
Allmän guide



Q-systemet startar när 
motorn startas.

Snabbstart

Välkommen till Buster Q!
För att främja ett nytt sätt att färdas i båt har Buster Boats 
helt omprövat hur du interagerar med båten. Med inspiration 
från bilindustrin och de nya smarta enheter som utvecklats 
har vi tagit alla viktiga funktioner och integrerat dem i en 
stor pekskärm. 

Vi har också skapat bättre underhållnings-, säkerhets- och 
inlärningsfunktioner och gjort dem till en intuitiv användar- 
upplevelse – Buster Q.

Tips: Som standard stängs Q av när du stänger av motorn. För att fortsätta använda 
trycker du bara på skärmen under avstängningsprocessen så kommer Q att fortsätta.

1 Först genomför Q-systemet 
en snabb systemkontroll.2 Godkänn ansvarsfriskrivnin-

gen för att starta navigation.3 Navigationen startar 
automatiskt. 4

Gå till menyn för fler program och 
inställningar. Ha det så roligt!5
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Tillgängliga program

• Karta

• Mätare

• Väder

• Raymarine Fiske-ekolod

• Dokument och Guider

• FM- och DAB-radio

• Wallas Båtvärmare

Teknik

• 10 och 16 tums skärmstorlekar

• Polariserad, vattentät skärm

• NMEA2000-kompabilitet

• Bluetooth

• WiFi och hotspot

• 2 CAN-databussar

• Kraftigt skyddsfodral

Den brandgula knappen för hu-
vudmenyn hittar du i övre högra 
hörnet.  Här får du åtkomst till 
program och inställningar.

Andra knappar är funktion-
sknappar. Deras nummer och 
funktioner avgörs av aktuellt 
program.

Sidofältet innehåller viktig 
båtinformation, till exempel 
varvtal och hastighet. Om båten 
har ett ekolod anslutet så visas 
ekolodsdata i den övre delen av 
sidofältet.

Du kan byta mellan olika 
funktioner genom att använda 
reglagen i sidofältets nedre del. 
Du hittar samma reglage på 
fjärrkontrollen om du har en.

Översikt Du kan hitta fler instruktioner på Buster Q:s hemsida www.busterboats.com 
eller genom att följa Youtube-kanalen The Q Experience.

Program som Karta, Mätare och 
Radio öppnas i programområdet.

Karta Mätare Radio Väder Inställningar Anvisningar Värmare

Programikoner:



Element: Sidofält

Ikoner är placerade högst upp. De 
visar signalstyrkan för WiFi, GPS 
och andra signaler.

1
Ekolodsfältet visar ekolodsdata 
överst. Tryck på fältet för att visa 
historiken.

2
Sidofältets mittdel visar motor-
data. Tryck på fältet för att öppna 
mätare.

3
Lägeskontrollerna är placerade i den 
nedre delen. Ändra läge genom att 
trycka på den brandgula ikonen.

4Signalikoner Ekolod Motordata Lägen

Element: Huvudmeny Tips: Tryck länge på menyknappen för att öppna en genväg till ditt 
standardprogram (vanligtvis kartan) från andra program.

Du hittar program som finns 
tillgängliga för din båt listade på 
menypanelen. 

1
Menypanelens andra flik inne-
håller snabbinställningar, som 
skärmens ljusstyrka.

2Program Snabbinställningar
Du kan stänga panelen genom att 
antingen trycka på menyknappen 
igen eller trycka utanför panelen.

3 Stänga menypanelen

Medialäget är tillgängligt om båten 
har ett mediapaket installerat. 
Medialäget gör så att du kan styra 
musiken som spelas upp via radion.

När du streamar musik från en Blue-
tooth-kopplad smartphone kontrollerar 
mediakontrollerna byte mellan ljudspår 
istället för radiokanaler.

Medialäge volym upp

volym ned

nästa

spela upp/pausatidigare

volym upp

volym ned

av/påtidigare

nästa

Trollingläget är tillgängligt om båten har en 
trollingkabel ansluten. Du kan också öppna 
fiske-ekolodet (om det är installerat) med 
trollinglägekontrollerna.

Trollingläge varvtal upp

varvtal ned

öppna/stäng fiske-ekolod
vertikalt  

fiske-ekolod

horisontellt 
fiske-ekolod

Navigeringsläge finns tillgängligt i 
alla Q-enheter. Det innehåller grun-
dläggande navigeringskontroller, t.ex. 
Att zooma in kartan.

Du kan växla mellan standard- och 
panoreringsnavigering genom att 
trycka på mittknappen.

Navigeringsläge upp

ned

återgå till stan-
dardnavigering

vänster

zooma in

zooma ut

gå till panore-
ringslägehitta båt

vy 
framåt

höger



Program: Karta

Dra kartan i valfri riktning med  
en eller två fingertoppar.

1
Sprid eller kläm ihop fingrarna för 
att zooma. Du kan även använda 
funktionsknapparna till höger.

2
Placera dina fingertoppar i början 
och slutet av den distans som du 
vill mäta.

3
Tryck på en punkt på skärmen 
för att visa dess koordinater och 
annan positionsinformation.

4Flytta kartan Zoomning Mäta distanser Positionsinformation

Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till 
standardprogrammet från andra program

Zooma in
zoomar in på kartan,
en lång tryckning ger en snabbinzoomning

Zooma ut
zoomar ut på kartan,
en lång tryckning ger en snabbutzoomning

Hitta båt
vyn återgår till båten och låser vyn till dess plats, 
en lång tryckning zoomar till båten

Mina rutter och platser
öppnar rutt- och platsrelaterade funktioner,
en lång tryckning öppnar båtinformation

Fiske-ekolod (tillval)
öppnar fiske-ekolodets visningsalternativ, som hörn eller ver-
tikalt, en lång tryckning öppnar fiske-ekolodet i dess senaste 
visningsalternativ

Tips: Du kan ändra kartans orientering genom att trycka 
på ikonen för norr. Ikonens pil pekar alltid mot norr.

Man överbord
lägger till en marker-
ing på båtens plats

Mina rutter
öppnar Mina  

rutter

Mina platser
öppnar Mina 

platser

Spåra rutt
registrerar 
båtens rutt

Hörn
visar fiske-ekolodet  

i vänstra hörnet

Helskärm
visar fiske-ekolo-

det i helskärm

StängHorisontell
visar en  

horisontell  
panel

Vertikalt
visar en  

vertikal panel

Mina rutter och platser-funktioner: Fiske-ekolodets visningsalternativ:



Program: Mätare

Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till 
standardprogrammet från andra program

Kartgenväg
öppnar Kartprogrammet

Mätares andra sida
öppnar detaljerad motorinformation

Mätare visar båtens huvudmotormätare. Gå till den andra 
sidan för att få mer detaljerade motoruppgifter.

varvtalhastighet

bränsle 
+ flöde

tripp

vltg trim

tid motor- 
timmar

djup kurs

Program: Radio

Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till 
standardprogrammet från andra program

Kartgenväg
öppnar Kartprogrammet

Av/På
sätter på och stänger av radion

Radioprogrammet har platser för att spara dina favorit-FM-radiokanaler. För att spara den kanal som just nu spelas trycker du på 
en + -ikon i slutet av en tom plats. För att ta bort en sparad kanal trycker du på – -ikonen i slutet av kanalens namn.

nu spelas

Skanna framåt
skannar radiokanaler

Skanna bakåt
skannar radiokanaler

favoritkanaler

Program: Väder

Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till 
standardprogrammet från andra program

Kartgenväg
öppnar Kartprogrammet

Om du vill få vädervarningar i realtid från Q-systemet går du till 
Larm i Inställningar och markerar kryssrutan Vädervarningar.

datum

väderinformation

För att visa prognos för olika 
datum klickar du på något av de 
tillgängliga datumen.

1 Ändra datum

Du kan växla mellan FM- och DAB-radiotyper i Systeminställningarna. Funktionsknapparna 
för DAB-radio har Sök- och Återställ-knappar istället för Skanna framåt och Skanna bakåt.



Program: Guider
Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till 
standardprogrammet från andra program

Kartgenväg
öppnar Kartprogrammet

Guider-programmet innehåller båthandböcker och annat 
stödmaterial. Dessa kan vara antingen skrivna textdoku-
ment eller videohandledningar. Tillgängliga kategorier 
finns listade på huvudsidan för Guider, tryck på en för 
att öppna den. Välj därefter ett ämne på undersidan som 
öppnas genom att trycka på det. 

Program: Inställningar Inställningarna innehåller en mängd olika justeringar och funktioner, från kartens 
detaljnivå till Bluetooth. Du får åtkomst till Inställningar via huvudmenyn.

rubrik

kategorier

Videospelare: Dokument:

Meny Bakåt Pausa Spola bakåt Framåt

reglage

Meny Bakåt Bläddra uppåt Bläddra nedåt

Alla systemets allmänna inställningar finns i Systeminställning-
ar. Dessa inkluderar språk, tidszon, datumformat och typ av radio. 
Här kan du även aterställa enheten till fabriksinställningar.

1 System
I Båtinställningar hittar du båtrelaterade inställningar som 
typ av bränslegivare. Här kan du även hitta extrapaket som du 
måste aktivera efter att du återställt till fabriksinställningarna.

2 Båt

Här kan du ändra alla systemets enheter, t.ex. för hastighet, djup 
och riktning, enligt dina önskemål.

3 Enheter
Navigationsinställningarna innehåller alla navigeringsrelaterade 
inställningar, t.ex. kartorientering och kartans standardzoomnivå. 
Du kan även visa GPS-information och justera kartans detaljnivå.

4 Navigation

I Anslutningsinställningar kan du t.ex. andra läge för trådlöst 
nätverk eller koppla en Bluetooth-enhet.

5 Anslutningar
Larminställningarna innehåller alla larmrelaterade justeringar. 
Du kan välja om du vill få grund- eller vädervarningar genom att 
markera motsvarande kryssrutor. Här kan du även aktivera eller 
inaktivera systemkontroll vid start.

6 Larm

I Skärminställningen hittar du justeringar relaterade till skärmen, 
t.ex. automatisk/manuell ljusstyrka på skärmen.

7 Skärm





www.buster.fi/sv/
www.theqexperience.com


