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Capítulo 1: Informações importantes
Aviso: Instalação e operação do produto
• Este produto deve ser instalado e operado de acordo com as instruções
fornecidas. A falha em fazê-lo pode resultar em lesões corporais, danos ao
barco e/ou um baixo desempenho do produto.

• A Raymarine recomenda a instalação certificada por um instalador aprovado
pela Raymarine. Uma instalação certificada é qualificada para benefícios de
garantia do produto aperfeiçoados. Entre em contato com o revendedor
da Raymarine para obter mais detalhes e consulte o documento de garantia
separado embalado com seu produto.

Aviso: Garanta uma navegação segura
Esse produto tem como objetivo apenas auxiliar na navegação e nunca deve ser
utilizado em detrimento ao julgamento sensato do piloto. Apenas os avisos e
gráficos oficiais do governo para os navegantes contém todas as informações
atualizadas necessárias para uma navegação segura, e o capitão é responsável
por seu uso consciente. O usuário é responsável por utilizar os avisos e cartas
oficiais do governo para os navegantes, o cuidado e as habilidades de navegação
adequadas ao operar este e qualquer outro produto da Raymarine.

Renúncias
A Raymarine não garante que esse produto esteja livre de erros ou que seja compatível com
produtos fabricados por qualquer pessoa ou entidade que não a Raymarine.
Este produto usa dados de carta digital e informações eletrônicas dos Sistemas de Satélite de
Navegação Global (Global Navigation Satellite Systems - GNSS) que podem conter erros. A
Raymarine não garante a exatidão dessas informações, e você é alertado de que erros nessas
informações podem causar mau funcionamento do produto. A Raymarine não é responsável por
danos ou ferimentos causados pelo seu uso ou inabilidade ao usar o produto, pela interação do
produto com produtos fabricados por outros, ou por erros em dados de carta ou informações
utilizadas pelo produto e fornecidas por terceiros.
Esse produto suporta cartas eletrônicas fornecidas por provedores terceirizados que podem ser
integradas ou armazenadas em um cartão de memória. O uso de tais cartas está sujeito ao Acordo
de Licença de Usuário Final do fornecedor.

Exposição a RF
Esse equipamento cumpre os limites de exposição à RF da FCC/IC para exposição da população
geral/não controlada. A antena de LAN sem fio/Bluetooth é instalada atrás da face dianteira do visor.
Esse equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 1 cm (0,39 pol.) entre o
dispositivo e o corpo. Este transmissor não deve ser posicionado ao lado nem operar junto com
qualquer outra antena ou transmissor, exceto de acordo com os procedimentos do produto de
transmissor múltiplo da FCC.

Declaração de conformidade (Parte 15.19)
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita
às duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa

provocar operação indesejada.
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Declaração de Interferência da FCC (Parte 15.105 (b))
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em
uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência
e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial
às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma
instalação em particular. Se esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção de
rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é
incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:
1. Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
2. Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
3. Conectar o equipamento em uma saída em um circuito diferente daquele ao qual o receptor

está conectado.
4. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico no Canadá
Esse dispositivo cumpre as normas de RSS isentas de licença.
A operação está sujeita às duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência; e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa provocar

operação indesejada do dispositivo.
Esse aparelho digital da Classe B está em conformidade com o ICES-003 Canadense.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(Français)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter

son fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Aprovações japonesas
Na faixa de frequência usada para esse dispositivo, as estações de rádio do campus (estações de
rádio que requerem uma licença) e as estações de rádio de baixa potência especificadas (estações
de rádio que não requerem uma licença) para estações de rádio amador e identificação móvel
(estações de rádio que requerem uma licença) usadas em setores com fornos de micro-ondas,
dispositivos de equipamentos, médicos e científicos e linha de produção de outras fábricas também
são operadas.
1. Antes de usar esse dispositivo, certifique-se de que as estações de rádio do campus e as

estações de rádio de baixa potência especificadas para identificação móvel e estações de rádio
amador não estejam sendo operadas nas proximidades.

2. Se houver qualquer interferência prejudicial a estações de rádio do campus para identificação
móvel causada por este dispositivo, altere imediatamente a frequência usada ou pare a
transmissão de ondas de rádio e então consulte as medidas para evitar interferência (como
instalação de partições) pelas informações de contato abaixo.
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3. Além disso, quando estiver com problemas, como no caso de interferência prejudicial às
estações de rádio de baixa potência especificadas para identificação móvel ou estações de
rádio amador causadas por este dispositivo, consulte as seguintes informações de contato.

Informações de contato: entre em contato com seu revendedor local autorizado Raymarine.

Declaração de conformidade
A FLIR Belgium BVBA declara que os tipos de equipamentos de rádio Axiom com telas
multifuncionais, com números de peça E70363, E70363–DISP, E70364, E70364–01, E70364–02,
E70364–DISP, E70365, E70365–03, E70365–DISP, E70366, E70366–DISP, E70367, E70367–02,
E70367–03, E70367–DISP, E70368, E70368–DISP, E70369, E70369–03, E70369–DISP, estão em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio.
O certificado de Declaração de Conformidade original pode ser visualizado na página do produto
relevante em www.raymarine.com/manuals.

Declaração de conformidade
O FLIR Belgium BVBA declara que os tipos de equipamentos de rádio Axiom Pro com telas
multifuncionais, com números de peça E70371, E70481, E70372, E70482, E70373, E70483, estão em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio.
O certificado de Declaração de Conformidade original pode ser visualizado na página do produto
relevante em www.raymarine.com/manuals.

Descarte do produto
Descarte este produto de acordo com a Diretiva WEEE.

A Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Lixo Elétrico e Equipamentos
Eletrônicos) exige a reciclagem de lixo e equipamentos eletrônicos.

Registro de garantia
Para registrar a propriedade do seu produto Raymarine, visite www.raymarine.com e registre-se
on-line.
É importante registrar seu produto para obter todos os benefícios da garantia. A embalagem de sua
unidade contém uma etiqueta com código de barras indicando o número de série da unidade. Este
número de série será necessário ao registrar seu produto on-line. Você deve guardar a etiqueta
para referência futura.

Precisão técnica
Segundo nosso conhecimento, as informações nesse documento estavam corretas no momento
de sua criação. Entretanto, a Raymarine não pode aceitar a responsabilidade por qualquer
imprecisão ou omissão que ele possa conter. Além disso, nossa política de aprimoramento contínuo
pode alterar as especificações sem qualquer notificação. Assim, a Raymarine não pode aceitar
a responsabilidade por qualquer diferença entre o produto e o documento. Consulte o website
da Raymarine (www.raymarine.com) para garantir que possui as versões mais atualizadas da
documentação para o seu produto.
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2.1 Produtos aplicáveis
Este documento se aplica aos seguintes produtos:

Displays multifuncionais (MFD) Axiom™
Número do
produto Nome Descrição
E70363 Axiom™ 7 Unidade MFD de GPS sem sonda de

7 pol.
E70363–DISP Axiom™ 7 Unidade MFD de GPS sem sonda de

7 pol. (fornecido somente com o kit
de montagem traseiro)

E70364 Axiom™ 7 DV Unidade MFD de 7 pol. com módulo
de sonar DownVision™ integrado

E70364–01 Axiom™ 7 DV (incluindo transdutor de
popa CPT–S)

Unidade MFD de 7 pol. com módulo
de sonar DownVision™ integrado

E70364–02 Axiom™ 7 DV (incluindo transdutor de
popa CPT–100DVS)

Unidade MFD de 7 pol. com módulo
de sonar DownVision™ integrado

E70364–DISP Axiom™ 7 DV MFD de 7 pol. com módulo de sonar
DownVision™ integrado (fornecido
somente com o kit de montagem
traseiro)

E70365 Axiom™ 7 RV 3D MFD de 7 pol. com módulo de sonar
3D RealVision™ integrado

E70365–03 Axiom™ 7 RV 3D (incluindo transdutor
de popa RV–100)

MFD de 7 pol. com módulo de sonar
3D RealVision™ integrado

E70365–DISP Axiom™ 7 RV 3D Unidade MFD de 7 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado
(fornecido somente com o kit de
montagem traseiro)

E70366 Axiom™ 9 Unidade MFD de GPS sem sonda de
9 pol.

E70366–DISP Axiom™ 9 Unidade MFD de GPS de 9
pol. (fornecido somente com o kit de
montagem traseiro)

E70367 Axiom™ 9 RV 3D Unidade MFD de 9 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado

E70367–02 Axiom™ 9 RV 3D (incluindo transdutor
de popa CPT–100DVS)

Unidade MFD de 9 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado

E70367–03 Axiom™ 9 RV 3D (incluindo transdutor
de popa RV–100)

Unidade MFD de 9 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado

E70367–DISP Axiom™ 9 RV 3D Unidade MFD de 9 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado
(fornecido somente com o kit de
montagem traseiro)

E70368 Axiom™ 12 Unidade MFD de GPS sem sonda de
12 pol.

E70368–DISP Axiom™ 12 Unidade MFD de GPS sem sonda de
12 pol. (fornecido somente com o kit
de montagem traseiro)

E70369 Axiom™ 12 RV 3D Unidade MFD de 12 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado
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Número do
produto Nome Descrição
E70369–03 Axiom™ 12 RV 3D (incluindo transdutor

de popa RV–100)
Unidade MFD de 12 pol. com módulo
de sonar 3D RealVision™ integrado

E70369–DISP Axiom™ 12 RV 3D MFD de 12 pol. com módulo de sonar
3D RealVision™ integrado (fornecido
somente com o kit de montagem
traseiro)

Displays multifuncionais Axiom™ Pro
Número do produto Nome Descrição
E70371 Axiom™ Pro 9 RVX MFD de 9 pol. com RealVision™ 3D

integrado e módulo de sonar de 1 kW.
E70481 Axiom™ Pro 9 S MFD de 9 pol. com módulo de sonar

integrado de 600 W.
E70372 Axiom™ Pro 12 RVX MFD de 12 pol. com RealVision™ 3D

integrado e módulo de sonar de 1 kW.
E70482 Axiom™ Pro 12 S MFD de 12 pol. com módulo de sonar

integrado de 600 W.
E70373 Axiom™ Pro 16 RVX MFD de 16 pol. com RealVision™ 3D

integrado e módulo de sonar de 1 kW.
E70483 Axiom™ Pro 16 S MFD de 16 pol. com módulo de sonar

integrado de 600W.
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2.2 Transdutores compatíveis para MFDs Axiom™
Dependendo da sua variante de MFD, é possível conectar os seguintes tipos de transdutores
diretamente ao MFD:
Axiom DV (Usando conexão de 9 pinos)
• Transdutores DownVision™
• Transdutores de feixe cônico CHIRP que utilizam o conector DownVision™ de nove pinos.
• Outros transdutores podem ser conectados usando os cabos adaptadores disponíveis. Consulte
o para uma lista de cabos adaptadores disponíveis. Consulte o site da Raymarine® para ver os
transdutores compatíveis: www.raymarine.com/transducers.

Axiom DV (Usando conexão de 25 pinos)
• Transdutores RealVision™ 3D
• Transdutores DownVision™ usando cabos adaptadores disponíveis. Consulte o para uma lista
de cabos adaptadores disponíveis.

• Transdutores de feixe cônicos CHIRP usando cabos de adaptador disponíveis. Consulte o para
uma lista de cabos adaptadores disponíveis.

• Transdutores não CHIRP podem ser conectados usando os cabos adaptadores disponíveis.
Consulte o para uma lista de cabos adaptadores disponíveis. Consulte o site da Raymarine® para
ver os transdutores compatíveis: www.raymarine.com/transducers.

Axiom Chartplotter
Somente as variantes do Axiom Chartplotter requerem um módulo de sonar em rede para habilitar o
Sonar.
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2.3 Transdutores compatíveis – MFDs Axiom™ Pro
Dependendo da sua variante de MFD, é possível conectar os seguintes tipos de transdutores
diretamente ao MFD:
Axiom Pro S:
• Transdutores de feixe cônico CHIRP CPT-S que utilizam o conector DownVision™ de nove pinos.
Axiom Pro RVX – conexão RV:
• Transdutores RealVision™ 3D
• Transdutores DownVision™
• Transdutores não CHIRP podem ser conectados usando os cabos adaptadores
disponíveis. Consulte o site da Raymarine® para ver os transdutores compatíveis:
www.raymarine.com/transducers.

Axiom Pro RVX — conexão X:
• Transdutores de 1kW. Consulte o site da Raymarine® para ver os transdutores compatíveis:
www.raymarine.com/transducers.

• Outros transdutores usando cabos adaptadores disponíveis.

Transdutores RealVision
Os transdutores listados a seguir podem ser conectados diretamente a MFDs da variante RealVision™
3D.
Número do
produto Transdutor Montagem Descrição
A80464 Em trave Transdutor de plástico

RV-100 RealVision™ 3D

A80465 Através do casco Transdutor único RV-200
RealVision™ 3D Bronze 0°

A80466 Através do casco Transdutor de porto de
par dividido RV-212P
RealVision™ 3D Bronze
12°

A80467 Através do casco Transdutor a estibordo
de par dividido RV-212S
RealVision™ 3D Bronze
12°

A80468 Através do casco Transdutor de porto de
par dividido RV-220P
RealVision™ 3D Bronze
20°

A80469 Através do casco Transdutor a estibordo
de par dividido RV-220S
RealVision™ 3D Bronze
20°
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Transdutores DownVision™
Os transdutores listados a seguir podem ser conectados diretamente a MFDs da variante
DownVision™ (DV). Um adaptador é necessário para a conexão a MFDs da variante RealVision™ (RV).
Número do produto Transdutor Montagem Descrição
A80351 Em trave CPT-100DVS plástico

(substituição do
A80270 CPT-100)

A80277 Através do casco CPT-110 plástico

A80271 Através do casco CPT-120 bronze

Transdutores de feixe cônico CHIRP (usando o conector do tipo
DownVision™)
Os transdutores listados abaixo podem ser conectados diretamente a MFDs DownVision™ (DV)
variantes ou através de um cabo adaptador a MFDs RealVision™ (RV), RealVision™ + 1kW (RVX)
e Sonar (S) variantes.
Transdutores CPT-S usam tecnologia de sonar CHIRP para produzir um feixe sonar de forma cônica.

Observação: Os transdutores CPT-S NÃO oferecem os recursos do DownVision™.

Número do produto Transdutor Montagem Descrição
E70342 Em trave CPT-S plástico

E70339 Através do casco CPT-S plástico com
elemento angulado
em 0°
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Número do produto Transdutor Montagem Descrição
A80448 Através do casco CPT-S plástico com

elemento angulado
em 12°

A80447 Através do casco CPT-S plástico com
elemento angulado
em 20°

A80446 Através do casco CPT-S bronze com
elemento angulado
em 0°
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Número do produto Transdutor Montagem Descrição
E70340 Através do casco CPT-S bronze com

elemento angulado
em 12°

E70341 Através do casco CPT-S bronze com
elemento angulado
em 20°
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2.4 Peças fornecidas - Axiom 7
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70363, E70364 e E70365.

1. MFD (fornecido com base para suporte)
2. Base de suporte
3. 2 x parafusos para base
4. Tampa frontal
5. Gaxeta de montagem no painel para superfície/montagem embutida
6. 4 x parafusos de rosca M5x58
7. 4 x porcas borboleta M5
8. Embalagem da documentação
9. Cabo de alimentação/NMEA 2000 (com cabo de alimentação de 1,5 m (4,92 pés) e cabo NMEA

2000 de 0,5 m (1,64 pé)).
E70364–01 também é fornecido com um transdutor de popa CPT-S e os encaixes associados.
E70364–02 também é fornecido com um transdutor de popa DownVision™ CPT-100DVS e os
encaixes associados.
E70365–03 também é fornecido com um transdutor RealVision™ 3D RV-100 e os encaixes
associados.
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2.5 Peças fornecidas - Axiom 7 (DISP)
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70363-DISP, E70364-DISP
e E70365-DISP.

1. MFD
2. 2 x suportes de montagem traseiros
3. Tampa frontal — Montagem de superfície
4. Gaxeta de montagem no painel para superfície/montagem embutida
5. 4 x parafusos de rosca M5x58
6. 4 x porcas borboleta M5
7. Embalagem da documentação
8. Cabo de alimentação em ângulo direito/NMEA 2000 (com cabo de alimentação de 1,5 m (4,92

pés) e cabo NMEA 2000 de 0,5 m (1,64 pé)).
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2.6 Peças fornecidas - Axiom 9 e 12
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70366, E70367, E70368
e E70369.

1. MFD
2. Base de suporte
3. 2 x botões de munhão
4. Tampa frontal
5. Gaxeta de montagem no painel para superfície/montagem embutida
6. Suportes de montagem traseira:

a. fornecidos com MFD de 9 pol.
b. fornecidos com MFD de 12 pol.

7. Embalagem da documentação
8. Cabo de alimentação/NMEA 2000 (com cabo de alimentação de 1,5 m (4,92 pés) e cabo NMEA

2000 de 0,5 m (1,64 pé)).
9. 4 x parafusos de rosca M5x58
10. 4 x porcas borboleta M5
E70367–02 também é fornecido com um transdutor DownVision™ CPT-100DVS e os encaixes
associados.
E70367–03 também é fornecido com um transdutor RealVision™ 3D RV-100 e os encaixes associados.
E70369–03 também é fornecido com um transdutor RealVision™ 3D RV-100 e os encaixes
associados.
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2.7 Peças fornecidas - Axiom 9 e 12 (DISP)
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70366–DISP,
E70367–DISP, E70368–DISP e E70369–DISP.

1. MFD
2. Gaxeta de montagem no painel para superfície/montagem embutida
3. Tampa frontal
4. 4 x parafusos de rosca M5x58
5. 4 x porcas borboleta M5
6. Suportes de montagem traseira:

a. fornecidos com MFD de 9 pol.
b. fornecidos com MFD de 12 pol.

7. Embalagem da documentação
8. Cabo de alimentação em ângulo direito/NMEA 2000 (com cabo de alimentação de 1,5 m (4,92

pés) e cabo NMEA 2000 de 0,5 m (1,64 pé)).
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2.8 Peças fornecidas – Axiom Pro 9 e 12
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70371, E70481, E70372
e E70482.

1. Axiom Pro MFD
2. Peças do painel frontal e teclado superior
3. Gaxeta de montagem no painel
4. Tampa frontal
5. Suporte de munhão
6. 2 x botões de munhão
7. Dispositivos de fixação (4 parafusos de cabeça de lentilha M4 x 40, 4 porcas Nylock M4 e

4 arruelas M4)
8. Parafuso M3x5, arruela de mola M3 e terminal de crimpagem M3 (para conexão de aterramento

opcional)
9. Cabo reto de energia/vídeo/NMEA 0183 de 1,5 m (4,92 pés)
10. Embalagem da documentação
11. Cabo de rede RayNet 2 m (6,6 pés)
12. Cabo adaptador de SeaTalkng ™ para DeviceNet
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2.9 Peças fornecidas – Axiom Pro 16
As peças listadas são fornecidas com os seguintes números de produto: E70373 e E70483.

1. Axiom Pro MFD
2. Peças do painel frontal e teclado superior
3. Gaxeta de montagem no painel
4. Tampa frontal
5. Embalagem da documentação
6. Cabo adaptador de SeaTalkng ™ para DeviceNet
7. Dispositivos de fixação (4 parafusos de cabeça de lentilha M4 x 40, 4 porcas Nylock M4 e

4 arruelas M4)
8. Cabo reto de energia/vídeo/NMEA 0183 de 1,5 m (4,92 pés)
9. Parafuso M3x5, arruela de mola M3 e terminal de crimpagem M3 (para conexão de aterramento

opcional)
10. Cabo de rede RayNet 2 m (6,6 pés)
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Capítulo 3: Instalação

Conteúdos do capítulo
• 3.1 Seleção do local na página 30
• 3.2 Opções de montagem — Axiom na página 39
• 3.3 Montagem em superfície e embutida do Axiom 7 na página 41
• 3.4 Montagem em superfície ou embutida usando o kit de montagem traseira na página 43
• 3.5 Opções de montagem — Axiom Pro na página 45
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3.1 Seleção do local
Cuidado: Requisitos da superfície de montagem
Este produto é pesado. Para evitar danos em potencial ao produto e/ou à sua
embarcação, observe o seguinte ANTES de instalar o produto:

• Consulte as informações sobre peso fornecidas na especificação técnica para
este produto e garanta que a superfície de montagem seja adequada para
suportar o peso.

• Se a superfície de montagem não for adequada para o peso do produto, você
pode precisar reforçá-la.

• Se estiver em dúvida, consulte um profissional de instalação de equipamentos
marinhos para obter mais assistência.

Aviso: Desligue a fonte de alimentação
Verifique se a fonte de alimentação da embarcação está DESLIGADA antes de
iniciar a instalação desse produto. NÃO conecte ou desconecte o equipamento
com a energia ligada, a menos que seja instruído neste documento.

Aviso: Potenciais origens de incêndio
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado em ambientes
perigosos/inflamáveis. NÃO instale em um ambiente perigoso/inflamável (como a
sala de motores ou próximo aos tanques de combustível).

Requisitos gerais de localização
Ao selecionar um local para o produto, é importante considerar diversos fatores.
Os principais fatores que podem afetar o desempenho do produto são:
• Ventilação — Para assegurar o fluxo de ar adequado:
– Garanta que o produto esteja montado em um compartimento de tamanho adequado.
– Garanta que os orifícios de ventilação não estejam obstruídos. Permita a separação adequada
de todo o equipamento.

Quaisquer requisitos específicos de cada componente do sistema são fornecidos mais adiante
neste capítulo.

• Superfície de montagem — Assegure que o produto esteja apoiado de forma adequada em uma
superfície segura. Não instale as unidades nem faça furos em locais que possam danificar a
estrutura da embarcação.

• Cabeamento — Garanta que o produto seja montado em um local que permita passar, apoiar e
conectar os cabos adequadamente:
– Raio de curvatura mínimo de 100 mm (3,94 pol.), a menos que indicado de outra forma.
– Use clipes de cabo para evitar tensão sobre os conectores.
– Se a sua instalação exigir adicionar várias ferritas a um cabo, clipes de cabos extras devem ser
usados para garantir que o peso maior do cabo seja suportado.

• Entrada de água — O produto é adequado para montagem tanto na parte de cima quanto abaixo
do convés. Embora a unidade seja impermeável, é aconselhável localizá-la em uma área protegida
longe de exposição direta e prolongada à chuva e maresia.

• Interferência elétrica — Selecione um local que esteja longe o suficiente de dispositivos que
possam causar interferência, como motores, geradores e transmissores/receptores de rádio.

• Alimentação elétrica — Selecione um local que esteja o mais perto possível da fonte de
alimentação CC da embarcação. Isso ajudará a manter as passagens de cabo a um mínimo.
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Diretrizes de instalação de EMC
Os equipamentos e acessórios da Raymarine estão em conformidade com os regulamentos
adequados de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para minimizar a interferência
eletromagnética entre equipamentos e minimizar o efeito que tal interferência possa ter no
desempenho de seu sistema.
É obrigatória a instalação correta para garantir que o desempenho de EMC não seja comprometido.

Observação: Em áreas de extrema interferência EMC, alguma leve interferência pode ser notada
no produto. Quando isso ocorre, o produto e a fonte da interferência devem ser separados por
uma distância maior.

Para um desempenho ideal do EMC, recomendamos que sempre que for possível:
• Os equipamentos Raymarine e os cabos conectados a ele sejam:
– Pelo menos 1 m (3 pés) de qualquer equipamento transmitindo ou cabos transportando sinais,
como rádios VHF, cabos e antenas. No caso de rádios SSB, a distância deve ser aumentada
para 7 pés (2 m).

– Mais de 2 m (7 pés) do caminho do feixe do radar. Normalmente, pode-se assumir que o feixe
de radar se propaga em 20 graus acima e abaixo do elemento se propagando.

• O produto é fornecido com uma bateria diferente daquela utilizada para a partida do motor. Isso é
importante para evitar um comportamento imprevisível e perda de dados que podem ocorrer caso
a partida do motor não possua uma bateria à parte.

• São utilizados os cabos especificados da Raymarine.
• Os cabos não são encurtados ou estendidos, a menos que seja detalhado no manual de instalação.

Observação: Quando restrições na instalação impedem qualquer uma das recomendações
acima, sempre garanta a maior separação possível entre os diferentes itens do equipamento
elétrico para fornecer as melhores condições para o desempenho do EMC em toda a instalação

Interferência de RF
Certos equipamentos elétricos externos de terceiros podem causar interferência de radiofrequência
(RF) com dispositivos GNSS (GPS), AIS ou VHF, caso o equipamento externo não seja devidamente
isolado e emita níveis excessivos de interferência eletromagnética (Electromagnetic Interference –
EMI).
Alguns exemplos comuns de tais equipamentos externos incluem luzes de LED e sintonizadores
de TV terrestres.
Para minimizar desses equipamentos:
• Mantenha-os o mais longe possível de dispositivos GNSS (GPS), AIS ou VHF.
• Certifique-se de que todos os cabos de alimentação de equipamentos externos não estejam
enroscados com os cabos de alimentação ou de dados desses dispositivos.

• Considere a possibilidade de usar uma ou mais ferritas de supressão de alta frequência no
dispositivo emissor de EMI. As ferritas devem ter classificação para eficácia na faixa de 100 MHz
a 2,5 GHz, e devem ser encaixadas no cabo de alimentação e em qualquer outro cabo que
esteja saindo do dispositivo emissor de EMI, o mais perto possível da posição em que o cabo sai
do dispositivo.

Distância segura da bússola
Para evitar a potencial interferência com as bússolas magnéticas da embarcação, certifique-se de
que seja mantida uma distância adequada em relação ao produto.
Ao selecionar um local adequado para o produto, deve-se ter como objetivo manter a maior distância
possível de qualquer bússola. Normalmente, essa distância deve ser de pelo menos 1 m (3 pés) em
todas as direções. Entretanto, para embarcações menores, pode não ser possível posicionar o
produto a essa distância de uma bússola. Nesse caso, ao escolher o local de instalação do produto,
certifique-se de que a bússola não é afetada pelo produto quando ele estiver energizado.

Instalação 31



Requisitos do local do GPS
Além das diretrizes gerais com relação ao local dos componentes eletrônicos marinhos, há vários
fatores ambientais a considerar ao instalar o equipamento com uma antena de GPS interna.

Local de montagem
• Montagem acima do deque (por exemplo, a céu aberto):Fornece desempenho ideal do GPS.
(Para equipamento com a classificação de impermeabilização adequada.)

• Montagem abaixo do deque (por exemplo, espaço fechado):O desempenho do GPS pode ser
menos eficaz e pode precisar de um receptor de GPS externo montado acima do deque.

1. Esse local fornece um desempenho de GPS ideal (acima do deque).

2. Nesse local, o desempenho do GPS pode ser menos eficaz.

3. Esse local NÃO é recomendado para a antena de GPS.

Construção da embarcação
A construção de sua embarcação pode ter impacto sobre o desempenho do GPS. Por exemplo,
a proximidade de estruturas pesadas, como uma divisória para guardar objetos ou o interior de
embarcações maiores, pode resultar em um sinal do GPS reduzido. Os materiais de construção
também podem causar impacto. Em especial, superfícies de aço, alumínio ou carbono podem afetar
o desempenho do GPS. Antes de localizar o equipamento com uma antena de GPS interna abaixo
do deque ou em uma embarcação de aço, alumínio ou carbono, busque assistência profissional.
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Condições prevalentes
O clima e o local da embarcação podem afetar o desempenho do GPS. Normalmente, condições
limpas e calmas fornecem uma posição de GPS mais precisa. Embarcações em latitudes extremas
ao norte ou ao sul também podem receber um sinal de GPS mais fraco. A antena de GPS montada
abaixo do deque estará mais suscetível a problemas de desempenho relacionados às condições
prevalentes.

Requisitos de localização da tela sensível ao toque
A tela sensível ao toque fornece uma alternativa ao uso de botões físicos para controlar o display. É
possível obter acesso a todas as funcionalidades do produto usando a tela sensível ao toque.

Observação:
O desempenho da tela sensível ao toque pode ser afetado pelo ambiente de instalação, mais
especificamente, displays sensíveis ao toque instalados acima do convés, onde podem apresentar
os seguintes problemas:
• Alta temperatura da tela sensível ao toque — Se o display for instalado em um local em que fique
exposto por longos períodos à luz solar direta, a tela sensível ao toque pode ficar muito quente.

• Desempenho errôneo da tela sensível ao toque — A exposição prolongada à chuva e/ou
água do mar pode fazer com que o display responda a "toques falsos", causados pela água
que bate na tela.

Se for possível antecipar esses elementos por conta do local de instalação, recomenda-se o
seguinte:
• Bloquear a tela sensível ao toque e usar os botões físicos — visores HybridTouch.
• Fixar o "acessório de proteção de tela" de terceiros para reduzir a exposição à luz solar direta e
o volume de água ao qual a tela ficará exposta.

• Instalar um teclado remoto, como RMK-9, e operar o display remotamente - somente displays
de toque.

• Atualizar para um display HybridTouch e usar os botões físicos — somente displays de toque.

Requisitos de localização da rede sem fio
Uma série de fatores pode influenciar o desempenho da rede sem fio. É importante testar o
desempenho da conexão no local desejado antes de instalar produtos que usem rede sem fio.

Distância e intensidade do sinal
A distância entre os produtos com rede sem fio deve ser sempre mantida a um mínimo. Não exceda
o intervalo máximo indicado do seu produto com rede sem fio (o alcance máximo vai variar para
cada dispositivo).
O desempenho da rede sem fio diminui com a distância, assim, produtos mais distantes receberão
menos largura de banda de rede. Produtos instalados perto do alcance máximo da rede sem fio
poderão operar a baixas velocidades de conexão, sofrer quedas de sinal ou não se conectar.

Linha de visão e obstáculos
Para melhores resultados, o produto com rede sem fio deve ter uma linha clara e direta de visão
para o produto ao qual ele será conectado. Quaisquer obstruções físicas podem diminuir ou mesmo
bloquear o sinal da rede sem fio.
A construção da sua embarcação também pode afetar o desempenho da rede sem fio. Por exemplo,
anteparas estruturais metálicas e coberturas reduzirão e, em determinadas situações, bloquearão o
sinal da rede sem fio.
Se o sinal da rede sem fio passar por uma antepara contendo cabos de alimentação, isso também
poderá prejudicar o desempenho da rede sem fio.
Superfícies reflexivas, como superfícies de metal, alguns tipos de vidro e até mesmo espelhos
podem afetar drasticamente o desempenho ou até mesmo bloquear o sinal da rede sem fio.

Interferência e outros equipamentos
Produtos com rede sem fio devem ser instalados a pelo menos 1 m (3 pés) de distância de:
• outros produtos com rede sem fio;
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• produtos de transmissão que enviem sinais sem fio na mesma faixa de frequência;
• outros equipamentos elétricos, eletrônicos ou eletromagnéticos que possam gerar interferências.
A interferência de produtos com rede sem fio de outras pessoas também pode provocar
interferências em seus produtos. Você pode usar uma ferramenta de análise de rede sem fio para
avaliar o melhor canal de rede sem fio (canal não em uso ou usado por uma menor quantidade
de dispositivos) a escolher.

Dimensões do produto
Dimensões da montagem da base de suporte do Axiom 7

A 250,4 mm (9,86 pol.)
B 162,5 mm (6,4 pol.)
C 76,4 mm (3 pol.)
D • Conectores retos = 218 mm (8,58 pol.)

• Conectores em ângulo reto = 198 mm (7,79 pol.)

Dimensões da montagem embutida e na superfície do Axiom 7

Usando o suporte do adaptador
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Usando o kit de montagem traseiro

A 201,1 mm (7,92 pol.)
B 133 mm (5,24 pol.)
C 8 mm (0,32 pol.)
D • Montagem em superfície = 19,05 mm (0,75 pol.) no máximo

• Montagem embutida = 27,05 mm (1,06 pol.) no máximo
E • Conectores retos = 218 mm (8,58 pol.)

• Conectores em ângulo reto = 198 mm (7,79 pol.)
F 73 mm (2,87 pol.)
G 132 mm (5,2 pol.)

Dimensões da montagem de munhão do Axiom 9 e 12

Axiom™ 9 Axiom™ 12
A 265,03 mm (10,43 pol.) 314 mm (12,36 pol.)
B 187,81 (7,39 pol.) 226,72 mm (8,93 pol.)
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Axiom™ 9 Axiom™ 12
C 76,71 mm (3,02 pol.) 76,2 mm (3 pol.)
D 65 mm (2,56 pol.) 65 mm (2,56 pol.)
E • Conectores retos = 178 mm (7,01 pol.)

• Conectores em ângulo reto = 158 mm
(6,22 pol.)

• Conectores retos = 178 mm (7,01 pol.)
• Conectores em ângulo reto = 158 mm
(6,22 pol.)

Dimensões da montagem embutida e na superfície do Axiom 9 e 12

Axiom™ 9 Axiom™ 12
A 244,08 mm (9,64 pol.) 314 mm (12,36 pol.)
B 157,78 mm (6,21 pol.) 217 mm (8,54 pol.)
C 8 mm (0,31 pol.)
D • Montagem em superfície = 19,05 mm (0,75 pol.) no máximo

• Montagem embutida = 27,05 mm (1,06 pol.) no máximo
E 157 mm (6,18 pol.) 222 mm (8,74 pol.)
F • Conectores retos = 178 mm (7,01 pol.)

• Conectores em ângulo reto = 158 mm
(6,22 pol.)

• Conectores retos = 178 mm (7,01 pol.)
• Conectores em ângulo reto = 158 mm
(6,22 pol.)

Observação:
Os suportes de montagem traseira mostrados na ilustração servem para o Axiom™ 9. Os suportes
do Axiom™ 12 são diferentes.
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Dimensões do Axiom Pro 9 e 12

Axiom Pro 9 Axiom Pro 12
A 299,32 mm (11,78 pol.) 358,03 mm (14,1 pol.)
B 329,5 mm (12,97 pol.) 388,5 mm (15,3 pol.)
C 186,2 mm (7,33 pol.) 246,13 mm (9,69 pol.)
D 173,79 mm (6,84 pol.) 222,8 mm (8,77 pol.)
E 33,4 mm (1,31 pol.) 31,9 mm (1,26 pol.)
F 64,5 mm (2,54 pol.) 64,4 mm (2,54 pol.)
G Conector reto de 137,05 mm (5,4 pol.)

Conector angulado à direita de 117,05
mm (4,61 pol.)

Conector reto de 137,1 mm (5,4 pol.)
Conector angulado à direita de 117,1 mm
(4,61 pol.)

H 12,86 mm (0,51 pol.) 12,86 mm (0,51 pol.)
I 84 mm (3,31 pol.) 89 mm (3,50 pol.)
J Conector reto de 201,5 mm (7,93 pol.)

Conector angulado à direita de 181,5
mm (7,15 pol.)

Conector reto de 201,5 mm (7,93 pol.)
Conector angulado à direita de 181,5
mm (7,15 pol.)
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Dimensões do Axiom Pro 16

A 452,02 mm (17,8 pol.)
B 258 mm (10,16 pol.)
C 33,4 mm (1,31 pol.)
D 68,4 mm (2,69 pol.)
E Conector reto de 138,6 mm (5,46 pol.)

Conector angulado à direita de 118,6 mm (4,67 pol.)
F 15,2 mm (0,6 pol.)
G Conector reto de 207 mm (8,15 pol.)

Conector angulado à direita de 187 mm (7,36 pol.)
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3.2 Opções de montagem — Axiom

Opções de montagem
Seu produto pode ser montado de diversas formas para se adequar a qualquer requisito de
instalação.

1. Montagem de munhão
2. Montagem embutida (Superfície de montagem e tela do MFD em nível)
3. Montagem na superfície (a tela do MFD se projeta ligeiramente da superfície de montagem)
4. Montagem frontal (usando o acessório do kit de instalação frontal: 7 pol.: A80498, 9 pol.:

A80500, 12 pol.: A80502)
Placas adaptadoras legadas do MFD também estão disponíveis para permitir que você troque
facilmente seus MFDs mais antigos por novos MFDs Axiom. Consulte o para obter uma lista de
adaptadores disponíveis.

Montagem com base de suporte
O suporte pode ser usado para montar seu MFD sobre uma superfície horizontal e também pode ser
usado para montar o MFD em uma instalação elevada acima da cabeça.
Lembre-se de escolher um local de montagem adequado para seu MFD, com espaço suficiente para
que o ângulo do MFD seja ajustado ou para que o MFD seja removido, se necessário. No caso da
instalação "acima da cabeça", tenha cuidado redobrado para assegurar que os botões estejam bem
presos de modo a evitar que eles se soltem quando houver vibração.
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Observação: A ilustração representa um Axiom™ 7 sendo montado em um suporte de plástico.
O suporte fornecido com o Axiom™ 9 e o Axiom™ 12 é feito com metal e parece diferente do
suporte mostrado. Também está disponível um suporte de metal para o Axiom™ 7 como acessório;
Número de peça: R70524.

1. Usando o suporte como modelo, marque e fure 4 x orifícios piloto na superfície de montagem.
2. Use parafusos autoatarraxadores para prender o suporte na superfície de montagem.

Se a superfície de montagem for fina demais para os parafusos fornecidos, use parafusos de
máquina de aço inoxidável, buchas e porcas de aperto. Como opção, reforce a parte de trás da
superfície de montagem.

3. Usando os botões do suporte, prenda o MFD ao suporte assegurando que os dentes da catraca
estejam devidamente encaixados.

Os botões devem ser fixados manualmente, o suficiente para evitar que o MFD se mova quando
a embarcação estiver em movimento.

4. Faça o roteamento e conexão dos cabos necessários.
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3.3 Montagem em superfície e embutida do Axiom 7

Removendo o adaptador do Axiom™ 7
O adaptador fornecido para o Axiom™ 7 pode ser removido para que possa ser usado como grampo
das instalações de montagem de superfície e embutida. O adaptador também deve ser removido
antes da instalação da unidade usando os suportes de montagem traseiros ou o kit de instalação
frontal.

1. Desparafuse os 4 x parafusos M5x16 usando uma chave sextavada de 4 mm (chave Allen).
2. Puxe o adaptador para fora do MFD.

Montagem em superfície e embutida somente do Axiom™ 7
Quando houver um acesso adequado disponível atrás da superfície de montagem desejada, o MFD
poderá ser montado na superfície ou embutido.
Primeiro, certifique-se de ter removido o adaptador de munhão da parte de trás do MFD.
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1. Usando o modelo de montagem em superfície/embutida como guia, corte o orifício relevante na
superfície de montagem. Se estiver montando o MFD embutido, siga também as informações
de recuo no modelo de montagem.

2. Rosqueie os 4 parafusos na parte de trás do MFD.
3. Remova a parte de trás da gaxeta e prenda-a à traseira do MFD, assegurando que o lado preto e

liso fique encostado na parte de trás do MFD.
4. Insira o MFD no orifício de corte.

Importante: Em instalações de montagem embutida e sobre o deque, deve-se usar silicone
de grau marinho para vedar o espaço entre a extremidade da superfície de montagem e a
extremidade do MFD.

5. Coloque o adaptador na parte de trás do MFD.
6. Prenda o MFD na posição, apertando a mão as porcas borboleta nos pinos.

Importante: Para evitar possíveis danos à unidade, NÃO aperte demais as porcas borboleta.
Aperte somente com as mãos.

7. Se necessário, insira seu cartão MicroSD no leitor de cartão de MFD localizado na parte de trás
do tampão de borracha na traseira do MFD.

8. Faça o roteamento e conexão dos cabos necessários.

Observação: A tampa frontal fornecida na caixa deve ser usada nas instalações do suporte,
quando for necessário montar em superfície a tampa de acessório do produto R70527. Não há
tampa frontal para instalações de montagem embutida.
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3.4 Montagem em superfície ou embutida usando o kit de
montagem traseira
Quando houver um acesso adequado atrás da superfície de montagem desejada, o MFD pode ser
montado na superfície ou embutido usando o kit de montagem traseira.
Para o MFD do Axiom™ 7, fornecido com o adaptador, primeiro remova o adaptador da parte
de trás do MFD.

1. Usando o modelo de montagem em superfície/embutida como guia, corte o orifício relevante na
superfície de montagem. Se estiver montando o MFD embutido, siga também as informações
de recuo no modelo de montagem.

2. Rosqueie os 4 parafusos na parte de trás do MFD.
3. Remova a parte de trás da gaxeta e prenda-a à traseira do MFD, assegurando que o lado preto e

liso fique encostado na parte de trás do MFD.
4. Insira o MFD no orifício de corte.

Importante: Em instalações de montagem embutida e sobre o deque, deve-se usar silicone
de grau marinho para vedar o espaço entre a extremidade da superfície de montagem e a
extremidade do MFD.

5. Coloque os suportes de montagem traseira sobre os pinos.
Dependendo do tamanho de seu MFD, os suportes podem ser diferentes. Contudo, o
procedimento de instalação permanece o mesmo.

6. Prenda o MFD na posição, apertando a mão as porcas borboleta nos pinos.

Importante: Para evitar possíveis danos à unidade, NÃO aperte demais as porcas borboleta.
Aperte somente com as mãos.
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7. Se necessário, insira seu cartão MicroSD no leitor de cartão de MFD localizado na parte de trás
do tampão de borracha na traseira do MFD.

8. Faça o roteamento e conexão dos cabos necessários.
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3.5 Opções de montagem — Axiom Pro

Opções de montagem
Os modelos Axiom Pro 9, 12 e 16 podem ser montados em superfície. Os modelos Axiom Pro 9 e
12 também podem ser montados em suporte em um munhão.

Placas adaptadoras legadas do MFD também estão disponíveis para permitir que você troque
facilmente seus MFDs mais antigos por novos MFDs Axiom Pro. Consulte o para obter uma lista
de adaptadores disponíveis.

Montagem em superfície
O MFD pode ser montado em superfície.
Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:
• Selecionado um local adequado.
• Identificando as conexões de cabo e a rota que os cabos percorrerão.
• Desencaixado o teclado dos botões Menu/Início.
• Desencaixado as tampas de parafuso frontais.
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1. Verifique o local de montagem escolhido. É necessária uma área limpa e plana, com folga
adequada atrás do painel.

2. Fixe o modelo de montagem fornecido no local escolhido usando fita adesiva ou autoadesiva.
3. Usando uma serra circular adequada (o tamanho é indicado no modelo), faça um furo em cada

canto da área de corte.
4. Com uma serra adequada, corte ao longo da borda interna da linha de corte.
5. Certifique-se de que a unidade caiba na área removida e então lixe quaisquer bordas ásperas

até que fiquem lisas.
6. Perfure quatro furos como indicado no modelo para aceitar os dispositivos de fixação.
7. Posicione a gaxeta na parte traseira do visor e pressione firmemente no flange.
8. Conecte os cabos de energia, dados e outros necessários ao MFD.
9. Deslize a unidade para o local e prenda usando os fixadores fornecidos.
10. Encaixe o teclado dos botões Menu/Início deslizando-o para baixo de cima do MFD.
11. Afixe as peças do painel a qualquer lado do MFD.

Observação: A gaxeta fornecida oferece uma vedação entre a unidade instalada e uma montagem
adequadamente rígida e plana. A guarnição deve ser usada em todas as instalações. Também
pode ser necessário usar um selador classificado para aplicações marítimas caso a caixa de
bússola ou a superfície de montagem não esteja completamente firme e plana, ou tenha um
acabamento de superfície áspero.

Encaixando o botão Menu-Início
Siga as etapas abaixo para encaixar o botão Menu/Início.
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1. Deslize a placa traseira atrás das guias de posicionamento como mostrado abaixo.

Remoção das peças do painel
Se você precisar remover o MFD depois que ele tiver sido instalado, as peças do painel precisarão
ser removidas para dar acesso aos dispositivos de fixação.

1. Insira cuidadosamente a ponta de uma chave de fenda pequena nas áreas rebaixadas em torno
da borda das peças do painel.

2. Alavanque cuidadosamente a chave de fenda para empurrar a peça do painel para frente, para
fora do display.

A peça do painel deve soltar-se facilmente do display.
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Montagem do suporte (munhão)
Os MFDs Axiom Pro 9 e 12 podem ser montados no suporte de munhão fornecido. O suporte pode
ser usado para montar o MFD em uma superfície horizontal.
Lembre-se de escolher um local de montagem adequado para seu MFD, com espaço suficiente para
que o ângulo do MFD seja ajustado ou para que o MFD seja removido, se necessário. No caso da
instalação "acima da cabeça", tenha cuidado redobrado para assegurar que os botões estejam bem
presos de modo a evitar que eles se soltem quando houver vibração.
Antes de montar a unidade, certifique-se de ter:
• Adquirido os dispositivos de fixação adequados para prender o suporte à superfície de montagem.
• Peças do painel e botões Menu/Início afixados.

1. Usando o suporte como modelo, marque e fure 5 x orifícios piloto na superfície de montagem.
2. Use parafusos autoatarraxadores para prender o suporte na superfície de montagem.

Se a superfície de montagem for fina demais para os parafusos fornecidos, use parafusos de
máquina de aço inoxidável, buchas e porcas de aperto. Como opção, reforce a parte de trás da
superfície de montagem.

3. Usando os botões do suporte, prenda o MFD ao suporte assegurando que os dentes da catraca
estejam devidamente encaixados.

Os botões devem ser fixados manualmente, o suficiente para evitar que o MFD se mova quando
a embarcação estiver em movimento.

4. Faça o roteamento e conexão dos cabos necessários.
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Capítulo 4: Conexões

Conteúdos do capítulo
• 4.1 Visão geral das conexões na página 50
• 4.2 Visão geral das conexões (Axiom Pro) na página 52
• 4.3 Conectando os cabos na página 55
• 4.4 Conexão de energia na página 56
• 4.5 Conexão NMEA 0183 (Axiom Pro) na página 63
• 4.6 Conexão NMEA 2000 (SeaTalkng ®) na página 65
• 4.7 Conexão NMEA 2000 (SeaTalkng ®) — Axiom Pro na página 66
• 4.8 Conexão do transdutor na página 67
• 4.9 Conexão de transdutor (Axiom Pro) na página 68
• 4.10 Conexão de rede na página 70
• 4.11 Conexão GA150 (Axiom Pro) na página 71
• 4.12 Conexão de acessório na página 72
• 4.13 Conexão de vídeo analógico (Axiom Pro) na página 73
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4.1 Visão geral das conexões

Conectores do MFD
Conector Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Conexão de rede Rede ou dispositivo
RayNet

Consulte Acessórios e
peças sobressalentes
para ver os cabos
disponíveis.

Conexão de acessório • Leitor de cartão
remoto RCR-SDUSB

• Leitor de cartão
remoto RCR-2

Cabo instalado do
RCR-SDUSB/RCR-2
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Conector Conector Conecta-se a: Cabos adequados
Conexão
elétrica/NMEA 2000

Fonte de alimentação
12 V CC / NMEA
2000 ou backbone
do SeaTalkng ®

Fornecido com o
produto

Ponto de aterramento
opcional

Terra de RF da
embarcação ou
terminal de bateria
negativo

Consulte a seção
Aterramento – fio de
escoamento dedicado
opcional para ver os
detalhes

Dependendo do tipo de MFD, diferentes conexões do transdutor estarão disponíveis

Opções de conexão do transdutor
Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Um módulo de sonar externo é
necessário para conexões do
transdutor.

Não se aplica

Transdutores DownVision™ Cabo do transdutor ou cabo de
extensão do transdutor

Transdutores RealVision™ 3D Cabo do transdutor ou cabo de
extensão do transdutor
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4.2 Visão geral das conexões (Axiom Pro)

Opções de conexão do Axiom Pro
Conector Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Conexão do GA150 Antena GA150 Cabo instalado do
GA150

Conexão NMEA 2000 • Backbone do
SeaTalkng ®

• Backbone do NMEA
2000

• Cabo adaptador de
SeaTalkng ® para
DeviceNet

• Cabos DeviceNet

Conexão de rede (x 2) Rede ou dispositivo
RayNet

Cabo RayNet com
conector fêmea

Conexão de acessório • Leitor de cartão
remoto RCR-SDUSB

• Leitor de cartão
remoto RCR-2

Cabo instalado do
RCR-SDUSB/RCR-2
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Conector Conector Conecta-se a: Cabos adequados
Conexão de
energia/entrada de
vídeo/NMEA 0183

Fonte de alimentação
de 12/24 VCC/entrada
de vídeo/NMEA 0183

Cabo de alimen-
tação/vídeo/0183

Ponto de aterramento
opcional

Terra de RF da
embarcação ou
terminal de bateria
negativo

Consulte a seção para
ver os detalhes

Observação:
Consulte Acessórios e peças sobressalentes para ver os cabos disponíveis.

Dependendo do tipo de MFD, diferentes conexões do transdutor estarão disponíveis

Axiom Pro RVX – opções de conexão do transdutor
Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Transdutores RealVision™ 3D • Cabo instalado do transdutor
• Cabo de extensão
• Cabo adaptador

Transdutores de 1 kW • Cabo instalado do transdutor
• Cabo de extensão
• Cabo adaptador
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Observação:
Consulte 2.3 Transdutores compatíveis para obter uma lista de transdutores compatíveis.
Consulte Acessórios e peças sobressalentes para ver os cabos de adaptador de transdutor
disponíveis.

Axiom Pro S – opções de conexão do transdutor
Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Transdutores CPT-S via cabos
adaptadores.

• Cabos adaptadores

Observação:
Consulte Acessórios e peças sobressalentes para ver os cabos disponíveis.
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4.3 Conectando os cabos
Siga as etapas a seguir para conectar os cabos ao produto.
1. Certifique-se de que a fonte de alimentação da embarcação esteja desligada.
2. Certifique-se de que o dispositivo sendo conectado foi instalado de acordo com as instruções

de instalação fornecidas com ele.
3. Certifique-se da orientação correta empurrando o conector do cabo totalmente nos conectores

correspondentes na unidade.
4. Se aplicável, ative os mecanismos de travamento para garantir uma conexão segura.
5. Certifique-se que quaisquer conexões de fios com pontas desencapadas estejam devidamente

isoladas para evitar a corrosão devido à entrada de água.
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4.4 Conexão de energia
O cabo de alimentação deve ser conectado a uma fonte de alimentação de 12 V CC. Isso pode ser
feito conectando-o diretamente a uma bateria ou por um painel de distribuição. Para embarcações
com alimentação de 24 V, é necessário um conversor de tensão adequado. O produto é protegido
contra polaridade reversa.

1. O cabo de alimentação/NMEA 2000 se conecta à parte de trás do MFD.
2. O fio-terra se conecta ao ponto de aterramento de RF. Se não houver um ponto de aterramento,

conecte ao terminal negativo (-) da bateria.
3. O fio positivo (vermelho) se conecta ao terminal positivo (+) da bateria.
4. Deve-se usar um suporte de fusível à prova d'água com um fusível de 7 A (não fornecido).
5. O fio negativo se conecta ao terminal negativo (-) da bateria.

Conexão de energia (Axiom Pro)
O cabo de alimentação deve ser conectado a uma fonte de alimentação de 12 ou 24 VCC. Isso pode
ser feito conectando-o diretamente a uma bateria ou por um painel de distribuição. O produto é
protegido contra polaridade reversa.

1. O cabo de alimentação/vídeo/NMEA 0183 conecta-se à parte de trás do MFD.
2. O fio-terra se conecta ao ponto de aterramento de RF. Se não houver um ponto de aterramento,

conecte ao terminal negativo (-) da bateria.
3. O fio positivo (vermelho) se conecta ao terminal positivo (+) da bateria.
4. Fusível.
5. O fio negativo se conecta ao terminal negativo (-) da bateria.
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Classificação do fusível Axiom
Classificações de fusível sequencial e de interruptor térmico
As classificações de fusível sequencial e de interruptor térmico a seguir se aplicam a seu produto:
Classificação de fusível sequencial Classificação de disjuntor térmico
7 A 7 A

Observação:
• A classificação adequada do fusível para o interruptor térmico depende do número de
dispositivos que estão sendo conectados. Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor
autorizado da Raymarine.

• O cabo de energia do seu produto pode ter um fusível sequencial instalado. Se não tiver,
você deverá adicionar um fusível sequencial/interruptor ao fio positivo da conexão de energia
dos produtos.

Classificações do fusível Axiom Pro
Classificações de fusível sequencial e de interruptor térmico
As classificações de fusível sequencial e de interruptor térmico a seguir se aplicam a seu produto:
Classificação de fusível sequencial Classificação do interruptor térmico
15 A 15 A (se conectado apenas a um dispositivo)

Observação:
• A classificação adequada do fusível para o interruptor térmico depende do número de
dispositivos que estão sendo conectados. Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor
autorizado da Raymarine.

• O cabo de alimentação do seu produto pode ter fusível sequencial instalado. Se não tiver, você
poderá adicionar um ao fio positivo da conexão de alimentação dos produtos.

Cuidado: Proteção da fonte de alimentação
Ao instalar esse produto, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja
adequadamente protegida através de fusíveis adequados ou disjuntores
automáticos.

Distribuição de energia
Recomendações e boas práticas.
• O produto é fornecido com um cabo de energia, como um item separado ou um cabo cativo
permanentemente ligado ao produto. Use apenas o cabo de energia fornecido com o produto.
NÃO use um cabo de energia projetado para, ou fornecido com, um produto diferente.

• Consulte a seção Conexão de energia para obter mais informações sobre como identificar os fios
no cabo de energia do produto e onde conectá-los.

• Consulte abaixo para obter mais informações sobre a implementação para alguns cenários de
distribuição de energia comuns.

Importante:
Ao realizar o planejamento e a fiação, leve em consideração outros produtos no sistema, alguns
dos quais (por exemplo, módulos de sonar) podem impor grandes picos de demanda de energia
no sistema elétrico da embarcação.

Observação:
As informações fornecidas a seguir são apenas para orientação, para ajudar a proteger o produto.
Elas abrangem sistemas de energia de embarcações comuns, mas NÃO abrange todos os
cenários. Se não tiver certeza sobre como fornecer o nível de proteção correto, consulte um
revendedor da Raymarine ou um eletricista marinho profissional devidamente qualificado.
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Implementação — conexão direta com a bateria
• O cabo de energia fornecido com o produto pode ser conectado diretamente à bateria da
embarcação através de um interruptor ou fusível devidamente classificado.

• O cabo de energia fornecido com o produto pode NÃO incluir um fio de drenagem separado. Se
esse for o caso, apenas os fios vermelho e preto do cabo de energia precisam ser conectados.

• Se o cabo de energia fornecido NÃO for equipado com um fusível sequencial, você DEVE instalar
um interruptor ou fusível devidamente classificado entre o fio vermelho e o terminal positivo
da bateria.

• Consulte as classificações de fusível sequencial fornecidas na documentação do produto.
• Se for necessário estender o comprimento do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a orientação dedicada sobre Extensões do cabo de energia fornecida na
documentação do produto.

A Cenário A de conexão da bateria: adequado para uma embarcação com um ponto de
aterramento de RF comum. Nesse cenário, se o cabo de energia do produto for fornecido
com um fio de drenagem separado, ele deve ser conectado ao ponto de aterramento
comum da embarcação.

B Cenário B de conexão da bateria: adequado para uma embarcação sem um ponto de
aterramento comum. Nesse caso, se o cabo de energia do produto for fornecido com um
fio de drenagem separado, ele deve ser conectado diretamente ao terminal negativo
da bateria.
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Implementação — conexão com um painel de distribuição

• Como alternativa, o cabo de energia fornecido pode ser conectado a um disjuntor ou interruptor
adequado no painel de distribuição da embarcação ou a um ponto de distribuição de energia
instalado de fábrica.

• O ponto de distribuição deve ser alimentado da fonte de alimentação primária da embarcação
por um cabo de 8 AWG (8,36 mm2).

• Em condições ideais, todos os equipamentos devem ser conectados a fusíveis ou interruptores
térmicos devidamente classificados com a proteção de circuito adequado. Nos locais em que
isso não for possível e mais de um item de equipamento compartilhar um interruptor, use fusíveis
sequenciais individuais para cada circuito de energia para fornecer a proteção necessária.

1 Barra de positivo (+).
2 Barra de negativo (-).
3 Disjuntor
4 Fusível
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• Em todos os casos, observe as classificações de fusível/interruptor recomendadas fornecidas na
documentação do produto.

Importante:
Esteja ciente de que a classificação adequada do fusível para o interruptor térmico ou o fusível
depende do número de dispositivos que estão sendo conectados.

Extensão do cabo de energia
Se for necessário estender o comprimento do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a seguinte orientação:
• O cabo de energia de cada unidade no sistema deve ser passado como um cabo de comprimento
único separado com dois fios da unidade até a bateria ou o painel de distribuição da embarcação.

• Para extensões do cabo de energia, recomenda-se que seja usado um fio com calibre mínimo de
16 AWG (1,31 mm2). Para cabos maiores que 15 metros, você pode precisar usar um fio com calibre
maior (por exemplo, 14 AWG [2,08 mm2] ou 12 AWG [3,31 mm2]).

• Um requisito importante para todos os comprimentos do cabo de alimentação (inclusive qualquer
extensão) é garantir que haja uma tensão contínua mínima de 10,8 V no conector de alimentação
do produto, com uma bateria totalmente estável em 11 V.

Importante: Esteja ciente de que alguns produtos no seu sistema (como módulos de sonar)
podem criar picos de tensão em determinados momentos, o que pode afetar a tensão disponível
para outros produtos durante os picos.

Aterramento
Certifique-se de observar qualquer orientação sobre aterramento separado fornecida na
documentação do produto.

Mais informações
Recomenda-se que as boas práticas sejam observadas em todas as instalações elétricas da
embarcação, conforme detalhado nas normas a seguir:
• Código de prática BMEA para instalações elétricas e eletrônicas em barcos
• Norma de instalação NMEA 0400
• Sistemas elétricos CA e CC em barcos ABYC E-11
• Inversores e carregadores de bateria ABYC A-31
• Proteção contra raio ABYC TE-4

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto, certifique-se de que ele tenha sido
corretamente aterrado, de acordo com as instruções fornecidas.

Aviso: Sistemas de aterramento positivo
Não conecte esta unidade a um sistema que tenha aterramento positivo.
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Aterramento – fio de escoamento dedicado opcional
Frequências emitidas do equipamento, como fontes de alimentação de modo de alternância ou
transmissores de MF/HF etc. podem causar interferência na tela sensível ao toque do MFD. Se
você tiver problemas com o desempenho da tela sensível ao toque, instalar um fio de escoamento
dedicado adicional poderá resolver o problema.

Observação:
O fio adicional suplementa o fio de escoamento (blindagem) que faz parte do cabo de alimentação
do produto e deve ser utilizado SOMENTE quando houver interferência na tela sensível ao toque.

Conecte uma extremidade do fio de drenagem adicional (não fornecido) ao seu produto.
Conecte a outra extremidade do fio de drenagem adicional ao mesmo ponto do fio de drenagem
do cabo de energia (blindagem). Esse será o ponto de aterramento RF da embarcação ou, em
embarcações sem um sistema de aterramento RF, o terminal negativo da bateria.
O sistema de energia CC deve ser:
• Aterrado no negativo, com o polo negativo da bateria conectado ao terra da embarcação, ou
• Flutuante, com nenhum dos terminais da bateria conectado ao terra da embarcação.
Se diversos itens exigirem aterramento, eles poderão ser conectados primeiro a um único ponto
local (por exemplo, em um painel de comando), com esse ponto conectado por um único condutor
de capacidade nominal adequada ao ponto de aterramento de RF comum da embarcação.

Implementação
O requisito mínimo preferido para o caminho ao aterramento é via um fio trançado chato de cobre
revestido com estanho, com uma classificação de 30 A (1/4 polegada) ou mais. Se isso não for
possível, um condutor de fio trançado equivalente poderá ser usado, com a seguinte capacidade
nominal:
• para passagens de <1 m (3 pés), use 6 mm2 (AWG nº 10) ou superior.
• para passagens de >1 m (3 pés), use 8 mm2 (AWG nº 8) ou superior.
Em qualquer sistema de aterramento, mantenha sempre o comprimento do fio trançado ou dos fios
de conexão o mais curto possível.

Referências
• ISO10133/13297
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• Código de prática BMEA
• NMEA 0400
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4.5 Conexão NMEA 0183 (Axiom Pro)
Dispositivos NMEA 0183 podem ser conectados ao MFD usando os fios NMEA 0183 no cabo de
alimentação/vídeo/NMEA 0183 fornecido.
2 portas NMEA 0183 estão disponíveis:
• Porta 1: entrada e saída com taxa de baud de 4.800 ou 38.400.
• Porta 2: somente entrada com taxa de baud de 4.800 ou 38.400.

Observação:
• A taxa de baud para cada porta deve ser definida nas configurações do MFD. Consulte as
instruções de operação do seu MFD para obter detalhes sobre a especificação da taxa de baud.

• Para a Porta 1, tanto a entrada quanto a saída se comunicam com a mesma taxa de baud. Por
exemplo, se você tiver um dispositivo NMEA 0183 conectado à ENTRADA da porta 1 e outro
dispositivo NMEA 0183 conectado à SAÍDA da porta 1, os dois dispositivos deverão usar a
mesma taxa de baud.

Até quatro dispositivos podem ser conectados à porta de saída do display e até dois dispositivos
podem ser conectados às portas de entrada do display.

Item Dispositivo Cor do cabo Porta
En-
trada/saída

Positivo (+) /
negativo (-)

1 Branco 1 Entrada Positivo
2 Verde 1 Entrada Negativo
3 Amarelo 1 Saída Positivo
4 Marrom 1 Saída Negativo
5 Laranja/branco 2 Entrada Positivo
6

MFD

Laranja/verde 2 Entrada Negativo
7 * * Saída Positivo
8 * * Saída Negativo
9 * * Entrada Positivo
10

Dispositivo
NMEA

* * Entrada Negativo
11 * * Saída Positivo
12

Dispositivo
NMEA * * Saída Negativo
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Observação:
*Consulte as instruções fornecidas com o seu dispositivo NMEA 0183 para obter detalhes da
conexão.
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4.6 Conexão NMEA 2000 (SeaTalkng ®)
O MFD pode transmitir e receber dados de dispositivos conectados a uma rede de barramento CAN
compatível à qual o MFD também esteja conectado. O MFD é conectado ao backbone usando o
conector DeviceNet no cabo de energia/NMEA 2000.

1. O cabo de alimentação/NMEA 2000 se conecta à parte de trás do MFD.
2. O conector DeviceNet (pino 5 micro-C macho) se conecta à rede NMEA 2000 ou SeaTalkng ®

pelo cabo adaptador.
3. Conector DeviceNet (pino 5 fêmea).
4. O cabo adaptador se conecta ao backbone SeaTalkng ® ou o cabo de escora DeviceNet se

conecta à rede NMEA 2000.Cabos disponíveis
• A06045 — Fêmea DeviceNet ao cabo SeaTalkng ®, mostrado.
• E05026 — Fêmea DeviceNet aos fios com pontas desencapadas.

Observação:
1. Os dispositivos SeaTalkng ® e NMEA 2000 devem ser conectados a um backbone

devidamente terminado ao qual o MFD também esteja conectado. Os dispositivos não podem
ser conectados diretamente ao MFD.

2. Consulte as instruções fornecidas com seu dispositivo SeaTalkng ® / NMEA 2000 para saber
mais sobre como criar um backbone.
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4.7 Conexão NMEA 2000 (SeaTalkng ®) — Axiom Pro
O MFD pode transmitir e receber dados de dispositivos conectados a uma rede de barramento CAN
compatível. O MFD é conectado ao backbone usando o conector NMEA 2000 do MFD.

1. Use o cabo adaptador DeviceNet para SeaTalkng ® fornecido para conectar seu MFD a um
backbone SeaTalkng ®.

2. Como alternativa, você pode conectar seu MFD a um backbone NMEA 2000 usando um cabo
DeviceNet padrão (não fornecido).

Observação:
1. Os dispositivos SeaTalkng ® e NMEA 2000 devem ser conectados a um backbone

devidamente terminado ao qual o MFD também esteja conectado. Os dispositivos não podem
ser conectados diretamente ao MFD.

2. Consulte as instruções fornecidas com seu dispositivo SeaTalkng ® / NMEA 2000 para saber
mais sobre como criar um backbone.
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4.8 Conexão do transdutor
Se seu MFD incluir um módulo de sonar integrado, você poderá conectar um transdutor ao MFD.

Observação:
1. Consulte 2.2 Transdutores compatíveis para MFDs Axiom™

para obter mais informações sobre transdutores compatíveis para sua variante MFD.
2. Estão disponíveis cabos de extensão do transdutor.
3. Os MFDs que não possuem um módulo de sonar integrado podem ser conectados a um

transdutor por um módulo de sonar externo da série CPxxx.
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4.9 Conexão de transdutor (Axiom Pro)
Se seu MFD incluir um módulo de sonar integrado, você poderá conectar um transdutor ao MFD.

• Axiom Pro RVX:
– 1 x conector de 25 pinos – conectar a transdutores RealVision™ 3D
– 1 x conector de 11 pinos – conectar a transdutores de 1 kW.

• Axiom Pro S
– 1 conector de 25 pinos – conectar ao cabo adaptador do transdutor A80490, o cabo adaptador
se conecta, então, a um transdutor série CPT-S

Observação:
1. Somente os transdutores série CPT-S podem ser conectados a MFDs da variante Axiom Pro S.
2. Estão disponíveis cabos de extensão do transdutor.
3. Também estão disponíveis cabos adaptadores que possibilitam a conexão de transdutores

diferentes. Consulte o para uma lista de cabos adaptadores disponíveis.

Cabo de extensão do transdutor RealVision™ 3D
Para melhor desempenho, a extensão do cabo deve ser a menor possível. No entanto, para algumas
instalações, pode ser necessário estender o cabo do transdutor.
• Cabos de extensão do transdutor com3 m (9,8 pés), 5 m (16,4 pés) e 8 m (26,2 pés) estão
disponíveis (números de peça: 3 m - A80475, 5 m - A80476, 8 m - A80477).

• Recomenda-se que sejam usados no máximo dois cabos de extensão, com um comprimento total
que não ultrapasse 18 m (59 pés).

Cabo de extensão do transdutor DownVision™
Para melhor desempenho, a extensão do cabo deve ser a menor possível. No entanto, para algumas
instalações, pode ser necessário estender o cabo do transdutor.
• Está disponível um cabo de extensão do transdutor com 4 m (13,1 pés) (A80273).
• Recomenda-se que seja usado somente um cabo de extensão.

Cabos adaptadores do transdutor Axiom
Os seguintes cabos adaptadores estão disponíveis para possibilitar a conexão de uma maior
variedade de transdutores.

Cabos adaptadores Axiom DV
A80484 Adaptador de transdutor integrado Axiom DV para 7 pinos
A80485 Adaptador de transdutor Axiom DV para 7 pinos CP370
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A80486 Cabo Y de transdutor integrado Axiom DV para 9 pinos DV e 7 pinos
A80487 Cabo Y de transdutor Axiom DV para 9 pinos DV e 7 pinos CP370

Cabos adaptadores Axiom RV
A80488 Adaptador de transdutor integrado Axiom RV para 7 pinos
A80489 Adaptador de transdutor Axiom RV para 7 pinos CP370
A80490 Adaptador de transdutor Axiom RV para 9 pinos DV
A80491 Cabo Y de transdutor integrado Axiom RV para 25 pinos RV e 7 pinos
A80492 Cabo Y de transdutor Axiom RV para 25 pinos RV e 7 pinos CP370
A80493 Cabo Y de transdutor Axiom RV para 7 pinos integrado e 9 pinos DV
A80494 Cabo Y de transdutor Axiom RV para 7 pinos CP370 e 9 pinos DV

Cuidado: Cabo do transdutor
• NÃO use o cabo do transdutor para levantar ou suspender o transdutor; sempre
apoie o corpo do transdutor diretamente durante a instalação.

• NÃO corte, encurte ou divida o cabo do transdutor.
• NÃO remova o conector.
Se o cabo for cortado, ele não pode ser reparado. Cortar o cabo também anulará
a garantia.
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4.10 Conexão de rede
Seu MFD pode ser conectado diretamente a um produto compatível usando a conexão de rede
RayNet. Seu MFD também pode ser conectado a uma rede de produtos usando um comutador de
rede adequado.

1. Cabo RayNet para RayNet — Conecte uma extremidade do cabo RayNet ao seu MFD e a
extremidade oposta a um dispositivo RayNet ou comutador de rede RayNet.

2. Cabo RayNet para RJ45 — Conecte uma extremidade do cabo RayNet ao seu MFD e a
extremidade oposta a um dispositivo RJ45 ou acoplador ou comutador de rede RJ45.

3. Dispositivos de rede compatíveis, como comutador de rede, scanner de radar, módulo de
sonar, câmera térmica etc.

Observação:
• Consulte as instruções fornecidas com seu produto de rede para saber informações de conexão
específicas.

• Consulte o para uma lista de cabos de rede disponíveis.
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4.11 Conexão GA150 (Axiom Pro)
O GA150 (A80288) pode ser usado para melhorar a recepção do receptor GNSS do MFD.

Para detalhes de instalação, consulte a documentação fornecida com seu GA150.
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4.12 Conexão de acessório
O RCR-SDUSB ou o RCR-2 pode ser conectado ao MFD usando a conexão de acessório.

O acessório RCR-SDUSB pode fornecer ao seu MFD espaço de armazenamento extra conectando
dispositivos de armazenamento externo, como:
• Cartão SD (ou MicroSD quando estiver usando um adaptador de cartão SD)
• Disco rígido externo (HDD) ou pen drive
O slot de HDD/pen drive também pode fornecer 0,5 A de corrente para carregar dispositivos móveis.
O acessório RCR-2 pode fornecer ao MFD 2 x entradas extras para cartão MicroSDHC.
Para saber mais sobre a instalação, consulte as instruções fornecidas com seu acessório.

Aviso: Alimentação do dispositivo USB
NÃO conecte nenhum dispositivo à conexão USB do produto que exija uma fonte
de alimentação externa.
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4.13 Conexão de vídeo analógico (Axiom Pro)
Fontes de vídeo analógico, como câmeras térmicas ou de segurança, podem ser conectadas ao
MFD usando o conector BNC no cabo de alimentação/vídeo/NMEA 0183 fornecido.

1. Cabo de alimentação/vídeo/NMEA 0183 fornecido com o MFD.
2. Dispositivo de vídeo analógico.
3. Conector BNC de vídeo analógico.
Para detalhes de instalação, consulte a documentação fornecida com seu dispositivo de vídeo
analógico.
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Capítulo 5: Configuração

Conteúdos do capítulo
• 5.1 Introdução na página 76
• 5.2 Atalhos na página 83
• 5.3 Compatibilidade do cartão de memória na página 85
• 5.4 Atualizações de software na página 87
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5.1 Introdução

MFDs compatíveis
O sistema operacional LightHouse™ 3 é compatível com os MFDs listados abaixo.
Versão de software MFDs compatíveis
LH3.3 • Axiom 7, 9 e 12

• Axiom Pro 9, 12 e 16
• Série eS
• Série gS

LH3.2 • Axiom 7, 9 e 12
• Axiom Pro 9, 12 e 16

LH3.1 • Axiom 7, 9 e 12
LH3.0 • Axiom 7, 9 e 12

Controles – variantes Axiom

1 Tela sensível ao toque 2 Botão Liga/Desliga
3 Leitor de cartão MicroSD

(somente tela de 7”)
4 Leitor de cartão MicroSD (telas de 9” e

12”)

Ligando o visor
Quando houver energia para o MFD, mas ele estiver desligado, o símbolo de energia aparecerá
iluminado.
Para ligar o visor:
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1. Deslize seu dedo da esquerda para a direita pela área do botão Liga/Desliga.
O MFD será ligado.

Desligando o visor

1. Deslize seu dedo da esquerda para a direita pela área do botão Liga/Desliga.
O menu Atalhos é exibido.

2. Pressione e segure o símbolo de Liga/Desliga até que a tela seja desligada.

Observação: Quando desligada, a unidade ainda pode consumir uma pequena quantidade de
energia; se isso for um problema, desconecte a fonte de alimentação ou desligue no disjuntor.

Ligando e desligando no disjuntor
Se você quiser ter certeza de que o MFD não ficará consumindo energia, será preciso desligá-lo no
disjuntor ou desconectar o cabo de alimentação.
Quando o disjuntor for ligado novamente ou o cabo for reconectado, o MFD retornará no mesmo
estado de energia em que estava quando foi desligado.

Controles RMK-9 / RMK-10

1. Início – pressione para exibir a tela inicial.
2. Menu – pressione para abrir ou fechar menus.
3. UniController — fornece um controle giratório e um joystick com um botão OK para usar os

menus e aplicativos.
4. Voltar – pressione para voltar ao menu ou caixa de diálogo anterior.
5. - (Símbolo de menos/negativo) — Pressione para diminuir.
6. + (Símbolo de mais/positivo) — Pressione para aumentar.
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7. Alternar – pressione brevemente para colocar o painel ativo em uma página de tela dividida.
Pressionar demoradamente expande o painel selecionado.

8. Waypoint/MOB – pressione brevemente para colocar um waypoint no local da sua embarcação.
Pressionar demoradamente ativa o alarme de Homem ao mar.

9. Piloto – pressione brevemente para exibir ou ocultar a barra lateral do Piloto. Pressionar
demoradamente ativa o piloto automático no modo de rumo bloqueado ou desativa um piloto
automático ativo.

10. Energia — Pressione momentaneamente para abrir a página Atalhos na tela ativa. Pressione
demoradamente para desligar todos os MFDs emparelhados.

11. Direção do Joystick para cima.

Seleção do mestre de dados na primeira inicialização
As redes que contêm mais de um MFD devem ter um MFD designado como Mestre de dados.
O mestre de dados é o MFD primário na rede e deve ser aquele que está conectado à rede de
barramento CAN SeaTalkng ®/NMEA 2000 e a qualquer outro dispositivo e fontes de dado em seu
sistema. O mestre de dados faz uma ponte com os dados entre a rede do SeaTalkhs ™ e qualquer
MFD de "repetidor" em rede compatível.
Por padrão, seu MFD será definido como mestre de dados. Se estiver se conectando a uma rede
que já inclui MFDs, então na primeira inicialização você precisará confirmar seu mestre de dados.
O aviso "Vários mestres de dados localizados" será exibido sempre que um novo MFD for adicionado
a sua rede.

Você pode trocar seu mestre de dados a qualquer momento selecionando Atribuir como mestre de
dados em um MFD listado na guia Rede do menu Configurações: Tela inicial > Configurações >
Rede.

Assistente de inicialização
Se o MFD estiver sendo instalado como uma instalação independente ou como parte de um novo
sistema, então a primeira vez que ele for ligado o Assistente de inicialização será exibido. O
Assistente de inicialização o ajudará a configurar importantes definições de seu MFD.
Siga as instruções na tela e faça as configurações relevantes.
O Assistente de inicialização também será exibido depois que uma Redefinição de fábrica for
realizada.
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Confirmação das limitações de uso na primeira inicialização
Depois de concluir o Assistente de inicialização, será exibido o aviso de Limitações de Uso (LoU).

Você deve ler e concordar com os termos para poder usar seu MFD.
Selecione OK para indicar que você aceita os termos de uso.

Menu de origens de dados
Quando um sistema inclui várias fontes de um tipo de dado, como dados de profundidade, o sistema
seleciona a fonte mais apropriada para os dados. Se preferir, pode selecionar manualmente sua
própria fonte de dados.
Acesse o menu Fontes de dados em seu MFD mestre de dados pelo menu Configurações:Tela
inicial > Configurações > Rede > Fontes de dados.

Cada guia permite que você visualize e selecione a fonte de dados de sua escolha. A fonte de
dados ativa no momento exibirá seu valor atual em uso. A seleção da fonte de dados pode ser
manual ou automática:
• Automática — Seu MFD selecionará automaticamente um dispositivo.
• Manual — Você pode selecionar manualmente o dispositivo de sua escolha.
Os MFDs em rede serão atualizados automaticamente para usar as fontes de dados selecionadas
em seu MFD mestre de dados.
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Calibragem de RealVision™ 3D AHRS
Os transdutores RealVision™ 3D incluem um AHRS (Attitude and Heading Reference Sensor -
Sensor de Referência de Atitude e Direção) integrado, que mede o movimento do seu navio para
auxiliar na renderização de imagens do sonar. Após a instalação, todos os transdutores RealVision™
3D precisam ser calibrados.
Um transdutor não calibrado pode produzir um deslocamento na borda frontal da renderização de
fundo na imagem do sonar, conforme ilustrado abaixo.

Não calibrado Calibrado

A calibração é um processo automático e começa automaticamente depois que sua embarcação
tiver virado aproximadamente 100° a uma velocidade entre 3-15 nós. A calibração não requer
nenhuma entrada do usuário, no entanto, é necessária pelo menos uma rotação de 270° antes que o
processo de calibração possa determinar o desvio local e aplicar um deslocamento relevante.
O tempo que leva para concluir o processo de calibragem irá variar de acordo com as características
da embarcação, o ambiente de instalação do transdutor e os níveis de interferência magnética
no momento da condução do processo. Fontes de interferência magnética significativa podem
aumentar o tempo necessário para concluir o processo de calibragem. Certas áreas com desvio
magnético substancial podem exigir círculos extras ou manobras em forma de 8 a serem realizadas.
Exemplos de tais fontes de interferência magnética incluem:
• Pontões marinhos
• Embarcações com casco de metal
• Cabos subaquáticos

Observação:
O processo de calibração exigirá a repetição após uma reconfiguração de fábrica do Sonar ou do
MFD.

Definindo as configurações do transdutor
Para sistemas configurados com sonar, é necessário definir as configurações do transdutor.
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1. Selecione Transdutor no menu Configurações do aplicativo de Sonar: Menu > Configurações >
Transdutor

2. Selecione como você quer que sua profundidade apareça:
i. Abaixo do transdutor (default) — Compensação não necessária
ii. Abaixo da quilha — Insira a distância entre a face do transdutor e a parte inferior da quilha.
iii. Abaixo da linha d'água — Insira a distância entre a parte inferior de sua quilha e a linha d'água.

3. Se seu transdutor incluir um sensor de temperatura, você também poderá ajustar as
configurações de temperatura da seguinte forma:
i. Habilite ou desabilite as leituras de temperatura conforme a necessidade.
ii. Se habilitado, compare a leitura da temperatura e a temperatura real da água.
iii. Se a leitura atual exigir ajuste, selecione Calibrar temp. e insira a diferença entre suas duas

leituras.

Identificando motores
Os dados de motor podem ser exibidos em seu MFD se seus motores estiverem transmitindo
os dados relevantes suportados na rede do MFD. Se seu sistema tiver rotulado seus motores
incorretamente, você pode corrigi-los usando o Assistente de identificação de motor.
O Assistente de identificação de motor pode ser acessado pela guia Detalhes do barco: Tela inicial
> Configurações > Detalhes do barco > Identificar motores.
1. Certifique-se de que o número certo de motores esteja selecionado na caixa Número de
motores:.

2. Selecione Identificar motores.
3. Siga as solicitações na tela para concluir o assistente de identificação de motor.

Como atribuir uma função ao botão programável pelo usuário
Você pode atribuir uma função ao botão programável pelo usuário em um MFD Axiom™ Pro.
1. Pressione e segure o Botão Programável pelo Usuário.
2. Selecione a função na lista:
Também é possível atribuir uma função ao Botão Programável pelo Usuário usando o menu
Configurações: Página inicial > Configurações > Ele exibe a > Tecla configurável pelo usuário.
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Como realizar uma redefinição de configurações ou para os padrões de
fábrica
Realizar uma Redefinição para os padrões de fábrica apagará TODOS os dados do usuário e
redefinirá as configurações do MFD para os valores padrão de fábrica. Realizar uma Redefinição de
configurações restaurará as configurações do seu MFD para os padrões de fábrica, mas manterá
os dados do usuário.
1. Selecione Redefinição de configurações na guia Este display: Tela inicial > Configurações >
Este display > Redefinição de configurações para realizar uma redefinição de configurações.

2. Selecione Redefinição para os padrões de fábrica na guia Este display: Tela inicial >
Configurações > Este display > Redefinição para os padrões de fábrica para realizar uma
redefinição para os padrões de fábrica.
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5.2 Atalhos
O menu Atalhos pode ser acessado deslizando da esquerda para a direita na área de deslize do
botão de Energia em um MFD Axiom™ ou pressionando o botão Energia em um MFD Axiom™ Pro,
série eS ou série gS.

Os seguintes atalhos estão disponíveis:
• Tirar captura de tela
• Ativar trava para toque
• Parar transmissão do radar
• Desligar
• Ativar/desativar piloto automático
• Ajustar rumo bloqueado
• Ajustar brilho
• Desativar todas as sirenes

Tirando uma captura de tela
Você pode tirar uma captura de tela e salvar a imagem na memória externa.
1. Deslize seu dedo da esquerda para a direita pela área do botão Liga/Desliga.

O menu Atalhos é exibido.
2. Selecione Tirar captura de tela.
A captura de tela será salva em formato .png no local Arquivo de captura de tela. O local do arquivo
da captura de tela pode ser selecionado na guia Esta exibição, localizada no menu Configurações:
Tela inicial > Configurações > Esta exibição > Arquivo de captura de tela:.

Ativando a trava por toque
Em condições climáticas adversas, a precipitação pode levar à detecção de toques errôneos pela tela
sensível ao toque. Nessas condições, você pode usar a trava por toque para evitar esse problema.
1. Selecione Ativar trava por toque no menu Atalhos.

Com a trava por toque ativada, a tela sensível ao toque fica desabilitada. Para reativar a tela
sensível ao toque, deslize o dedo da esquerda para a direita pela área do botão Liga/Desliga.

Espera do radar
Você pode colocar um radar de transmissão em espera pelo menu Atalhos.
1. Selecione Parar transmissão do radar no menu Atalhos.
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Atalhos do piloto automático
Quando o Controle do piloto automático é ativado, a página Atalhos apresenta um ícone de Piloto
automático que pode ser usado para ativar e desativar o piloto automático. Quando o piloto
automático é ativado no modo de Rumo bloqueado, você também pode ajustar o rumo bloqueado
na página de Atalhos.

Ajustando o brilho
O brilho do LCD pode ser ajustado pelo menu Atalhos.
1. Deslize seu dedo da esquerda para a direita pela área do botão Liga/Desliga.

O menu Atalhos é exibido
2. Mova o controle Brilho do visor pela barra de controle deslizante para ajustar o brilho.

Com o menu Atalhos exibido, você também pode usar a área do botão Liga/Desliga para
aumentar o nível de brilho em incrementos, repetindo o movimento de deslize da esquerda
para a direita.
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5.3 Compatibilidade do cartão de memória
Os cartões de memória MicroSD podem ser usados para fazer backup/arquivar dados (p. ex.,
Waypoints, Rotas e Caminhos). Depois do backup dos dados no cartão de memória, os dados
antigos podem ser excluídos do sistema. Os dados arquivados podem ser recuperados a qualquer
momento. Recomenda-se fazer backup dos dados em um cartão de memória regularmente.

Cartões compatíveis
Os seguintes tipos de cartões MicroSD são compatíveis com o seu MFD:

Tipo Tamanho
Formato de cartão
nativo

Formato
suportado pelo
MFD

Micro Secure Digital
de capacidade padrão
(MicroSDSC)

Até 4 GB FAT12, FAT16 ou
FAT16B

NTFS, FAT32

Micro Secure Digital de alta
capacidade (MicroSDHC)

4 GB a 32 GB FAT32 NTFS, FAT32

Micro Secure Digital de
capacidade estendida
(MicroSDXC)

32 GB a 2 TB exFAT NTFS, FAT32

• Classificação de classe de velocidade— Para melhor desempenho, recomendamos que você use
cartões de memória de Classe 10, UHS (Ultra High Speed) ou superiores.

• Usar cartões de memória de marcas — Para arquivar dados, recomendamos que você use
cartões de memória de marcas de qualidade.

Como remover o cartão MicroSD de seu adaptador
Cartões de memória MicroSD e de gráfico de cartografia são normalmente fornecidos em um
adaptador de cartão SD. Será preciso remover o cartão do adaptador antes de inseri-lo no visor.

Como inserir um cartão MicroSD – variantes Axiom

1. Puxe a tampa do leitor de cartão MicroSD conforme mostrado acima.
2. Insira o cartão MicroSD com os contatos voltados para baixo.
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3. Feche a tampa e certifique-se de que ela esteja bem fechada.

Removendo um cartão MicroSD
1. Selecione Eject SD card (Ejetar cartão SD) na página Import/export (Importar/exportar):
Homescreen (tela inicial) > My data (Meus dados) > Import/export (Importar/exportar) > Eject
SD card (Ejetar cartão SD).

2. Remova o cartão MicroSD da parte traseira do MFD.
3. Certifique-se de fechar a tampa do leitor de cartões.

Como inserir um cartão MicroSD – variantes Axiom Pro

1. Abra a porta do leitor de cartão.
2. Puxe a tampa do leitor de cartão para baixo.
3. Insira o cartão em uma entrada para cartão e empurre-o até encaixar no lugar com um clique.

Observação: Ao inserir um cartão na entrada para cartão inferior, o cartão de memória deve estar
orientado com os contatos apontando para cima.

Como remover um cartão MicroSD – Axiom Pro
Com a porta do leitor de cartão aberta e a tampa puxada para baixo:
1. Empurre o cartão até ele encaixar com um clique.
2. Puxe o cartão para liberá-lo da entrada para cartão.

Cuidado: Certifique-se de que a tampa ou a porta do cartão
esteja bem fechada
Para evitar a entrada de água e, consequentemente, danos ao produto,
certifique-se de que a porta ou a tampa do cartão esteja bem fechada.

Cuidado: Cuidado com a carta náutica e os cartões de
memória
Para evitar danos irreparáveis e/ou perda de dados das cartas náuticas e cartões
de memória:

• Certifique-se de que as cartas náuticas e os cartões de memória sejam inseridos
da maneira correta. NÃO tente forçar a entrada de um cartão.

• NÃO use um instrumento metálico, como uma chave de fenda ou alicate, para
inserir ou remover a carta náutica ou o cartão de memória.
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5.4 Atualizações de software
A Raymarine® envia regularmente atualizações do software para seus produtos que podem fornecer
recursos novos e aprimorados e maior desempenho e capacidade de uso. Você deve garantir que
tenha o software mais recente para seus produtos verificando regularmente o site Raymarine®
sobre as novas versões de software.
www.raymarine.com/software

Observação:
• Recomenda-se que você sempre faça o backup de seus dados de usuário antes de realizar
uma atualização de software.

• Para atualizar produtos SeaTalkng ® compatíveis, é preciso usar o MFD Datamaster designado
fisicamente conectado ao backbone SeaTalkng ®.

• Para realizar uma atualização de software, qualquer piloto automático ou radar conectado
deverá ser colocado em Espera.

• O recurso "Verificar online" do MFD só fica disponível quando o MFD possui conexão com
a internet.

• Para verificar quais produtos são compatíveis com o processo de atualização do software MFD,
consulte o site: www.raymarine.com/software.

Atualizando o software usando um cartão de memória
Os produtos SeaTalkhs ® e SeaTalkng ® compatíveis podem ser atualizados seguindo as etapas
abaixo.
1. Verifique a versão do software de seu produto.

Consulte a documentação fornecida com o seu produto para obter informações sobre a
verificação da versão do software.

2. Verifique a versão de software mais recente disponível no site da Raymarine:
(www.raymarine.com > Suporte > Atualizações de software).

3. Faça o download do pacote de software.
4. Copie os arquivos para o cartão MicroSD.
5. Com o MFD ligado, insira o cartão MicroSD na entrada para leitor de cartão.

O MFD detectará automaticamente arquivos de software.
6. Siga as instruções na tela para atualizar o software do produto.
7. Como alternativa, selecione Verificar cartão SD nas opções de pop-over Atualizar software na

guia Introdução: (Tela inicial > Configurações > Introdução > Atualizar software).

Atualizando o software pela Internet
Os produtos SeaTalkhs ® e SeaTalkng ® compatíveis podem ser atualizados seguindo as etapas
abaixo.
1. Selecione Atualizar software na guia Introdução: (Tela inicial > Configurações > Introdução ).
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2. Selecione Verificar online no menu pop-over.
3. Para configurar uma conexão Wi-Fi, selecione Configurações Wi-Fi e conecte-se ao

hotspot/ponto de acesso de Wi-Fi desejado.
4. Selecione Iniciar e, em seguida, siga quaisquer instruções na tela.
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Capítulo 6: Tela inicial

Conteúdos do capítulo
• 6.1 Aceitando as limitações de uso na página 90
• 6.2 Visão geral da tela inicial na página 91
• 6.3 Criando/personalizando uma página de aplicativo na página 92
• 6.4 Perfis de usuário na página 93
• 6.5 Meus dados na página 94
• 6.6 Configurações na página 95
• 6.7 Homem ao mar (MOB) na página 96
• 6.8 Alarmes na página 97
• 6.9 Posicionamento/navegação por satélite na página 98
• 6.10 Área de status na página 100
• 6.11 Barra lateral na página 101
• 6.12 Sobreposições de dados na página 102
• 6.13 Editando a proporção de divisão de uma página de aplicativo de tela dividida na página 103
• 6.14 Como conectar-se a um display sem fio na página 104
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6.1 Aceitando as limitações de uso
Depois que seu MFD é ligado, a Tela inicial é exibida.

1. Antes de usar o MFD, você deve aceitar o aviso de Limitações de Uso (LoU). Para exibir o aviso
de LoU inteiro, selecione "Mais detalhes".

A confirmação do LoU é exibida cada vez que o visor é ligado e para cada novo perfil de usuário.
O texto do LoU na íntegra pode ser acessado a qualquer momento pela guia Introdução: Tela
inicial > Configurações > Introdução > Visualizar termos de uso.
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6.2 Visão geral da tela inicial
Todas as configurações e aplicativos podem ser acessados pela Tela inicial.

1. Posição do GNSS/detalhes da correção — Selecione a área para visualizar a precisão da
correção e acessar as configurações de GNSS.

2. Perfil — Selecione a área para alterar o perfil em uso ou criar, editar ou excluir os perfis.
3. Dispositivos externos e hora do sistema — Selecione esta área para ajustar a hora UTC.
4. Ícones de página do aplicativo— Selecione um ícone para abrir a página do aplicativo relevante.

Use as setas para a esquerda e para a direita ou deslize seu dedo para a esquerda ou direita
na área para percorrer as páginas disponíveis na Tela inicial.

5. Configurações e dados — Esta área fornece acesso aos menus Configurações, Alarmes e
Meus dados. Você também pode ativar o alarme Homem ao mar (MOB) e desativar o piloto
automático.

Observação: Quando mais de um display é conectado à mesma rede, a Tela inicial do MFD
designada como mestre de dados será espelhada em todos os MFDs.
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6.3 Criando/personalizando uma página de aplicativo
1. Pressione e segure um ícone de página de aplicativo existente para exibir as opções de pop-over.

Você pode personalizar, renomear ou excluir páginas de aplicativo das opções de pop-over.

2. Selecione Personalizar nas opções de pop-over para alterar o layout de página e os aplicativos
usados. Para criar uma nova página, pressione e segure um espaço em branco na Tela inicial.

3. Selecione a opção Layout: para alterar o layout da página.
4. Selecione os ícones dos aplicativos que você quer que sejam exibidos na página.
5. Selecione Próximo e dê um nome significativo à página.
6. Selecione Salvar.
A página é salva e o novo ícone de página do aplicativo é mostrado na Tela inicial.
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6.4 Perfis de usuário
Você pode compartilhar seu MFD com outros usuários criando perfis de usuário em seu MFD.
Os perfis permitem que você preserve suas configurações pessoais enquanto outros usuários
personalizam suas próprias configurações do MFD.

Observação: Os dados de usuário, como Waypoints, Rotas, Caminhos, gravações de imagem e
vídeo etc., estarão disponíveis a todos os usuários.

Você pode acessar a página Perfis selecionando o ícone de perfil na Tela inicial.

Selecione o ícone Mais (+) para criar um novo perfil com base naquele que está sendo usado.
As mudanças nas configurações do MFD são exclusivas do perfil em uso e são mantidas da próxima
vez que o perfil é usado.
A distância e a hora em que o perfil esteve ativo serão exibidas para cada perfil.
Os nomes de perfil e ícones podem ser personalizados. Você também pode redefinir a distância
e hora de cada perfil.
Um perfil de Convidado está disponível para usuários temporários. As alterações de configuração
feitas ao perfil de Convidado não são preservadas. Cada vez que o perfil de Convidado é ativado, as
configurações são baseadas no último perfil usado.
Quando o MFD é reiniciado, o último perfil usado será ativado.
Os perfis de Demonstração também estão disponíveis para ajudá-lo a praticar como operar seu
MFD com dados simulados.
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6.5 Meus dados
Selecione o ícone Meus dados na Tela inicial para acessar dados de usuário, como Waypoints,
Rotas, Caminhos, Percurso e Arquivos de mídia. Você também pode Importar/exportar dados de
usuário do menu Meus dados.

SelecionarWaypoints, Rotas ou Caminhos o levará à lista relevante na qual você pode gerenciar
e personalizar seus dados.
Selecionar Percurso exibirá os contadores de percurso.
Selecionar Redefinir percurso man. redefinirá o contador de percurso para zero.
Selecione Arquivos para abrir um navegador de arquivos.
Selecione Importar/exportar para fazer backup ou restaurar dados de usuário usando o
armazenamento externo.
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6.6 Configurações
O menu Configurações contém informações e configurações importantes de seu MFD.
O menu Configurações divide-se em diferentes guias. As configurações disponíveis são:
Guia Opções
Introdução • Exibir as informações de hardware e software de seu MFD.

• Exibir detalhes de cartografia das cartas náuticas inseridas.
• Atualizar software do MFD
• Exibir o aviso de LoU (guia Introdução).
• Alterar o idioma da interface de usuário

Detalhes do barco • Definir o ícone e o nome do barco.
• Configurar profundidade, altura e largura mínimas de segurança.
• Configurar motores.
• Configurar baterias.
• Configurar tanques de combustível.

Unidades • Configurar as unidades de medida preferenciais.
• Configurar o modo de rumo.
• Configurar variação.
• Configurar datum do sistema GNSS.

Este display • Atribuir uma página de Tela inicial ou aplicativo para iniciar quando ligar.
• Selecionar um local para salvar as capturas de tela.
• Configurar o botão programável pelo usuário do Axiom Pro.
• Emparelhar/desemparelhar um teclado externo RMK.
• Conectar-se a um display sem fio.
• Compartilhamento de Wi-Fi, emparelhar com um scanner Quantum Radar
sem fio, definir as configurações de Wi-Fi e definir o acesso do aplicativo
móvel.

• Realizar uma redefinição às configurações ou aos padrões de fábrica.
Piloto automático • Ativar/desativar o Controle do piloto automático.

• Definir a resposta do piloto automático.
• Acessar configurações avançadas do piloto automático.

Rede • Exibir uma lista de MFDs em rede.
• Atribuir um MFD mestre de dados.
• Exibir detalhes de software e rede para o MFD que você está usando.
• Salvar ou apagar registros de diagnóstico do armazenamento externo.
• Visualizar e salvar informações de diagnóstico sobre produtos conectados
ao seu MFD.

• Configurar as opções do NMEA 0183 em um Axiom Pro.
• Atribuir suas fontes de dados preferenciais (Apenas mestre de dados).
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6.7 Homem ao mar (MOB)
Se uma pessoa ou objeto cair no mar, você poderá usar a função Homem ao Mar (MOB) para marcar
a posição em que a embarcação estava quando o alarme MOB foi ativado.

Para ativar o recurso MOB, pressione e segure o ícone MOB: na Tela inicial ou o ícone

Waypoint/MOB: localizado na parte superior de todos os aplicativos.

O recurso MOB exige que sua embarcação tenha uma posição e localização válidas no receptor
GNSS. O modo de Navegação estimada também exige dados de Rumo e Velocidade.
Quando você ativa o alarme MOB:
• Um alarme sonoro soa a cada 30 segundos até que o alarme seja cancelado.
• Uma barra de dados MOB indicando o rumo e o alcance do MOB, bem como o tempo decorrido
desde o início do MOB, aparece na parte superior da tela. A barra de dados persiste em todos os
aplicativos e na Tela inicial, e permanece ali até que o alarme MOB seja cancelado.

• Um aviso de MOB é exibido na parte inferior da tela e deve ser confirmado.
• O aplicativo cartográfico é colocado em um modo de MOB especial para ajudá-lo a navegar de
volta para o ponto onde a embarcação estava quando o MOB foi iniciado.
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6.8 Alarmes
O Gerenciador de alarmes pode ser acessado na Tela inicial.

Exemplo: Lista de alarmes ativos

Os alarmes são acionados por funções do sistema e também por equipamentos externos
conectados ao visor.
Quando um alarme é disparado, todos os MFDs em rede exibirão avisos sonoros e visuais. O aviso
na tela fornece detalhes do motivo pelo qual o alarme foi disparado.

Exemplo: Alarme de chegada do waypoint

O Gerenciador de alarmes pode ser usado para:
• Listar os alarmes atuais e ativos
• Ativar e desativar alarmes
• Ajustar limites do alarme
Acesse a lista de Alarmes ativos pela guia Ativo: (Tela inicial > Alarmes > Ativo)
As configurações de alarme podem ser acessadas na guia Configurações: (Tela inicial > Alarmes >
Configurações)
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6.9 Posicionamento/navegação por satélite

Status de GNSS
A posição de GNSS de sua embarcação é indicada no canto superior esquerdo da Tela inicial. Você
pode acessar as configurações e a precisão da localização selecionando a área.
Se a latitude e a longitude forem exibidas na Tela inicial, você terá uma localização válida. Se o texto
ficar vermelho, significa que a precisão de sua localização é baixa.

A visão do céu no lado esquerdo da página mostra a posição dos satélites de navegação e a
constelação à qual pertencem. A cor do satélite identifica seu status:
• Cinza = procurando pelo satélite
• Verde = satélite em uso
• Laranja = rastreando o satélite

Configurações de GNSS
As configurações de seu receptor de GNSS (interno ou externo) podem ser acessadas no menu
Satélites: Tela inicial > Pop-over de GNSS > Satélites > Configurações.

Na guia Configurações de GNSS, você pode:
• Ativar e desativar o uso do Posicionamento diferencial (SBAS)
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• Definir o filtro de COG/SOG de acordo com a oscilação de sua embarcação, que fornece leituras
de COG e SOG mais estáveis

• Ativar e desativar o receptor de GNSS interno de seu MFD. Desative se não quiser usar este
receptor de GNSS interno como fonte de dados de posicionamento.

• Reiniciar o receptor de GNSS que está sendo usado como fonte de dados de posicionamento.
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6.10 Área de status
Você pode revisar o status dos dispositivos periféricos conectados ao seu MFD usando a área
Status, localizada no canto superior direito da Tela inicial. Essa área também fornece a Hora e
identifica quando o MFD está em modo Bloqueio de toque.

Ícones da área de status
O status de AIS, transdutores/sonares de radar conectados é relatado na área Status:

Pop-over de Opções do menu
No pop-over Opções, é possível ajustar a compensação de horário de UTC.
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6.11 Barra lateral
A Barra lateral está disponível em todos os aplicativos e fornece um acesso rápido aos dados do
sistema. Por padrão, a Barra lateral é configurada para exibir os dados de navegação.

A Barra lateral é exibida automaticamente no aplicativo cartográfico quando uma ação Ir para ou
Seguir é iniciada. Ela também pode ser exibida a qualquer momento quando você desliza o dedo
da esquerda para a direita na extremidade esquerda da tela. Para esconder a Barra lateral, deslize
o dedo da direita para a esquerda.
Para personalizar os dados exibidos, pressione e segure o item de Dados que deseja alterar e
selecione Editar nas opções do pop-over.
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6.12 Sobreposições de dados
Os dados do sistema podem ser sobrepostos nos aplicativos cartográficos, radar, sonar e câmera.
Alguns aplicativos têm as Sobreposições de dados habilitadas por padrão.

As sobreposições de dados podem ser colocadas em qualquer lugar na página do aplicativo e
podem ser colocadas sobre qualquer aplicativo em uma página de aplicativo de tela dividida.
As sobreposições de dados podem ser personalizadas em: Menu > Configurações > Configurações
de página > Editar camadas de dados.
No modo de edição, arraste a sobreposição de dados para o local desejado, depois pressione
e segure uma sobreposição de dados para exibir o menu Pop-over onde pode Editar, Mover,
Redimensionar ou Excluir a sobreposição de dados
Selecione Adicionar para adicionar outra sobreposição ou Concluído para sair do modo de edição.
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6.13 Editando a proporção de divisão de uma página de aplicativo
de tela dividida

Com a página de aplicativo de tela dividida exibida:
1. Selecione Editar razão de divisão na guia Configurações da página: Menu > Configurações >
Configurações da página > Editar razão de divisão.

2. Arraste o ícone Redimensionar para criar a razão de divisão desejada.
3. Selecione Salvar.
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6.14 Como conectar-se a um display sem fio
Os MFDs Axiom™ e Axiom™ Pro podem ser conectados a um display sem fio usando um dongle
externo ou um display que tenha suporte integrado. Quando conectado, a tela do MFD é espelhada
no display sem fio.
1. Siga as instruções fornecidas com o seu display sem fio/dongle para configurar o dispositivo.
2. Selecione o ícone display encontrado em Display sem fio: na guia Este display do menu
Configurações: (Tela inicial > Este display > Display sem fio:).
Seu MFD pesquisará displays disponíveis.

3. Selecione o display que deseja usar.
4. Se o seu MFD tiver Compartilhamento por Wi-Fi ativado, um número PIN será exibido no display

sem fim. Insira esse número PIN quando o MFD o solicitar.
5. Você também pode ser solicitado a permitir que o MFD conecte-se automaticamente no futuro.

Selecione Sim ou Não, conforme adequado, no display sem fio.
A tela do MFD agora será exibida no dispositivo selecionado.

6. Para permitir que o display sem fio conecte-se sempre que o MFD for ligado, ative Conectar
ao ligar nas opções de pop-over.

Observação:
1. Não se esqueça de verificar seu display sem fio quanto a quaisquer confirmações/recon-

hecimentos exigidos.
2. Alguns dispositivos certificados não Miracast podem não conseguir se conectar com

Compartilhamento por Wi-Fi ativado. Nesse caso, desative o Compartilhamento por Wi-Fi
e tente novamente.

3. Se você tiver problemas para conectar-se, tente desativar e ativar o recurso de display sem fio
no display e no MFD ou desligue e ligue ambos os dispositivos.

4. Depois de conectado/emparelhado a um display sem fio, não altere a senha do Wi-Fi do
MFD, uma vez que determinados dispositivos exigirão uma redefinição para os padrões de
fábrica para restabelecer a conexão.
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Capítulo 7: Controle do piloto automático

Conteúdos do capítulo
• 7.1 Controle do piloto automático na página 106
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7.1 Controle do piloto automático
Seu MFD pode ser integrado a um sistema de piloto automático Evolution e atuar como o controlador
do piloto automático. Consulte a documentação fornecida com o piloto automático para obter
detalhes sobre a instalação e a conexão do piloto automático ao MFD.
O Controle do piloto automático do MFD pode ser ativado e desativado na guia Piloto automático
no menu Configurações: Tela inicial > Configurações > Piloto automático > Controle de piloto.

1. Ícone de piloto – com o Controle do piloto automático ativado, o ícone Piloto é exibido na tela;
selecionar o ícone exibe a barra lateral Piloto. Quando o Piloto automático está ativado, o ícone
Piloto é substituído pelo ícone Desativar piloto.

2. Barra lateral do piloto – a barra lateral Piloto fornece controles e informações sobre o seu
sistema de piloto automático. Com o Piloto automático ativado, o conteúdo da barra lateral
Piloto é expandido para fornecer mais controles e informações. A barra lateral Piloto pode ser
ocultada deslizando a barra lateral para a esquerda. A barra lateral pode ser exibida novamente
deslizando da esquerda da tela em direção ao centro da tela.

Ativação do piloto automático – rumo bloqueado
Com o Controle do piloto automático ativado:
1. Para pilotos de Roda e Cana do leme, engate o acionamento mecânico ativando a embreagem

de direção da roda ou anexando a haste de acionamento ao pino da cana do leme.
2. Selecione o ícone Piloto automático.

A barra lateral Piloto é exibida.
3. Selecione Ir para rumo.
4. Selecione Ativar piloto.

Ativação do piloto automático – navegação
Com o Controle do piloto automático ativado:
1. Para pilotos de Roda e Cana do leme, engate o acionamento mecânico ativando a embreagem

de direção da roda ou anexando a haste de acionamento ao pino da cana do leme.
2. Inicie um comando de Ir para ou Seguir no aplicativo cartográfico.
3. Selecione o ícone Piloto automático.

A barra lateral Piloto é exibida.
4. Selecione Ir para Nav.
5. Selecione Ativar piloto ou, se houver um erro transversal de rota, selecione AO LONGO do
trecho da rota ou DIRETO daqui.

Selecionar AO LONGO do trecho da rota percorrerá o caminho original.
Selecionar DIRETO daqui traçará um novo caminho da sua posição atual até o destino.
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Como desativar o piloto automático

Você pode desativar o piloto automático a qualquer momento selecionando o ícone Desativar piloto.
O ícone Desativar piloto está disponível em todos os aplicativos. Ele também está disponível na
barra lateral do Piloto, em mensagens pop-up do Piloto, na tela inicial e na página Atalhos.
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Capítulo 8: Aplicativo cartográfico

Conteúdos do capítulo
• 8.1 Visão geral do aplicativo cartográfico na página 110
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8.1 Visão geral do aplicativo cartográfico
O aplicativo cartográfico exibe uma representação de sua embarcação em relação às massas
de terra e outros objetos cartográficos, que lhe permitem planejar e navegar para seu destino
desejado. O aplicativo cartográfico exige uma localização de GNSS para exibir sua embarcação
no local correto em um mapa-múndi.
Para cada instância do aplicativo cartográfico, você pode selecionar qual cartografia eletrônica
deseja usar. A seleção é mantida durante um ciclo de ligar/desligar.
O aplicativo cartográfico pode ser exibido em ambas as páginas de aplicativo de tela cheia e tela
dividida. As páginas de aplicativo podem consistir em até quatro instâncias do aplicativo cartográfico.

1 Waypoint
Use os waypoints para marcar um local
específico ou pontos de interesse.

2 Caminho
Você pode gravar a passagem
de sua embarcação usando os
caminhos.

3 Ícone da embarcação
Representa sua embarcação e só é
exibida quando uma localização de
GNSS está disponível (o ícone será um
ponto preto, caso não haja um Rumo
disponível).

4 Indicador de vento
Fornece uma indicação da direção
do vento e da velocidade (é
necessário ter o transdutor de
vento).

5 Rota
Você pode planejar sua rota com
antecedência criando uma rota e usando
waypoints para marcar cada ramificação
da rota.

6 Waypoint de destino
Durante uma ação de Ir para, esse é
o waypoint de destino atual.

7 Linha de direção
Se os dados de Rumo estiverem
disponíveis, é possível exibir um vetor de
Rumo para sua embarcação.

8 Linha COG
Se os dados de COG estiverem
disponíveis, será possível exibir um
vetor de COG para sua embarcação.
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9 Indicador de maré
Fornece indicadores de fixo e deriva.
Exige os seguintes dados: COG, Rumo,
SOG e STW (velocidade na água).

10 Alcance da carta
Identifica a escala do alcance da
carta exibido.

11 Anéis de alcance
Fornece uma indicação de distância em
torno de sua embarcação em intervalos
definidos.

12 Barra lateral
A Barra lateral contém dados do
sistema que podem ser exibidos em
todos os aplicativos.

Controles do aplicativo cartográfico
Ícone Descrição Ação

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial

Waypoint/MOB Coloque um waypoint/Segure para ativar o alarme
Homem ao mar (MOB)

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo

Localizar embarcação Centraliza sua embarcação na tela

Alcance reduzido Reduz o alcance/distância exibida na tela.

Alcance estendido Aumenta o alcance/distância exibidos na tela.

Fazendo panorâmica e alcance da carta
Você pode alterar o alcance exibido no aplicativo cartográfico usando os controles de alcance na
tela ou usando o gesto multitoque de pinçar para aplicar zoom.
Você pode aplicar o panorama na área da carta deslizando seu dedo pela carta.
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Selecionando uma carta náutica
Você pode usar as cartas do LightHouse™ e cartas eletrônicas compatíveis Navionics e C-MAP. Os
cartões de cartas eletrônicas devem ser inseridos no leitor de cartão MicroSD do MFD (ou o leitor de
cartão em um MFD na mesma rede).

No menu do aplicativo cartográfico:
1. Selecione o ícone Configuração.
2. Selecione a cartografia que deseja usar na guia Cartografia.
Você pode escolher uma carta diferente para cada instância do aplicativo Carta, acessado na tela
inicial. A seleção de cartografia persistirá até ser alterada.

Modos cartográficos
O aplicativo cartográfico fornece modos predefinidos que podem ser usados para configurar
rapidamente o aplicativo cartográfico para seu uso pretendido.
Para alterar o modo Carta, selecione o modo necessário no menu de aplicativo Carta.

SIMPLES
No modo Simples, os detalhes cartográficos são suprimidos
para oferecer uma visão mais clara e simples da navegação e
apenas as opções de menu relacionadas à navegação estão
disponíveis. As alterações às configurações não serão salvas.

DETALHADO
Detalhado é o modo padrão. O detalhe completo do gráfico
e as opções do menu estão disponíveis. As alterações de
configurações são salvas no perfil do usuário em uso.
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GRÁFICO PESCA
O modo de pesca otimiza o aplicativo cartográfico para pesca
e exibe linhas de contorno mais detalhadas, caso suportado
por sua cartografia selecionada. As opções de menu completo
estão disponíveis. As alterações de configurações são salvas
no perfil do usuário em uso.

METEOROLOGIA
O modo meteorológico está disponível quando o MFD está
conectado a um receptor meteorológico compatível (SR150).
O modo meteorológico permite superar dados meteorológicos
diretamente no gráfico e visualizar gráficos meteorológicos
animados ou ler relatórios meteorológicos. Somente
as opções de menu relacionadas à meteorologia estão
disponíveis. As alterações de configurações são salvas no
perfil do usuário em uso.
Os detalhes adicionais sobre o modo Meteorológico são
sobre: Capítulo 9Weather Mode (Modo meteorológico)

Detalhes da embarcação
O pop-over de Detalhes da embarcação fornece acesso às configurações relacionadas à
embarcação.

No pop-over de Detalhes da embarcação, você pode:
• Iniciar/parar um caminho.
• Deslocar a posição do símbolo da embarcação.
• Alterar o símbolo usado para representar sua embarcação.
• Definir o comprimento dos vetores de embarcação.
• Mostrar/ocultar os vetores de Rumo e COG.
• Mostrar/ocultar os Anéis de alcance.
• Mostrar/ocultar os gráficos de Maré e Vento.
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Camadas
Estão disponíveis camadas que podem ser sobrepostas no aplicativo Carta. As camadas incluem
Fotografias aéreas, Alvos AIS, Imagem de radar, Anéis de alcance, Gráficos de maré, Radar
meteorológico e Conteúdo de crowd source.

A guia Camadas no menu Configurações do aplicativo cartográfico: Menu > Configurações >
Camadas fornece controles para as camadas de cartas.

Visualizar e movimentação
A guia Visualizar e movimentação lhe permite controlar como a carta é exibida em relação à sua
embarcação.
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Movimentação da carta
A Movimentação da carta controla como a carta e o barco são traçados para manter o barco na
tela enquanto você se move.

Orientação da carta
A orientação da carta afeta o alinhamento da carta em relação à sua embarcação, rota ou Norte.

Posição do barco
Ajuste a posição do barco para deixar mais ou menos espaço de "visão frontal" para seu barco.

Como posicionar um waypoint

1. Selecione e mantenha selecionado o local desejado, então selecione Posicionar waypoint
no menu de contexto.

2. Selecione Editar para editar detalhes do waypoint, Ir para a fim de navegar até o Waypoint
ou OK para voltar para a operação normal.

Para posicionar um waypoint no local atual da sua embarcação, pressione o
botão físico ou o ícone Waypoint/MOB.

Como navegar para um waypoint ou ponto de interesse
Você pode executar uma ação "Ir para" para um waypoint ou local específico.

1. Selecione e mantenha selecionado o waypoint ou um ponto de interesse e selecione Ir para
no menu de contexto.
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Você pode interromper a ação Ir para a qualquer momento selecionando e segurando em
qualquer lugar o aplicativo cartográfico e selecionando Parar ou selecionando outra ação Ir para.

2. O aplicativo Carta iniciará a navegação; se for necessário, ative fisicamente o piloto automático.
3. Um alarme soará quando você chegar ao waypoint.
Você também pode realizar uma ação Ir para no menu Ir: Menu > Ir para > Waypoint ou Menu >
Go > Lat/long.

Como criar uma rota

1. Selecione e mantenha selecionado o local para o primeiro waypoint.
2. Selecione Criar rota no menu de contexto.
3. Selecione o local para o segundo waypoint.

Os dois waypoints serão unidos por uma linha, criando o primeiro trecho da sua rota.
4. Selecione o local para os waypoints subsequentes.
5. Verifique se será seguro seguir a sua rota. Você pode mover os waypoints na rota arrastando-os

para um novo local.
6. Quando a rota estiver concluída, selecione Concluir construção da rota.
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Roteamento automático
Roteamento automático está disponível ao usar cartografia compatível. Roteamento automático
permite que você crie uma rota automaticamente entre um ponto na carta e a sua embarcação.

Você pode selecionar qualquer ponto na Carta e, no menu de contexto de Carta, selecione
Roteamento automático para cá, ou você pode selecionar Roteamento automático para em um
menu de contexto do waypoint existente para criar uma rota automaticamente entre sua embarcação
e o ponto escolhido.
A rota criada é gerada comparando os dados disponíveis na sua cartografia com as distâncias
mínimas d segurança especificadas no menu Detalhes do barco: (Tela inicial > Configurações >
Detalhes do barco).
Os waypoints não serão colocados em áreas que estejam em conflito com suas distâncias mínimas
de segurança especificadas. Símbolos de cuidado são usados para waypoints que são objetos
próximos ou áreas restritas.

Nunca siga uma rota antes de verificar se cada trecho da rota é seguro para a sua embarcação.

Como revisar uma rota gerada automaticamente
Antes de seguir qualquer rota, é preciso garantir que seja seguro fazer isso.
Ao concluir a rota:
1. Aproxime cada trecho da rota e waypoint que compõe a Rota.
2. Verifique os dois lados do trecho da rota e em torno do waypoint para determinar se há

obstruções.

Obstruções podem ser objetos indicados na carta ou áreas restritas. As rotas geradas
automaticamente devem usar o símbolo de cuidado no waypoint em áreas em que possa haver
obstruções.

3. Quando houver obstruções, mova os waypoints necessários de modo que o waypoint e o trecho
da rota não estejam mais obstruídos.

Seguir uma rota
Você pode seguir uma rota salva.
Com a rota exibida no aplicativo cartográfico:
1. Selecione e segure o trajeto da rota dentro da rota que você deseja seguir.
2. Selecione Seguir rota no menu de contexto da Rota.
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Como criar um caminho
Você pode registrar a jornada de sua embarcação usando caminhos.

1. Selecione e mantenha selecionado o ícone da sua embarcação para exibir as opções de
pop-over da embarcação.

2. Selecione Iniciar caminho.
A jornada de sua embarcação agora será registrada.

3. Selecione Interromper caminho nas opções de pop-over sempre que você tiver concluído seu
caminho.

4. Selecione Salvar para salvar o caminho ou Excluir para remover o caminho.
Você também pode iniciar uma nova gravação de caminho a qualquer momento no menu de Carta:
Menu > Novo > Iniciar um novo caminho. Ao usar o menu Carta para iniciar um caminho, se um
caminho já estiver sendo gravado, ele será salvo antes que o novo caminho seja iniciado. Depois
que o caminho é salvo, ele pode ser convertido em uma Rota para que a mesma passagem seja
seguida posteriormente.
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Capítulo 9: Weather Mode (Modo meteorológico)

Conteúdos do capítulo
• 9.1 Weather Mode (Modo meteorológico) na página 120
• 9.2 Meteorologia em animação na página 121
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9.1 Weather Mode (Modo meteorológico)
O Modo meteorológico está disponível no aplicativo Gráfico se você tiver um receptor meteorológico
e uma assinatura válida. Alternar o aplicativo Gráfico para o modo meteorológico permite que você
superpasse os dados meteorológicos e as informações do seu receptor meteorológico.
Para entrar no modo Meteorológico, abra o menu do aplicativo Gráfico e selecione WEATHER
(Meteorológico).
O modo meteorológico permite rastrear os sistemas meteorológicos em relação ao seu navio ao
sobrepor os dados meteorológicos atuais, históricos e previstos diretamente no gráfico. No modo
Meteorológico, você também pode visualizar gráficos meteorológicos animados e ler relatórios
meteorológicos. O modo Meteorológico defina a configuração dos Detalhes do gráfico para Low
(Baixo) e oculta outros dados que aumentam a visibilidade dos dados meteorológicos.

Importante:
• É necessária ter um hardware compatível e uma assinatura válidos para ativar o modo
Meteorológico.

• Ao ativar o modo Meteorológico, você concorda com seus termos de uso.
• Não use o modo Meteorológico para navegação.
• Os dados meteorológicos estão disponíveis somente na América do Norte e nas suas águas
costeiras.

Os símbolos meteorológicos são organizados em camadas, acessíveis a partir do menu Gráfico:
Menu > Weather layers (camadas Meteorológicas). Cada camada pode ser ativada e desativada de
forma independente.
As seguintes camadas estão disponíveis:
Radar meteorológico Pressão da superfície
Cidades Estações de observação de superfície
Parte superior da nuvem Vento
Relâmpago Tempestade
Temperatura da superfície do mar Altura da onda
Previsão de tempestade Período de onda
Rastreamento de tempestade Direção da onda (origem)

No modo Meteorológico, a orientação do gráfico é fixa em Norte.
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9.2 Meteorologia em animação
No modo Meteorológico, você pode reproduzir animações meteorológicas de dados históricos do
Radar Meteorológico e dados prévios de pressão de vento, onda e superfície.
As animações da meteorologia podem ser acessadas no modo Meteorológico, selecionando
Animate weather (Meteorologia em animação) no menu.
Quando Meteorologia em animação é selecionado, os controles de reprodução da animação e os
símbolos que representam o tipo de dados animados disponíveis são exibidos na tela.

Controles de reprodução
Os controles de reprodução incluem uma barra de progresso, Play/Pause, Avanço rápido e opções
de rebobinação.

Dados da Meteorologia em animação
A duração das previsões depende do tipo de inscrição.

Radar meteorológico
Podem ser reproduzidos dados históricos de precipitação das últimas 2 horas.

Vento
Previsão de vento no mar por até 48 horas.
Previsão em alta resolução do vento costeiro e do vento em terra por até 24 horas.

Altura da onda
Previsão da Altura da onda no mar por até 48 horas.
Previsão em alta resolução da altura das ondas na costa por até 24 horas.
Previsão de altura das ondas nos Grandes Lagos por até 24 horas.
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Período de ondas
Previsão do período de ondas no mar por até 48 horas.
Previsão do período de ondas nos Grandes Lagos por até 24 horas.

Direção das ondas
Previsão da direção das ondas no mar por até 48 horas.
Previsão da direção das ondas nos Grandes Lagos por até 24 horas.

Pressão na superfície
Previsão da pressão na superfície por até 48 horas.

Para sair da Animação do clima, abra o Menu principal.
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Capítulo 10: Aplicativo do Sonar

Conteúdos do capítulo
• 10.1 Visão geral do aplicativo do Sonar na página 124
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10.1 Visão geral do aplicativo do Sonar
O aplicativo do Sonar exibe uma visualização dos ecos recebidos de um transdutor e módulo de
sonar. O aplicativo do Sonar é compatível com os transdutores e módulos de sonar tradicional,
CHIRP, DownVision™, SideVision™ e RealVision™ 3D. O aplicativo do Sonar cria uma visão subaquática
da estrutura do fundo e dos alvos na coluna aquática.
É possível conectar vários módulos de sonar ao mesmo tempo. Os módulos de sonar podem ser
internos (integrados ao MFD) ou externos (uma caixa separada em sua rede).
Para cada instância do aplicativo do Sonar, você pode selecionar qual módulo de sonar e canal
deseja usar. A seleção do canal e módulo de sonar é mantida durante um ciclo de ligar/desligar.
O aplicativo do Sonar pode ser exibido em ambas as páginas de aplicativo de tela cheia e tela
dividida. As páginas de aplicativo podem consistir em até quatro instâncias do aplicativo do Sonar.

Controles do aplicativo do Sonar
Ícone Descrição Ação

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial

Waypoint/MOB Coloca um waypoint/ativa alarme Homem ao mar (MOB)

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo
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Ícone Descrição Ação
Ajuste de imagem Exibe controles de ajuste de imagem/sensibilidade na tela

Pausar Pausar imagem do sonar RealVision™ 3D.

Cancelar pausa Quando o aplicativo Sonar está pausado, é possível
recomeçar a rolagem selecionando o ícone Cancelar pausa.

Alcance/aumentar
zoom

Quando Alcance automático estiver habilitado, pressione o
ícone de mais para ativar o modo de Zoom. Se o ícone for
pressionado outras vezes, o fator de ampliação aumentará.
Quando o alcance estiver definido como Manual, pressione
o ícone de mais para reduzir a distância exibida na tela.
O alcance automático pode ser habilitado e desabilitado no
menu: Menu > Alcance automático.

Alcance/reduzir
zoom

Quando estiver no modo de zoom, pressione o ícone de
menos para reduzir o fator de ampliação e, por fim, reverter
até o modo normal. Quando o alcance estiver definido como
Manual, pressione o ícone de menos para reduzir a distância
exibida na tela.

Controles RealVision 3D
Ao usar o sonar RealVision 3D, você pode manipular a exibição usando os gestos de toque.

Controles da tela sensível ao toque
• Deslize um dedo pela tela para girar a imagem.
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• Deslize dois dedos para aplicar o panorama da imagem em torno da tela.
• O movimento de pinça para aplicar o zoom muda a ampliação da imagem.
• O controle de alcance determina a que distância o sonar fará o ping.
• Pressione a tela e mantenha-a pressionada para exibir o menu de contexto
Botões físicos
• O botão Ok pausa a rolagem do Sonar.
• O botão Voltar retoma a rolagem do Sonar.
• O botão Ok, quando pausado, abre o menu de contexto.
• Use os controles Direcionais (para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita) do
Uni-controller para girar a imagem.

• Use o controle Giratório do Uni-controller ou os botões Aproximar e Afastar do RMK para
aproximar e afastar.

Abrindo o aplicativo de Sonar
O aplicativo de Sonar é aberto selecionando-se um ícone de página da Tela inicial que inclui um
aplicativo de Sonar.
Pré-requisitos:
1. Certifique-se de que seu módulo de sonar seja compatível (verifique os últimos detalhes

disponíveis no site da Raymarine). Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor autorizado
da Raymarine.

2. Certifique-se de que você tenha instalado seu módulo de sonar de acordo com a documentação
que foi fornecida com o módulo.

O aplicativo do Sonar abrirá em um dos quatro estados:

Selecione um canal de sonar
A primeira vez que você abrir uma nova página de aplicativo que incluir o aplicativo de Sonar, será
preciso selecionar um canal de sonar.

Selecione OK e depois selecione o canal de sonar que você deseja usar na lista:
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Sonar ativado e executando ping
Se seu aplicativo de Sonar já tiver sido configurado, quando ele for aberto, a imagem do sonar
será exibida e começará a rolagem.

Nenhuma fonte de sonar disponível
Se o aviso "Nenhuma fonte de sonar disponível" for exibido, então significa que:
• Seu módulo de sonar ainda está ligando.
• Seu MFD não pode estabelecer uma conexão com seu módulo de sonar externo
• Seu módulo de sonar interno não tem um transdutor conectado.
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Verifique a rede e conexão elétrica de seu módulo de sonar externo, verifique a rede de seu MFD ou
a conexão do transdutor certificando-se de que as conexões e o cabeamento estejam corretos e
livres de danos, depois ligue seu sistema. Se o módulo de sonar ainda não for localizado, consulte a
documentação de instalação de seu equipamento para saber mais sobre a solução de problemas.

Nenhum transdutor conectado
Se o aviso "Nenhum transdutor conectado" for exibido, significa que seu módulo de sonar não pode
se conectar ao transdutor.

Verifique se as conexões de seu transdutor estão corretas e livres de danos, depois ligue seu
sistema. Se o transdutor ainda não for localizado, consulte a documentação de instalação de seu
equipamento para saber mais sobre a solução de problemas.

Selecionando um canal de sonar
A primeira vez que você abrir uma nova página do aplicativo de Sonar, será preciso selecionar um
canal. Posteriormente, você poderá trocar o canal do sonar selecionando um ícone de canal no
menu do aplicativo de Sonar.
1. Selecione um ícone de canal relevante no menu.
2. Como opção, selecione Todos os canais no menu, depois selecione seu canal e módulo de

sonar desejado.

Canais de sonar
Os canais de sonar disponíveis dependem do módulo de sonar e do transdutor conectado.
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RealVision™ 3D SideVision™ DownVision™

Alto CHIRP/Alta frequência Médio CHIRP/Média frequência Baixo CHIRP/Baixa frequência

Como posicionar um waypoint (Sonar, DownVision e SideVision)
Quando você observar algo de interesse no aplicativo de Sonar, pode colocar um waypoint nesse
local para que possa encontrar a área novamente.
1. Selecione e mantenha pressionado o ponto de interesse na tela.

O menu de contexto é exibido e a rolagem é temporariamente pausada.
2. Selecione Adicionar waypoint no menu de contexto.

A imagem de sonar permanecerá pausada por cerca de 10 segundos depois que o waypoint
tiver sido posicionado.

Como posicionar um waypoint no RealVision 3D
Para posicionar um waypoint enquanto visualiza um canal do RealVision 3D, siga as etapas abaixo.
1. Selecione e mantenha selecionado um local na tela.

O menu de contexto Waypoint e o marcador de waypoint vermelho são exibidos:

2. Selecione Posicionar waypoint para criar um waypoint no local do marcador; ou
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3. Selecione Mover posição para ajustar a posição do marcador antes de criar o waypoint.

Você pode mover o waypoint ao longo do seu eixo atual deslizando um dedo na tela. Você
também pode ajustar a visualização na tela usando os gestos normais de toque com dois dedos.

4. Quando o marcador estiver sobre o local desejado, selecione Posicionar waypoint para salvar
um waypoint no local do marcador.

Rolagem inversa do Sonar
Você pode fazer uma "rolagem inversa" no aplicativo Sonar para visualizar o histórico do sonar.
Para ativar a "rolagem inversa" do sonar, faça o seguinte:
• Sonar e DownVision – deslize o dedo da esquerda para a direita na tela do sonar.
• SideVision – deslize o dedo da parte inferior para a superior da tela do sonar.
• RealVision 3D – selecione o ícone Pausar na tela.
Quando a rolagem inversa do sonar estiver ativa, a Barra de rolagem inversa e os ícones Cancelar
pausa do sonar serão exibidos.

1. Cancelar pausa – selecionar essa opção retoma a rolagem do sonar ao vivo.
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2. Barra de rolagem inversa – use essa opção para mover para frente e para trás no histórico
disponível do sonar. Você pode arrastar o indicador de posição para a direita ou para a esquerda
ou selecionar um local específico na barra para ir para aquela posição.

Nos canais Sonar, DownVision e SideVision, deslizamentos subsequentes retrocederão no histórico
do sonar; deslizar na direção oposta avançará no histórico do sonar.
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Capítulo 11: Aplicativo de Radar

Conteúdos do capítulo
• 11.1 Visão geral do aplicativo de Radar na página 134
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11.1 Visão geral do aplicativo de Radar
O aplicativo de Radar exibe uma visualização dos ecos recebidos de um scanner de radar
conectado. O aplicativo de Radar em uma navegação é um auxílio usado para ajudar a melhorar
o conhecimento da situação e de colisões, possibilitando que a distância e velocidade do alvo
sejam rastreados em relação à sua embarcação.
É possível conectar até dois scanners de radar ao mesmo tempo. No entanto, somente um radar
no sistema pode ser um radar de Quantum™.
Para cada instância do aplicativo do Radar, você pode selecionar qual scanner de radar deseja usar.
A seleção do scanner de radar é mantida durante um ciclo de ligar/desligar.
O aplicativo do Radar pode ser exibido em ambas as páginas de aplicativo de tela cheia e tela
dividida. As páginas de aplicativo podem consistir em até duas instâncias do aplicativo do Radar.

Os alvos de radar rastreados e os destinos do AIS são exibidos usando símbolos de alvo.
O aplicativo Radar permite que você configure alarmes que são acionados quando um alvo ou
objeto entra em conflito com as configurações de alarme Dangerous targets (Alvos perigosos)
ou Guard Zone (Zona de proteção).
Os anéis Variedade, o anel de rolamento e VRM/EBLs podem ser usados para identificar uma
distância e o encaminhamento de alvos em relação ao seu navio.

Controles do aplicativo do Radar
Ícone Descrição Ação

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial

Waypoint/MOB Coloca um waypoint/ativa alarme Homem ao mar
(MOB)

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto
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Ícone Descrição Ação

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo

Ajuste de imagem Exibe controles de ajuste de imagem/sensibilidade na
tela

Desligar Desliga o scanner de radar atual

Ligado Liga o scanner de radar selecionado

Transmitir Inicia a transmissão do radar

Alcance reduzido Reduz a distância exibida na tela (alcance mínimo: 1/16
nm).

Alcance estendido Aumenta a distância exibida na tela (até o alcance
máximo de seu scanner de radar).

Abrindo o aplicativo de Radar
O aplicativo de Radar é aberto selecionando-se um ícone de página da Tela inicial que inclui um
aplicativo de Radar.
Pré-requisitos:
1. Certifique-se de que seu scanner de radar seja compatível, verifique os últimos detalhes

disponíveis no site da Raymarine e, se estiver em dúvida, entre em contato com um revendedor
autorizado da Raymarine para buscar orientação.

2. Certifique-se de que você tenha instalado seu módulo de radar de acordo com a documentação
que foi fornecida com seu radar.

O aplicativo de Radar abrirá em um dos três estados:
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Desligado/não conectado

Se a mensagem "Desligado/não conectado" for exibida, significa que:
• Seu scanner de radar pode estar desligado ou
• Seu MFD não pode estabelecer uma conexão com seu scanner de radar
Selecione Ligar para ligar seu radar. Se a mensagem "Radar não localizado" for exibida, significa
que não foi possível estabelecer uma conexão. Certifique-se de que a rede e as conexões elétricas
de seu radar e MFD estão corretas e livres de danos, depois ligue e desligue seu sistema. Se
o scanner de radar ainda não for localizado, consulte a documentação de instalação de seu radar
para saber mais sobre a solução de problemas.

Desativado

Se a mensagem "Desligado" for exibida, significa que seu scanner de radar conectado por Wi-Fi
está pareado, mas desligado. Selecione Ligar para ligar seu radar

Em espera (não transmitindo)

Se a mensagem "Em espera" for exibida, selecione Transmitir para começar a transmitir.
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Transmitindo

Se seu scanner de radar estiver conectado, ligado e transmitindo, então a imagem do radar será
exibida e os ecos/alvos aparecerão na tela.

Selecionando um scanner de radar
Em sistemas com dois scanners de radar, você pode selecionar qual scanner de radar será usado
em cada instância do aplicativo de radar.

1. Selecione o ícone Configurações no menu do aplicativo do Radar.

2. Selecione a caixa Scanner: na guia Transmissão.
Uma lista de scanners de radar disponíveis é exibida.

3. Selecione o scanner de radar que deseja associar à instância atual do aplicativo de Radar.
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4. Feche a página Configurações.
A instância atual do aplicativo de Radar será alterada para exibir o scanner de radar selecionado. A
seleção do scanner de radar será mantida durante um ciclo de liga/desliga.
Como opção, com o radar desligado ou em espera, você pode optar por trocar de scanner de
radar selecionando Alterar scanner.

Modos de radar
O aplicativo de Radar oferece modos predefinidos que podem ser usados para obter rapidamente a
melhor imagem dependendo de sua situação atual. Somente os modos de radar suportados por
seu scanner de radar são exibidos.
Para alterar o modo Radar, selecione o modo necessário no menu de aplicativo Radar.

PORTO
O modo de porto leva em conta a interferência da terra
tipicamente encontrada em um porto, de modo que alvos
menores ainda sejam visíveis. Esse modo é útil ao navegar
em um porto.
Scanners de radar: Todos.

BOIA
O modo de boia aprimora a detecção de alvos menores, como
boias ancoradas, e é útil para distâncias de até 3/4 nm.
Scanners de radar: Matriz aberta SuperHD™, Matriz aberta
HD e Radome HD.

COSTEIRO
O modo costeiro leva em conta níveis ligeiramente maiores
de interferências do mar que são encontradas fora das áreas
do porto. Esse modo é útil em mar aberto, mas ainda nas
áreas costeiras.
Scanners de radar: Todos.

ALTO MAR
O modo de alto mar leva em conta níveis maiores de
interferência do mar, de modo que os alvos ainda sejam
visíveis. É útil durante a navegação em mar aberto, longe da
costa.
Scanners de radar: Todos.
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PÁSSARO
O modo de pássaro otimiza a exibição para ajudar a identificar
bandos de pássaros, o que é útil ao tentar localizar uma área
de pesca.
Scanners de radar: Matriz aberta SuperHD™, Matriz aberta
HD e Radome HD.

METEOROLOGIA
O modo de meteorologia otimiza a exibição para ajudar a
identificar precipitação, o que é útil para ajudar a determinar
condições climáticas.
Scanners de radar: Quantum™.

Configuração de alvos
Os vetores de destino, o histórico de destino e os gráficos de trilha de objetos podem ser exibidos
na tela para melhorar a consciência situacional e de colisão.
As configurações de alvo podem ser acessadas na guia Target Settings (Configurações de alvo):
Menu > Targets (Alvos) > Target settings (Configurações de alvo).

Modo de referência
As configurações de destino podem ser configuradas para o modo True (verdadeiro) ou Relative
(relativo). No modo Verdadeiro, Trilhas, Vetores e Histórico são coloridos em azul e são mostrados
referenciados no terreno (isto é, o objeto ou o alvo real no Curso Sobre Terra). No modo Relativo,
Trilhas, Vetores e Histórico são coloridos em laranja e são mostrados em relação ao movimento do
seu navio.
Para mudar o modo de referência de alvo, selecione a configuração REFERENCE MODE (Modo de
referência). Como alternativa, você pode alternar o modo de referência selecionando o ícone Image
Adjustment (Ajuste de imagem) na tela e marcando True (verdadeiro) ou Relative (relativo).

Modo verdadeiro Modo relativo

O modo de referência Target Settings (configurações de alvo) é independente do modo de
movimento da sua embarcação.
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Vetores do alvo
Os vetores alvo mostram o curso futuro previsto de um alvo.
Os vetores alvo para os alvos de Radar adquiridos são sempre mostrados. Por padrão, os vetores
alvo também são exibidos para todos os alvos do AIS. É possível alternar o Show AIS vectors
(Mostrar vetores AIS) para Manual, permitindo alternar vetores para destinos AIS On (ligado) e Off
(desligado) para cada alvo individualmente, através do menu de contexto do alvo.
O comprimento da linha do vetor significa onde o alvo estará após o tempo especificado em Vector
period (Período do vetor) ter passado. O período do vetor pode ser ajustado selecionando o valor
atual Vector period (período do vetor) e escolhendo um horário a partir das opções Pop-over.

Histórico Alvo
O histórico Alvo mostra as posições anteriores de um alvo.
O histórico alvo pode ser ativado e desativado usando o interruptor Show history (mostrar histórico).
O histórico alvo é plotado exibindo um símbolo de destino na posição do navio cada vez que o valor
especificado na configuração Interval (intervalo) for ultrapassado. O Interval (intervalo) é calculado
automaticamente com base no Vector period (período do vetor) do vetor alvo dividido por 4.
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Trilhas
As trilhas traçam os movimentos históricos dos objetos (resultados do Radar) pelo tempo
especificado nas configurações Trails period (período de trilhas).
As Trilhas podem ser ativadas e desativadas usando o interruptor Show trails (mostrar trilhas).
A posição do objeto histórico é mostrada como uma trilha colorida atrás do objeto.

Alarme de Alvos Perigosos
É possível usar o alarme Alvos Perigosos para notificá-lo se um alvo Radar ou AIS atingir uma
distância especificada da sua embarcação dentro de um horário especificado.

Para configurar o alarme de alvo perigoso, primeiro ajuste a Safe distance (distância segura) para o
valor desejado e, em seguida, selecione um Time to reach safe distance (Tempo para chegar a
uma distância segura). O alarme será disparado se um alvo rastreado alcançar a distância segura
especificada de seu navio dentro do período selecionado.
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Você pode escolher se deseja que o alarme Alvo perigoso dispare para o radar e/ou para os alvos
do AIS.
É possível exibir um anel de distância seguro ao redor da sua embarcação no aplicativo Radar
usando o controle Show safe distance (Mostrar distância segura).

Alarmes da zona de proteção
As zonas de guarda alertam você se um retorno do radar for detectado dentro da área da zona
de Guarda.
2 zonas de guarda podem ser configuradas para cada scanner de radar conectado.
As zonas da Guarda podem ser configuradas a partir do menu Alarms (alarmes): Menu > Alarms
(alarmes) > Guard zone (zona de guarda) 1 ou Menu > Alarms (alarmes) > Guard zone (zona de
guarda) 2

Uma zona de guarda pode ser configurada como um setor ou como um círculo ao redor de sua
embarcação.
Selecionar Adjust Zone (ajustar zona) permite configurar o tamanho da Zona de guarda.
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Ajuste o tamanho da zona de guarda arrastando os pontos finais do perímetro interno e externo
(círculos) para os locais desejados.
Uma vez configurado, selecione Back (Voltar).
Se necessário, você também pode ajustar a sensibilidade da zona de guarda. A sensibilidade
determina o tamanho em que os objetos acionam o alarme.
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Capítulo 12: Aplicativo de Painel

Conteúdos do capítulo
• 12.1 Visão geral do aplicativo de Painel na página 146
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12.1 Visão geral do aplicativo de Painel
O aplicativo de Painel permite que você veja os dados do sistema. Os dados do sistema podem ser
gerados por seu MFD ou por dispositivos conectados ao seu MFD por SeaTalkng ® / NMEA 2000 e
SeaTalkhs ™. O aplicativo de Painel também pode ser configurado para fornecer controle de seus
dispositivos de Comutação digital compatíveis.

Observação: Para que os dados estejam disponíveis no aplicativo de Painel, eles devem estar
sendo transmitidos para seu MFD por um hardware compatível usando mensagens e protocolos
suportados.

O aplicativo de Painel também pode ser exibido nas páginas de aplicativo em modo retrato em
tela cheia ou em tela dividida.
Para cada instância do aplicativo de Painel, você pode selecionar quais páginas de dados deseja
usar. A seleção de página de dados é mantida durante um ciclo de ligar/desligar.

O aplicativo de Painel é pré-configurado com um número de páginas de dados personalizáveis.

Controles do aplicativo de Painel
Ícone Descrição Função

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial.

Waypoint/MOB Coloca um waypoint/ativa alarme Homem ao mar
(MOB).

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo.
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Ícone Descrição Função
Seta para a esquerda Exibe a página de dados anterior.

Seta para a direita Exibe a próxima página de dados.

Alternando a página de dados
1. Use os botões de Seta para a esquerda e Seta para a direita, localizados na parte inferior da

tela para percorrer as páginas de dados disponíveis.
2. Como opção, você pode selecionar uma página de dados específica no menu do aplicativo

de Painel.

Selecionando páginas de dados para exibir
Para cada instância do aplicativo de Painel, você pode selecionar quais páginas de dados você
quer visualizar.
1. Selecione a guia Páginas: Menu > Configurações > Páginas.
2. Selecione a página relevante na lista.
3. Selecione Ocultar página nas opções de pop-over.

A página selecionada não estará mais disponível na instância atual do aplicativo de Painel.
Selecione Mostrar página para que uma página oculta apareça na instância do aplicativo
novamente.

Personalizando páginas de dados existentes
Os itens de dados exibidos em cada página podem ser alterados.
1. Selecione e segure o item de dados relevante.
2. Selecione Editar no menu pop-over do item de dados.
3. Selecione o novo item de dados que deseja exibir.
Como opção, você pode selecionar Personalizar página no menu do aplicativo: Menu >
Personalizar página.
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Capítulo 13: Aplicativo de câmera

Conteúdos do capítulo
• 13.1 Visão geral do aplicativo de câmera na página 150
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13.1 Visão geral do aplicativo de câmera
Feeds de vídeo IP (protocolo de Internet) e feeds de câmera analógica disponíveis via um MFD
Axiom™ Pro podem ser visualizados, gravados e reproduzidos usando o aplicativo Câmera. Exemplos
de feeds de vídeo incluem: câmeras CCTV e câmeras de imagem térmica. Talvez seja possível
visualizar feeds de vídeos analógicos de outras fontes usando um conversor de vídeo analógico
para IP adequado.
É possível exibir até quatro feeds de vídeo simultaneamente usando uma página de aplicativo
de tela dividida.
Para cada instância do aplicativo de câmera, você pode selecionar qual feed de vídeo deseja usar. A
seleção é mantida durante um ciclo de ligar/desligar.
Os MFDs Axiom™ Pro transmitirão um feed de vídeo analógico conectado pela Ethernet para permitir
que o feed seja visualizado em MFDs em rede.

Controles do aplicativo de câmera
Ícone Descrição Função

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial

Waypoint/MOB Coloca um waypoint/ativa alarme Homem ao mar
(MOB)

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo
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Ícone Descrição Função
Gravar Inicia a gravação (é substituído por um ícone de

Parar durante a gravação).

Parar Para a gravação (é substituído por um ícone de
Gravar durante a gravação).

Tirar foto Tira uma foto do que está sendo exibido no feed
ativo.

Abrindo o aplicativo de câmera
O aplicativo de câmera é aberto selecionando-se uma página de aplicativo da Tela inicial que
inclui um aplicativo de câmera.
Pré-requisitos:
1. Certifique-se de que sua câmera seja compatível verificando os últimos detalhes disponíveis

no site da Raymarine em relação às especificações de sua câmera de IP. Caso tenha dúvidas,
consulte um revendedor autorizado da Raymarine.

2. Certifique-se de que você tenha instalado sua câmera de acordo com a documentação que
foi fornecida com ela.

O aplicativo de câmera abrirá em um dos três estados:

Observação: Se o aplicativo de câmera for aberto logo após a inicialização do sistema, talvez você
precise esperar que a câmera termine de inicializar para que o feed de vídeos seja exibido.

Feed da câmera exibido
Se sua câmera estiver ligada e funcionando, o feed de vídeos da câmera será exibido.

Câmera ainda não disponível
A mensagem "xxx ainda não disponível....." será exibida se:
• Uma página de aplicativo da câmera for aberta antes que a câmera conclua sua inicialização.
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• A conexão com a câmera for perdida.

Se a mensagem da câmera "xxx ainda não disponível....." for exibida por mais de dois minutos, então
seu MFD não poderá ser conectado à câmera. Certifique-se de que a rede e as conexões elétricas
com a câmera e o MFD estejam corretas e livres de danos. Depois ligue e desligue o sistema.
Se a câmera ainda não for exibida, consulte a documentação de instalação de seu equipamento
para saber mais sobre a solução de problemas.

Nenhuma câmera detectada
A mensagem "Nenhuma câmera detectada" será exibida se:
• Uma página de aplicativo da câmera for aberta pela primeira vez e não houver uma câmera
compatível conectada.

• Uma página de aplicativo da câmera for aberta pela primeira vez antes que a câmera conclua
sua inicialização.

Se a mensagem "Nenhuma câmera detectada" for exibida por mais de dois minutos, então seu MFD
não poderá ser conectado à câmera. Certifique-se de que a rede e as conexões elétricas com a
câmera e o MFD estejam corretas e livres de danos. Depois ligue e desligue o sistema. Se a câmera
ainda não for exibida, consulte a documentação de instalação de seu equipamento para saber
mais sobre a solução de problemas.

Como selecionar um feed de vídeo
Você pode alterar o feed de vídeo exibido no aplicativo Câmera.
No menu do aplicativo de câmera, selecione o ícone da câmera que você deseja exibir.
Como opção, você pode selecionar MODO DE CICLO para percorrer automaticamente pelos feeds
disponíveis.
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Capítulo 14: Aplicativo de áudio

Conteúdos do capítulo
• 14.1 Visão geral do aplicativo de áudio na página 154
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14.1 Visão geral do aplicativo de áudio
O aplicativo de áudio pode ser usado para controlar sistemas de entretenimento NMEA 2000
compatíveis conectados à mesma rede SeaTalkng ®.
O aplicativo de áudio também pode ser exibido nas páginas de aplicativo em modo retrato em
tela cheia ou em tela dividida.

Se mais de um sistema de entretenimento compatível estiver presente na rede, então o primeiro
sistema a obter uma conexão de rede será controlado pelo aplicativo de áudio. Somente o sistema
de entretenimento que você deseja controlar deve estar conectado à rede.

Sistemas de entretenimento compatíveis
A tabela abaixo mostra os sistemas de entretenimento NMEA 2000 compatíveis que foram
aprovados para uso com o aplicativo de áudio.
Fabricante Número de modelo Raymarine Número de peça Raymarine
Rockford Fosgate RMX8DH E70394
Rockford Fosgate RMX8BB E70395
Rockford Fosgate RMX5 E70396
Rockford Fosgate RMX2 E70397
Rockford Fosgate RMX1R A80383
Rockford Fosgate RMX0 E70398
Fusão 650 / 600 N/D
Fusão 750 / 700* N/D
Fusão BB100 / BB300 N/D
Fusão RA70 / RA205 N/D

Observação: *Somente conexão CAN, não há suporte para conexão de Ethernet.
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Controles do aplicativo de áudio
Ícone Descrição Função

Ícone de Tela inicial Leva você até a Tela inicial.

Waypoint/MOB Coloca um waypoint/ativa alarme Homem ao mar
(MOB).

Ícone de piloto Abre e fecha a barra lateral do piloto

Ícone de menu Abre o menu do aplicativo.

Desligar Desliga o sistema de entretenimento.

Ativar mudo geral Deixa todas as zonas em mudo.

Reduzir volume Reduz o volume da zona atual.

Aumentar volume Aumenta o volume da zona atual.

Avançar • Pula para a próxima faixa (USB e Bluetooth).
• Buscar/pesquisar para a frente (rádio)

Retroceder • Volta para o começo da faixa atual (USB e
Bluetooth).

• Buscar/pesquisar para trás (rádio)

Sintonização manual • Ativado (troca os ícones Avançar e Retroceder
pelos ícones de Sintonização manual).

• Desativado
Sintonizar para cima Pesquisa manualmente as estações de rádio/canais

à frente.

Sintonizar para baixo Pesquisa manualmente as estações de rádio/canais
atrás.
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Ícone Descrição Função
Repetir • Desativado

• Repetir faixa
• Repetir tudo

Aleatório • Ativado
• Desativado

Reproduzir Selecione para começar a reprodução.

Pausar Selecione para pausar a reprodução.

Parar Selecione para parar (deixar no mudo) os
dispositivos de rádio.

Curtir Curtir uma faixa (somente Pandora).

Descurtir Descurtir uma faixa (somente Pandora).

Predefinições de rádio Salve suas estações de rádio/canais favoritos com
quatro botões predefinidos. Pressione e segure
para salvar; pressione uma vez para alterar para a
estação/canal salvo.

Abrindo o aplicativo de áudio
O aplicativo de áudio é aberto selecionando-se uma página de aplicativo da Tela inicial que inclui
um aplicativo de áudio.
Pré-requisitos:
1. Certifique-se de que seu sistema de entretenimento seja compatível verificando os últimos

detalhes disponíveis no site da Raymarine. Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor
autorizado da Raymarine.

2. Certifique-se de que você tenha instalado seu sistema de entretenimento de acordo com a
documentação que foi fornecida com o sistema.

O aplicativo de áudio abrirá em um dos três estados:

Observação: Se o aplicativo de áudio for aberto logo após a inicialização do MFD, então a
mensagem 'Nenhum dispositivo de áudio encontrado' poderá ser exibida enquanto a rede
estiver sendo estabelecida.

Aplicativo de áudio exibido
Se seu sistema de entretenimento estiver ligado e funcionando, então o aplicativo de áudio será
exibido e poderá ser usado para controlar o sistema.
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Sistema de entretenimento desligado
Se o sistema de entretenimento estiver desligado, então o ícone de Liga/desliga será exibido.
Selecione o Ícone de liga/desliga para ligar seu sistema de entretenimento.

Nenhum dispositivo de áudio encontrado
Se a mensagem "Nenhum dispositivo de áudio encontrado" for exibida por mais de 10 segundos,
então seu MFD não pode ser conectado ao seu sistema de entretenimento. Certifique-se de que
a rede e as conexões elétricas com seu sistema de entretenimento e MFD estejam corretas e
livres de danos. Depois ligue e desligue o sistema. Se o sistema de entretenimento ainda não for
exibido, consulte a documentação de instalação de seu equipamento para saber mais sobre a
solução de problemas.
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Selecionando uma fonte de áudio
1. Selecione a fonte de áudio que deseja ouvir no menu do aplicativo.

Antes de selecionar uma fonte de áudio em seu MFD, a fonte já deve estar disponível na unidade
de controle principal ("unidade de controle") de seu sistema de entretenimento.
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Capítulo 15: Suporte de aplicativo para celular

Conteúdos do capítulo
• 15.1 Aplicativos móveis da Raymarine na página 160
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15.1 Aplicativos móveis da Raymarine
Verifique a loja de aplicativos relevante para aplicativos móveis da Raymarine.

Observação: Ao atualizar seu software MFD, certifique-se de que você tenha verificado se há
atualizações para seus aplicativos móveis.

Conectando um dispositivo móvel ao seu MFD
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1. Abra as configurações Wi-Fi em seu dispositivo móvel e selecione o Nome Wi-Fi / SSID do
seu produto numa lista de redes disponíveis.

É possível estabelecer o SSID e o Passphrase do MFD selecionando Configure (configurar) na
guia This display (essa tela) do menu Settings (configurações): Homescreen (página inicial) >
Settings (configurações) > This display (essa tela) > Configure (configurar).

2. Digite a senha do Wi-Fi do seu produto e selecione Connect (conectar).
3. Seu dispositivo móvel agora se conectará ao seu MFD.
4. O status da rede irá mudar para Connected (Conectado).

Controlando seu MFD usando RayControl
O aplicativo RayControl permite que você visualize e controle remotamente o seu MFD a partir do
seu dispositivo móvel.
1. Baixe e instale o RayControl na sua loja de aplicativos.
2. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Wi-Fi do seu MFD.
3. Abra o aplicativo RayControl.
4. Controle o seu MFD usando a tela sensível ao toque do seu dispositivo móvel da mesma forma

que você interagiria com a tela sensível ao toque do MFD.
5. Também é possível usar uma representação dos botões físicos remotos do Axiom Pro ou RMK

deslizando a barra lateral dos controles para fora, partindo do lado direito da tela, ou, em
dispositivos menores, selecionando Remote Control (controle remoto).
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Controlando seu MFD usando RayRemote
O aplicativo RayRemote permite que você controle remotamente o seu MFD a partir do seu
dispositivo móvel.

1. Baixe e instale o RayRemote na sua loja de aplicativos.
2. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Wi-Fi do seu MFD.
3. Abra o aplicativo RayRemote.
4. Controle o seu MFD no seu dispositivo móvel usando os equivalentes na tela dos botões físicos

encontrados no teclado remoto Axiom Pro MFD ou RMK.

Visualize a sua tela MFD usando o RayView
O aplicativo RayView permite que você visualize remotamente o seu MFD a partir do seu dispositivo
móvel.

1. Baixe e instale o RayView na sua loja de aplicativos.
2. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Wi-Fi do seu MFD.
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3. Abra o aplicativo RayView.
4. Agora, a tela do seu dispositivo móvel refletirá a tela do seu MFD.
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