την 
κίνηση του σκάφους στον γράφηµα. Το σύστηµα συνεχίζει να καταγράφει τα κοµµάτια 
έως ότου το µήκος του ίχνους φτάσει το µέγιστο αριθµό σηµείων και στη συνέχεια αρχίζει 
αυτόµατα να αντικαθιστά τα παλαιότερα σηµεία. Η λειτουργία αυτόµατης 
παρακολούθησης µπορεί να απενεργοποιηθεί από το παράθυρο διαλόγου Tracks. 
 

 ∆ηµιουργία νέου Ίχνους 
Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο ίχνος από το παράθυρο διαλόγου Ίχνη, ενεργοποιώντας 
τη χρήση του εργαλείου Ίχνη στην Αρχική σελίδα. 
 

 Πλοήγηση 
 

 Η λειτουργία πλοήγησης που περιλαµβάνετε στο σύστηµα, σας επιτρέπει να περιηγηθείτε 
στη θέση του δροµέα, σε ένα σηµείο, ή κατά µήκος µιας προκαθορισµένης διαδροµής. 
Εάν στο σύστηµά σας συµπεριλαµβάνετε λειτουργία αυτόµατου πιλότου, αυτός µπορεί να 
ρυθµιστεί για να πλοηγηθείτε αυτόµατα µε το σκάφος. 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε την τοποθέτηση σηµείων και τη δηµιουργία διαδροµών, 
ανατρέξτε στην ενότητα "σηµεία, πορείες, ίχνη" 
 

 Πάνελ πλοήγησης 
Τα πάνελ πλοήγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εµφανίσετε πληροφορίες όταν 
κινείστε. 
 
Ο πίνακας πλοήγησης 
 

 
 Ο πίνακας πλοήγησης ενεργοποιείται από την Αρχική σελίδα, είτε ως πλήρης πίνακας της 

σελίδας ή ως µέρος µιας σελίδας πολλαπλών πλαισίων. 
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 1 Πεδία δεδοµένων 
2 Πληροφορίες ∆ιαδροµής 
3 Πορεία σκάφους 

 4 ∆ιόπτευση στο επόµενο σηµείο της διαδροµής 
5 Γραµµή διόπτευσης µε δυνατότητα όρων απόλυσης 

Όταν ταξιδεύετε σε µια διαδροµή η γραµµή διόπτευσης δείχνει την προβλεπόµενη πορεία 
από το ένα σηµείο προς το επόµενο. 
Κατά την πλοήγηση προς ένα σηµείο (θέση δροµέα, MOB ή εισερχόµενη θέση lat / lon), η 
γραµµή δείχνει την προβλεπόµενη πορεία από το σηµείο που ξεκίνησε η πλοήγησης  
προς το σηµείο. 
6 Σύµβολο σκάφους 
∆είχνει την απόσταση και την διόπτευση σε σχέση µε την προβλεπόµενη πορεία. Αν το 
XTE υπερβαίνει το καθορισµένο όριο, αυτό επισηµαίνεται µε ένα κόκκινο βέλος 
συµπεριλαµβανοµένης της απόστασης από τη γραµµή ίχνους. 
 

 Πλοηγηθείτε στη θέση του δροµέα 
Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε µια θέση του κέρσορα σε οποιοδήποτε σηµείο 
του διάγραµµατος, ή στο πάνελ Βαθύµετρο. 
Τοποθετήστε το δροµέα στο επιλεγµένο προορισµό του πίνακα, και στη συνέχεια επιλέξτε 
την επιλογή "Πρός δροµέα" στο µενού. 
 
Σηµείωση: Η επιλογή µενού "Πρός δροµέα" δεν είναι διαθέσιµη αν είστε ήδη σε 
κατάσταση ενεργοποίηµενης πλοήγησης. 
 

 Πλοήγηση διαδροµής 
Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση µιας διαδροµή από τον πίνακα του χάρτη ή από το 
παράθυρο διαλόγου ∆ιαδροµές. 
Όταν η πλοήγηση µιας διαδροµής αρχίσει , το µενού επεκτείνεται και δείχνει τις επιλογές 
για την ακύρωση της πλοήγησης, την παράκαµψη ενός σηµείου, και την  επανεκκίνηση 
της διαδροµή από την τρέχουσα θέση του σκάφους. 
 

6 Αυτόµατος πιλότος 

 
Εάν µια µονάδα AC12N, AC42N, SG05 ή ένας NAC-1 συνδέεται µε το σύστηµα, η 
λειτουργικότητα του αυτόµατο πιλότο είναι διαθέσιµη στο σύστηµα. Το σύστηµα δεν 
επιτρέπει, περισσότερους από έναν αυτόµατο πιλότο στο δίκτυο. Η µονάδα οθόνης 
εντοπίζει αυτόµατα τον διαθέσιµο υπολογιστή του αυτόµατου πιλότου στο δίκτυο και 
παρουσιάζει τις ρυθµίσεις, τη διαµόρφωση και τις επιλογές του χρήστη για το 
συνδεδεµένο σύστηµα. Ο αυτόµατο πιλότος, έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί µια ακριβή 
πορεία σε διάφορες συνθήκες στη θάλασσα, µε ελάχιστες κινήσεις τιµονιού. 
 

 

 Ασφαλής λειτουργία µε τον αυτόµατο πιλότο 
 

Προειδοποίηση: Ένα σύστηµα αυτόµατου πιλότο είναι ένα χρήσιµο βοήθηµα 

πλοήγησης, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη πλοήγηση. 
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Προειδοποίηση: Ένα κουµπί αναµονής θα πρέπει να είναι διαθέσιµο για τον 

αυτόµατο πιλότο. Ο NAC-1 διαθέτει ένα τέτοιο κουµπί αναµονής, συµβατά 
τηλεχειριστήρια µε κουµπί αναµονής µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε άλλους 
υπολογιστές αυτόµατου πιλότου. 
 

 

 

Ενεργοποίηση του αυτόµατου πιλότου 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόµατο πιλότο από κάθε πίνακα, επιλέγοντας το 
πλαίσιο στην µπάρα οργάνων, ακολουθώντας την επιλογή λειτουργίας του Autopilot 
Controler 
 

Εναλλαγή από αυτόµατη λειτουργία σε µη 
αυτόµατη πηδαλιούχηση 
Ενεργοποιείτε τον αυτόµατο πιλότο σε λειτουργία STBY από οποιοδήποτε αυτόµατο 
τρόπο λειτουργίας από αναδυόµενο παράθυρο ή το κουµπί αναµονής. 
 

 Ένδειξη αυτόµατου πιλότου στις σελίδες 
  

 
  

1. Ένδειξη αυτόµατου πιλότου στη γραµµή 
2. Αναδυόµενο παράθυρο πιλότου 
3. Εικονίδιο αυτόµατου πιλότου στην µπάρα οργάνων 

 

 

 
Ένδειξη λειτουργίας αυτόµατου πιλότου στη γραµµή 
Η γραµµή εµφανίζει πληροφορίες του αυτόµατου πιλότου όσο ένας υπολογιστής 
αυτόµατου πιλότου είναι συνδεδεµένος µε το δίκτυο. 
Οι εικόνες περιλαµβάνονται, αν ο πιλότος είναι παθητικός ή κλειδωµένος από άλλη 
µονάδα ελέγχου. 

 Αναδυόµενο παράθυρο Αυτόµατου πιλότου 
Μπορείτε να ελέγξετε τον αυτόµατο πιλότο από το αναδυόµενο παράθυρο. Το 
αναδυόµενο παράθυρο έχει µια σταθερή θέση στη σελίδα, και είναι διαθέσιµο για όλες τις 
σελίδες, εκτός όταν ένα πλαίσιο αυτόµατου πιλότου είναι ενεργό. 
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 Όσο το αναδυόµενο παράθυρο πιλότου είναι ενεργό, δεν µπορείτε να χειριστείτε πίνακες 
στο φόντο ή τα µενού τους. Μπορείτε να καταργήσετε το αναδυόµενο παράθυρο από µια 
σελίδα επιλέγοντας το X στην επάνω δεξιά γωνία. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά 
επιλέγοντας το εικονίδιο στην µπάρα των οργάνων. 
 
Τα ακόλουθα pop-ups είναι διαθέσιµα: 
 

 
 

 

 
Εικονίδιο αυτόµατου πιλότου στην µπάρα οργάνων 
Μπορείτε να επιλέξετε για να εµφανιστεί το εικονίδιο αυτόµατου πιλότο στην µπάρα 
οργάνων. 
Εάν το αναδυόµενο παράθυρο αυτόµατου πιλότου είναι απενεργοποιηµένο, µπορείτε να 
το ενεργοποιήσετε επιλέγοντας το εικονίδιο στην µπάρα οργάνων. 
 

Ο πίνακας αυτόµατου πιλότου 
Ο πίνακας αυτόµατου πιλότου χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των δεδοµένων 
πλοήγησης. Μπορεί να εµφανιστεί ως πλήρες πάνελ οθόνης ή µια σελίδα πολλαπλών 
πλαισίων. Ο αριθµός των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στον πίνακα του αυτόµατου 
πιλότου εξαρτάται από το διαθέσιµο µέγεθος του πίνακα. 
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7 Βυθόµετρο 

 

 Η λειτουργία του βυθόµετρου προβάλει την εικόνα στο νερό και του βυθού κάτω από το 
σκάφος. Σας επιτρέπει ανιχνεύσει ψαριών και εξετάζει τη δοµή του θαλάσσιου πυθµένα. 
 

Η εικόνα βυθόµετρου 
 

 
  

1. Βάθος 
2. Θερµοκρασία 
3. Συχνότητα και κλίµακα ζουµ 
4. Βυθός 
5. Πλήκτρα ζουµ 
6. Κλίµακα εύρους βυθού 
7. Πίνακας οργάνου 
8. Στήλη Zoom 
9. Καµάρες ψαριών 
 
* Προαιρετικά στοιχεία βυθοµέτρου 
 

 Προβολή ιστορικού του βυθόµετρου 
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του βυθόµετρου µετατοπίζοντας την εικόνα. Για να 
συνεχίσετε την κανονική κύλιση, επιλέξτε τον καθαρισµό του δροµέα από τον κατάλογο 
Clear. 
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 Ρύθµιση της εικόνας 
Χρησιµοποιήστε τις επιλογές του µενού για να ρυθµίσετε την εικόνα. Όταν ο δροµέας 
είναι ενεργός, µερικές επιλογές αντικαθίστανται µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
δροµέα. Επιλέξτε διαγραφή δροµέα για να επιστρέψετε στο κανονικό µενού. 
 

 
  

Σηµείωση: Η επιλογές για µπάρες A-Scope και Zoom είναι διαθέσιµες µόνο 
στo µενού του GO7 XSE. 
 

8 StructureScan 
 
Η StructureScan HD χρησιµοποιεί υψηλές συχνότητες για να παρέχει υψηλή 
ανάλυση. Η εικόνα µοιάζει µε αυτή της εικόνας του βυθού. 
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 Εικόνα StructureScan 
 
Η απεικόνιση 
Το πλαίσιο StructureScan µπορεί να συσταθεί ως απεικόνιση εικόνας DownScan, ή 
εικόνα που δείχνει αριστερά / δεξιά - πλευρική σάρωσης. 
Η DownScan εικόνα µπορεί επίσης να προστεθεί ως επικάλυψη µε την παραδοσιακή 
εικόνα βυθόµετρου. 
 

 
 

 1. Βάθος 
2. Θερµοκρασία 
3. Συχνότητα 
4. Βυθός 
5. Μεγέθυνση (downscan) / Εύρος (Side Scan) 
6. Εύρος κλίµακας 
 

 Ρύθµιση της εικόνας 
Χρησιµοποιήστε τις επιλογές του µενού StructureScan για να ρυθµίσετε την εικόνα. Όταν 
ο δροµέας είναι ενεργός, µερικές επιλογές στο µενού, αντικαθίστανται µε τα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας του δροµέα. Επιλέξτε διαγραφή δροµέα για να επιστρέψετε 
στον κανονικό κατάλογο. 
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9 Σάρωση ForwardScan 

 
Το ForwardScan είναι ένα βοήθηµα πλοήγησης που σας βοηθά να παρακολουθήσετε το 
υποβρύχιο περιβάλλον, µπροστά από το σκάφους σας, κατά την διεξαγωγή αργών 
ελιγµών ταχύτητας. 
Για να χρησιµοποιήσετε το ForwardScan θα πρέπει να έχετε ένα αισθητήριο 
ForwardScan τοποθετηµένο στο σκάφος σας. Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο ForwardScan  - εγκατάσταση του αισθητηρίου. 
 
Σηµείωση: Μην βασίζεστε σε αυτόν τον εξοπλισµό ως βασική πηγή πλοήγησης ή 
ανίχνευσης κινδύνου. 
 
Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε αυτόν τον εξοπλισµό για µέτρηση  βάθους ή άλλες 
συνθήκες όπως κολύµπι ή καταδύσεις. 
 

 

 Η εικόνα ForwardScan 
 

 
  

1. Η θέση του αισθητήριου ως προς την σελίδα 
2. Κλίµακα εύρους βάθους και θέση του σκάφους 
3. Εύρος µπροστινής κλίµακας 
4. ∆εδοµένα σηµείων 
5. Βυθός 
6. Ιστορικό βυθού 
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 Ρύθµιση της εικόνας 
Χρησιµοποιήστε τις επιλογές του µενού ForwardScan για να ρυθµίσετε την εικόνα. Όταν ο 
δροµέας είναι ενεργός, µερικές επιλογές στο µενού, αντικαθίστανται µε τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του δροµέα. Επιλέξτε διαγραφή δροµέα για να επιστρέψετε στον κανονικό 
κατάλογο. 
 

 
 

 Επέκταση πορείας 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επέκταση πορείας για την παρακολούθηση του 
ForwardScan στον πλαίσιο του χάρτη. Τα χρώµατα στην επέκταση πορείας είναι ανάλογα 
µε τις τιµές του συναγερµού ForwardScan. 
 

 
  

Επέκταση ForwardScan 
 
1. Κόκκινη - Κρίσιµη 
2. Κίτρινο - Προειδοποίηση 
3. Πράσινο - Ασφαλής 
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 Επιλέξτε ForwardScan στο παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις Χάρτη για να δείτε τον τίτλο 
επέκταση στο γράφηµα. 
 

 
  

10 Πίνακες οργάνων 

 
Οι πίνακες οργάνων αποτελούνται από πολλαπλούς  µετρητές - αναλογικούς, ψηφιακούς 
και µπάρες - που µπορούν να προσαρµοστούν για να εµφανιστούν επιλεγµένα δεδοµένα. 
Οι πίνακες οργάνων εµφανίζουν δεδοµένα και µπορείτε να ορίσετε µέχρι και δέκα πίνακες 
εντός του κεντρικού πίνακα. 
 
Σηµείωση: Για να συµπεριλάβετε πληροφορίες καύσιµου/κινητήρα, κινητήρα και στοιχεία 
δεξαµενής πρέπει να ρυθµίσετε από τον πίνακα ρυθµίσεων. 
 

 Ταµπλό 
Ένα σύνολο από ταµπλό είναι προκαθορισµένα για να να εµφανίσουν πληροφορίες 
πλοήγηση του σκάφους και πληροφορίες για ερασιτέχνη ψαρά. Μπορείτε να εναλλαγείτε 
µεταξύ των ταµπλό επιλέγοντας το αριστερό και δεξί βέλος στον πίνακα. Μπορείτε επίσης 
να επιλέξετε το ταµπλό από τον κατάλογο. 
 

 

 
 
Σηµείωση: Πρόσθετα ταµπλό µπορούν να ενεργοποιηθούν από το µενού, αν υπάρχουν 
στο δίκτυο και άλλα συστήµατα (π.χ. CZone). 
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11 Ασύρµατη σύνδεση 

 
Η ασύρµατη συνδεσιµότητα GoFree σας δίνει τη δυνατότητα να: 
• Χρησιµοποιήστε µια ασύρµατη συσκευή (smartphone και tablet) για να δείτε από µακριά 
και να έχετε τον έλεγχο του συστήµατος (Tablet µόνο). 
• Πρόσβαση στο GoFree Shop. 
• Να ανεβάσετε τα προσωπικά αρχεία καταγραφής βυθού για να δηµιουργήσετε 
προσαρµοσµένους χάρτες σε Insight Genesis. 
• Λήψη ενηµερώσεων λογισµικού 
• Σύνδεση µε εφαρµογές τρίτων 
 
Η µονάδα περιλαµβάνει ενσωµατωµένη ασύρµατη λειτουργικότητα για σύνδεση µε 
συσκευές internet και ασύρµατες συσκευές, όπως smartphones και tablets. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Συνδεθείτε και αποσυνδεθείτε από ένα 
ασύρµατο hotspot 
Για να συνδεθείτε σε ένα ασύρµατο hotspot, επιλέξτε την επιλογή διαλόγου Wireless απο 
το σύστηµα και στη συνέχεια, επιλέξτε Not Connected. Αυτό ανοίγει το παράθυρο 
διαλόγου ασύρµατες συσκευές. Χρησιµοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να 
επιλέξετε το επιθυµητό hotspot, εισάγετε τις πληροφορίες σύνδεσης και στη συνέχεια, 
επιλέξτε Σύνδεση. 
 
Σύνδεση σε ασύρµατο hotspot αλλάζει την ασύρµατη λειτουργία σε λειτουργία Client 
mode. Σε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο GoFree Shop. 
 
Για να αποσυνδεθείτε από ένα ασύρµατο hotspot, επιλέξτε Wireless option από το 
σύστηµα διαλόγου, στη συνέχεια επιλέξτε Connected hotspot_name και στη συνέχεια 
Disconnect. Αυτό αλλάζει την ασύρµατη λειτουργία για πρόσβαση στη λειτουργία 
σηµείου. Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να συνδέσετε µια ασύρµατη συσκευή έτσι ώστε 
µέσω της εφαρµογής GoFree Controller ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες πλοήγησης του σκάφους. 
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12 Ήχος 
 
Αν ένας διακοµιστής ήχου SonicHub ή µια µονάδα ψυχαγωγίας FUSION είναι 
προσαρµοσµένη - συνδεδεµένη µε δίκτυο NMEA 2000, τότε µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το GO XSE έτσι ώστε να ελέγχει το σύστηµα ήχου στο σκάφος σας. 
 
Όταν η µονάδα συνδεθεί µε µια WM-3 Satellite module η οποία διαθέτει ενεργή 
συνδροµή, τότε µπορείτε να συµπεριλάβετε προϊόντα SiriusXM στο σύστηµά σας. 
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα ραδιόφωνο SiriusXM σε ένα σύστηµα FUSION. Το 
Sirius sound και η  µετεωρολογική υπηρεσία καλύπτει της εσωτερικές θαλάσσιες 
περιοχές των ΗΠΑ, τις παράκτιες περιοχές στον Ατλαντικό και Ειρηνικό Ωκεανό, στον 
Κόλπο του Μεξικού, και την Καραϊβική. Τα προϊόντα SiriusXM ποικίλλουν ανάλογα µε το 
επιλεγµένο πακέτο συνδροµής σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο 
www.siriusXM.com. 
 
Για να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό του ήχου, η εγκατάσταση θα πρέπει να 
έχει γίνει σύµφωνα µε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του GO XSE και του εγχειρίδιου που 
συνοδεύει την συσκευή ήχου. 
 

 

 Ενεργοποίηση ήχου 
 Η ενεργοποίηση του ήχου µε µια συµβατή συσκευή αναπαραγωγής που είναι 

συνδεδεµένη σε δίκτυο NMEA 2000, θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτοµάτως  από το 
σύστηµα. Αν όχι, ενεργοποιήστε τη λειτουργία από το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις για 
προχωρηµένους. 
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 Το πλαίσιο του ήχου 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο του ήχου ενεργοποιώντας το εικονίδιο του από 
στην µπάρα οργάνων 
 
Τα πλήκτρα ελέγχου, τα εργαλεία και οι επιλογές ποικίλουν από την µια πηγή ήχου σε µία 
άλλη, όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 
 

 
  

1. Πηγή ήχου 
2. Πλήκτρα ελέγχου ήχου 
3. Εικονίδιο ήχου 
4. Εργαλεία ήχου 
 

Λειτουργία του συστήµατος ήχου 
1. Επιλέξτε το εικονίδιο ήχου στη µπάρα οργάνων για να ενεργοποιήσετε την επικάλυψη 
ήχου. 
2. Επιλέξτε το εικονίδιο "Επιλογές" και στη συνέχεια, επιλέξτε τον διακοµιστή. 
3. Επιλέξτε το εικονίδιο "Πηγή" και στη συνέχεια επιλέξτε την πηγή. 
- Ο αριθµός των πηγών εξαρτάται από τον ενεργό διακοµιστή ήχου. 
4. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του πίνακα για έλεγχο του ηχοσυστήµατος σας. 
 
Για διαθέσιµες επιλογές, ανατρέξτε στο έγγραφο υλικό της µονάδας αναπαραγωγής ήχου 
που διαθέτετε 

 


