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 HDS Carbon  
 Verkorte handleiding

Overzicht

Nr. Toets Functie
1 Touchscreen

2 De paginaknop Hiermee kunt u de home pagina activeren

3 Cursortoetsen
Hiermee kunt u de cursor verschuiven, door menuopties navigeren en 
waarden aanpassen

4
Toetsen voor 
in-/uitzoomen  

Hiermee kunt u op het scherm in-/uitzoomen, druk gelijktijdig op deze 
toetsen om een Man Overboard (MOB)-waypoint op te slaan 

5
Toets Afsluiten 
(X)

Hiermee sluit u een dialoogvenster, keert de gebruiker terug naar het 
vorige menuniveau en verwijdert u de cursor van het scherm

6 Menu-toets
Hiermee wordt het paneelmenu geactiveerd; druk tweemaal om het menu 
Instellingen te openen; houd ingedrukt om het paneelmenu te verbergen

7 Waypoint-toets
Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuw waypoint geopend; druk 
tweemaal op deze toets om een waypoint op te slaan; houd ingedrukt om 
het menu Zoeken te openen

8 De enterknop Hiermee worden selecties bevestigd en instellingen opgeslagen

9 Paneeltoets
Hiermee wordt het actieve paneel op een scherm met meerdere  
panelen gewijzigd; houd het actieve paneel ingedrukt om het op  
volledig scherm weer te geven

10 Aan/uit toets
Hiermee opent u het dialoogvenster Systeembediening, wordt de 
schermverlichting aangepast en het apparaat in of uitgeschakeld

11 Klepje van de kaartlezer

12 microSD-kaartlezers
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De aan/uittoets

• Ingedrukt houden: Hiermee wordt het apparaat in-/uitgeschakeld

• Eénmaal drukken:
Hiermee opent u het dialoogvenster Systeem 
regelingen

• Herhaaldelijk druk-
ken:

Hiermee wordt de helderheid gewijzigd

Dialoogvenster Systeem regelingen

Functie Beschrijving

Instellingen Hiermee opent u het menu Instellingen

Standby
Hiermee wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat 
over op de lage energieverbruiksmodus 

Uitschakelen Hiermee wordt het apparaat uitgeschakeld

Helderheid Hiermee wordt de schuifbalk voor de schermverlichting geopend

Nachtmodus
Hiermee wordt de schermverlichting gedimd en een palet voor 
omstandigheden met weinig licht weergegeven

Touch ver-
grendeling

Hiermee wordt het touchscreen uitgeschakeld

Splitsingen 
aanpassen

Hiermee kan de gebruiker de paneelgrootte aanpassen wanneer 
meerdere panelen worden weergegeven

Data-overlay Hiermee wordt de weergave van data-overlay in-/uitgeschakeld

Overlay wijzigen
Hiermee kunt u de grootte, positie en inhoud van overlaydata 
wijzigen
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De home pagina
Nr. Beschrijving

1 Paneel Tools. Selecteer een pictogram om menuopties te openen.  

2 Favorietenpaneel. Hier kunt u favoriete pagina's weergeven, maken, bewerken 
en verwijderen. Als u herhaaldelijk op de toets Pages tikt, kunt u door opgesla-
gen favoriete pagina's bladeren.

3 Applicaties. Selecteer een pictogram om een pagina op volledig scherm weer 
te geven. Houd een pictogram ingedrukt om opties voor het snel splitsen van 
pagina's weer te geven. 

4 Blader omhoog/omlaag om alle menu-items weer te geven.   

5 Selecteer Afsluiten om terug te keren naar de vorige actieve pagina.

6 Plaatselijke tijd. 

7 Waterdiepte. 

Apparaat configureren
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer opstart of nadat u de standaardinstellingen 
hebt hersteld, wordt het dialoogvenster Configuratie weergegeven. 

Selecteer Dit apparaat configureren om het apparaat en andere netwerkapparaten 
via de configuratiewizard te configureren.  Selecteer Sluiten om de instellingen hand-
matig te configureren.
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Pagina's selecteren

Pagina's voor het snel splitsen van schermen openen

 Favoriete pagina's aanpassen

Er zijn verschillende paneelconfiguraties beschikbaar: 

Houd het paginapictogram ingedrukt

Tik op het paginapictogram



|  5 HDS Carbon |  Verkorte handleiding  -NL

Menu's
Hiermee wordt het paginamenu verborgen

 ¼ Opmerking: u kunt ook de Menu-toets drie seconden ingedrukt houden om een 
paginamenu te verbergen. Het menu wordt weer hersteld als u op de Menu-toets 
drukt.

Instellingenmenu

Data-overlay  

Sleep het paginamenu naar rechts om het te verbergen Een paginamenu herstellen
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Een MOB-waypoint (Man Overboard) opslaan

De cursor gebruiken
Tik op het scherm of druk op de cursortoetsen om de cursor te activeren. Sleep uw vin-
ger in een willekeurige richting om het scherm te verschuiven. Selecteer Cursor wissen 
of druk op de toets Afsluiten om de cursor van de pagina te verwijderen.

Multi-touch zoomen



|  7 HDS Carbon |  Verkorte handleiding  -NL

Cursorhulpmodus
Houd uw vinger op het scherm gedrukt om de cursor naar de cursorhulpmodus te laten 
schakelen. Het selectiehulpmiddel verschijnt boven uw vinger. Sleep het selectiehulp-
middel over het gewenste element.  

Een waypoint maken
De waypoint wordt bij de cursor geplaatst wanneer de cursor actief is. Als de cursor niet 
actief is, wordt de waypoint op uw huidige locatie geplaatst. 

 ¼ Opmerking: druk tweemaal op de speciale waypoint-toets om een waypoint snel 
op te slaan. 

Sonar

Sonarinstellingen aanpassen
De gevoeligheid en de kleurlijn worden aangepast door de schuifbalk verticaal te ver-
slepen.  U krijgt toegang tot de schuifbalk door in het sonarmenu op Gevoeligheid of 
Kleurlijn te tikken. 
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Vismodi
Bestaat uit een vooraf ingesteld pakket sonarinstellingen die gebaseerd zijn op  
specifieke viscondities. 

 ¼ Opmerking: gebruik de modus voor zoetwatervissen als u in water met een diepte 
van minder dan 60 voet vist.

Sonargeschiedenis weergeven
U kunt de sonargeschiedenis weergeven door uw vinger horizontaal over het scherm of 
over de geschiedenisbalk boven aan het scherm te slepen.

Een sonarfrequentie selecteren

 ¼ Opmerking: u kunt StructureScan®-frequenties (800 kHz en 455 kHz) in het 
frequentiemenu op de Structure-pagina selecteren.


