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Tervetuloa Q Experience 2:een.

Muista lukea tämä opas saadaksesi kaiken irti Q-kokemuksestasi!
Q Experience tuottaa helppokäyttöisiä älykkäitä navigointiplottereita, mikä tekee veneilystä
ja navigoinnista helpompaa ja älykkäämpää kaikille. Tämä älykäs navigointijärjestelmä on
enemmän kuin tavallinen plotteri. Se yhdistää kaiken, mitä tarvitset navigoinnista
viihteeseen.
Q Display 2 -sarjan tuoteperheeseen kuuluu kolme plotterikokoa:
• Q Display 210 (10 ”)
• Q Display 216 (16 ”)
• Q Display 210D (Tupla 10 ”)
Niillä kaikilla on samat yleiset toiminnot, jotka esitetään tässä käyttöoppaassa.
Veneilystä tulee helpompaa ja älykkäämpää
Uusi Q-näyttösi on suunniteltu hyvää käytettävyyttä ajatellen. Siinä on kirkas ja vedenpitävä
kosketusnäyttö ja helppolukuiset navigointivalikot. Voit ohjata veneesi navigointia,
lämmitystä, musiikkia, kalakaikua, tutkaa, säätietoja jne. Samalla laitteella.
Q-näyttö on myös muokattavissa oman maun mukaan. Voit kiinnittää tarvitsemasi asiat Q näytön oikealla puolella olevaan sivupalkkiin ja luoda omia näkymiä sovelluksista löytääksesi
ne nopeasti aina tarvittaessa. Luomalla jaettuja näkymiä voit tehdä moniajoista helpompaa
kuin koskaan ennen!
Q Experience keskittyy myös turvallisuuteen. Q-näytön kirkas näyttö pitää sinut kartalla
missä tahansa. Siinä on myös automaattiset säävaroitukset, jotka antavat sinulle varoituksen
lähestyvästä huonosta säästä.
Pidä vene turvassa Q Mobile -sovelluksella
Quard ominaisuus, jota käytät Q Experience -sovelluksesta, pitää veneesi turvassa. Se
hälyttää, jos pilssi täyttyy vedellä tai jos vene on varastettu.
Q Experience -mobiilisovellus pitää myös kaikki veneilytietosi mukana minne ikinä menetkin.
Voit ladata sen puhelimen sovelluskaupasta.
HUOMAUTUS: Buster-, Yamarin- ja Yamarin Cross -veneet käyttävät omia Buster Q- ja
Yamarin Q -mobiilisovelluksiaan.

Ilmoitus! Voit käyttää tätä opasta milloin tahansa plotterin aloitusvalikosta
> Info > Oppaat

Tärkeää tietoa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Muutokset, joita Nextfour Solutions Oy ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat
aiheuttaa ei -toivottua toimintaa.

FCC: n häiriöilmoitus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteen rajoitukset FCC -sääntöjen
osan 15 mukaisesti.
Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään
takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä
radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite,
käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
• Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV -teknikolta

Nextfour vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla pyynnöstä.

Johdanto

Q Experience -käyttöliittymä koostuu kolmesta pääosasta: sivupalkista, näkymästä ja
sovelluksesta.

Aina, kun olet epävarma etsimäsi tiedon löytämisestä, katso aakkosjärjestyksessä oleva
avainsanojen sanasto tämän oppaan lopussa.

1 Sivupalkki

Sivupalkki on Q-näytön käyttöliittymän ankkuri. Se on käytettävissä kaikista näkymistä ja
tarjoaa välittömän pääsyn kaikkiin keskeisiin toimintoihin ja suosikkinäkymiin. Sivupalkki
koostuu:
•
•
•
•

Kotipainike
Kiinnitetyt näkymät
Ilmoitukset
Järjestelmän tila-alue

Kotipainike

Kotipainike avaa aloitusvalikon. Aloitusvalikosta löydät kaikki käytettävissä olevat näkymät ja
apuohjelmat sekä kaikki olennaiset tiedot laitteen ohjaamiseen ja säätämiseen.

Koti kuvake

Kiinnitetyt näkymät

Aloituspainikkeen alla on kiinnitettyjä näkymiä. Kiinnitetyt näkymät on muokattavissa oleva
kokoelma näkymiä, joihin pääsee suoraan sivupalkista.
Mukauta sivupalkkia kiinnittämällä siihen suosikkinäkymäsi:
1. Avaa aloitusvalikko.
2. Avaa Näytä ominaisuudet painamalla haluamasi näkymän kolmea pistettä (…)
3. Valitse Lisää sivupalkkiin.
Jos haluat irrottaa näkymän, toista yllä oleva prosessi, mutta valitse viimeisessä vaiheessa
Poista sivupalkista. Voit avata saman kontekstivalikon painamalla pitkään sivupalkin näkymän
kuvaketta.

Ilmoituskeskus ja ilmoitukset

Kiinnitettyjen näkymien alapuolella on ilmoituskeskus. Täällä voit tarkastella ja hallita kaikkia
saamiasi ilmoituksia. Avaa Ilmoituskeskus sivupalkin Ilmoitus-painikkeesta (ilmoituskuvake).

Ilmoituskuvake
Ilmoitus tulee kuvakkeena näytölle. Kaikki ilmoitukset, joilla on normaali tai korkeampi
prioriteetti, tallennetaan ilmoituskeskukseen, kunnes ne hylätään. Pienen prioriteetin
ilmoituksia, kuten Bluetooth-pariliitoksen onnistuminen/epäonnistuminen, Wi-Fi-yhteyden
onnistuminen/epäonnistuminen jne… ei tallenneta.
Ilmoituskuvake osoittaa sinulle lukemattomat ilmoitukset. Korostusväri osoittaa korkeimman
prioriteetin :
•
•
•

(Punainen kuvake): Hälytys
(Keltainen kuvake): Varoitus
(Valkoinen kuvake): Ilmoitus

Järjestelmäpäivitykset

Saatavilla olevat järjestelmäpäivitykset näkyvät ilmoituksina (katso yllä oleva ilmoituskuvake).
Sinun on hyväksyttävä saatavilla olevat järjestelmäpäivitykset ilmoituksista, jotta ne ovat
asennettavissa. Asennus voi kestää muutaman minuutin. Kun asennus on valmis, Q-näyttö on
käynnistettävä uudelleen.

Järjestelmän tila-alue

Ilmoituskeskuksen alapuolella on järjestelmän tila-alue. Täältä näet Wi-Fi-yhteyden, SIMkortin, GPS-paikannuksen ja Bluetooth-tilan sekä digitaalisen kellon.
Tila -alueen kuvakkeet

Wi-fi

SIM -kortti (ei asennettu harmaana)

GPS

Bluetooth

2 Näkymä

Näkymä on yhden tai useamman sovelluksen esiintymä, joka näkyy näytöllä samanaikaisesti.

Näkymä voi koostua yhdestä sovelluksesta (koko näytön näkymä) tai kahdesta sovelluksesta
(jaettu näkymä). Useimmat sovellusasetukset ovat näkymäkohtaisia. Sinulla voi esimerkiksi
olla kaksi erillistä karttanäkymää, joilla on eri asetukset eri skenaarioille.

Kaksi näkymää Q Display 210D:ssä

3 Sovellukset

Sovellukset lisätään näkymään. Kartta, kalakaiku, tutka jne. ovat sovelluksia.
Sovellus-valikkopainike
löytyy aina jokaisen sovelluksen oikeasta yläkulmasta. Sovellus valikosta voit käyttää kaikkia sovelluskohtaisia toimintoja, kuten Etsi kartasta tai
Musiikkisovellusta. Vieritä valikkoa vetämällä sitä ylös tai alas sormellasi.
Sulje sovellusvalikko painamalla (X) -painiketta oikeassa yläkulmassa tai napauttamalla
valikkoalueen ulkopuolella olevaa näyttöä.

Sovellusvalikko
Katso tarkemmat ohjeet sovelluskohtaisista osioista alkaen luvusta 5 Kartta.

4 Kotivalikko

Kotivalikosta löydät kaikki käytettävissä olevat näkymät ja apuohjelmat – kaikki olennainen
laitteen ohjaamiseen ja säätämiseen.
Avaa aloitusvalikko sivupalkin Koti
–painikkeesta. Sulje valikko painamalla X. Vieritä
valikkoa vetämällä sitä ylös tai alas sormellasi.

Aloitusvalikko

4.1 Näkymät

Aloitusvalikon ylimmässä osassa on kaikki käytettävissä olevien sovellusten oletus- ja
mukautetut näkymät. Käytettävissä olevat sovellukset riippuvat veneesi kokoonpanosta ja
asennetuista oheislaitteista, kuten kaiuttimet, tutka tai kalakaiku.

Kartta- ja Mittaristo sovellukset ovat aina käytettävissä, ja niiden koko näytön näkymät. Jos
haluat ottaa käyttöön lisää sovelluksia näkymille, katso Luku, katso Lisäpakkaukset 13.8.5 .

Oletusnäkymät ja mukautetut näkymät

Kun käynnistät Q-näytön ensimmäisen kerran, aloitat valikoimalla oletusnäkymiä. Voit
vapaasti muokata niitä kaikkia ja luoda omia mukautettuja näkymiä parhaaksi katsomallasi
tavalla.
Uuden näkymän luominen:

1. Avaa kotivalikko
2. Paina Uusi näkymä
3. Valitse näkymämalli (katso alla oleva luettelo)
4. Määritä haluamasi sovellukset näkymiin
5. Tallenna näkymä painamalla valintamerkkiä, kun olet valmis
6. Aktivoi, kiinnitä ja muokkaa uutta näkymää kotivalikosta.

Lisää uusi näkymä

Käytettävissä olevat näkymät:
-

Koko näytön näkymä

-

Pystysuora jaettu näkymä

-

Vaakasuora jaettu näkymä

-

Kuva kuvassa

4.1.1 Hallinnoi näkymiä
Jos haluat kiinnittää, käynnistää tai poistaa oletusnäkymiä tai mukautettuja näkymiä:
1. Avaa Näytä ominaisuudet painamalla haluamasi näkymän kolmea pistettä (…)

Näytä ominaisuudet
2. Valitse haluamasi toiminto:
a. Kiinnitä sivupalkkiin / poista sivupalkista
b. Käynnistä
c. Poista näkymistä

Kiinnitä/poista näkymä

4.1.2 Nollaa näkymät

Jos haluat jossain vaiheessa palata tehtaan oletusasetuksiin:
4. Avaa Kotivalikko
5. Valitse Asetukset
6. Valitse Tehdasasetusten palautus

HUOMAUTUS, että tämä toiminto on peruuttamaton ja kaikki tietosi ja mukautetut näkymät
poistetaan.

4.1.3 Jaettu näkymä

Kun näkymä on jaettu kahteen osaan, sitä kutsutaan jaetuksi näkymäksi. Kun käytät jaettua
näkymää, voit säätää jakosuhdetta milloin tahansa vetämällä kahvaa sovellusten välillä. Kahva
napsahtaa lähimpään jakopisteeseen, kun se vapautetaan. Oletusjakopisteet ovat:
•

75/25

•

50/50

•

25/75

4.2 Apuohjelmat

Apuohjelmat-kohdasta löydät kaikki apuohjelmat, kuten Asetukset, Sää ja Tiedot. Apuohjelmat
avataan nykyisen näkymän päälle erillisen näkymän sijaan. Sulje apuohjelma ja palaa
päänäkymään painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta (X). Apuohjelmat
koostuvat välilehtiluettelosta vasemmalla ja sisältöalueesta oikealla. Apuohjelmia ei voi
määrittää mukautettuihin näkymiin.
Apuohjelmat

5 Kartta

Täällä voit navigoida, tutkia ja tallentaa paikkoja ja reittejä. Avaa karttanäkymä avaamalla
aloitusvalikko ja valitsemalla Kartta. Karttasovellus koostuu Kartta-alueesta, sovelluksen
säätimistä oikeassa yläkulmassa ja valinnaisesta Minimittareista vasemmassa yläkulmassa.

Karttasovellus

Karttasäädöt löytyvät sovelluksen oikeasta yläkulmasta:
• Kartta-valikkopainike
• (+) Suurenna zoomauspainiketta
• (-) Pienennä zoomauspainiketta
• Keskitä karttapainiketta

5.1 Kartan perusteet
5.1.1 Kartan liikuttaminen

Liikuta karttaa vetämällä sitä haluamaasi suuntaan sormellasi.
5.1.2 Keskitys

Keskitä näkymä takaisin omaan paikkaan painamalla

kuvaketta.

5.1.3 Zoomaus
Laajenna näkymää levittämällä kaksi sormenpäätä näytölle, loitonna nipistämällä.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää karttasäätimien painikkeita.

Lähennä

Loitonna

5.1.4 Etäisyyden mittaaminen

Mittaa etäisyys asettamalla kaksi sormenpäätä näytölle samanaikaisesti, yksi
aloituspisteeseen ja toinen mitattavan etäisyyden päähän.
5.1.5 Tarkastele sijaintitietoja
Painamalla pitkään kartta-aluetta yhdellä sormenpäällä voit tarkastella sijaintitietoja ja avata
Sijainti-valikon. Katso lisätietoja kohdasta 5.2 Sijainnin ominaisuudet.

5.2 Sijaintiominaisuudet

Sijainnin ominaisuudet -kohdassa näet valitun sijainnin koordinaatit ja etäisyystiedot sekä
pääset sijaintikohtaisiin toimintoihin.

Avaa Sijainti-ominaisuudet painamalla pitkään haluamaasi sijaintia kartalla sormellasi. Voit
myös avata sijaintiominaisuudet valitsemalla sijainnin Omat paikat -kohdasta, joka löytyy
kartan sovellusvalikosta.
Sijainnin ominaisuuksia ovat:
5.2.1 Sijaintitiedot
Sijaintitiedot näyttävät koordinaatit ja nykyisen matkan, ajan ja tarvittavan polttoaineen
sijaintiin.

5.2.2 Aseta määränpääksi
Aseta sijainti/paikka määränpääksi ja aloita navigointi.

5.2.3 Tallenna Omat paikat / Muokkaa paikkaa
Tallenna sijainti Omat paikat -kohtaan painamalla kuvaketta. Kun paikka on lisätty Omat
paikat -kohtaan, sitä voidaan muokata muokkauskuvakkeella. Löydät Omat paikat kartan
sovellusvalikosta.

5.2.4 Mitä lähistöllä?
Tarkista lähellä olevat merimerkit, karttamerkinnät ja kiinnostavat kohteet.

5.2.5 Siirrä paikkaa
Säädä sijaintia/asentoa.
1. Aktivoi siirtotila painamalla Siirrä -asentoa.
2. Siirrä Paikka merkkiä haluamaasi kohtaan.
3. Lopeta siirtotila painamalla Siirrä asentoa uudelleen ja merkki talletetaan
uuteen kohtaan.

5.2.6 Keskitä
Keskitä vene valittuun sijaintiin/paikkaan.

5.3 Navigointi / Aseta määränpääksi

Q Experience tarjoaa vankat automaattiset reititys- ja navigointitoiminnot, jotka ovat
yhteensopivia Navionicsin merikarttojen kanssa. Aloita navigointi asettamalla kohde tai
valitsemalla olemassa oleva reitti navigointia varten. Karttakortti on oltava aktivoitu.
Määritä kohde jollakin seuraavista tavoista:
A. Etsi paikka määränpääksi
1. Avaa Haku
kartan sovellusvalikosta.
2. Kirjoita paikka, jonka haluat löytää.
3. Valitse vastaava vaihtoehto hakutuloksista.
4. Valitse Sijaintiominaisuudet -valikosta Aseta määränpääksi.

B. Valitse kohde kartasta
1. Paina pitkään kohtaan, jonne haluat mennä.
2.Valitse Sijaintiominaisuudet-valikosta Aseta määränpääksi.
C. Valitse kohde Omista paikoista
kartan sovellusvalikosta.
1. Avaa Omat paikat
2. Valitse paikka, johon haluat mennä.
3. Valitse Sijaintiominaisuudet-valikosta Aseta määränpääksi.
Jos haluat käyttää olemassa olevaa reittiä, toimi seuraavasti:
1. Avaa Omat reitit kartan sovellusvalikosta.
2. Valitse reitti, jota haluat käyttää navigointiin.
3. Valitse Aloita navigointi Reitin ominaisuudet -valikosta.
Reitin suunta ja määränpää määritetään automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan olet
menossa ja kuinka kaukana olet reitin päätepisteistä.
Kun olet määrittänyt määränpään tai valinnut reitin, navigointireitti pysyy näkyvissä, kunnes
käyttäjä pysäyttää navigoinnin – myös Q:n uudelleen käynnistyksen kautta.
Lopeta navigointi avaamalla Karttasovellus-valikko ja painamalla Pysäytys-painiketta

5.4 Kartan sovellusvalikko

Kartan sovellusvalikko sisältää kaikki olennaiset toiminnot Karttasovelluksen hyödyntämiseksi
ja säätämiseksi.
Avaa kartan valikko sovelluksen valikkopainikkeesta
Sulje valikko painamalla X.

sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

Kartta-valikko (löytyy kartan sovellusvalikosta

)

5.4.1 Pysäytä
Pysäytä aktiivinen navigointi.

5.4.2 Haku
Hakutoiminnon avulla voit tutkia ja löytää paikkoja.

5.4.3 Kartan asetukset
Etsi navigointiin käytettävät yksityiskohtaiset asetukset Kartta-asetuksista. Lue lisää kartan
asetuksista alta luvusta 5.5 Kartta-asetukset.

5.4.4 Omat paikat
Tarkastele ja hallinnoi kaikkia tallennettuja paikkoja.
Valitse olemassa oleva sijainti nähdäksesi ja hallitaksesi sen sijaintia ja ominaisuuksia. Valitse
(+) Uusi paikka, jos haluat luoda uuden paikan nykyiselle sijainnillesi – voit säätää sijaintia
luodessasi uutta paikkaa tarkemman paikannuksen aikaansaamiseksi.

5.4.5 Omat reitit
Tarkastele ja hallinnoi kaikkia tallennettuja reittejä.

Aloita uuden reitin luominen valitsemalla (+) Uusi reitti. Valitse olemassa oleva reitti, jos haluat
avata Reitin ominaisuudet ja tarkastella reittitietoja.

5.4.6 Loki
Tarkastele ja hallinnoi aiempia matkoja ja matkatietoja.

5.4.7 Aseta tähän
Aseta tähän luo heti paikan nykyiseen sijaintiisi. Paikka tässä -painiketta painamalla nykyinen
sijainti tallennetaan välittömästi Omat paikat -kohtaan.
Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun sinun on välittömästi merkittava sijainti liikkeellä
ollessasi, kuten kun havaitset kiven tai ihmisen yli laidan (MOB).

Widgetit

Widgetit on otettu oletusarvoisesti pois käytöstä. Ota ne käyttöön kartan sovellusvalikosta.

5.4.8 Minimittariston asetukset

Täällä voit hallita karttanäkymässä näkyvää pientä koontinäytön widgettiä. Hallitse kojelaudan
asetuksia, kuten moottoria, resursseja, ympäristöä, matka-mittaria ja äänenvoimakkuutta, voit
käyttää niitä nopeasti kytkemällä päälle/pois.
Avaa Minimittariston asetukset välilehtiluettelon alareunasta Karttavalikossa.
5.4.9 Apuohjelma-valikko
Apuohjelmavalikko sisältää kolme eri ominaisuutta. Niitä kaikkia voidaan käyttää painamalla
niitä pitkään.
Jos haluat lisätä apuohjelmavalikon karttanäkymään, valitse apuohjelmavalikko Karttavalikon
välilehtiluettelon alareunasta. Voit valita kartan apuohjelmia päälle tai pois päältä.
Katso eteenpäin

Kun painat kiikarikuvaketta pitkään, karttasi tulee näkyviin ja näyttää, mitä on edessä.

Lintuperspektiivi

Painamalla lintu-kuvaketta pitkään karttasi näkyy lintuperspektiivistä.

Fuel range display

Painamalla pitkään polttoainesäiliön kuvaketta näet kuinka pitkälle nykyinen polttoainemääräsi
voi viedä sinut. (Huomaa arvio riippuu myös polttoaineanturin tarkkuudesta.)

5.5 Kartta-asetukset
Kartta-asetukset tarjoavat erilaisia asetuksia karttanäkymän mukauttamiseksi tarpeisiisi.
Avaa Kartta-asetukset Kartan sovellusvalikosta asetuskuvakkeesta, jossa on teksti Karttaasetukset . Kaikki nämä asetukset ovat näkymäkohtaisia, joten niiden muuttaminen vaikuttaa
vain aktiiviseen näkymään. Kartta-asetukset sisältävät:

Yleistä

Kartan suuntaus
Kartan suuntauksesta voit valita kaavion näytettäväksi pohjoiseen ylös tai suunta ylöspäin.
Suunta ylöspäin osoittaa suunnan ylöspäin pyörimisen sijasta.

Keulaviiva
Keulaviiva on projisoitu viiva, joka osoittaa suunnan.
Näytä jälki
Näytä jälki näyttää reitin, jonka olet ajanut.
Automaattinen keskitys

Pitää veneen automaattisesti karttanäkymän keskellä.

Autozoomauksen nopeuden raja

Valitse automaattisen zoomauksen nopeusrajoitus solmuina.

Autozoomauksen taso

Valitse zoomaustaso veneen hitaalle nopeudelle.

Kartan Kerrokset

EasyView™

EasyView™ on Navionicsin ainutlaatuinen ominaisuus, joka helpottaa kartan lukemista. Se
suurentaa kartan tekstiä ja merkkikokoa ja piilottaa merkityksettömät pienet merkinnät. Voit
den käyttöön tai pois käytöstä.

SonarChartTM
SonarChart™ on ainutlaatuinen Navionics-ominaisuus, joka tarjoaa paljon tarkemipia
syvyyskäyriä ja säädettävää tiheyttä. Varjostusvaihtoehdon avulla voit nähdä syvyysviivat
3D-muodossa, kuten varjostetut muodot.
2D-varjostus
Tämä ominaisuus lisää 2D-varjostuksen karttanäkymään, jotta näet paremmin veden
syvyydet. Voit valita ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä.
Yhteisön muokkaukset
Täältä näet muiden veneilijöiden lisäämät mahdolliset muokkaukset tai käsitteet. Voit valita
ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä.
Kartan tiedot
Voit valita kaaviosi vakioksi tai edistyneemmäksi kaaviosta kaavion tiedoista.
Satelliittikuva
Satelliittikerroksen avulla voit käyttää kartalla olevaa satelliittikuvaa. Satelliittivaihtoehtoihin
kuuluvat tilat: Pois, Maa, Maa ja matala ja Maa ja meri.
Satelliittipeittokuvan läpinäkyvyys.
Valitse läpinäkyvyys prosenttiosuus satelliittinäkymässä. Lähenpänä 100% peitto on
suurempaa. Toimii vain Navionics Platinium-kortilla.

Syvyydet ja korkeudet

Oletus zoomaustaso

Aseta oletus zoomaustaso karttanäkymässä. Voit myös zoomata karttaa täällä pitäen kartan
asetukset auki.

Turvallinen veden syvyys

Aseta turvallinen veden syvyys veneen syväyksen mukaan.

Matala veden syvyys

Aseta matala veden syvyys mieltymystesi ja venesi syväyksen mukaan. Asetetun syvyyden
mukaan matala vesi näytetään.

Syvyyslukemat

Aseta suurin näytettävä syvyysarvo.

Syvyyskäyrät

Aseta syvyys mihin asti syvyydet näytetään.

Alin syvyys kalastukseen

Aseta minimialue optimaaliseen kalastukseen.

Suurin syvyys kalastukseen

Aseta maksimialue optimaaliseen kalastukseen.

Nollaa kartan asetukset

Täällä voit nollata kaikki valitsemasi kartan asetukset. Huomaa, että se nollaa vain tämän
karttanäkymän asetukset.

5.6 Sijainti ja reitin ominaisuudet
Sijaintiominaisuudet

Sijaintiominaisuudet voidaan avata Omat paikat -kohdasta tai painamalla pitkään painiketta
karttanäkymässä. Voit lukea lisää sijaintiominaisuuksista luvusta 5.2 Sijaintiominaisuudet.
Sijainnin ominaisuuksia ovat paikkatiedot, Muokkaa paikkaa, Aseta määränpääksi, Mitä
lähistöllä?, Keskitä ja Poista.
Reitin ominaisuudet
Avaa Reitin ominaisuudet valitsemalla reitti Omat reitit -kohdasta. Se löytyy kartan
sovellusvalikosta.
Reitin ominaisuuksia ovat:

5.6.1 Uusi reitti
Täällä voit lisätä uuden reitin, joka tallennetaan Omat reitit -kohtaan. Voit nimetä reitin
haluamallasi tavalla ja valita värin, jota käytetään reitin karttanäkymässä. Muista painaa
Tallenna tallentaaksesi reitin Omat reitit kohtaan. Kun reitti on tallennettu, määrität sen
määränpääksi.

5.6.2 Reitti informaatio

Näet reittitiedot valitsemalla reitin Omat reitit -kohdasta. Reittitiedot näyttävät reitin pituuden,
ajan ja polttoaineen kokonaiskulutuksen.

5.6.3 Aloita navigaatio
Aseta valittu reitti aktiiviseksi navigointireitiksi. Reitin suunta ja määränpää määritetään
automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan olet menossa ja kuinka kaukana olet reitin
päätepisteistä.

5.6.4 Näytä kartalla / Piilota kartalla
Valitse, haluatko reitin näkyviin vai et.

5.6.5 Muokkaa reittiä

Muokkaa reittiä käynnistää reittieditorin, jonka avulla voit muokata reittipisteitä, reitin väriä ja
nimeä.

5.6.6 Keskitä
Keskitä toiminto keskittää reitin ja loitontaa niin, että koko reitti tulee näkyviin sovelluksessa.

5.6.7 Poista reitti
Poista reitti Omista reiteistä

6 Mittarit

Kojelaudan tietojen näyttämiseen Q -näyttö tarjoaa kaksi erillistä ratkaisua:
1. Mittarit

2. Pienoismittarit-widget, joka näkyy karttanäkymän vasemmalla puolella.
Tämä luku käsittelee Mittarit-sovellusta. Lisätietoja Minimittareista on luvussa 7.
Käynnistä Mittarit-sovellus avaamalla Kotivalikko ja valitsemalla Mittarit.

Mittarit-sovellus
Sovelluksen mittareita ovat esimerkiksi kierrosluku, trimmaustaso, polttoaineen määrä,
syvyys, akun jännite jne...

Jos haluat järjestää sovelluksen hallintamittarit uudelleen kojelaudalta, paina ja pidä aluetta
pohjassa, odota uudelleenjärjestystilan aktivoitumista (muuttuu siniseksi) ja vedä ja siirrä
valittu instrumentti haluttuun paikkaan.
Huomaa, että käytettävissä olevat kentät riippuvat aktivoiduista paketeista, joita veneesi
kokoonpano ja oheislaitteet tukevat. Jos haluat aktivoida lisää sovelluspaketteja, katso Luku
13 Lisäpaketit 13.8.5 .

Mittariston asetukset

Avaa Mittariston asetukset sovelluksen valikkopainikkeesta
yläkulmassa.

sovelluksen oikeassa

Mittarit-valikossa on näkyvyysvalitsimet eri näytöille mittaristossa, jotka voidaan näyttää
koontinäkymässä. Ota näyttö käyttöön näyttääksesi sen, poista käytöstä piilottaaksesi.

Mittareiden asetukset -valikko
Kaikki hallintapaneelin valikosta löytyvät ominaisuudet ovat seuraavat:

Moottori
RPM

Näyttää RPM-tason.

Moottorin lämpötila
Trimmaustaso

Moottorin tunnit

Kuinka monta tuntia moottori on ollut käytössä.

Laturin jännite

Yleensä sama kuin akun jännite.

Trolling

Säädä uistelunopeutta.

Resurssit
Kulutus

Näyttää polttoaineen kulutuksen litroina tunnissa.

Polttoaine

Akun jännite

Ympäristö
Nopeus
Sijainti

Veneen sijainti

Kurssi

Katso, mihin suuntaan veneesi on menossa.

Kompassi
Syvyys

Näyttää veden syvyyden.

Veden lämpötila

Katso veden lämpötila.

Kohdesuunta

Määränpään suunta.

Trippimittari
Nykyinen matka

Tietoja nykyisestä matkastasi.

Matka A

Matkamittari matkalle A.

Matka B

Matkamittari matkalle B.

Määränpäähän

Arvioi tiedot ja kulutuksen määränpäähän.

Asetukset

Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta.

7 Minimittaristo

Tämä luku käsittelee Minimittaristo-widgettiä. Lisätietoja Mittaristo-sovelluksesta, katso Luku
6 Mittaristo-sovellus.
Minimittaristo on tuettu kartassa, kalakaiussa ja tutkassa.
Voit lisätä ja poistaa näkyvistä mittaristossa olevia näyttöjä. Esimerkiksi Kartan sovellusvalikko
ja valitsemalla Mittarit. Lisää tai poista tietoja vaihtopalkkien avulla.

Minimittarit

Minimittarit-paneeli on aina Sovellus-näkymän vasemmassa yläkulmassa.
Jos haluat järjestää sovellusten paikat uudelleen Minimittaristossa, paina aluetta ja pidä sitä
painettuna, odota uudelleenjärjestystilan aktivoitumista ja vedä ja pudota valittu alue
haluamaasi tilaan.
Huomaa, että käytettävissä olevat ohjaimet riippuvat aktivoiduista paketeista, joita veneesi
kokoonpano ja oheislaitteet tukevat. Jos haluat aktivoida lisää sovelluspaketteja, katso Luku

13.8.5 .

8 Kalakaiku

Q Experience on yhteensopiva Raymarinen CP-100 ja Airmar IC-TM90M -kalakaikujen kanssa.
Lisätietoja niiden ominaisuuksista ja niiden käytöstä on osoitteessa www.raymarine.com ja
https://www.airmar.com/. Käynnistä Kalakaiku-sovellus avaamalla Kotivalikko ja valitsemalla
Kalakaiku. Kalakaiku-sovellus koostuu näytön alueesta keskellä, Kalakaiku-säätimet oikeassa
yläkulmassa ja valinnainen Minimittarit-kojelauta vasemmassa yläkulmassa.

Kalakaiku -sovellus

Kalakaiku-valikko

Avaa Kalakaiku-valikko sovelluksen valikkopainikkeesta
yläkulmassa.

9 Tutka

sovelluksen oikeassa

Q Experience on yhteensopiva Raymarinen kalakaiun ja Quantum Radarin kanssa. Lisätietoja
niiden ominaisuuksista on osoitteessa www.raymarine.com.

Käynnistä Tutka-sovellus avaamalla aloitusvalikko ja valitsemalla Tutka. Tutka-sovellus
koostuu näytön alueesta keskellä, tutkaohjaimet oikeassa yläkulmassa ja valinnainen
Minimittaristo vasemmassa yläkulmassa.

Tutka-sovellus

Tutka-valikko

Avaa Tutka-valikko sovelluksen valikkopainikkeesta sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
Huomaa, että tutkan säätöjen muuttaminen muuttaa niitä kaikissa sovelluksen esiintymissä.
Tämä johtuu siitä, että säätö muuttaa laitteen todellista fyysistä käyttäytymistä.

10 Musiikki
Musiikkisovellus toimii veneen ääniasetusten keskeisenä viihdeohjaimena. Täältä voit
kuunnella radiota ja suoratoistaa mediaa ulkoisista laitteista Bluetooth- tai AUX -kaapelin
kautta. Taajuuskorjaimesta voit hienosäätää ääniprofiilia kuuntelumieltymystesi mukaan.
Käynnistä Musiikki -sovellus avaamalla aloitusvalikko ja valitsemalla Musiikki . Musiikki -sovellus
koostuu Soitin -alueesta keskellä ja Musiikki -sovelluksen säätimet oikeassa yläkulmassa.

Musiikki-sovellus
Näkymäikkunan oikeassa yläkulmassa olevista Musiikki-säätimistä löydät:
• Musiikki-valikkopainike
• Suosikit-painike (vain radio) TAI Bluetooth -asetukset

10.1 Musiikkisoitin

Soittimen tiedot-kentässä näkyvät kontekstitiedot, jotka liittyvät aktiiviseen radioasemaan tai
Bluetooth-striimaukseen jne.
Soittimen ohjaustoiminto:
•
•

Edellinen
Toista / keskeytä

•
•
•

Seuraava
Vähennä äänenvoimakkuutta
Lisää äänenvoimakkuutta

10.2 Musiikki-valikko

Avaa Musiikki-valikko sovelluksen valikkopainikkeesta sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
Musiikki-valikosta voit valita:
•
•
•
•

Radio
Bluetooth
AUX
Taajuuskorjain

10.3 Radio ja suosikit

Jos haluat kuunnella radiota, avaa Musiikki -valikko ja valitse asetuksista Radio .
Musiikkisovellus käynnistyy oletusarvoisesti, kun radiotulo on valittu.
Kun kuuntelet radiota, paina "edellinen" ja "seuraava" -painikkeita, kun haluat hakea
automaattisesti muita radioasemia. Mykistä radio tilapäisesti painamalla taukopainiketta.
Jos haluat valita FM- ja DAB-tilojen välillä, katso Ääniasetukset 13.10 .
Kun kuuntelet radiota, voit tallentaa aseman suosikkeihisi nopeaa käyttöä varten. Jos haluat
Suosikit tallentaa nykyisen aseman suosikkeihin, avaa suosikkivalikko painamalla
painiketta. Valitse Suosikit -valikosta vaihtoehto Lisää suosikkeihin . Kun tietty taajuus on
tallennettu suosikiksi, se pysyy luettelossa, kunnes sen suosikkitila on poistettu.
Jos haluat poistaa aseman suosikeista, avaa Suosikit-valikko ja paina asema
kuvaketta poistaaksesi sen suosikkiluettelosta.

-painikkeen

10.4 Bluetooth

Jos haluat kuunnella mediaa Bluetoothin kautta, avaa Musiikki -valikko ja valitse Bluetooth
listasta. Jos laitteesi on kytketty ja valmis toistettavaksi, paina toista joko liitetyssä laitteessa
tai musiikkisovelluksessa.
Voit hallita musiikkia joko Q-näytöstä tai yhdistetystä puhelimesta.
Jos haluat yhdistää uuden laitteen, avaa Bluetooth -sovellus Musiikki-sovellus -valikosta,
paina -painiketta ja valitse sitten Lisää uusi laite . Jos laite on yhdistetty aiemmin, valitse
laite Omat laitteet -luettelosta. Yhdistä laiteluettelosta haluamaasi laitteeseen.

Bluetooth

10.5 AUX

Jos haluat käyttää AUX-tuloa, avaa Musiikki-valikko ja valitse tuloluettelosta AUX-tulo. Liitä
ulkoinen laite Q-näyttöön AUX-kaapelilla ja aloita musiikin tai muun median toisto ulkoisesta
laitteesta. AUX:n avulla äänenvoimakkuus on ainoa mahdollinen säätö, jonka voit tehdä Qnäytöstä. Huomaa, että Q-näytön äänenvoimakkuutta ei ole liitetty ulkoisen laitteen
äänenvoimakkuuteen, joten ulkoisten laitteiden oman äänenvoimakkuuden säätäminen
saattaa olla tarpeen.

10.6 Taajuuskorjain

Säädä äänilähteen yksittäisten taajuuksien äänenvoimakkuutta taajuuskorjaimella. Voit säätää
taajuuksia vaihtopalkkeilla. Nollaa painikkeella voit palauttaa arvot oletusasentoon.
Taajuuskorjain löytyy Musiikki-valikosta.

11 Sää

Sää-sovellus tarjoaa reaaliaikaisia sääennusteita seuraavalle 12 tunnille AccuWeatherin
säätietojen perusteella. Käynnistä Sää-sovellus avaamalla Kotivalikko ja valitsemalla Sää. Sääsovellus koostuu välilehtiluettelosta vasemmalla ja sisältöalueesta oikealla. Sää on
apuohjelma, joka avautuu nykyisen näkymän päälle. Sulje Weather -sovellus ja palaa
edelliseen näkymään painamalla (X) -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Sää-sovellus

12 Info
Info-apuohjelmasovelluksessa on kaikki veneen, moottorin ja Q-näytön olennaiset oppaat –
myös tämä opas. Se sisältää myös julkaisutietoja, ohjelmistolisenssejä ja tukitietoja.

Käynnistä Info-sovellus avaamalla aloitusvalikko ja valitsemalla Info. Info-sovellus koostuu
välilehtiluettelosta vasemmalla ja Sisältöalueella oikealla.

Info on apuohjelma, joka avautuu nykyisen näkymän päälle. Sulje Info -sovellus ja palaa
edelliseen näkymään painamalla (X) -painiketta oikeassa yläkulmassa.
Vasemmanpuoleisessa välilehtiluettelossa on kaikki saatavilla olevat oppaat ja muut tiedot.
Paina ja valitse välilehtiluettelosta opas, jota haluat tarkastella.
Oikealla oleva Sisältö-alue näyttää valitun oppaan sisällön. Navigoi oppaan sisältöä oppaan
ohjaimilla.

13 Asetukset
Asetuksista voit muokata ja säätää Q-näytön toimintoihin liittyviä ominaisuuksia. Jos joudut
jossain vaiheessa palauttamaan tehdasasetukset, valitse Tehdasasetusten palautus 13.11 .
Se löytyy Asetukset-valikon alareunasta Käynnistä Asetukset -sovellus avaamalla
aloitusvalikko ja valitsemalla Asetukset.
Asetukset-sovellus koostuu välilehtiluettelosta vasemmalla ja sisältöalueesta oikealla.
Asetukset on apuohjelma, joka avautuu nykyisen näkymän päälle. Sulje Asetukset-sovellus
ja palaa edelliseen näkymään painamalla (X) -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Asetukset-sovellus
Vasemmanpuoleisessa välilehtiluettelossa on kaikki käytettävissä olevat asetusluokat. Paina
valitaksesi välilehtiluettelosta luokka, jota haluat tarkastella.
Oikealla oleva Sisältöalue näyttää valitun luokan käytettävissä olevat asetukset.

13.1 Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetukset sisältävät kaikki Q-näyttöön liittyvät tekniset tiedot.

Järjestelmäasetukset

13.1.1 Järjestelmän tiedot
Järjestelmätiedot -osion avulla voit tarkistaa Q-näytön sarjanumeron, ohjelmistoversion ja
muut tekniset tiedot.

13.1.2 Kieli

Valitse Q-näytön kieli. Se voidaan vaihtaa toiseen milloin tahansa. Huomaa, että kielen
vaihtaminen käynnistää kaikki avoimet sovelluksesi uudelleen.

13.1.3 Aikaero/automaattinen aikavyöhyke

Aikavyöhyke päivitetään automaattisesti Internetistä. Voit kytkeä automaattisen toiminnon
päälle/pois kytkinpalkin avulla.

13.1.4 Esittelytila

Esittelytila on tarkoitettu vain Q-näytön esittelyyn. Esittelytila käyttää esiasetettua GPS- ja
moottoritietoja osoittaakseen, miltä Q Experience näyttää käytössä.

13.1.5 Näytä QR -koodi

Täältä löydät QR-koodin, jota tarvitset yhdistääksesi matkapuhelimesi Q-näyttöön.

13.2 Käyttäjät
Uusi Q Experience esittelee käyttäjät, joiden avulla voit helposti vaihtaa tallennettujen
asetusten ja näkymien välillä. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos sinulla on useampi kuin yksi
kippari, joilla on erilaiset mieltymykset.
Tärkeä!
• Käyttäjä liittyy vain asetuksiin ja näkymiin
• Mukautetut näkymät ja asetukset tallennetaan vain tällä hetkellä aktiiviselle käyttäjälle
• Kun luot uuden käyttäjän, asetukset ja näkymät kopioidaan aktiiviselta käyttäjältä
• Käyttäjän poistaminen poistaa kaikki siihen liittyvät näkymät ja asetukset
• Jos poistat viimeisen olemassa olevan käyttäjän, sen tilalle tulee Q Experience -käyttäjä,
jolla on tehdasasetukset ja näkymät.

Käyttäjät

13.2.1 Vaihda käyttäjä
Paina Nykyinen käyttäjä -painiketta. Valitse luettelosta käyttäjä, jota haluat käyttää.
13.2.2 Luo käyttäjä
Paina Uusi käyttäjä -painiketta. Kirjoita käyttäjän nimi ja paina enter. Uusi käyttäjä on nyt

luotu. Asetukset ja näkymät näkyvät käyttäjältä, joka oli käytössä uuden käyttäjän luomisen
yhteydessä.
Asetusten muuttaminen ja uusien näkymien luominen vaikuttaa vain aktiiviseen käyttäjään.

13.2.3 Poista käyttäjä

Jos haluat poistaa profiilin, muuta ensin profiili aktiiviseksi profiiliksi. Kun olet muuttanut,
poista käytössä oleva profiili valitsemalla Poista nykyinen käyttäjä. Tämä toiminto poistaa

aktiivisen profiilin ja kaikki siihen liittyvät näkymät ja asetukset. HUOMAUTUS: Tätä ei voi
peruuttaa!

13.3 Näyttöasetukset
Näyttöasetukset sisältävät Q-näyttöruudun ja käyttöliittymän säätöjä.

Näyttöasetukset

13.3.1 Kätisyys

Valitse, mille puolelle sivupalkki ja kotivalikko sijoitetaan.

13.3.2 Näytön kirkkaus

Automaattinen näytön kirkkaus on oletuksena päällä. Kirkkauden säätäminen säätää
automaattisen kirkkauden yleistä tasoa.
Kun näytön automaattinen kirkkaus on POIS PÄÄLTÄ, kirkkauden säätäminen pitää sen
kiinteänä säädettyyn arvoon.
Valitse Manuaalinen näytön kirkkaus säätääksesi kirkkautta itse vaihtopalkilla.

13.3.3 Teema

Valitse Q-näytön väriteema Näyttöasetuksista. Q Experience tarjoaa käyttöliittymään erilaisia
väriteemoja:
•
•
•
•

Tumma
Vaalea
Hiekka
Yö

13.3.4 Tekstin koko

Säädä tekstin kokoa näyttöasetuksista vaihtopalkilla.

13.4 Navigointiasetukset
Navigointiasetukset sisältävät kaiken GPS:ään ja navigointitietoihin liittyvän.

Navigointiasetukset

13.4.1 GPS-tiedot

Tarkista GPS-tiedot, satelliitin SNR ja sijaintitiedot navigointiasetuksista.

13.4.2 GPS-lähde

Voit valita GPS-lähteen navigointiasetuksista. Valitse GPS -lähteeksi joko sisäinen tai NMEA.

13.4.3 Jälken pituus

Säädä karttasovelluksessa näkyvää jäljen pituutta.

13.5 Wi-Fi
Wi-Fi:n avulla voit liittyä käytettävissä oleviin verkkoihin tai jakaa oman verkon muille laitteille
Jaetun verkon kautta.

Wi-Fi asetukset

13.5.1 Wi-Fi ON/OFF
Kytke Wi-Fi päälle/pois päältä Wi-Fi-asetusten vaihtopalkilla.
Kun Wi-Fi on päällä, näet käytettävissä olevat verkot ja muodostat automaattisesti
yhteyden suojattuun verkkoon, johon olet aiemmin muodostanut yhteyden.
13.5.2 Verkko
Tarkista käytettävissä olevat verkot ja muodosta yhteys niihin Wi-Fi-asetuksista. Wi-Fiyhteyden on oltava päällä.
13.5.3 Verkon jakaminen ON/OFF
Kytke Verkon jakaminen päälle/pois päältä Wi-Fi-asetusten palkista. Huomaa, että Wi-Fiyhteyden on oltava päällä, jotta voit jakaa verkon.
13.5.4 Jaetun verkon nimi SSID
Jaetun verkon nimi SSID on nimi, jonka muut laitteet näkevät, kun etsivät verkkoja.
13.5.5 Jaetun verkon salasana
Jaetun verkon salasana on salasana, joka sinun on syötettävä laitteeseen, jotta jaettu
verkko aktivoituu. Valitse ja vaihda salasanasi valitsemalla Jaetun verkon salasana Wi-Fiasetuksista.

13.6 Bluetooth
Bluetoothin avulla voit yhdistää ja suoratoistaa mediaa ulkoisista laitteista Q-näyttöön.

Bluetooth asetukset

13.6.1 Bluetooth-kytkin

Kytke Bluetooth päälle/pois päältä Bluetooth-asetusten vaihtopalkilla.

13.6.2 Laitteet

Tarkasta käytettävissä olevat laitteet ja muodosta yhteys Bluetoothin avulla. Painamalla
Laitteet-painiketta näet kaikki laitteet, jotka on aiemmin liitetty Q-näyttöön.

13.6.3 Laitteen nimi

Laitteen nimi on nimi, jonka muut laitteet näkevät Q-näytössäsi, kun etsit laitteita
Bluetoothin kautta.

13.6.4 Q Remote

Täällä voit liittää Q-näytön Q-kaukosäätimeen.

13.7Mobiilidatan asetukset

13.7 Mobiilidatan asetukset
Mobiilidatan asetuksissa voit lisätä mukautetun APN:n.

13.8 Veneen asetukset
Veneen asetukset sisältävät kaiken, mikä koskee veneen kokoonpanoa, lisäpaketteja ja
digitaalikytkintä.

Veneen asetukset

13.8.1 Moottorien määrä

Aseta veneen moottoreiden määrä Venekohtaisista asetuksista . Valitse yksi tai kaksi
moottoria.

13.8.2 Veneen syväys

Veneen syväys moottoreineen vaikuttaa automaattiseen reititykseen. Aseta oikea veto
vaihtopalkilla, jotta veneily olisi turvallisempaa.

13.8.3 Veneen leveys ja korkeus

Aseta veneen leveys ja korkeus veneasetuksista, jotta veneily olisi turvallisempaa.

13.8.4 Polttoaineen tason vakautus

Polttoainetason vakautus tasoittaa nopeat muutokset polttoaineen tason lukemassa, varsinkin
kovassa aallokossa. Aseta vakautus päälle/pois kytkinpalkin avulla.

13.8.5 Lisäpakkaukset

Lisäpaketit sisältävät valinnaisia sovelluspaketteja, jotka voidaan aktivoida tai olla
aktivoimatta veneen valmistajan tehdasasetuksista riippuen. Näitä paketteja ovat esimerkiksi:
Ääni, Uisteluohjaimet, Kalakaiku ja Tutka.

13.8.6 Polttoainetankin tilavuus

Polttoainesäiliön tilavuus on veneen polttoainesäiliön tai -säiliöiden kokonaistilavuus.

13.8.7 Polttoaineanturin 1 ja 2 tulo

Valitse oikeat polttoaineanturin tulot veneen asetuksista:
•
•
•
•

None
A
E
NMEA

13.8.8 Trimmin kalibrointi ja nopeuden päivitysväli

Täällä voit säätää moottorin alimpaan asentoon trimmin kalibroinnin avulla. Voit myös säätää
nopeuden päivitysvälin seuraavasti:
•
•
•
•

Hyvin hidas
Hidas
Normaali
Nopea

13.9 Yksikön asetukset
Yksikköasetusten avulla voit muuttaa eri laitteita, navigointitietoja jne...

Yksikköasetukset

13.9.1 Päivämäärämuoto

Valitse päivämäärän muoto yksikön asetuksista:
•
•
•
•

DD.MM.YY
DD.MM.YYYY
MM.DD.YY
MM.DD.YYYY

13.9.2 Etäisyys

Valitse etäisyysyksiköiden muoto:
•
•

Metrit (m, km)
Merimaili (NM)13.9.3 Nopeus

Valitse nopeusyksiköiden muoto:
•
•
•
•

Solmut (kn)
Mailia tunnissa(Mph)
Kilometriä tunnissa (Km/h)
Metriä sekunnissa(m/s)

13.9.4 Syvyys

Valitse syvyysyksiköiden muoto:
•
•
•

Metrit (m)
Jalat (ft)
Syli (fath)

13.9.5 Lämpötila

Valitse lämpötilayksiköiden muoto:
•
•

Celsius (°C)
Fahrenheit (°F)

13.9.6 Tilavuus

Valitse tilavuusyksiköiden muoto:
•
•

Litrat (L)
Gallonat (gal)

13.9.7 Sijainti

Valitse paikkatietojen muoto:
•
•
•

Desimaaliset asteet(DD)
Minuutit ja sekunnit (DMS)
Desimaaliminuutit (DMM)

13.10 Ääniasetukset
Ääniasetusten avulla voit hallita äänenvoimakkuutta, säätää taajuuskorjainta, vaihtaa
radiotilaa FM- ja DAB -välillä ja säätää vyöhykkeen äänenvoimakkuutta.

Ääniasetukset

13.10.1 Äänenvoimakkuus

Säädä äänen ulostulon äänenvoimakkuutta.

13.10.2 Aktivoi äänenvoimakkuuden alueet
13.10.3 Alue 1 & 2 äänenvoimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta kahdella eri alueella.

13.10.4 Taajuuskorjain

Säädä taajuuskorjainta hienosäätääksesi ääniprofiilia kuuntelumieltymystesi mukaan.

13.10.5 Radio mode

Valitse radion FM- tai DAB-tila.

13.11 Järjestelmän palautus
Järjestelmän palautus mahdollistaa Q-näytön tehdasasetusten palauttamisen.
HUOMAUTUS: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa. Kaikki tallennetut tiedot: asetukset, näkymät,
paikat, reitit ja lokit poistetaan.
Järjestelmän palautus on Asetukset-sovelluksen viimeinen välilehti.

14 Q-mobiilisovellus

Liitä puhelin Q-näyttöön järjestelmäasetuksista käyttämällä siellä olevaa QR-koodia. Katso
lisätietoja luvusta 13.1.5 Näytä QR-koodi.
Q Mobile App on ilmainen mobiilisovellus, joka vie Q-kokemuksesi uudelle tasolle
lisäominaisuuksien ja veneilytietojen kanssa. Lataa Q Experience -mobiilisovellus puhelimesi
sovelluskaupasta.
Q-mobiilisovelluksella saat:
• Guard-ominaisuus, joka pitää veneemme turvassa laiturissa
• Veneilytiedot mukanasi 24/7
◦ Tarkista akun ja polttoaineen taso, tarkista veneen sijainti ja lokikirja.
Pidä vene turvassa mobiilisovelluksen Guard-ominaisuuden avulla. Se hälyttää, jos veneesi
esim. täyttyy vedellä tai varastetaan. Voit nähdä veneesi tilan puhelimestasi riippumatta siitä,
missä olet.
Voit myös ohjata veneen lämmitystä Q-sovelluksella. Lämmitin voidaan myös kytkeä päälle
sovelluksesta etänä, joten voit astua suoraan lämpimään veneeseen saapuessasi satamaan. Q
Experience on integroitu Wallas Boat -lämmittimiin.
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