
 

NSS evo3 
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 

 
 

 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΟΨΗ 

 
Νο Περιγραφή 
1 Οθόνη αφής 
2 Σελίδες/Πλήκτρο Αρχικών επιλογών - Πιέστε για να ανοίξετε την αρχική σελίδα επιλογών και 

ρυθµίσεων. 
3 Πλήκτρο τιµονιού- Με δυνατότητα ρύθµισης από το χρήστη, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή. 

Προεπιλογή χωρίς αυτόµατο πιλότο στο σύστηµα: Το σύντοµο πάτηµα µεταβαίνει µεταξύ των 
πλαισίων σε διαχωρισµένη οθόνη. Με µεγάλο πάτηµα µεγιστοποιείται ο ενεργός πίνακας στη 
διαχωρισµένη οθόνη. 
Προεπιλογή µε αυτόµατο πιλότο στο σύστηµα: Με το σύντοµο πάτηµα ανοίγει ο ελεγκτής 
αυτόµατου πιλότου και οι θέσεις αυτόµατου πιλότου µπαίουν σε κατάσταση αναµονής. Με µεγάλο 
πάτηµα του πλήκτρου µπορείτε να αλλάξετε µεταξύ των πλαισίων σε διαχωρισµένη οθόνη.  

4 Πλήκτρο µενού - Πατήστε για να εµφανιστεί το ενεργό µενού του πίνακα. 
5 Περιστροφικός επιλογέας - Γυρίστε το zoom ή µετακινηθείτε στο µενού, πατήστε για να 

επιλέξετε µια επιλογή. 
6 Πλήκτρο Εισόδου - Πατήστε για να επιλέξετε µια επιλογή ή να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις. 
7 Κλειδί εξόδου - Πατήστε για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου, επιστροφή στο προηγούµενο 

επίπεδο µενού και διαγραφή του δροµέα απο τον πίνακα. 
8 Πλήκτρο MOB - Πατώντας τα πλήκτρα Enter και Exit ταυτόχρονα δηµιουργήτε ένα MOB στίγµα 

(άνθρωπος στην θάλασσα) στη θέση του σκάφους. 
9 Πλήκτρα βέλους - Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα ή για να µετακινήσετε τον 

κέρσορα. Λειτουργία µενού: πατήστε για πλοήγηση στα στοιχεία µενού και για να προσαρµόσετε 
µια τιµή. 

10 Πλήκτρο σήµανσης - Πιέστε για να τοποθετήσετε το σηµείο στο σηµείο του σκάφους ή στη θέση 
του δροµέα όταν ο δροµέας είναι ενεργός. 

11 Πλήκτρο ενεργοποίησης - Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε τη µονάδα. Πατήστε µία φορά για να εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου 
ελέγχου συστήµατος, ενώ τα πρόσθετα πλήκτρα θα αλλάξουν σε 3 επίπεδα σµίκρυνσης. 

12 Κάρτα αναγνώστη καρτών 



 

Έλεγχος διαλόγου συστήµατος 
Χρησιµοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθµίσεις συστήµατος. 
Ενεργοποιήστε το παράθυρο διαλόγου πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης ή µετακινώντας το από 
την κορυφή της οθόνης. 

 
 
Σηµείωση: Το περιεχόµενο του διαλόγου ελέγχου συστήµατος εξαρτάται από τον συνδεδεµένο 
εξοπλισµό και τον ενεργό πίνακα. 
 
Αρχική σελίδα 
Ενεργοποιήστε την Αρχική σελίδα πατώντας το πλήκτρο Αρχικές επιλογές. 
 

 
 

1. Κουµπιά εφαρµογής 
2. Εργαλεία 
3. Αγαπηµένα 
4. Κλείσιµο 
5. Πλήκτρο MOB 
6. Κουµπί λειτουργίας 
7. Κουµπί ρυθµίσεων 

Σελίδες εφαρµογών 

Ενεργοποίηση της σελίδας εφαρµογής: 
• Πατήστε το κουµπί εφαρµογής (πλήρης σελίδας) ή 
• Πατήστε ένα κουµπί αγαπηµένων ή 
• Πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα κουµπί εφαρµογής για να επιλέξετε µια προκαθορισµένη 
διαχωρισµένη σελίδα.  
 

 

1. Κατάστασης Πλαισίου 
2. Πίνακας εφαρµογών 
3. Γραµµή οργάνων 



 

Ρυθµίστε το µέγεθος του πίνακα 
Μπορείτε να προσαρµόσετε τα µεγέθη των πάνελ σε µια διαχωρισµένη σελίδα. 
1. Πατήστε το κουµπί διαχωρισµού ρυθµίσεων στο πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος συστήµατος για να 
εµφανιστεί το εικονίδιο αλλαγής µεγέθους 
2. Σύρετε το εικονίδιο αλλαγής µεγέθους για να ορίσετε το προτιµώµενο µέγεθος πίνακα 
3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές αγγίζοντας την οθόνη. 
 

 
 
Επεξεργαστείτε µια αγαπηµένη σελίδα 
Εισαγάγετε τη λειτουργία επεξεργασίας Αγαπηµένων: 
• Πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία ή 
• Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί αγαπηµένα. 
 

 

 
Επεξεργασία αγαπηµένης σελίδας 
 
∆ιαγραφή αγαπηµένης σελίδας 
 
Προσθήκη νέας αγαπηµένης 
σελίδας 
 

Επεξεργαστείτε µια υπάρχουσα αγαπηµένη σελίδα ή διαµορφώστε µια νέα σελίδα µεταφέροντας τα 
εικονίδια των πλαισίων σε ή από την περιοχή προεπισκόπησης. Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το 
κουµπί Αποθήκευση. 
 

 
Γραµµή εργαλείων 
Πατήστε το κουµπί Γραµµή εργαλείων στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος 
συστήµατος για να το ενεργοποιήσετε την  µπάρα ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση. Για να επεξεργαστείτε το περιεχόµενο της γραµµής οργάνων: 
1. Πατήστε τη γραµµή εργαλείων για να την ενεργοποιήσετε 
2. Επιλέξτε την επιλογή επεξεργασίας από το µενού 
3. Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε 
4. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εµφανίζονται στη γραµµή εργαλείων 
5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης στο µενού. 

 



 

 
 
∆ιαγράµµατα 

 

• Μεγέθυνση του γραφήµατος µε χρήση εξάπλωσης ή τσίµπηµα, 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ζουµ (Α) ή περιστρέφοντας το 
περιστρεφόµενο κουµπί. 
• Μετακινήστε την προβολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πατώντας 
το διάγραµµα. 
• Εµφανίστε πληροφορίες σχετικά µε ένα στοιχείο γραφήµατος 
πατώντας το στοιχείο. 
 

Σηµεία 
Σηµείωση: Με το δροµέα ανενεργό, το σηµείο θα τοποθετηθεί στη θέση του σκάφους. Με το 
δροµέα ενεργό, το σηµείο θα τοποθετηθεί στην επιλεγµένη θέση δροµέα. 
Για να δηµιουργήσετε ένα σηµείο: 
• Πατήστε το πλήκτρο Mark για να προσθέσετε αµέσως ένα σηµείο. 
• Πατήστε το περιστρεφόµενο κουµπί ή χρησιµοποιήστε τη νέα επιλογή σηµείου από το µενού 
για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο διαδροµής. 
 

 
 
 

 

∆ιαδροµή 
Για να δηµιουργήσετε µια διαδροµή: 
1. Πατήστε την οθόνη ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του κέρσορα 
2. Επιλέξτε τη νέα επιλογή διαδροµής στο µενού 
3. Πατήστε το διάγραµµα για να τοποθετήσετε το πρώτο σηµείο 
διαδροµής. Εναλλακτικά, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να 
τοποθετήσετε το σηµείο διαδροµής και, στη συνέχεια, πατήστε το 
περιστρεφόµενο κουµπί για να επιβεβαιώσετε τη θέση. 
4. Επαναλάβετε το σηµείο 3 για να τοποθετήσετε επιπλέον σηµεία 
διαδροµής 
5. Αποθηκεύστε τη διαδροµή επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης από 
το µενού. 
 

 

 



 

Πλοήγηση 
Για να µεταβείτε στη θέση του δροµέα: 
1. Πατήστε στην οθόνη ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να 
τοποθετήσετε τον κέρσορα 
2. Από το µενού επιλέξτε την επιλογή του δροµέα. 
Για να περιηγηθείτε σε µια προκαθορισµένη διαδροµή: 
• Πατήστε τη διαδροµή για να την ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε την επιλογή διαδροµής από το µενού ή 
• επιλέξτε τη διαδροµή από το παράθυρο διαλόγου "∆ιαδροµές" και, 
στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Έγινε" στο παράθυρο διαλόγου. 
 

 

 
 
 

 

 
Επικάλυµµα 
Προσθέστε ένα ραντάρ, τον καιρό, το SonarChart Live (µόνο τα διαγράµµατα Navionics) ή την 
επικάλυψη StructureScan στο γράφηµα επιλέγοντας την επιλογή στο µενού. 
 
Ηχοβολή 

 

• Μεγέθυνση της εικόνας πατώντας το ζουµ (A) ή περιστρέφοντας 
το περιστρεφόµενο κουµπί. 
• Προβάλετε το ιστορικό του ηχογράφου πατώντας το εικόνα. 
• Ρυθµίστε το gain - ένταση και το χρώµα από τη ράβδο ολίσθησης, 
εµφανίζεται πατώντας το gain ή το έγχρωµο εικονίδιο (B) ή 
πατώντας το περιστρεφόµενο κουµπί. 
• Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την αυτόµατη ένταση από το 
µενού ή πατήστε και κρατήστε πατηµένο το περιστροφικό κουµπί. 

Αλλάξτε τις διαθέσιµες συχνότητες του ηχοσυστήµατος από το µενού. Οι διαθέσιµες επιλογές 
εξαρτώνται από τύπο µετατροπέων που συνδέονται µε το σύστηµα. 
 
Μονής συχνότητας 
αισθητήρες  

50 kHz Εικόνες χαµηλότερης ανάλυσης. Καλύτερες επιδόσεις σε 
βαθιά νερά 

83 kHz Μεγαλύτερη κάλυψη νερού 
200 kHz Εικόνες υψηλής ανάλυσης και καλύτερος διαχωρισµός 

στόχων σε ρηχά νερά 
Αισθητήρες CHIRP Χαµηλή CHIRP Εικόνες χαµηλότερης ανάλυσης. Καλύτερες επιδόσεις σε 

βαθιά νερά 
Μεσαία CHIRP Καλύτερη διείσδυση βάθους από την υψηλή τιµή CHIRP, 

αλλά µε ελάχιστη απώλεια ορισµού στόχου 
Υψηλή CHIRP Εικόνες υψηλής ανάλυσης και καλύτερος διαχωρισµός 

στόχων σε ρηχά νερά 



 

StructureScan 

 

 
• Επιλέξτε προβολή Downscan ή Sidescan από το µενού  
• Μεγέθυνση της εικόνας πατώντας στην οθόνη για να 
τοποθετήσετε τον κέρσορα και µετά πιέστε το ζουµ (A) ή 
περιστρέψτε το περιστρεφόµενο κουµπί 
• Ρυθµίστε την αντίθεση χειροκίνητα από τη γραµµή ολίσθησης, 
εµφανίζεται πατώντας το εικονίδιο Αντίθεση (B), ή πατώντας το 
περιστρεφόµενο κουµπί. 

Εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων συχνοτήτων StructureScan από το µενού. 
 
455 kHz Εξαιρετική ανάλυση και µεγαλύτερη εµβέλεια από 800 kHz 
800 kHz Καλύτερος ορισµός από 455 kHz σε µικρότερα βάθη 

 
ForwardScan 
• Προσαρµόστε την απόρριψη βάθους, εµβέλειας και θορύβου από το µενού. 
• Ξεκινήστε την καταγραφή των καταχωρήσεων ForwardScan από το µενού. 
• Χρησιµοποιήστε την επέκταση πορείας για να παρακολουθήσετε την 
ForwardScan στον πίνακα διαγραµµάτων. Η επέκταση πορείας βασίζεται στις 
τιµές συναγερµού ForwardScan. 

Αυτόµατος πιλότος 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόµατο πιλότο από οποιοδήποτε πίνακα. 
1. Πατήστε το εικονίδιο Autopilot στη γραµµή εργαλείων ή στο WheelKey όταν αυτή διαµορφωθεί 
για τον έλεγχο αυτόµατου πιλότου 
2. Επιλέξτε τη λειτουργία αυτόµατου πιλότου στο αναδυόµενο παράθυρο αυτόµατου πιλότου. 

 



 

S Standby Ο αυτόµατος πιλότος είναι παθητικός. Χρησιµοποιείται όταν χειρίζεστε 
χειροκίνητα το τιµόνι 

FU Follow-up Χειροκίνητη οδήγηση. Η γωνία του πηδαλίου ρυθµίζεται από το 
περιστροφικό κουµπί ή από άλλη µονάδα FU 

NFU Non-Follow-up Χειροκίνητη οδήγηση. Η κίνηση του πηδαλίου ελέγχεται από τα πλήκτρα 
Port και Starboard στο αναδιόµενο παράαθυρο πιλότου ή από άλλη 
µονάδα NFU 

A Auto Αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης, διατηρώντας την καθορισµένη 
κατεύθυνση 

ND NoDrift Αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης, διατηρώντας το σκάφος σε ευθεία 
γραµµή στήριξης, αντισταθµίζοντας την απόκλιση 

N Navigation Αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης, πλοήγηση στο σκάφος σε συγκεκριµένο 
σηµείο αναφοράς ή µέσω διαδροµής που χρησιµοποιεί δεδοµένα GPS 

W Wind * Αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης, διατηρώντας τη ρυθµισµένη γωνία 
ανέµου 

WN Wind navigation * Αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης, πλοήγηση στο σκάφος σε συγκεκριµένο 
σηµείο διέλευσης ή µέσω διαδροµής που χρησιµοποιεί δεδοµένα 
ανέµου και GPS 

* ∆ιατίθεται µόνο εάν ο τύπος σκάφους έχει οριστεί σε Ιστιοφόρο. 
Σηµείωση: Αλλάζετε τον αυτόµατο πιλότο σε κατάσταση αναµονής από οποιαδήποτε αυτόµατη 
λειτουργία πιέζοντας σύντοµα το πλήκτρο τροχού που είναι ρυθµισµένο για τον έλεγχο αυτόµατου 
πιλότου. 
 
Ρυθµίστε την καθορισµένη γωνία κατεύθυνσης / πορεία  / γωνία ανέµου 

Ρυθµίστε την κατεύθυνση (αυτόµατη λειτουργία), ρυθµίστε την γωνία ανέµου 
(κατάσταση ανέµου) και ρυθµίστε την πορεία (λειτουργία µηδενισµού): 
• Πατήστε το κουµπί Port ή Starboard στο αναδυόµενο παράθυρο αυτόµατου πιλότου ή 
• γυρίστε το περιστροφικό κουµπί. 

 
Radar 

 

• Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη µετάδοση του ραντάρ από το 
µενού. 
• Ρυθµίστε την περιοχή χρησιµοποιώντας τα εικονίδια ζουµ (A) ή 
περιστρέφοντας το Περιστροφικό κουµπί. 
• Ρυθµίστε τις ρυθµίσεις κέρδους, θαλάσσιας συστολής και βροχής από τη 
µπάρα ολίσθησης, που εµφανίζεται πατώντας τα εικονίδια ρυθµίσεων (B) 
ή πατώντας το περιστροφικό κουµπί. 

  
Ήχος 
Ενεργοποιήστε την επικάλυψη ήχου πιέζοντας το πλακάκι ήχου στη γραµµή οργάνων. 

 
Τοποθετώντας ένα σήµα MOB 



Αποθηκεύστε ένα σήµα πάνω από το σκάφος (MOB) στη θέση του σκάφους πατώντας το κουµπί στην 
Αρχική σελίδα ή πατώντας τα πλήκτρα Enter και Exit ταυτόχρονα από το πληκτρολόγιο. 

 
 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή του NSS evo3. 

 


