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Hoofdstuk 1: Belangrijke
informatie

Waarschuwing: Productinstallatie
en -bediening
Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te
worden volgens de verschafte richtlijnen. Worden
deze niet in acht genomen, dan kan dat leiden
tot persoonlijk letsel, schade aan uw schip en/of
slechte productprestaties.

Waarschuwing: Potentiële
ontstekingsbron
Dit product is NIET goedgekeurd voor gebruik in
een gevaarlijke/brandbare omgeving. Installeer
dit product NIET in een gevaarlijke/brandbare
omgeving (zoals een machinekamer of in de buurt
van brandstoftanks).

Waarschuwing: Productaarding
Voordat u dit product aansluit op de voeding, moet
u zich ervan verzekeren dat het op de juiste manier
is geaard, in overeenstemming met de instructies
in deze handleiding.

Waarschuwing: Systemen met
positieve aarding
Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve
aarding.

Waarschuwing: Uitschakelen van
de voeding
Zorg ervoor dat de voeding van het schip UIT is
geschakeld voordat u begint met het installeren
van dit product. Verbind of ontkoppel apparatuur
NIET wanneer het is ingeschakeld, tenzij anders
wordt geïnstrueerd in het document.

Let op: Zekering energievoorzie-
ning
Zorg bij de installatie van dit product dat de
voedingsbron afdoende gezekerd is door
middel van een zekering of automatische
stroomonderbreker met het geschikte vermogen.

Binnendringen van water
Disclaimer voor binnendringen van water
Hoewel de waterbestendigheidsclassificatie van dit product
conform de IPX6-norm is, kan water indringen en de vervolgens
de apparatuur onklaar maken wanneer het product met een
hogedrukreiniger wordt schoongemaakt. Raymarine staat
niet garant voor producten die onder hoge druk worden
schoongemaakt.

Disclaimer
Raymarine garandeert niet dat dit product foutvrij is, of dat het
compatibel is met producten die zijn geproduceerd door een
persoon of entiteit anders dan Raymarine.
Raymarine is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of letsel
veroorzaakt door uw gebruik van het product, of onvermogen
het product te gebruiken, door de interactie van het product met
producten die zijn geproduceerd door anderen, of door fouten in
de informatie die wordt gebruikt door het product dat door een
derde partij is geleverd.

EMC-installatierichtlijnen
Apparatuur en accessoires van Raymarine voldoen aan de
toepasselijke regels voor Elektromagnetische Compatibiliteit
(EMC) om elektromagnetische interferentie tussen apparatuur
en het effect daarvan op de prestaties van uw systeem te
minimaliseren.
Correcte installatie is vereist om te garanderen dat
EMC-prestaties niet nadelig worden beïnvloed.
Voor optimale EMC-prestaties adviseren wij waar mogelijk om:

• Raymarine-apparatuur en daaraan aangesloten kabels:

– ten minste 1 m (3 ft) verwijderd te houden van apparatuur
of kabels die radiosignalen verzenden of dragen, zoals
VHF-radio's, kabels en antennes. In het geval van
SSB-radio's moet u de afstand vergroten tot 2 m (7 ft).

– meer dan 2 m (7 ft) verwijderd te houden van het pad van
een radarstraal. Een radarstraal wordt normaalgesproken
tot 20 graden boven en onder het stralingselement
verspreid.

• Het product te voeden via een andere accu dan de accu die
wordt gebruikt voor het starten van de motor. Dit is van belang
voor het voorkomen van fouten en verlies van gegevens,
hetgeen kan optreden als de motor niet met een aparte accu
wordt gestart.

• Kabels te gebruiken volgens specificaties van Raymarine.

• Kabels niet af te snijden of te verlengen, tenzij dit in de
installatiehandleiding nauwkeurig wordt beschreven.

Opmerking: Waar beperkingen met betrekking tot de
installatie een van de bovenstaande aanbevelingen
belemmeren, moet u altijd de grootst mogelijke afstand
tussen verschillende elektronische apparaten garanderen
om zodoende de best mogelijke omstandigheden voor
EMC-prestaties te creëren in de gehele installatie.

Conformiteitsverklaring
Raymarine UK Ltd. verklaart dat dit product voldoet aan de
essentiële vereisten van EMC-richtlijn 2004/108/EG.
De originele Conformiteitsverklaring kunt u bekijken op de
betreffende productpagina op www.raymarine.com.

Verwijdering van het product
Verwijder dit product in overeenstemming met de
AEEA-richtlijnen.

De richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA) vereist de recycling van afval van elektrische
en elektronische apparaten. Hoewel de AEEA Richtlijn niet van
toepassing is op een aantal Raymarine producten, steunen
wij dit beleid en verzoeken u dit product in overeenstemming
hiermee te verwijderen.

Registratie garantie
Om uw Raymarine-product te registreren gaat u naar
www.raymarine.com en registreert u online.
Het is van belang dat u uw product registreert om volledig
gebruik te kunnen maken van alle garantievoordelen. In uw
verpakking zit een barcode-etiket waarop het serienummer van
de unit vermeld staat. U hebt dit serienummer nodig om uw
product online te registreren. U dient het etiket voor later gebruik
te bewaren.

Belangrijke informatie 7
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IMO en SOLAS
De apparatuur die in dit document beschreven wordt, is bedoeld
voor recreatieve maritieme- en werkvaartuigen welke niet vallen
onder de International Maritime Organization (IMO) en Safety of
Life at Sea (SOLAS) Carriage regelgeving.

Technische nauwkeurigheid
De informatie in dit document was bij het ter perse gaan
naar ons beste weten correct. Raymarine is echter niet
aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies.
Daarnaast kunnen specificaties volgens ons principe van
continue productverbetering zonder voorafgaande opgave
gewijzigd worden. Raymarine kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele verschillen tussen het
product en dit document. Raadpleeg de Raymarine website
(www.raymarine.com) om na te gaan of u de meest recente
versie(s) hebt van de documentatie voor uw product.
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Hoofdstuk 2: Handleiding en productinformatie

Inhoudsopgave
• 2.1 Informatie over de handleiding op pagina 10

• 2.2 Productinformatie op pagina 10
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2.1 Informatie over de handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over uw product.
Deze handleiding bevat informatie die u helpt bij:

• het plannen van uw installatie en ervoor zorgen dat u alle
benodigde apparatuur hebt;

• het installeren en aansluiten van uw product in uw
Raymarine-elektronicasysteem;

• het krijgen van de nodige ondersteuning.

Deze en andere documentatie over Raymarine-producten
kunnen worden gedownload in PDF-formaat op
www.raymarine.nl.

Handleidingen
Voor het RayNet-toetsenbord zijn de volgende handleidingen
beschikbaar:

Handleidingen

Omschrijving Artikelnummer

Instructies voor installatie en
bediening

81351

RMK-9-montagemal 87187

2.2 Productinformatie
De RMK-9 is een toetsenbord op afstand voor Raymarine
multifunctionele displays. Het toetsenbord is een klasse 1
PoE-apparaat en kan van stroom worden voorzien via een
geschikte netwerkaansluiting met PoE, of kan direct worden
gevoed via de alternatieve voedingsconnector. Het toetsenbord
kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Voor beide
richtingen is een toetsenbordpaneel meegeleverd.

A80217 RMK–9-toetsenbord (met
staand toetsenbordpaneel.)

A80217 RMK–9-toetsenbord (met
liggend toetsenbordpaneel.)

Compatibiliteit
De getoonde multifunctionele displays zijn compatibel met het
RMK–9-toetsenbord.

• Nieuwe a-serie

• Nieuwe c-serie

• Nieuwe e-serie

• gS-serie

Voor multifunctionele displays is softwareversie 7.xx of hoger
vereist.

Opmerking: Nieuwe a-serie, Nieuwe c-serie en Nieuwe
e-serie displays kunnen niet worden ingeschakeld met behulp
van het toetsenbord.
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Hoofdstuk 3: De installatie plannen

Inhoudsopgave
• 3.1 Installatiechecklist op pagina 12

• 3.2 Meegeleverde onderdelen op pagina 12

• 3.3 Algemene vereisten voor plaatsing op pagina 13

• 3.4 Afmetingen toetsenbord op pagina 13
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3.1 Installatiechecklist
Installatie omvat de volgende werkzaamheden:

Installatietaak

1 Plan uw aanpak

2 Verzamel alle vereiste apparatuur en gereedschappen

3 Zet alle apparatuur op hun toekomstige plaats

4 Leg alle kabels uit.

5 Boor kabel- en montagegaten.

6 Maak alle aansluitingen op de apparatuur.

7 Zet alle apparatuur vast op zijn plaats.

8 Zet het systeem aan en test het.

Stroomschema
Een stroomschema vormt een essentieel onderdeel van de
planning van een installatie. Het is ook handig voor toekomstige
uitbreidingen en onderhoud van het systeem. Het stroomschema
moet de volgende elementen bevatten:

• Plaats van alle componenten.

• Connectoren, kabeltypes, routes en lengtes.

3.2 Meegeleverde onderdelen
De met uw toetsenbord meegeleverde onderdelen worden
hieronder weergegeven.

D12712-1

1

3

8

7

4 5 6

2

1. Toetsenbord.

2. Liggend toetsenpaneel.

3. Staand toetsenpaneel.

4. Montagepakking

5. 4 x montagebevestigingen.

6. Documentatiepakket.

7. Haakse voedingskabel 2 m (6,6 ft.).

8. RayNet-netwerkkabel 2 m (6,6 ft.).
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3.3 Algemene vereisten voor plaatsing
De unit dient te worden gemonteerd op een plaats waar hij:

• beschermd is tegen fysieke schade en overmatige trillingen.

• goed is geventileerd en zich niet in de buurt van
warmtebronnen bevindt.

• zich niet in de buurt bevindt van een ontstekingsbron zoals
een machinekamer, brandstoftanks of een gasopslag.

Bij het kiezen van een geschikte plaats voor de unit dient
u rekening te houden met de volgende punten voor een
betrouwbare en probleemloze werking:

• Toegang — er dient voldoende ruimte te zijn onder de unit
voor de kabelverbindingen met de unit, waarbij scherpe
knikken dienen te worden voorkomen.

• Diagnose — de unit dient te worden gemonteerd op een
plaats waarde de diagnose-LED goed zichtbaar is.

• Interferentie — de unit dient op voldoende afstand te worden
gemonteerd van apparatuur dat interferentie kan veroorzaken,
zoals motoren, generatoren en radiozenders/-ontvangers.

• Magnetisch kompas — monteer de unit op een afstand van
minimaal 1 m (3 ft.) van een magnetisch kompas.

• Voeding — de unit dient te worden geplaatst in de buurt van
een gelijkspanningsbron. De meegeleverde voedingskabel is
1,5 m (5 ft.) lang.

3.4 Afmetingen toetsenbord

A

B

C

D

E

F

D12726-1

A 132,9 mm (5,23 in)

B 119 mm (4,7 in)

C 18,7 mm (0,74 in)

D 8,5 mm (0,33 in)

E 37 mm (1,5 in)

F 90 mm (3,5 in.)

De installatie plannen 13
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Hoofdstuk 4: Kabels en aansluitingen

Inhoudsopgave
• 4.1 Algemene kabelleiding op pagina 16

• 4.2 Overzicht aansluitingen op pagina 16
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4.1 Algemene kabelleiding

Kabeltypen en -lengtes
Het is belangrijk kabels te gebruiken van het juiste type en met
de juiste lengte.

• Tenzij anders aangegeven, dient u alleen standaardkabels
van het correcte type te gebruiken, die zijn geleverd door
Raymarine.

• Zorg dat eventuele kabels die niet van Raymarine zijn, de
juiste kwaliteit en kabeldikte hebben. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat voor een langere loop van de voedingskabel dikkere
kabels nodig zijn om eventuele spanningsval in de kabelloop
te minimaliseren.

Leiden van kabels
Kabel dienen correct geleid te worden voor optimale prestaties
en een lange levensduur.

• Buig de kabels NIET te ver door. Zorg wanneer mogelijk
voor een minimale buigdiameter van 200 mm (8 in)/minimale
buigradius van 100 mm (4 in).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Bescherm alle kabels tegen fysieke schade en blootstelling
aan hitte. Gebruik waar mogelijk verbindingsstukken of
kabelbuizen. Leid kabels NIET door bilges of deuren, of dicht
langs bewegende of hete objecten.

• Zet kabels vast met tiewraps of afbindkoord. Rol eventuele
extra kabel op en zet deze elders vast.

• Gebruik een geschikte waterdichte doorvoer wanneer kabels
door een open schot of dek gevoerd worden.

• Leid kabels NIET vlak langs motoren of TL-verlichting.

Leid kabels altijd zo ver mogelijk weg van:

• andere apparatuur en kabels,

• hoge stroom voerende AC- en DC-voedingskabels,

• antennes.

Trekontlasting
Zorg voor een goede trekontlasting. Bescherm connectoren
tegen trekbelasting en zorg dat deze tijdens extreme
omstandigheden niet losgetrokken kunnen worden.

Kabelafscherming
Zorg dat alle datakabels correct zijn afgeschermd en dat de
kabelafscherming intact is (d.w.z. niet geschaafd doordat deze
door een nauwe ruimte getrokken is).

4.2 Overzicht aansluitingen

D12728-1

1
2

1. Alternatieve voedingsconnector
2. Netwerk-/voedingsconnector.
De alternatieve voedingsconnector is vereist wanneer wordt
aangesloten op een netwerk dat geen Power over Ethernet
(PoE) ondersteunt. De alternatieve voedingsconnector moet
direct op een voeding worden aangesloten.

Opmerking: Sluit de alternatieve voedingsconnector niet
direct op een SeaTalkng-netwerk aan.

Opmerking: Gebruik niet meer dan één voedingsbron. Het is
niet nodig de alternatieve voedingsconnector aan te sluiten
wanneer het toetsenbord wordt gevoed via PoE.

Aansluiting alternatieve voeding
Wanneer het toetsenbord niet wordt gevoed via Power over
Ethernet (PoE), dan moet de aansluiting voor alternatieve
voeding direct worden aangesloten op een 12 VDC- of 24
VDC-voeding.

D12729-1

1

4

5

3 2

1. Toetsenbord.
2. Haakse voedingskabel.
3. Zwarte min-draad.
4. aarde-/afschermingsdraad.
5. Rode plus-draad.

Waarschuwing: Productaarding
Voordat u dit product aansluit op de voeding, moet
u zich ervan verzekeren dat het op de juiste manier
is geaard, in overeenstemming met de instructies
in deze handleiding.

Aarden — speciale afvoerdraad
De voedingskabel die met dit product is meegeleverd beschikt
over een speciale afgeschermde (verstevigde) draad voor
aansluiting op het RF-aardingspunt van het schip.
Het is van belang dat er een een doeltreffende RF-aarding is
aangesloten op het systeem. Er moet één aardingspunt worden
gebruikt voor alle apparatuur. De unit kan worden geaard door
de afgeschermde (afvoer-) draad van de voedingskabel aan
te sluiten op het RF-aardingspunt van het schip. Op schepen
zonder een RF-aardingssysteem dient de afgeschermde
(afvoer-) draad direct te worden aangesloten op de negatieve
accupool.
Het gelijkspanningssysteem dient één van de volgende te zijn:
• Negatief geaard, met de negatieve accupool aangesloten op
de massa van het schip.

• Bufferaarde, waarbij geen van beide accupolen zijn
verbonden met de massa van het schip.

Waarschuwing: Systemen met
positieve aarding
Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve
aarding.

16 RMK–9



Aansluiten van het toetsenbord
Het toetsenbord kan direct worden aangesloten op een
netwerkaansluiting van het multifunctionele display of via een
netwerkswitch. Er kunnen meerdere toetsenborden worden
aangesloten op een systeem. Ieder toetsenbord kan worden
gebruikt om tot 4 multifunctionele displays te bedienen. Als het
netwerk geen Power over Ethernet (PoE) heeft, dan dient het
toetsenbord afzonderlijk van voeding te worden voorzien.

Directe aansluiting - gS-serie multifunctioneel display

D12702-2

21

1. gS-serie multifunctioneel display.

2. Toetsenbord.

Wanneer u een toetsenbord direct aansluit op een gS-serie
multifunctioneel display, dan wordt het toetsenbord van voeding
voorzien via PoE van het multifunctionele display.

Directe aansluiting - Raymarine multifunctioneel display

D12694-2

2

3

1

1. Multifunctioneel display.

2. Toetsenbord.

3. Haakse voedingskabel.

Wanneer u het toetsenbord direct aansluit op een Nieuwe
a-serie, Nieuwe c-serie of Nieuwe e-serie multifunctioneel
display, wordt het toetsenbord niet van voeding voorzien via
PoE en dient van voeding te worden voorzien via de alternatieve
voedingsconnector.

Netwerkaansluiting — gS-serie multifunctionele displays

D12709-2

21

3 3

1. gS-serie multifunctioneel display (dat PoE levert aan het
toetsenbord).

2. Toetsenbord.

3. Via netwerk aangesloten gS-serie multifunctionele displays.

Wanneer u een toetsenbord aansluit op een gS-serie
multifunctioneel display-netwerk, dan wordt het toetsenbord van
voeding voorzien via PoE.

Netwerkaansluiting — Raymarine multifunctionele displays

D12697-3

4

1 2

3

4

1. Netwerkswitch.

2. Toetsenbord.

3. Haakse voedingskabel.

4. Via netwerk aangesloten multifunctionele displays.

Wanneer u het toetsenbord aansluit op een netwerkswitch,
is er voor het toetsenbord afzonderlijke voeding nodig via de
alternatieve voedingsconnector.
Nadat het toetsenbord is aangesloten dient het te worden
gekoppeld met ieder multifunctioneel display dat u met het
toetsenbord wilt aansturen.

Kabels en aansluitingen 17
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Hoofdstuk 5: Montage

Inhoudsopgave
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• 5.4 Het toetsenpaneel verwijderen op pagina 21
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5.1 Vlakke inbouwmontage van het
toetsenbord
Voor vlakke inbouwmontage dient u een sponning in het
montageoppervlak te frezen die voldoende groot is voor het
toetsenbord.

D12708-1

1. Controleer de gekozen plaats voor de unit. Er is een schone,
vlakke ondergrond vereist met voldoende vrije ruimte achter
het paneel.

2. Voordat u wijzigingen aanbrengt op het montageoppervlak,
dient u de in dit document vermelde afmetingen te
controleren om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is
voor de unit en alle kabels.

3. Zet de meegeleverde mal vast op de gekozen plaats met
behulp van plakband.

4. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de montagemal voor de
bevestigingen.

5. Gebruik een geschikte gatenzaag (de maat en positie staan
vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken van
het uit te zagen gebied.

6. Gebruik een geschikte zaag om langs de binnenkant van
de zaaglijn van de achterkantbehuizing te zagen die is
aangegeven op de mal.

7. Volg met een bovenhandfrees de zaaglijn op de mal van de
sponning om een sponning te frezen met een diepte van 8,5
mm (0,33 in), om ruimte te maken voor de unit.

8. Zorg ervoor dat de unit in het gemaakte gat past en verwijder
daarna de ruwe randen.

9. Plaats de meegeleverde pakking over de achterkant van
het toetsenbord en zorg ervoor dat de montagegat op één
lijn liggen.

10.Sluit de betreffende kabels aan.
11. Plaats het toetsenbord in de sponning en zet hem vast met

behulp van de meegeleverde bevestigingen.

Opmerking: Het juiste aandraaimoment en maat van het
boortje dat moet worden gebruikt hangt af van de dikte van
het montageoppervlak en het soort materiaal waarvan het is
gemaakt.

Opmerking: De meegeleverde pakking zorgt voor
afdichting tussen de unit en een voldoende vlak en stevig
montageoppervlak of behuizing. De pakking dient bij alle
installaties te worden gebruikt. Het kan ook nodig zijn een
voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken als het
montageoppervlak niet volledig vlak of stevig is, of een ruwe
afwerking heeft.

5.2 Paneelmontage van het
toetsenbord

D12722-1

1. Controleer de gekozen plaats voor de unit. Er is een schone,
vlakke ondergrond vereist met voldoende vrije ruimte achter
het paneel.

2. Voordat u wijzigingen aanbrengt op het montageoppervlak,
dient u de in dit document vermelde afmetingen te
controleren om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte
is voor de unit en de kabels.

3. Zet de meegeleverde mal vast op de gekozen plaats met
behulp van plakband.

4. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de montagemal voor de
bevestigingen.

5. Gebruik een geschikte boor om gaten te maken in alle
hoeken van het uit te snijden gebied.

6. Gebruik een geschikte zaag om langs de binnenkant van
de zaaglijn van de achterkantbehuizing te zagen die is
aangegeven op de mal.

7. Zorg ervoor dat de unit in het gemaakte gat past en verwijder
daarna de ruwe randen.

8. Plaats de meegeleverde pakking over de achterkant van het
toetsenbord en zorg ervoor dat de montagegaten op één
lijn liggen.

9. Sluit de betreffende kabels aan.
10.Zet hem vast met behulp van de meegeleverde

bevestigingen.

Opmerking: Het juiste aandraaimoment en maat van het
boortje dat moet worden gebruikt hangt af van de dikte van
het montageoppervlak en het soort materiaal waarvan het is
gemaakt.

Opmerking: De meegeleverde pakking zorgt voor
afdichting tussen de unit en een voldoende vlak en stevig
montageoppervlak of behuizing. De pakking dient bij alle
installaties te worden gebruikt. Het kan ook nodig zijn een
voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken als het
montageoppervlak niet volledig vlak of stevig is, of een ruwe
afwerking heeft.
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5.3 Het toetsenpaneel plaatsen
Uw toetsenbord wordt geleverd met een staand en een liggend
toetsenbordpaneel.
U dient het toetsenbordpaneel te gebruiken dat overeenkomt
met de door u gekozen monteerrichting.
1. Zorg ervoor dat het toetsenbordpaneel de juiste richting

heeft.
2. Plaats het toetsenbordpaneel op zo'n manier dat de lipjes

van het toetsenbordpaneel in de gaten in het toetsenbord
vallen, zoals hieronder wordt weergegeven.

D12704-2

3. Druk het andere uiteinde van het toetsenbordpaneel in
het toetsenbord, zorg er daarbij voor dat het eindlipje en
de zijlipjes (hieronder weergegeven) goed op hun plaats
vastklikken.

D12705-2

5.4 Het toetsenpaneel verwijderen
Het toetsenpaneel kan van het toetsenbordpaneel worden
verwijderd door de onderstaande stappen te volgen.

D12713-2

1 2 3

De vergrendelclips bevinden zich op de plaatsen zoals hierboven
te zien is.

Opmerking: Wees voorzichtig om ervoor te zorgen dat de
behuizing van het toetsenbord niet beschadigd raakt

1. Plaats de punt van een dunne platte schroevendraaier in de
opening tussen de rand van het toetsenbordpaneel en de
behuizing van het toetsenbord op de plaats (1) die hierboven
wordt getoond.

2. Druk de schroevendraaier voorzichtig naar beneden uit de
richting van het toetsenbordpaneel om de clips van het
toetsenbordpaneel te ontgrendelen.

3. Herhaal de stappen 1 en 2 voor de clips op de plaatsen (2)
en (3).

4. Wanneer alle 3 clips aan de zijkant van het toetsenbord zijn
ontgrendeld, zou het toetsenbordpaneel gemakkelijk van het
toetsenbord los moeten komen.
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Hoofdstuk 6: Functionaliteit
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6.1 Toetsenbordbediening
Door een toetsenbord aan te sluiten kunt u uw multifunctionele
display op afstand bedienen.

D1271 1-1
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1. Home — druk hierop om naar het Home-venster terug te
keren

2. Menu — geeft toegang tot menu's. Druk opnieuw om de
menu's te sluiten.

3. UniControl— bevat een draaiknop en een joystick met een
OK-knop voor gebruik in menu's en toepassingen.

4. Terug— druk hierop om terug te keren naar een vorig menu
of dialoogniveau.

5. Bereik uitzoomen— indrukken om het bereik uit te zoomen.

6. Bereik inzoomen— indrukken om het bereik in te zoomen.

7. Actieve schakelen — indrukken om het actieve paneel of
het actieve multifunctionele display te wisselen (in systemen
met meerdere displays).

8. WPT / MOB — druk in en laat los voor toegang tot de
waypoint-opties. Druk opnieuw om een waypoint te
plaatsen. Houd hem ingedrukt om een Man Overboord
(MOB)-markering te plaatsen op uw huidige positie.

9. Stand-by (automatisch) — druk hierop om de
geïntegreerde stuurautomaat uit te schakelen, houd hem
ingedrukt op de Automatische modus van de geïntegreerde
stuurautomaat te activeren.

10. Aan/uit — zie onderstaande tabel:

Configuratie
Status van het
display Kort indrukken

Indrukken en
vasthouden

Uit Inschakelen* —1 multifunctio-
neel display

Aan Pagina met
snelknoppen
openen

Uitschakelen

Alle displays uit All displays
inschakelen*

—

Alle displays
aan

Opent de
pagina met
snelknoppen
op het actieve
display

All displays
uitschakelen

Meerdere
multifunctionele
displays

1 display Aan en
1 display Uit

Opent de
pagina met
snelknoppen
op het actieve
display

Schakelt actieve
display uit

Opmerking: * Alleen van toepassing op gS-serie
displays. Nieuwe a-serie, Nieuwe c-serie en Nieuwe
e-serie displays kunnen niet worden ingeschakeld met
behulp van het toetsenbord.

Opmerking: In een configuratie met meerdere
displays waarbij de displays een verschillende status
hebben, kunnen uitgeschakelde displays alleen worden
ingeschakeld met behulp van de aan/uit-knop op het
display.

11. Joystick richting omhoog.

6.2 Het toetsenbord koppelen
Het toetsenbord kan worden gebruikt voor het bedienen van
1 of meer multifunctionele displays. Er kunnen meerdere
toetsenborden worden aangesloten op een systeem.
Ieder toetsenbord kan worden gekoppeld met maximaal 4
multifunctione displays.
Doe het volgende wanneer het toetsenbord is aangesloten op
het multifunctionele display:
1. Selecteer Extern toetsenbord in het menu Externe

apparaten: Home-venster > Instellingen >
Systeeminstellingen > Externe apparaten >
Extern toetsenbord.

2. Selecteer Toetsenbord koppelen.
3. Druk op een willekeurige knop op het externe toetsenbord.
4. Selecteer de richting van het toetsenbord in het

pop-upbericht.

Zowel de liggende als de staande richting is beschikbaar.
Het toetsenbord is nu gekoppeld.

Het actieve paneel of display wisselen met
behulp van het toetsenbord
De knop Actieve schakelen wordt gebruikt om het actieve paneel
op een pagina met meerdere toepassingen te wisselen en/of om
het actieve display te veranderen.
Doe het volgende wanneer meerdere displays zijn aangesloten
en/of een pagina met meerdere toepassingen wordt
weergegeven:

Roteersequentie

4

1 2 3 5

D12703-1

1. Druk op de knop Actieve schakelen om de wisselaarmodus
te openen.

2. Gebruik de draaiknop om door de beschikbare vensters
en/of displays te roteren.

Het toetsenbord bladert door de displays in de volgorde
waarin ze zijn gekoppeld. Op pagina's met meerdere
toepassingen kunnen de Bereik-knoppen worden gebruikt
om de actieve toepassing te schakelen tussen volledig en
gesplitst scherm.

3. Druk op de Terug-knop of de knop Actieve schakelen om
de schakelmodus te verlaten.

Het toetsenbord ontkoppelen
Het toetsenbord kan worden losgekoppeld van een afzonderlijk
display.
1. Selecteer Extern toetsenbord in het menu Externe

apparaten: Home-venster > Instellingen >
Systeeminstellingen > Externe apparaten >
Extern toetsenbord.

2. Selecteer Koppelingen wissen.
3. Selecteer Ja om het toetsenbord van het display los te

koppelen.

Het actieve display bepalen
U kunt bepalen welk display op dit moment actief is.
1. Druk op de knop Actieve venster omschakelen.

Er wordt een venster met een wisselaar weergegeven op het
scherm op het scherm of paneel dat actief is.
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2. Druk opnieuw op de knop Actieve venster omschakelen
om het wisselaarbericht te sluiten.
Het actieve display blijft hetzelfde.
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7.1 Raymarine-klantenservice
Raymarine biedt een uitgebreide klantenservice. U kunt contact
opnemen met de klantenservice via de Raymarine-website, per
telefoon en per e-mail. Als u niet in staat bent een probleem
op te lossen, kunt u één van deze faciliteiten gebruiken om
aanvullende hulp te krijgen.

Ondersteuning op het web
Bezoek de klantenservice op onze website op:
www.raymarine.nl
Deze bevat veel gestelde vragen, service-informatie,
e-mailtoegang tot de afdeling Raymarine Technical Support en
gegevens van Raymarine-agenten wereldwijd.

Telefonische en e-mail-ondersteuning
In de VS:

• Tel: +1 603 324 7900

• Gratis: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

In de UK, Europa en het Midden-Oosten:

• Tel: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

In Zuidoos-Azië en Australië:

• Tel: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Productinformatie
Mocht u service nodig hebben, houd dan de volgende
productinformatie bij de hand:

• Naam product.

• Soort product.

• Serienummer.

• Versienummer softwareapplicatie.

• Systeemstroomschema's.

Deze productinformatie kunt u vinden met behulp van de menu's
in uw product.

7.2 Productinformatie bekijken
U kunt informatie bekijken over uw unit in het Diagnose-menu op
een compatibel multifunctioneel display, hier vindt u informatie
zoals het serienummer van het product en de softwareversie.
1. Selecteer Maintenance (Onderhoud) in het Set-up

(Instellingen)-menu.
2. Selecteer Diagnostics (Diagnose).
3. Selecteer View devices (Apparaten bekijken).
4. Blader naar de unit waarvan u de productinformatie wilt

bekijken.

28 RMK–9

http://www.raymarine.com
mailto:support@raymarine.com
mailto:ukproduct.support@raymarine.com
mailto:aus.support@raymarine.com


Hoofdstuk 8: Technische specificaties

Inhoudsopgave
• 8.1 Technische specificaties op pagina 30

Technische specificaties 29



8.1 Technische specificaties
Voedingsspecificatie

PoE-klasse Klasse 1

Nominale
voedingsspanning

12/24 VDC

Werkspanningsbe-
reik

10,8 VDC tot 31,2VDC

Opgenomen
vermogen

3.84 W

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to 131 ºF)

Opslagtemperatuur -30 ºC to +70 ºC (-22 ºF to 158 ºF)

Relatieve
luchtvochtigheid

Maximaal 75%

Waterbestendig-
heidsclassificatie

IPX6

Verbindingen met kabels

Netwerk/voeding 1 x RayNet-connector

• gS-serie — 1000 Mb/s plus PoE.

• a-, c-, e-serie — 100 Mb/s.

Alternatieve voeding 1 x voedingsconnector.
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9.1 Reserveonderdelen toetsenbord
Nummer Artikelnummer

Reserve-toetsenbordpaneel
(met liggend en staand
toetsenbordpaneel.)

R70185

Haakse voedingskabel A06070

Netwerkkabels
RayNet naar RayNet-kabels

Kabel Artikelnummer

400 mm (1,3 ft) RayNet naar
RayNet-kabel (female)

A80161

2 m (6,56 ft) RayNet naar
RayNet-kabel (female)

A62361

5 m (16,4 ft) RayNet naar
RayNet-kabel (female)

A80005

10 m (32,8 ft) RayNet naar
RayNet-kabel (female)

A62362

20 m (65,6 ft) RayNet naar
RayNet-kabel (female)

A80006

50 mm (1,97 in) RayNet naar
RayNet-kabel (male)

A80162

RayNet haakse koppeling A80262

RayNet-kabeltrekker set van 5 R70014

RayNet naar RJ45 SeaTalkhs-adapterkabels

Kabel Artikelnummer

1 m (3,28 ft) RayNet naar RJ45
SeaTalkhs-kabel

A62360

3 m (9,84 ft) RayNet naar RJ45
SeaTalkhs-kabel

A80151

10 m (32,8 ft) RayNet naar RJ45
SeaTalkhs-kabel

A80159

400 mm (1,3 ft) RayNet naar RJ45
SeaTalkhs-kabel (female)

A80160
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