INLEIDING
DANK U
Minn Kota bedankt u voor de aankoop van de Minn Kota i-Pilot®. Dit baanbrekend besturingssysteem gebruikt
GPS technologie om Tracks, uw afgelegde vaartraject en specifieke locaties op te nemen en op te slaan om u zo te
voorzien van optimale- en ongeëvenaarde controle over uw boot. Door het anticipatievermogen in combinatie met de
afstandsbediening kunt u uw boot nauwkeurig positioneren, zodat u uw aas optimaal kunt uitzetten precies daar waar u
dat wilt. De i-Pilot navigeert en manoeuvreert uw boot voor u, dus u kunt zich geheel richten op het vissen.
Terrova & Riptide Terrova

REGISTRATIE

Bewaar uw aankoopnota en registreer uw trolling
motor. Hiervoor is een kaart meegeleverd met uw
motor. U kunt ook uw motor registreren op onze
website minnkotamotors.com.

SERIENUMMER

Made by Minn Kota
Johnson Outdoors
Marine Electronics, Inc.
121 Power Drive
Mankato, MN 56001 USA
Trolling Motors
Produced in 2012

Het 11 cijferige serienummer van uw Minn Kota is erg
belangrijk. Het geeft het specifieke model en bouwjaar aan.
Wanneer u contact opneemt met uw leverancier of de
importeur of u wil uw product registreren, dan heeft u uw
serienummer nodig. Wij adviseren u uw serienummer Ultrex
ergens te noteren zodat u dit altijd beschikbaar heeft indien
nodig.
Opmerking: De locatie van het serienummer van uw
i-Pilot navigatiesysteem is afhankelijk van het model
motor waarop het is geïnstalleerd. Het serienummer
heeft betrekking op het i-Pilot navigatie systeem.
Bekijk de afbeeldingen om de locatie op uw model te
bepalen.

Made by Minn Kota
Johnson Outdoors
Marine Electronics, Inc.
121 Power Drive
Mankato, MN 56001 USA
Trolling Motors
Produced in 2015

TERROVA 55-54"_BT
MODEL 1358803

SER NO R365 MK12345

EXAMPLE

ULTREX 80/US2/IP-45"_BT
MODEL 1368800

SER NO R365 MK12345

EXAMPLE
Ulterra & Riptide Ulterra

PRODUCT INFORMATIE
(VOOR EIGEN GEBRUIK)

Model:
Serienummer:_________________________________
Aankoopdatum:_____________________
Naam winkel/leverancier:___________________

Made by Minn Kota
Johnson Outdoors
Marine Electronics,
Inc.
121 Power Drive
Mankato, MN 56001
USA Trolling Motors
Produced in 2015

ULTERRA 80/US2/IPLINK-45"_BT
MODEL 1358923

SER NO R365 MK12345

EXAMPLE
Opmerking: In geval dat u de Minn Kota i-Pilot laat repareren/vervangen bij een
leverancier, die niet inkoopt en/of levert via de legitieme importeur, nm. Technautic*,
dan komt de 2 jarige garantieperiode onmiddellijk te vervallen en worden de kosten in
rekening gebracht.
TECHNAUTIC
Industrieweg 35
1521 NE Wormerveer NL
+31 (0)75 6474545
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
Lees deze handleiding a.u.b. goed door. Volg de aangegeven richtlijnen op en neem de veiligheidsadviezen en waarschuwingen in acht. Het gebruik van dit product is alleen toegestaan voor diegenen die de gebruikershandleiding
hebben gelezen en begrepen. Minderjarigen dienen dit product alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWING
U bent zelf verantwoordelijk voor verantwoord, veilig vaargedrag. De i-Pilot is ontworpen om u een nauwkeurig- en
betrouwbaar instrument te bieden; door de optimale bootcontrole kunt u vissen in de meest gunstige omstandigheden.
De i-Pilot ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid uw boot veilig en verantwoord te besturen. Ook tijdens navigatie
moet u blijvend alert zijn op wijzigende (vaar)omstandigheden, zodat u hier snel en accuraat op kunt reageren.
U moet te allen tijde de bootbesturing handmatig kunnen overnemen. Het is raadzaam de werking van de i-Pilot Link te
leren kennen in een rustig vaargebied waar geen gevaren of obstakels aanwezig zijn.

WAARSCHUWING
Ondeskundig openen/gebruik kan leiden tot blootstelling aan schadelijke stoffen. Dit kan (in een later stadium) ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken. Johnson Outdoors, Technautic en diens leveranciers zijn hier niet voor aansprakelijk.

LET OP
Dit product bevat een magnetisch kompas om de vaarrichting te bepalen. De werking van dit kompas kan negatief
worden beïnvloed door magneten of grote, ijzerhoudende objecten in de buurt ( 61 cm) van de trollingmotor. Indien
de propeller wordt belemmerd vrijuit te draaien, kan dit overmatig trillen van de motorkop veroorzaken. Deze
trillingen kunnen leiden tot kompasafwijkingen met onstabiel stuurgedrag tot gevolg. Verwijder de belemmerende
factor zodat de propeller vrijuit kan draaien.

WAARSCHUWING
Gebruik alleen door Johnson Outdoors goedgekeurde accessories op/voor uw Minn Kota motor, zoals bijv. dit i-Pilot
Link systeem. Niet goedgekeurde accessoires kunnen schade toebrengen aan uw motor, afwijkingen in de werking
veroorzaken en letsel toebrengen aan u zelf. Verwijder geen standaard door de fabriek geplaatste (onder)delen van de
motor zoals diverse (behuizings)kappen.

WAARSCHUWING
Wanneer de motor wordt bediend m.b.v. het i-Pilot Link navigatiesysteem, zal de controller de laatst ingegeven
instructie blijven uitvoeren, zelfs wanneer uw afstandsbediening uitgeschakeld is. Zorg dat u weet hoe u de motor aan
en uit zet en blijf waakzaam op onverwachte motorbewegingen zoals een draaiende propeller terwijl uw
afstandsbediening is uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding van de motor zelf over het bedienen van de motor zonder
de i-Pilot afstandsbediening en leer de motorfuncties kennen en toepassen, o.a. het aan- en uitzetten van de motor.
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GARANTIE
GARANTIEVOORWAARDEN MINN KOTA I-PILOT EN I-PILOT LINK
DRAADLOOS GPS TROLLING SYSTEEM
Johnson Outdoors Inc. biedt de koper van deze Minn Kota i-Pilot 2 jaar garantie vanaf de datum vermeld op de
aankoopnota. Johnson Outdoors Inc. zal in deze garantieperiode, naar eigen inzicht, het product zonder kosten vervangen
of repareren. In geval dat u de Minn Kota i-Pilot laat vervangen en/of repareren bij een leverancier welke niet inkoopt
en/of levert via de legitieme importeur, Technautic b.v. te Wormerveer, dan zal de garantie onmiddellijk komen te
vervallen en worden de kosten in rekening gebracht.
De 2-jarige garantie geldt niet voor schade als gevolg van:
- Ongelukken/aanvaringen
- Verkeerd gebruik van de i-Pilot
- Wijzigingen aan de i-Pilot
- Ombouw van de i-Pilot
- Niet correcte opslag en/of onderhoud van de Minn Kota i-Pilot
- Het toepassen van niet originele Minn Kota onderdelen
De 2-jarige garantie geldt ook niet voor:
- Minn Kota i-Pilot systemen, die voor commerciële doeleinden worden gebruikt
- Normale slijtage
- Gebreken die geen invloed hebben op de werking van de Minn Kota i-Pilot
Kosten van normaal onderhoud en/of vervanging van niet defecte onderdelen zijn voor de rekening van de koper zelf.
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor garantie op uw Minn Kota i-Pilot, neem dan contact op met de leverancier
waar u deze heeft gekocht. Hij/zij zal u verder informeren over de te volgen procedure en eventueel bijkomende kosten.
Neem de originele aankoopnota mee!

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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FUNCTIES
i-Pilot® Link™ afstandsbediening
navigatie knop

versnellen

prop Aan/Uit

OK knop

stuur naar links

Stuur naar rechts

Spot-Lock

Home

vertragen

bovenbalk

dashboard

scherm

informatie
blokken

inhoud

Record/ Opnemen
HSB/ Maximaal
Vermogen knop

touchscreen
oplaad LED

i-Pilot® Link™ Controller
Controllers

PAIR

synchroniseer
knop
Ulterra™
Riptide® Ulterra™

Ultrex™ Terrova™
Riptide® Terrova™

LET OP: De specificaties kunnen tussentijds onaangekondigd worden gewijzigd.
Dit schema is ter referentie en kan mogelijk afwijken van uw model.
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KNOPPEN
AFSTANDSBEDIENING
REMOTE
BUTTONS
MENUKNOPPEN

Home

Wanneer u op deze knop drukt, komen de knoppen op het Home scherm in beeld.

Navigeren op het scherm
Wanneer u deze navigatieknop indrukt, kunt u door het menu scrollen en navigeren zonder het touchscreen te
gebruiken. Door deze knop ingedrukt te houden, ont-/vergrendelt u de afstandsbediening.

Ok
Wanneer u deze knop indrukt, bevestigt u selecties in het menu. Door deze knop kort in te drukken, zet u de
afstandsbediening aan. Door deze knop 3 sec. in te drukken, zet u de afstandsbediening uit.

MOTOR BEDIENINGSKNOPPEN

Versnellen & Vertragen
Druk hierop om snelheid te versnellen of vertragen.

Stuur Links & Stuur Rechts
Druk hierop om naar links of naar rechts te sturen.

Prop Aan/Uit

Druk hierop om propellerfunctie aan- of uit te zetten.

LET OP: Als de naar
Rechts of
naar Links
sturen knop langer dan 8 sec. wordt ingedrukt, zal
de besturing automatisch stoppen zodat het
spiraalsnoer niet om de schacht wikkelt.
LET OP: Als uw motor is aangesloten op een Heading
Sensor, zal de Vertraag
knop (achteruit), Versnel
knop (vooruit),Stuur Rechts &Stuur Links
knop functie wijzigen om de boot stapsgewijs te
positioneren tijdens Spot-Lock.

NAVIGATIEKNOPPEN

Spot-Lock
Druk hierop om Spot-Lock te (de) activeren.

WAARSCHUWING
De i-Pilot Link afstandsbediening heeft een touchscreen. Let erop dat u niet per ongeluk het touchscreen aanraakt om
ongelukken met onverwachte- en onbedoelde motor- en/of propellerbewegingen te voorkomen.
LET OP: De afstandsbediening is waterdicht,
maar blijft niet drijven!

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
DE i-PILOT LINK AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
De i-Pilot Link afstandsbediening heeft een touchscreen. U kunt de menu’s doorlopen m.b.v. de knoppen aan de
bovenzijde van de afstandsbediening of m.b.v. het touchscreen. In veel menu’s in het i-Pilot Link systeem moet de
gebruiker op en neer scrollen om extra opties te bekijken. Indien u er de voorkeur aan geeft uitsluitend met de knoppen
aan de bovenzijde te werken, dan is het mogelijk de touchscreen functie te deactiveren.

WAARSCHUWING
De i-Pilot Link afstandsbediening heeft een touchscreen. Let erop dat u niet per ongeluk het touchscreen aanraakt
om ongelukken met onverwachte- en onbedoelde motor- en/of propellerbewegingen te voorkomen.
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AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

TOUCHSCREEN EN BEDIENINGSKNOPPEN
De i-Pilot Link afstandsbediening kan worden bediend m.b.v. de bedieningsknoppen aan de bovenzijde, m.b.v. het
touchscreen of d.m.v. een combinatie van allebei. Wanneer u de knoppen gebruikt, kunt u m.b.v. de Navigatie knop
door de menu opties scrollen en m.b.v. de OK knop selecteert u menu opties. U ziet een groene rand rondom de menu
optie verschijnen wanneer u deze selecteert m.b.v. de bedieningsknoppen. Gebruikt u het touchscreen, dan ziet u deze
groene rand niet.

De touchscreen opties op
het Home scherm zijn niet
geactiveerd.

b

De touchscreen opties op
het Home scherm zijn wel
geactiveerd.

De touchscreen opties op het
Home scherm zijn
geactiveerd en de optie
Cruise Control is
geselecteerd m.b.v. de
Navigatie knop en de OK
knop.

De touchscreen opties op het
Home scherm zijn
geactiveerd en de optie
Cruise Control is
geselecteerd m.b.v. het
touchscreen.

LET OP: Bepaalde knoppen op het Home scherm
kunnen op non actief worden ingesteld terwijl
andere knoppen actief blijven.
Hier kunnen diverse redenen voor zijn, bijv. de afstands
bediening is niet gesynchroniseerd, geen GPS signaal,
de motor staat in de borgpositie of de propeller is niet
geactiveerd.

BEDIENING VIA UW HUMMINBIRD
Bepaalde i-Pilot Link functies kunnen alleen via een hiervoor geschikte Humminbird fishfinder worden opgestart.
Wanneer de i-Pilot Link is aangesloten op een Humminbird, kunt u functies zoals Volg de Contour en Cirkelmodus
alleen opstarten via de Humminbird. Actuele statusweergaves voor deze functies kunnen op de i-Pilot Link
afstandsbediening worden bekeken en alleen basic bedieningsfuncties zijn mogelijk m.b.v. de afstandsbediening. Voor
een volledig overzicht van de functies en informatie over het bedienen van de i-Pilot Link via de Humminbird,
raadpleeg de meegeleverde handleiding bij de Humminbird. Voor een overzicht van Humminbird modellen en SD
kaarten die geschikt zijn voor het bedienen van de i-Pilot Link, bezoek: technautic.nl of neem contact op met uw
verkooppunt.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

OPTIES MENU EN SYSTEEM MENU
Verken het Opties Menu en het Systeem Menu zodat u gemakkelijker en sneller in het i-Pilot Link systeem kunt navigeren
en alle functies kunt vinden en bedienen.

Opties Menu

Systeem Menu

Het Opties Menu kunt u openen
m.b.v. de knoppen op het Home
scherm. Ontdek en raak
vertrouwd met alle
mogelijkheden in het Opties
Menu zodat u uw i-Pilot Link
systeem goed kunt bedienen.
Menu opties zijn o.a. de
AutoPilot Modus, Aankomst
Modus, Prop Auto Aan, Time
out achtergrondverlichting,
Achtergrondverlichting,
Schermrotatie, Sorteervolgorde,
Auto Uit, Taal, Tijd, Eenheden
en Geluidsmodus.

Het Systeem Menu kunt u openen
m.b.v. de knoppen op het Home
scherm. Ontdek en raak vertrouwd
met alle mogelijkheden in het
Systeem Menu zodat u uw i-Pilot
Link systeem goed kunt bedienen.
Menu opties zijn o.a. Over,
Touchscreen, Menu Bewerken,
Software Update, Pairing
(synchroniseren), Bootschaal,
Sensor Kal(ibratie), Sensor Offset,
Herstellen en Diagnostiek.

LET OP: U ziet een pijl bij de
Menu’s staan wanneer er meer
menu opties (zowel voor als na
de weergegeven menu optie)
beschikbaar zijn.
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HET SCHERM
BOVENBALK

batterij
afstands
bediening

Verbinding met Humminbird

verbinding met
Humminbird

sterkte GPS
signaal

U ziet witte pijlen wanneer de i-Pilot Link
Controller communiceert met uw Humminbird.
Ziet u grijze pijlen, dan vindt er geen
communicatie plaats.

tijd

accu status motor

Accu status motor + Geeft accu status van de motor aan wanneer de
propeller niet is geactiveerd.

Batterij afstandsbediening
Geeft batterijstatus van afstandsbediening aan.

Tijd

Sterkte GPS signaal

Geeft de huidige tijd aan.

Geeft sterkte van GPS signaal aan. Als u geen
balkjes ziet, heeft het systeem nog geen
GPS verbinding kunnen maken.

DASHBOARD
PROP

SOG mph

SOG

Grondsnelheid
Geeft huidige snelheid t.o.v. land aan.

1.5
naar
maximaal
vermogen

propeller
cruise
snelheid
control
prop aan/uit
grond
snelheid

Switch naar Maximaal Vermogen
Weergegeven wanneer deze (HSB)functie is
geactiveerd.

Prop Aan/Uit
Weergegeven wanneer de propellerfunctie is
geactiveerd. Draait wanneer de propeller aan staat
met een snelheid boven 0. Knippert wanneer een
navigatiemodus actief is waarbij de
propellerfunctie geactiveerd dient te worden.

Cruise Control
Weergegeven wanneer Cruise Control is
geactiveerd en een Doelsnelheid is ingesteld.

PROP

Propeller snelheid
Geeft de huidige propellersnelheid aan.
Deze kan worden aangepast in stappen van
een ½ tussen 0 en 10.

+ Alleen op de Ulterra.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer

- Alleen op de Ultrex.
technautic.nl | 11

HET SCHERM

INFORMATIE BLOKKEN
TEMP 72 °F

BRG 359°

DPTH

1 ft

BRG

Is de richting van de huidige bootpositie naar de
doelbestemming tijdens navigatie.

temperatuur
peiling

TEMP 65 °F

HDG 255°

DPTH

5 ft

HDG
heading

Bearing/Peiling

Heading/ Koers
Is de richting waarin de motor wijst of vaart.

diepte

TEMP

Temperatuur

DPTH

Diepte

Is de huidige watertemperatuur gebaseerd op de
communicatie met de Humminbird.

Is de huidige waterdiepte gebaseerd op de
communicatie met de Humminbird.
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HET SCHERM

KNOPPEN OP HET HOME SCHERM

Standaard AutoPilot
M.b.v. deze knop (de)activeert u de Standaard
AutoPilot.

Geavanceerde AutoPilot
M.b.v. deze knop (de)activeert u de
Geavanceerde AutoPilot.

Recorrd/ Opnemen
M.b.v. deze knop kunt u het opnemen van een
iTrack starten en stoppen.

Switchen naar MaxVermogen

M.b.v. de HSB knop kunt u in 1x switchen
naar maximaal motorvermogen. De propellersnelheid wordt automatisch op 10 ingesteld.
2x kort indrukken om te activeren. 1x kort
indrukken om terug te gaan naar de vorige
snelheidsinstelling.

Vergrendel/Ontgrendel knoppen
Houd de vergrendel knop ingedrukt om de
knoppen en het touchscreen te vergrendelen.
De (scherm) Navigatie knop ingedrukt houden
vergrendelt/ontgrendelt de knoppen en het
touchscreen van de afstandsbediening ook.

Cruise Control
Druk op deze knop om de Cruise Control te
(de)activeren. Wanneer deze is geactiveerd
kunt u m.b.v. de Versnel knop
of de Vertraag
knop de Doelsnelheid wijzigen, niet de
propellersnelheid.

Systeem
Druk hier op en het Systeem Menu opent. Hier
kunt u de instellingen van het i-Pilot Link systeem
aanpassen naar wens of behoefte.

Opties
Druk hierop en het Opties Menu opent. Hier kunt u
de opties van het i-Pilot Link systeem aanpassen
naar wens of behoefte.

Ga naar Spot-Lock

M.b.v. deze knop opent u een menu dat de
mogelijkheid biedt om naar een Spot-Lock locatie
te navigeren. U ziet alleen Spot-Lock locaties
binnen een straal van ± 460 mtr.

Ga naar iTrack

M.b.v. deze knop opent u een menu dat de
mogelijkheid biedt om naar een iTrack te
navigeren. U ziet alleen iTracks binnen een straal
van ± 460 mtr.

Ga naar Waypoint

M.b.v. deze knop opent u een menu dat de
mogelijkheid biedt om naar een Waypoint locatie
te navigeren. U ziet alleen Waypoints binnen een
straal van ± 460 mtr.

Ulterra +
M.b.v. deze knop kunt u functies uitvoeren inzake
de bediening van de Ulterra.

Waypoint markeren
Druk hierop om een Waypoint te markeren.

+ Alleen op de Ulterra.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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HET SCHERM

INTERFACE SYMBOLEN

Home

Trim omhoog +

M.b.v. deze knop gaat u terug naar het Home
scherm.

M.b.v. deze knop stelt u de motor hoger af.

Terug
M.b.v. deze knop gaat u terug naar het vorige
scherm.

Annuleren
M.b.v. deze knop annuleert u de huidige actie.

Sorteervolgorde
M.b.v. deze knop kunt u de volgorde van een
Ga naar lijst sorteren op afstand, tijd of
alfabetisch op naam.

Update/Herstellen
M.b.v. deze knop kunt u in het Update
Software Menu een update starten. Updates
ingezet vanuit de afstandsbediening updaten de
afstandsbediening zelf. Wanneer u in het
Herstel Menu staat, start u met deze knop de
procedure ‘Naar fabrieksinstellingen herstellen’.

Trim omlaag

+

M.b.v. deze knop stelt u de motor lager af.

Opslaan
M.b.v. deze knop slaat u een gewijzigde
instelling of menu optie op.

Opslaan
M.b.v. deze knop slaat u een tijdelijke SpotLock op.

Omkeren
M.b.v. deze knop keert u de navigatie richting om,
bijv. tijdens het varen van een iTrack of Route.

Voorwaarts
M.b.v. deze knop vaart u voorwaarts zoals bijv.
tijdens Spot-Lock Jog.

Verhogen

Rechts

M.b.v. deze knop kunt u een bepaalde instelling
verhogen zoals bijv. Helderheid hoger afstellen
of Koers Offset afstellen.

Achterwaarts

Verlagen

M.b.v. deze knop vaart u achterwaarts zoals bijv.
tijdens Spot-Lock Jog.

M.b.v. deze knop vaart u naar rechts zoals bijv.
tijdens Spot-Lock Jog.

M.b.v. deze knop kunt u een bepaalde
instelling verlagen zoals bijv. Helderheid lager
afstellen of Koers Offset afstellen.

Links

Naar Start

Pauze

M.b.v. deze knop kunt u tijdens het varen van
een iTrack de navigatie naar het startpunt van
de iTrack inzetten.

Naar Eind
M.b.v. deze knop kunt u tijdens het varen van
een iTrack de navigatie naar het eindpunt van
de iTrack inzetten.

Instellen

M.b.v. deze knop kunt u de Heading Sensor
Offset afstellen.

Start
M.b.v. deze knop start u het Header Sensor
kalibratie proces op.

M.b.v. deze knop vaart u naar links zoals bijv.
tijdens Spot-Lock Jog.
M.b.v. deze knop legt u de huidige
navigatiemodus tijdelijk stil wanneer Spot-Lock
is geactiveerd. Deze wordt weer herstart vanuit
de Spot-Lock. Pauze is mogelijk tijdens
Opnemen, Volg de Contour, Routes, iTracks en
Cirkelmodus. Pauze is niet mogelijk tijdens Ga
naar Spot-Lock, Ga naar Waypoint en Max
Vermogen functie (HSB). Pauze tijdens
AutoPilot en Cruise Control is alleen mogelijk
wanneer deze gelijktijdig geactiveerd zijn met
een andere modus waarin Pauze wel mogelijk is.

Hervatten

M.b.v. deze knop hervat u de eerdere navigatie
functie.

Stop en iTrack opslaan

M.b.v. deze knop stopt u de opname van de
iTrack en deze wordt opgeslagen.

+ Alleen op de Ulterra.
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HET SCHERM

ACTUELE STATUSWEERGAVES
U ziet actuele statusweergaves op de afstandsbediening wanneer een navigatie functie is geactiveerd. Ze zijn ontworpen
om meer informatie te geven over hoe het systeem werkt en informatie aan u te laten zien, die u kan ondersteunen
tijdens het navigeren. De weergave van deze statusweergaves verschilt enigszins, afhankelijk van het type navigatie dat
is geactiveerd. Hieronder ziet u de meest voorkomende mogelijkheden. Bekijk deze statusweergaves en leer deze
(her)kennen.

Standaard AutoPilot
Deze ziet u wanneer AutoPilot is geactiveerd en de standaard AutoPilot Modus is ingesteld op
Standaard. Wanneer u de statusweergave selecteert, kunt u kiezen welke AutoPilot Modus
u wenst te gebruiken.

Geavanceerde AutoPilot
S

Deze ziet u wanneer AutoPilot is geactiveerd en de standaard AutoPilot Modus is ingesteld op
Geavanceerd. Wanneer u de statusweergave selecteert, kunt u kiezen welke AutoPilot Modus
u wenst te gebruiken.

Ga naar iTrack
Deze ziet u wanneer u een iTrack vaart. Deze statusweergave kan in diverse variaties worden
weergeven met bijv. de positie van de boot, afstand en de Naar Start en Naar Eind locaties
omgekeerd.

Ga naar Spot-Lock

Deze ziet u wanneer u een ‘Ga naar Spot-Lock’ locatie activeert en deze is meer dan 30,5 mtr.
van uw huidige positie verwijderd. Deze statusweergave kan in diverse variaties worden
weergeven met bijv. de positie van de boot, afstand en het Spot-Lock symbool.

Ga naar Waypoint/Volg Route

Deze ziet u wanneer u ‘Volg Route’ of ‘Ga naar Waypoint’ heeft geactiveerd. Deze statusweergave kan in diverse variaties worden weergeven met bijv. de positie van de boot, afstand en
eindpunten labelen als een Waypoint of Spot-Lock.

Record/ Opnemen
Deze ziet u wanneer een iTrack wordt opgenomen. Deze statusweergave kan in diverse variaties
worden weergeven met bijv. de voortgang t.o.v. de totale lengte van de iTrack of de afstand die
al is opgenomen.

Volg de Contour

Deze ziet u wanneer ‘Volg de Contour’ is geactiveerd op de Humminbird. Deze statusweergave
kan in diverse variaties worden weergeven met bijv. diepte van de contour en de offset afstand
van de boot tot de contour.

Cirkelmodus

Deze ziet u wanneer ‘Cirkelmodus’ is geactiveerd op de Humminbird. Deze statusweergave kan
in diverse variaties worden weergegeven met bijv. de diepte van de contour en de offset afstand
van de boot tot de contour.

Routes
Deze ziet u wanneer een Route wordt gevaren, geactiveerd op de Humminbird. Deze statusweergave kan in diverse variaties worden weergegeven bijv. met de diepte van de contour en de
offset afstand van de boot tot de contour.

Spot-Lock
Deze ziet u wanneer een Spot-Lock is geactiveerd. Deze statusweergave kan in diverse variaties
worden weergegeven bijv. met de afstand tot de Spot-Lock, met een boot symbool, een Pauze
symbool en een Opslaan symbool.
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HET SCHERM

VOORBEELDEN VAN ACTUELE STATUSWEERGAVES
M.b.v. onderstaande voorbeelden kunt u de actuele statusweergaves weergegeven op de interface van de i-Pilot Link
afstandsbediening leren kennen.

U ziet de actuele
statusweergave van de
Geavanceerde AutoPilot
wanneer de Geavanceerde
AutoPilot is geactiveerd.

U ziet de actuele
statusweergave van de
Spot-Lock wanneer SpotLock is geactiveerd.
Het Opslaan symbool
geeft aan dat deze SpotLock nog niet opgeslagen
is.

U ziet de actuele
statusweergave van de Ga
naar Spot-Lock wanneer de
boot naar een opgeslagen
Spot-Lock vaart. Deze SpotLock locatie bevindt zich op
een afstand van 204 voet/62
mtr.

U ziet de actuele statusweergave van Ga naar
Waypoint wanneer de boot
naar een opgeslagen waypoint
vaart. Dit waypoint 1282
bevindt zich op een afstand
van 163 voet/ 49.5 mtr.

U ziet de actuele statusweergave van iTrack
Opnemen wanneer er
een iTrack wordt opgenomen. De boot heeft 209
voet/63.5 mtr. gevaren
tijdens deze opname.

U ziet de actuele statusweergave van de iTrack
wanneer Ga naar iTrack is
geactiveerd. Het huidige
startpunt op de iTrack
bevindt zich op een afstand
van 0.21 mijl/ 0.34 km
locatie.

U ziet de actuele statusweergave van Volg de
Contour wanneer de boot
een Volg de Contour vaart.
De gevolgde contour hier is
10 voet/ 3 mtr. De Offset is
ingesteld op 0 voet.

U ziet de actuele statusweergave van de Cirkel
modus wanneer de
navigatiemodus op Cirkel
modus is ingesteld. De radius
van de cirkel is ingesteld op
30 voet/ 9 mtr.
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STARTEN
HET i-PILOT LINK SYSTEEM
Het i-Pilot navigatiesysteem is al op uw trolling motor gemonteerd. Als uw motor is geleverd met een Heading Sensor, dient
deze eerst worden gemonteerd en vervolgens gesynchroniseerd met de i-Pilot Link Controller in de motorkop. Raadpleeg het
hoofdstuk ‘Heading Sensor’ in deze handleiding voor meer informatie hierover. De meegeleverde afstandsbediening is
standaard al gesynchroniseerd met de i-Pilot Link Controller. De i-Pilot Link Controller en de afstandsbediening samen
vormen het i-Pilot Link navigatiesysteem. Bovenop de motorkop ziet u een synchroniseer knop (pair knop) waarmee u extra
afstandsbedieningen en de Heading Sensor kunt synchroniseren met het systeem. Een afstandsbediening kan maar met één
Controller tegelijk worden gesynchroniseerd. De i-Pilot Link controller bevat een zeer gevoelig kompas en hier worden alle
GPS signalen en
signalen van de i-Pilot Link afstandsbediening ontvangen.
OPMERKING: Zorg dat de Controller rondom
Wij adviseren u vóór elke opstart de afstandsbediening, de
onbelemmerd blootgesteld is aan het luchtruim en
propeller en Controller te controleren of er geen beschadigingen dat de afstand tussen afstandsbediening en Controller
zijn. Controleer ook of er geen factoren zijn, die de communicatie (obstakel) vrij is voor optimale prestaties.
tussen de Controller, het GPS signaal en de afstandsbediening
kunnen belemmeren.

Stroomvoorziening
De i-Pilot Controller Link gaat aan wanneer de motor van
stroom wordt voorzien. Raadpleeg de handleiding van uw
motor voor meer informatie hierover. Engelstalige
handleidingen kunt u online vinden op
www.minnkotamotors.com. Wanneer u de trollingmotor
niet gebruikt is het raadzaam deze van de
stroomvoorziening los te koppelen.

Nauwkeurige werking
De nauwkeurige werking en het reactievermogen waarmee
de i-Pilot Link uw boot bestuurt is afhankelijk van vele
diverse factoren. Hieronder ziet u voorbeelden van enkele
factoren en hun invloed op de werking en reactievermogen
om u een beeld te geven van de werking van het systeem.

LET OP
Dit product bevat een magnetisch kompas om de
vaarrichting te bepalen. De werking van dit kompas kan
negatief worden beïnvloed door magneten of grote,
ijzerhoudende objecten in de buurt (61 cm) van de
trollingmotor. Indien de propeller wordt belemmerd vrijuit
te draaien, kan dit overmatig trillen van de motorkop
veroorzaken. Deze trillingen kunnen leiden tot kompasafwijkingen met onstabiel stuurgedrag tot gevolg. Verwijder de belemmerende factor zodat de propeller vrijuit kan
draaien. Wanneer u de motor niet gebruikt, koppel dan de
stroomvoorziening los zodat de elektronica niet continu
van stroom wordt voorzien.

.
Factor
Effect
Verhouding tussen stuwkracht van de Teveel stuwkracht op een kleinere boot kan overcorrectie van de i-Pilot Link
motor en het gewicht van de boot
veroorzaken. Te weinig stuwkracht op een grotere boot kan het reactievermogen
van de i-Pilot Link.
vertragen.
Wind
Teveel wind en/of stroming kan de nauwkeurigheid van het positioneren reduceren.
verminderen.
Sterkte van GPS signaal
Hoe meer GPS signaalbalken u ziet, des te nauwkeuriger de i-Pilot Link werking.
Laadniveau batterij

Met een volledig opgeladen batterij heeft u de meest optimale i-Pilot Link prestaties.

Navigatie
i-Pilot Link gebruikt GPS satelliet signalen en kompasgegevens om de huidige positie, peiling en koers te bepalen. De iPilot Link is hiervoor afhankelijk van GPS satellietsignalen en daarom is minimaal een GPS signaalsterkte van 1 balk nodig
om de GPS navigatiebesturing te activeren. De beste resultaten worden verkregen wanneer de sterkte van het GPS signaal 4
balken aangeeft.

Bereik
Het bereik van de afstandsbediening wordt sterk
verminderd wanneer deze wordt gebruikt in de buurt van
metalen objecten. Dit geldt ook voor aluminium en staal.
Houd de voorkant
bij de Versnel knop vrij tijdens het
gebruik.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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STARTEN

Batterijen
De afstandsbediening bevat een oplaadbare batterij.
Standaard schakelt de afstandsbediening zich, nadat de
laatste keer een knop is ingedrukt, uit. Wilt u deze tijdsduur
naar eigen behoefte instellen, lees: ‘Afstandsbediening
Automatisch uitschakelen’ in deze handleiding.

OPMERKING: De levensduur van de batterijen in de
afstandsbediening is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, hoe vaak de LCD achtergrondverlichting
wordt gebruikt en de helderheidsinstelling hiervan.
.

LET OP
Wisselende en hoge temperaturen kunnen schade aan de batterij veroorzaken, bijv. capaciteitsverlies, lekkage of scheurvorming. Beschadigde batterijen kunnen weer schade toebrengen aan uw afstandsbediening. Minn Kota raadt u aan de
afstandsbediening niet in extreem hoge temperaturen te gebruiken of op te slaan. Gebruik en/of sla de afstandsbediening
op tussen de – 10˚ C en de + 50˚ C.

HET SYSTEEM OPSTARTEN

De i-Pilot Link aansluiten op een Humminbird
De i-Pilot Link kan direct worden aangesloten op een Humminbird fishfinder of op een Humminbird
Ethernet Switch (los verkrijgbaar) Wanneer u besluit een Ethernet Switch aan te schaffen, kunt u deze
installeren m.b.v. de meegeleverde montage instructies. U kunt de Ethernet Switch aanschaffen bij uw
verkooppunt. Zij kunnen u ook adviseren welk type u nodig heeft voor uw model Humminbird fishfinder.
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STARTEN

1

a. Zoek de Ethernet kabel van het i-Pilot Link
Systeem op de motorkop/Controller.

motorkop

WAARSCHUWING

i-Pilot Link kabel
uit
motorkop

Alle stroomtoevoer kabels naar de trollingmotor
moeten worden los gekoppeld voordat u verdergaat!
spiraalkabel

b. Koppel alle stroomtoevoerkabels naar de
trollingmotor los. Heeft u een schakelaar,
controleer of deze op ‘UIT’ staat.
LET OP: Misschien ziet uw model trollingmotor er
anders uit dan op de afbeelding, maar de locatie
van de i- Pilot Link kabel en de geadviseerde
aanlegroute is hetzelfde.

c. Wanneer u een Ethernet verlengkabel gebruikt,
sluit deze dan aan op de i Pilot Link aansluiting
van de motorkop/Controller. Draai de
borgmoer handmatig vast.

8 pen aansluiting
i-Pilot Link kabel
i-Pilot Link kabel van
motorkop/Controller

LET OP: De aansluitingen zijn dusdanig
vormgegeven dat verkeerd aansluiten haast
onmogelijk is. Insteken dient
gemakkelijk te gaan, forceer dit niet.

3

d. Leid de i-Pilot Link kabel naar de Ethernet
aansluiting op uw Humminbird of naar een
ethernet aansluiting op de Ethernet Switch.

borgmoer

i-Pilot Link
kabel

borgmoer

i-Pilot Link kabel van
motorkop/Controller

LET OP: Leid de kabel via een bestaande kabelgoot
met zo min mogelijk interferentie of storing.
Controleer de beoogde kabelroute op scherpe randen,
belemmeringen of obstructies die mogelijk de kabels
kunnen beschadigen.

e. Draai de borgmoer handmatig vast.
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Het i-Pilot Link Systeem opstarten
Voor een soepele en goede werking van uw trollingmotor, voer onderstaande stappen uit
telkens wanneer u uw trollingmotor gaat gebruiken.

1

a. Sluit de trollingmotor aan op de stroomvoorziening.
b. Laat de trollingmotor in het water.

1a

LET OP: het opstarten van de i-Pilot Link verschilt enigszins per model motor. De i-Pilot
bergpositie ligt, zijn de knoppen op de
afstandsbediening uitgeschakeld.

1b

stroomkabels
trollingmotor
ingelaten

2d

2e

c. Houd nu de OK knop
op de afstandsbediening
ingedrukt. Het scherm gaat nu aan. Lees de
melding over de werking van i-Pilot Link/veilig
vaargedrag door voor u verder gaat.
d. U ziet onderin een ‘Akkoord’ knop.
Nadat u de disclaimer heeft gelezen, selecteer
de Akkoord knop m.b.v. uw vinger of
scrol erheen met behulp van de Navigatie knop
en selecteer deze door op de
OK knop te drukken.
LET OP: De i-Pilot Link afstandsbediening
kan m.b.v. de knoppen worden bediend,
m.b.v. het touchscreen, maar ook met een
combi van beiden. In de handleiding worden
beide manieren beschreven in de 1e te
volgen stappen. In de vervolg stappen
worden uitsluitend de stappen m.b.v. het
touchscreen beschreven.

e. U ziet nu de knoppen in het Home scherm.
f. U kunt nu alle handmatig te bedienen functies van
de afstandsbediening gebruiken:
Versnellen,
Vertragen, Stuur Links Stuur Rechts
en
Prop Aan/Uit.

LET OP: De weergave van de knoppen op het
Home scherm en overige schermen kunnen
mogelijk enigszins verschillend zijn. De weergave
is afhankelijk van uw type motor en standaard
fabrieksinstellingen. De plaats van de knoppen op
het Home scherm kunnen naar wens worden
aangepast. Meer informatie, lees: Home scherm
knoppen bewerken in deze handleiding.

g. Wanneer de i-Pilot Link minimaal 1 balk GPS
signaalsterkte heeft, worden alle overige functies
beschikbaar.
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Batterij afstandsbediening opladen
De afstandsbediening kan (zowel wanneer aan- als uitgeschakeld) worden opgeladen. Volg onderstaande richtlijnen
wanneer opladen nodig is.
a. Zoek het afdekkapje op aan de onderzijde van de
afstandsbediening.
b. Open het kapje. U ziet de aansluiting voor de
oplaadkabel.
LET OP: Ter beveiliging laadt de
afstandsbediening niet op wanneer deze te
warm is geworden. Laat de afstandsbediening
eerst afkoelen en probeer het opnieuw.

i-Pilot Link
afstandsbediening

afdekkap

i-Pilot Link
afstandsbediening

afdekkap

c. Duw de USB oplaadstekker in de aansluiting onder
de afdekkap. Wanneer er stroom staat op de kabel,
zal de oplaad LED oplichten.

i-Pilot Link
afstandsbediening
oplaad LED
afdekkap

LET OP: Minn Kota adviseert de meegeleverde
oplader te gebruiken. Deze is 5 Volt DC, 2.1 Amp.

USB laadkabel

LET OP: De USB stekker van de oplaadkabel is
niet specifiek geschikt voor langdurige blootstelling aan een zout water omgeving.
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GELUIDSMODI
GELUIDSMODI TOEGELICHT
Binnen in de i-Pilot Controller in de motorkop zit een luidspreker, die op twee verschillende geluidsmodi ingesteld kan
worden. Standaard staat deze ingesteld op geluidsmodus 2. Toelichting op elke geluidsmodus en de bijbehorende
geluidssignalen vindt u in onderstaande tabel.
Geluidssignaal

Fout

Oorzaak weergave geluidssignaal

Audio Modus

GPS functie activeren wanneer er geen signaalbalk is.

Modus 2

Een iTrack varen of naar een Spot-Lock locatie willen varen, maar de min.
afstand is overschreden.

Modus 2

Terwijl de MOM-knop op het voetpedaal is ingedrukt, (van toepassing op
bepaalde modellen) proberen m.b.v. knoppen op de afstandsbediening wijzigingen
door te voeren. door te voeren.
GPS signaal valt weg terwijl u met een GPS gebaseerde functie bezig bent.
De navigatie omzeilen door met het voetpedaal of de afstandsbediening te sturen.

1 pieptoon

2x pieptoon

Modus 2
Modus 2
Modi l en 2

Snelheid + (indien minder dan max. snelheid)

Modus 2

Snelheid - (indien meer dan snelheidsinstelling 0)

Modus 2

Maximaal Vermogen activeren

Modus 2

Geluidsmodus 1 instellen

Modi l en 2

Handmatig propeller aanzetten

Modus 2

(de)activeren van: Record/Opnemen, GO TO, AutoPilot, Cruise Control of SpotLock.
Maximaal Vermogen annuleren

Modus 2

Geluidsmodus 2 instellen

Modus 2
Modi l en 2

Handmatig propeller uitzetten

Modus 2

3 langere pieptonen

Synchronisatie gelukt

Modi l en 2

4 korte pieptonen

Opstarten

Modi l en 2

Aanhoudende pieptoon

Synchronisatieknop is ingedrukt.

Modi l en 2

Hoog-Laag, Hoog-Laag,
Hoog-Laag

Het Einde van de Track bereikt tijdens het varen van een Track. (in combinatie
met de Annuleermodus en de propeller uitschakelen)
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GELUIDSMODI

GELUIDSMODUS INSTELLEN

Andere geluidsmodus instellen

1

a. Druk op de Home

knop.

1b

1c

b. Scrol nu over het beeld m.b.v. uw
vinger of met de navigatie knop
naar
de Opties knop.
c. Selecteer de Opties
knop met uw
vinger of druk op de OK knop om het Opties
Menu te openen.

2

d. In dit menu, scrol naar de optie
Geluidsmodus
en selecteer
deze optie.
e. U ziet nu de Geluidsmodi. Selecteer
of Geluidsmodus 1
of Geluidsmodus
2.
Het rondje rechts naast de geselecteerde
Geluidsmodus kleurt groen.
LET OP: Wanneer Geluidsmodus 1 wordt
geselecteerd, hoort u 1 signaaltoon. Wanneer
Geluidsmodus 2 wordt geselecteerd, hoort u 2
signaaltonen.
f. Om het menu te verlaten, selecteer of de
knop of de Home knop
.
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SPOT-LOCK
SPOT-LOCK TOEGELICHT
Spot-Lock gebruikt 1 referentiepunt dat wordt opgeslagen wanneer u de Spot-Lock knop indrukt. Het referentiepunt
bevat de GPS coördinaten van de motorlocatie op het moment dat de Spot-Lock knop werd ingedrukt. Dit punt wordt
opgenomen en kan worden opgeslagen op één van de Spot-Lock geheugenlocaties. Spot-Lock herkent de Spot-Lock
GPS coördinaten en zal de motor automatisch aansturen bij de Spot-Lock locatie te blijven.
Wanneer de i-Pilot Link constateert dat de boot zich niet bij
de Spot-Lock locatie bevindt, zal motorsnelheid en
LET OP: Spot-Lock is gebaseerd op de locatie
vaarrichting worden aangepast tot dit wel het geval is.
van de motor en niet op de locatie of
vaarrichting van de boot. Invloeden van buitenaf
zoals wind en stroming laten de boot verlijeren.
Spot-Lock blijft actief navigeren om de motor op de
Spot-Lock locatie te houden.

WAARSCHUWING
Kijk uit voor de draaiende propeller tijdens de Spot-Lock en Ga naar Spot-Lock functies. Wanneer deze functies worden
geactiveerd, gaat automatisch de propeller draaien, ook wanneer u deze functies per ongeluk start. Een draaiende
propeller kan letsel veroorzaken. Bij deze functies schakelt de propeller aan ondanks de instelling bij Prop Auto Aan.

Spot-Lock symbool
Spot-Lock
Forward

Spot-Lock Jog

Jog
Left

Right
Back

Spot-Lock knop
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SPOT-LOCK

SPOT-LOCK FUNCTIES

Spot-Lock activeren

1

a. Druk op de Spot-Lock

knop.

1b

1c

b. U ziet nu de actuele statusweergave van SpotLock met informatie over de tijdelijke Spot-Lock
locatie.
Het symbool Opslaan verschijnt links boven in dat
beeld. Dit geeft aan dat de Spot-Lock tijdelijk is
en dat deze kan worden opgeslagen.
c. Selecteer de statusweergave van Spot-Lock om
zo de Spot-Lock opties weer te geven.
Dit doet u met uw vinger of
met de Navigatie knop .
Scrol door dit scherm naar de knop Opslaan

2

d. Selecteer de knop
Opslaan om de Spot-Lock
2d
op te slaan. Het symbool Opslaan verdwijnt uit beeld.

LET OP: u kunt 16 Spot-Lock locaties opslaan in
het geheugen wanneer het i Pilot Link systeem niet
is aangesloten op een Humminbird fishfinder.
Wanneer u wel aangesloten bent op een fishfinder
dan is het aantal spot-Lock locaties dat u kunt opslaan afhankelijk uw model fishfinder.
LET OP: Wanneer u per ongeluk de Spot-Lock
knop indrukt, druk deze knop
dan nog eens
in om Spot- Lock te annuleren.
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SPOT-LOCK

Spot-Lock annuleren
a. Met een geactiveerde Spot-Lock functie, druk de
Spot-Lock knop in op de afstandsbediening om de
Spot-Lock functie te annuleren.
b. De statusweergave van Spot-Lock verdwijnt nu.
LET OP: Als uw motor een voetpedaal heeft,
dan kunt u elke willekeurige knop op het voetpedaal indrukken of de motor handmatig gaan besturen om Spot-Lock te deactiveren. De propellersnelheid wijzigen m.b.v. de afstandsbediening zal
ook Spot-Lock annuleren. Met de Annuleer
knop bij de Spot-Lock opties kunt u de Spot-Lock
functie ook deactiveren.

Naar een opgeslagen Spot-Lock locatie varen
a. Vaar de boot richting de opgeslagen Spot-Lock
tot een afstand van ± 463 mtr/1/4 mijl.
b. Druk op de Home

knop.

c. Zoek op het Home scherm
met de Navigatie knop of met uw vinger de Ga
naar SpotLock
knop op.
d. Selecteer de Ga nr Spot-Lock
knop door op de
knop te drukken met uw vinger of door de OK
knop in te drukken.

WAARSCHUWING
Uit veiligheidsvoorzorg zal de i-Pilot Link niet naar een
opgeslagen Spot-Lock varen tenzij deze zich binnen
een afstand van 463 mtr. bevindt.
2e
e. U ziet een lijst Spot-locks binnen een afstand van
463mtr. Scrol door de lijst en selecteer de gewenste Spot-Lock.
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SPOT-LOCK

f. U ziet de actuele statusweergave van Spot-Lock.
Het beeld en de gegevens zijn afhankelijk van de
afstand tussen de huidige positie en de geselecteerde
Spot-Lock.

2e
1d

LET OP: De statusweergave van Spot-Lock lijkt
op de 1e afbeelding hier rechts wanneer de
afstand tot de Spot-Lock groter is dan 30 mtr.
Is de afstand kleiner dan 30 mtr. Dan lijkt de
statusweergave meer op de 2e afbeelding hier
rechts.

Ga naar Spot-Lock annuleren
12e
a. Met een geactiveerde Ga naar Spot-Lock functie,
zoekt u de Actuele statusweergave van de Ga naar
Spot-Lock op.
b. Selecteer deze met uw vinger of druk de
knop in om deze te openen.

OK

c. Nu selecteert u de
Annuleer knop. De actuele
statusweergave van Ga nr Spot-Lock verdwijnt.

LET OP: Druk op de Prop
knop, bestuur
handmatig de motor of stel de snelheid handmatig
in, dit alles m.b.v. de afstandsbediening of
voetpedaal, dan zal de ‘Ga naar Spot-Lock’
functie worden geannuleerd.
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SPOT-LOCK

Spot-Lock Jog
Spot-Lock Jog is een functie die alleen beschikbaar is wanneer u een Heading Sensor heeft aangesloten. Meer
informatie over de Heading Sensor vindt u in het hoofdstuk: Heading Sensor. M.b.v. Spot-Lock Jog kunt u de SpotLock locatie 1.5 mtr. aanpassen (t.o.v. de originele Spot-Lock locatie) in een gewenste richting .
a.Om Spot-Lock Jog te gebruiken, moet u de Spot-Lock
functie eerst activeren.Met de Vertraag- (achterwaarts)Versnel-(voorwaarts, Stuur Links
(naar links) en de Stuur Rechts
(naar rechts)
knoppen manoeuvreert u de boot 1.5 mtr. in de
gewenste richting t.o.v. de originele Spot-Lock
locatie.
b.Wilt u deze functie uitvoeren m.b.v. de
Navigatie knop
selecteer dan de statusweergave
van Spot-Lock om het scherm met de Spot-Lock
opties te openen. Selecteer
achteruit
vooruit
links of rechts met uw vinger of
scrol naar de gewenste optie m.b.v. de Navigatie
knop
en druk op de OK knop
.

LET OP: Voor deze functie is een Heading
Sensor nodig. Als uw motor niet gesynchroniseerd
is met een Heading Sensor ziet u het Spot-Lock
symbool zonder richting aanwijzers wanneer u de
statusweergave van Spot-Lock selecteert. Ook kunt
u de positie niet handmatig aanpassen (jog) m.b.v.
de navigatie knoppen.
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SPOT-LOCK

1

c. Zodra de boot in de nieuwe positie is
gemanoeuvreerd, wordt deze positie onmiddellijk
opgeslagen in een tijdelijk Spot-Lock geheugen en
extra bijsturen wordt nu gebaseerd op de gegevens
van de tijdelijke Spot-Lock.
LET OP: Spot-Lock Jog wijzigt de GPS coördinaten van de Spot-Lock locatie gebaseerd op de bootligging, die wordt bepaald door de communicatie
met de Heading Sensor. De Spot-Lock locatie kan
meerdere keren worden aangepast. Wanneer de
Spot-Lock locatie eenmaal is gewijzigd, zal het
i-Pilot navigatiesysteem deze nieuwe Spot-Lock
locatie aanhouden en de i-Pilot zal de motor aansturen om de boot op de nieuwe locatie te manoeuvreren en daar te houden. Wanneer u de Spot-Lock
Jog functie toepast op een opgeslagen Spot-Lock
locatie, wordt de originele locatie bewaard en een
tijdelijke Spot-Lock locatie wordt aangemaakt met
de nieuwe coördinaten. Wanneer u de Spot-Lock
Jog functie toepast op een tijdelijke Spot-Lock
locatie, worden de tijdelijke coördinaten gewijzigd
naar de nieuwe coördinaten van de locatie.
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WAYPOINTS
WAYPOINTS TOEGELICHT
Waypoints zijn opgeslagen posities van interessante gebieden zoals bij hotspots of bij een bepaalde boei. Werken met
waypoints is nagenoeg identiek aan het werken met Spot-Locks. Wanneer u m.b.v. de i-Pilot Link naar een waypoint
vaart, neemt de i-Pilot Link de besturing geheel over. De vaarsnelheid kan handmatig worden aangepast en de Cruise
Control functie kan gewoon worden toegepast. Meer informatie over waypoints kunt u terugvinden in de handleiding
van uw Humminbird.

WAARSCHUWING
Let op de draaiende propeller wanneer u met waypoints gaat werken. Auto Prop Aan staat standaard op UIT
ingesteld. Wanneer deze op AAN staat ingesteld, zal de propeller automatisch worden ingeschakeld wanneer
navigatie naar een waypoint wordt gestart, zelfs wanneer dit per ongeluk wordt gedaan. Een draaiende propeller kan
letsel veroorzaken. Wanneer de Auto Prop Aan functie op UIT staat ingesteld, moet de propellerfunctie eerst
worden aangezet voordat de navigatie naar een waypoint kan worden gestart.

Waypoint
markeren symbool

Waypoints

Ga naar Waypoint symbool

wind/stroming

Waypoint markeren knop
Ga naar Waypoint knop
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WAYPOINTS

WAYPOINT FUNCTIES

Een waypoint markeren

1

a. Druk op de Home

knop.

b. Zoek m.b.v. uw vinger of
m.b.v. de Navigatie knop
markeren knop
op.

1b

1c

1b

2e
1c

de Waypoint

c. Selecteer nu de Waypoint
m.b.v. vinger of druk de OK

markeren knop
knop in.

LET OP: u kunt 16 waypoints opslaan in het
geheugen wanneer het i Pilot Link systeem niet is
aangesloten op een Humminbird fishfinder.
Wanneer u wel aangesloten bent op een fishfinder
dan is het aantal waypoints dat u kunt opslaan afhankelijk uw model fishfinder.

Ga naar een opgeslagen Waypoint

1

a. Vaar uw boot richting het opgeslagen waypoint
tot een afstand van ± 463 mtr./1/4 mijl.
b. Druk de Home knop

in.

c. Zoek hier m.b.v. uw vinger of
m.b.v. de Navigatie
knop de Ga naar
Waypoint
knop op.
d. Selecteer Ga naar Waypoint
knop door erop te
tikken met uw vinger of druk de OK
knop in.
W ypoi t

WAARSCHUWING
Uit veiligheidsoogpunt zal de i-Pilot geen
opgeslagen waypoints activeren die zich op meer dan
463 mtr. afstand bevinden.
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WAYPOINTS

2e
e. U ziet een lijst met waypoints binnen een afstand
van ± 463 mtr. Scrol door de lijst naar het gewenste
waypoint en selecteer dit waypoint.
f. U ziet nu de actuele statusweergave Waypoint
verschijnen. Het beeld en gegevens zijn
afhankelijk van de afstand tussen de huidige
positie en het geselecteerde waypoint.
LET OP: Indien de propeller niet draait, druk
dan op de Prop knop
om deze te activeren.
U kunt de propeller functie bij het activeren van
Ga naar Waypoint instellen m.b.v. de Prop Auto
Aan optie. Meer informatie, lees: Prop Auto
Aan instellen in deze handleiding.
LET OP: U kunt een Aankomst Modus instellen
voor de functie Ga naar Waypoint. Meer
informatie hierover, lees: Aankomstmodus
instellen in deze handleiding.

LET OP: U kunt de vaarsnelheid volledig zelf
bepalen wanneer u naar een waypoint navigeert.

Ga naar een opgeslagen waypoint annuleren
a. Met een geactiveerde Ga naar Waypoint functie,
scrol naar de actuele statusweergave Waypoint m.b.v.
uw vinger of m.b.v. de Navigatie knop.

2e

b. Selecteer de actuele statusweergave Waypoint
m.b.v. uw vinger of druk op de OK knop.
c. Selecteer nu de
Annuleer knop met uw
vinger of scrol naar deze
knop m.b.v. de Navigatie knop
en selecteer
deze m.b.v. de OK knop.
LET OP: De Prop knop
indrukken,
handmatig de vaarsnelheid wijzigen of sturen
m.b.v. de afstandsbediening of het voetpedaal zal
de functie Ga naar Waypoint ook annuleren.
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CRUISE CONTROL
i-PILOT LINK MET CRUISE CONTROL
Tijdens het normale gebruik van het i-Pilot navigatiesysteem kan de gebruiker de propellersnelheid bepalen. De Controller
communiceert de grondsnelheid naar de afstandsbediening en de afstandsbediening geeft deze snelheid aan. De grondsnelheid is de snelheid waarmee de boot vaart en deze snelheid zal variëren door factoren zoals wind en stroming, zelfs als
de propellersnelheid constant is. Cruise Control vangt deze nadelige invloeden op de grondsnelheid op en houdt de vaarsnelheid gelijkmatig en constant. Wanneer u Cruise Control activeert, wordt de huidige grondsnelheid de doelsnelheid.
Cruise Control stelt de propellersnelheid hoger of lager af om zo de grondsnelheid overeen te laten komen met de
doelsnelheid.

WAARSCHUWING
Let op de draaiende propeller wanneer de Cruise Control is geactiveerd. De propeller gaat automatisch draaien
wanneer u Cruise Control (ook per ongeluk) activeert. Een draaiende propeller kan verwondingen veroorzaken dus
let altijd op de propeller wanneer u de Cruise Control activeert om ongelukken te voorkomen. De propeller gaat
draaien ongeacht de instelling bij Auto Prop Aan. Wanneer de propeller niet ‘aan’ is, voordat de Cruise Control
wordt geactiveerd, dan wordt deze wel geactiveerd en zal gaan draaien overeenkomstig met de huidige ingestelde
snelheid.

Cruise Control symbool

wind/stroming

Doelsnelheid Cruise Control
Cruise Control knop
constante snelheid
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CRUISE CONTROL

CRUISE CONTROL GEBRUIKEN

Cruise Control activeren

1

a. Druk op de Home

knop.

1b

2e
1d

b. Zoek hier m.b.v. uw vinger of
m.b.v. de Navigatie knop
de
Cruise Control
knop.
c. Selecteer de Cruise Control
uw vinger of druk op de OK

knop m.b.v.
knop.

d. Wanneer Cruise Control is geactiveerd, ziet u kort
een melding over Cruise Control annuleren in beeld.
Wanneer de melding weg is, ziet u de doelsnelheid
(in blauw) rechtsonder in het dashboard.

e. U kunt de doelsnelheid verhogen of verlagen
met de Versnel knop
en de Vertraag knop
De propellersnelheid wordt aangepast,
gebaseerd op de huidige omstandigheden.

1e

LET OP: SOG verwijst naar Speed Over
Ground oftewel grondsnelheid. Dit is de
daadwerkelijke vaarsnelheid. De doelsnelheid is de door u ingegeven snelheid die de
Cruise Control dient te realiseren.
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CRUISE CONTROL

Cruise Control annuleren

1

a. Met een geactiveerde Cruise Control functie,
scrol m.b.v. uw vinger of m.b.v.
de Navigatie
knop naar de Cruise Control
knop.

1a

2e
1c

b. Selecteer deze C.C. knop
m.b.v. uw
vinger of druk op de OK knop.
c. De Doelsnelheid van Cruise Control wordt niet
meer in het dashboard weergegeven.
LET OP: Wanneer Cruise Control is geactiveerd,
ziet u een melding ‘Cruise Control annuleren’
knipperen op het dashboard. Druk op de
Cruise Control knop of op het dashboard
om de Cruise Control te annuleren.

LET OP: Wanneer Cruise Control is geactiveerd, zullen
wijzigingen de vaarsnelheid d.m.v. het voetpedaal
en/of de Maximaal Vermogen knop de functie Cruise
Control annuleren.
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MAXIMAAL VERMOGEN FUNCTIE
VAARSNELHEID EN MAXIMAAL VERMOGEN (HSB) KNOP
Wanneer u deze functie gebruikt, wordt de vaarsnelheid op 10 ingesteld. Druk weer op deze HSB knop en de
vaarsnelheid wordt weer op de vorige waarde ingesteld. De propellersnelheid kan tijdens deze functie op elke
willekeurige snelheid worden ingesteld, van 0 – 10.

WAARSCHUWING
Let goed op de draaiende propeller wanneer u deze functie gebruikt. Een draaiende propeller kan letsel veroorzaken.
Wanneer u de Maximaal Vermogen knop (per ongeluk) indrukt, gaat de propeller automatisch op stand 10 draaien!
Deze functie wordt niet beïnvloed door Prop Auto Aan instelling.

Maximaal Vermogen
symbool

boot blijft varen
met propellersnelheid 10
wanneer Maximaal
Vermogen is
geactiveerd.

Maximaal Vermogen is
geactiveerd. Propellersnelheid
staat op 10 ingesteld.
koers van de
boot
Maximaal Vermogen knop (HSB)

36 | technautic.nl

©2017 Technautic b.v. Wormerveer

MAXIMAAL VERMOGEN

MAXIMAAL VERMOGEN (HSB) KNOP GEBRUIKEN

Maximaal Vermogen activeren
2e
a. Druk op de Home

knop.

b. Zoek m.b.v. de Navigatie
knop of uw vinger de
Maximaal Vermogen (HSB)
knop op.
c. Tik 2x kort op deze knop
m.b.v. uw
vinger of druk 2x kort de OK knop in . U moet
2x indrukken om deze functie te activeren.

LET OP: 2x indrukken om de Maximaal
Vermogen functie te activeren.
d. Wanneer Maximaal Vermogen is geactiveerd,
ziet u een melding ‘Maximaal Vermogen
annuleren’ knipperen op het dashboard. De
propellersnelheid wordt onmiddellijk op 10
ingesteld.

Maximaal Vermogen (HSB) deactiveren
a. Wanneer Maximaal Vermogen is geactiveerd,
zoek m.b.v. uw vinger of m.b.v. de
navigatie knop de
de Max. Vermogen
(HSB) knop op.

2e

b. Selecteer de knop
met uw vinger of druk
op de OK knop
. De Maximaal Vermogen
functie wordt geannuleerd.
LET OP: Wanneer Maximaal Vermogen is
geactiveerd, ziet u een melding ‘Maximaal Vermogen annuleren’ knipperen op het dashboard.
Druk op de Maximaal Vermogen (HSB) knop
of op het dashboard om de Maximaal Vermogen functie te annuleren.
LET OP: De vaarsnelheid handmatig verlagen
onder 10 of de Cruise Control functie
activeren zal de Maximaal Vermogen functie
direct deactiveren.
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AUTOPILOT
i-PILOT LINK MET AUTOPILOT
Wanneer AutoPilot is geactiveerd, houdt i-Pilot de trollingmotor in de gewenste vaarrichting. Wanneer wind of stroming de
boot uit koers brengt, zal de AutoPilot dit bemerken en de boot weer terug op kompaskoers brengen. Wanneer een
handmatige stuurcorrectie wordt doorgevoerd, zal de AutoPilot automatisch de nieuwe kompaskoers gaan aanhouden. Om
de koers te wijzigen, stuur de boot zo zodat de motorkop naar de gewenste vaarrichting wijst. De AutoPilot zal de boeg van
de boot omtrekken en automatisch corrigeren en positioneren totdat de boot in de gewenste vaarrichting ligt.

AUTOPILOT MODI
Er zijn twee verschillende varianten Autopilot beschikbaar, de Geavanceerde AutoPilot en de Standaard AutoPilot.
Beiden worden aangeduid met AutoPilot. Er zijn duidelijke verschillen tussen deze twee AutoPilots en hoe ze uw boot
besturen. Zowel de Standaard- als de Geavanceerde AutoPilot zijn waardevolle hulpmiddelen wat betreft verschillende
manieren van vissen en nauwkeurige aaspresentatie. Wij raden aan om beiden op het water uit te proberen tijdens
verschillende (vis- en vaar) omstandigheden. Door deze ervaringen leert u welke AutoPilot u het meest geschikt/prettig
vindt tijdens specifieke omstandigheden.
het standaard
AutoPilot symbool
het Geavanceerde
AutoPilot symbool

Standaard AutoPilot
wind/stroming

AutoPilot heading

Geavanceerd AutoPilot
AutoPilot heading

wind/stroming

AutoPilot knop
mogelijke koers
wijziging a.g.v.
wind/stroming

mogelijke koers
wijziging a.g.v.
wind/stroming

Standaard AutoPilot
AutoPilot gebruikt een intern kompas om uw vaarrichting te bepalen en vast te houden. Wanneer AutoPilot is
geactiveerd, wordt de motor constant op dezelfde kompaskoers gehouden. Wanneer een handmatige stuurcorrectie
wordt doorgevoerd, zal de AutoPilot automatisch de nieuwe koers gaan volgen. Deze manier van koersbepaling houdt
geen rekening met externe factoren zoals: (zij)wind, of stromingen die verlijeren tot gevolg kunnen hebben.

Geavanceerd AutoPilot
Geavanceerde AutoPilot gebruikt niet alleen een interne kompas, maar ook GPS data om uw vaarrichting te bepalen
en uw boot op de gewenste koers te houden. De invloed van externe factoren zoals (zij)wind en stromingen wordt
gecorrigeerd zodat uw boot in een rechte lijn blijft varen. Wanneer de Geavanceerde AutoPilot is geactiveerd, wordt
er een rechte lijn van GPS punten aangemaakt. U navigeert nu via deze GPS punten in een tracklijn. Wanneer er een
handmatige stuurcorrectie wordt doorgevoerd, zal de Geavanceerde AutoPilot een nieuwe tracklijn met GPS punten
uitzetten. De Geavanceerde AutoPilot houdt uw boot op koers tijdens nagenoeg alle omstandigheden. Tijdens extreme
omstandigheden zoals harde wind en/of stroming zal de trollingmotor te weinig vermogen hebben om de boot
gelijkmatig te besturen. Tijdens deze omstandigheden is het raadzaam de Standaard AutoPilot te gebruiken en de boot
mee te laten voeren door wind en/of stroming wanneer de trollingmotor niet voldoende vermogen heeft om deze aan
te kunnen.
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AUTOPILOT

AUTOPILOT GEBRUIKEN

Standaard AutoPilot of Geavanceerde AutoPilot activeren
1d
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol met uw vinger of
m.b.v. de Navigatie knop
Auto Pilot
knop.
c. Selecteer de AutoPilot
of druk op de OK knop.

naar de
knop met uw vinger

d. De actuele statusweergave van de AutoPilot
komt in beeld.
Of de Standaard AutoPilot of de Geavanceerde
AutoPilot wordt geactiveerd, afhankelijk van de
door u geselecteerde AutoPilot Modus.
e. Om de koers aan te passen, stuurt u de motor
handmatig naar de nieuwe koers. De i-Pilot
houdt automatisch de nieuwe koers aan.
2e
LET OP: Als de propeller niet draait,
druk dan op de Prop knop
om deze te
activeren. Wanneer AutoPilot is geactiveerd en
de Prop knop knippert, dan moet deze
geactiveerd worden. De propellerwerking tijdens
de Auto Pilot functie kan gewijzigd worden.
Meer info, lees: Prop Auto Aan instellen.

LET OP: Na een koerswijziging duurt het heel even
voordat de nieuwe koers door het kompas ingezet
wordt. Wanneer grote snelheidsverschillen worden
doorgevoerd, kan de koers van de motor enigszins
afwijken. Dit is normaal.

.

WAARSCHUWING
Dit product bevat een magnetisch kompas om de vaarrichting te bepalen. De werking van dit kompas kan negatief
worden beïnvloed door magneten of grote, ijzerhoudende objecten in de buurt ( 61 cm) van de trollingmotor.
Indien de propeller wordt belemmerd vrijuit te draaien, kan dit overmatig trillen van de motorkop veroorzaken.
Deze trillingen kunnen leiden tot kompasafwijkingen met onstabiel stuurgedrag tot gevolg. Verwijder de
belemmerende factor zodat de propeller vrijuit kan draaien.
LET OP: Wanneer de AutoPilot is geactiveerd en u kantelt de trollingmotor omhoog in de bergpositie, dan zal
de stuurmotor nog werken. Annuleer de AutoPilot functie om de motor stil te zetten. Indien u de AutoPilot
functie niet annuleert, zal de stuurmotor zichzelf automatisch uitschakelen na 8 sec. Laat de motor niet onnodig
lang in deze bergpositie liggen want er staat nog steeds stroom op alle elektronica. Stop altijd de AutoPilot
functie en haal de stroomkabels van de accu los wanneer u de motor opslaat.
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AUTOPILOT

Standaard AutoPilot of Geavanceerde AutoPilot annuleren
a. Met een geactiveerde AutoPilot, zoek
met uw vinger of m.b.v. de
Navigatie knop de AutoPilot knop op.

c

b. Selecteer de AutoPilot
knop met uw vinger
of druk op de OK knop. De actuele statusweergave van deAutoPilot verdwijnt uit beeld.
c. De AutoPilot functie kan ook als volgt worden
geannuleerd:selecteer de actuele statusweergave van
AutoPilot en selecteer vervolgens de
Annuleer
knop.

o
.

LET OP: Door op de AutoPilot knop te drukken
op het voetpedaal annuleert u de AutoPilot functie
ook.

De standaard te gebruiken AutoPilot Modus instellen
U heeft keuze uit twee verschillende AutoPilot varianten:
1. Standaard - Deze manier van koersbepaling houdt geen rekening met externe factoren zoals: (zij)wind, of
stromingen die verlijeren tot gevolg kunnen hebben.
2. Geavanceerd - Geavanceerde AutoPilot gebruikt niet alleen een interne kompas, maar ook GPS data om uw
vaarrichting te bepalen en uw boot op de gewenste koers te houden. De invloed van externe factoren zoals
(zij)wind en stromingen wordt gecorrigeerd zodat uw boot in een rechte lijn blijft varen.
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u m.b.v. onderstaande richtlijnen deze keuze als de standaard te gebruiken
AutoPilot instellen.
a. Druk op de Home

knop.

b. Zoek m.b.v. uw vinger of m.b.v.
knop de Opties
knop op.

de Navigatie

c. Selecteer deze Opties
knop met uw
vinger of druk op de OK knop om het Opties
Menu te openen.
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AUTOPILOT

d. In dit Opties Menu, gaat u naar de AutoPilot Modus
en selecteer deze optie.
e. U ziet nu de 2 AutoPilot Modi. Selecteer nu
of Standaard
of Geavanceerd.
Het rondje rechts van de geselecteerde
modus kleurt nu groen.
LET OP: Wanneer AutoPilot is geactiveerd,
kunt u de opties voor de AutoPilot Modi ook
openen door de actuele statusweergave van de
AutoPilot te selecteren. De weergave van de AutoPilot knop en statusweergave passen zich aan afhankelijk van welke AutoPilot Modus is geselecteerd.
f. Om het menu te verlaten, druk op de Terug

knop

of op de Home knop.
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iTRACKS TOEGELICHT
Het i-Pilot systeem kan worden gebruikt om een serie punten op te nemen, die samen een iTrack vormen. Wanneer u een
Track opneemt, begint de i-Pilot met het opnemen van GPS positiegegevens in de vorm van trackpunten. De afstand
tussen deze trackpunten kan verschillen door vaarsnelheid en/of GPS signaalsterkte. Het 1e Trackpunt dat wordt
aangemaakt, heet START. Het laatste Trackpunt dat wordt gemaakt, heet EIND. Een Track is dus opgebouwd uit een
serie trackpunten. Wanneer navigatie naar START of naar EIND wordt geactiveerd, zal de i-Pilot naar het
dichtstbijzijnde Trackpunt navigeren. Wanneer u bij dit Trackpunt arriveert, zal de i-Pilot deze tracklijn gaan volgen òf
in de richting van het eerste Trackpunt (START) òf in de richting van het laatste Trackpunt (EIND) afhankelijk van uw
selectie. Wanneer u het START of EIND punt heeft bereikt, switcht Auto-Pilot automatisch naar de (door u) ingestelde
Aankomst Modus. Tijdens het varen van een iTrack heeft de i-Pilot de volledige controle van de motorbesturing
overgenomen. De snelheid kan handmatig worden aangepast en de Cruise Control kan worden geactiveerd. De
vaarsnelheid moet dusdanig worden afgesteld, dat de Track goed kan worden gevolgd rekening houdend met de invloed
van wind, stroming en andere externe factoren.

WAARSCHUWING
Let erop dat de propeller draait wanneer u met de functie iTracks werkt. Auto Prop Aan staat standaard ingesteld op
UIT. Wanneer de Auto Prop Aan op AAN is ingesteld, dan zal de propeller automatisch gaan draaien wanneer een
iTrack volgen (ook per ongeluk) wordt geactiveerd. Een draaiende propeller kan letsel veroorzaken. Wanneer Auto
Prop Aan op UIT is ingesteld, dan moet u de propeller activeren voordat het mogelijk is een iTrack te gaan volgen.

Ga naar iTrack
Eind

Start
iTrack

Track Point

naar Eind

Ga naar iTrack
knop
naar
Start
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ITRACKS GEBRUIKEN

Een iTrack opnemen (record)

1

a. Druk op de Home

knop.

b. Zoek m.b.v. uw vinger of
m.b.v. de Navigatie knop
Opnemen
knop op.

1b

1c

2e

2f

de Record/

c. Selecteer de Opnemen knop m.b.v. uw vinger
of druk de OK knop in . U ziet de actuele
statusweergave van AutoPilot .
LET OP: U kunt 16 iTracks opslaan wanneer de
motor niet is aangesloten op een fishfinder. U
kunt 50 iTracks opslaan wanneer dit wel het
geval is.
LET OP: De motor kan in de bergpositie worden
geplaatst tijdens het opnemen van een iTrack.

2

d. Activeer de Prop functie en navigeer handmatig
de gewenste koers.
e. Om de opname op te slaan, scrol door de Home
Menu knoppen tot u de actuele statusweergave van
Opnemen ziet. Selecteer deze.
f. U ziet het Opname opties. Scrol hier
naar de optie: Stoppen en Opslaan.
Selecteer deze optie.
LET OP: AutoPilot en/of Cruise Control
kunnen worden gebruikt tijdens het opnemen
van een iTrack.
LET OP: Spot-Lock kan worden geactiveerd
tijdens het opnemen van een iTrack. De
opname wordt dan gepauzeerd. Wanneer de
Spot-Lock functie wordt geannuleerd, zal het
opnemen van de iTrack weer worden hervat.
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Ga naar opgeslagen iTrack
a. Navigeer de boot handmatig richting de opgeslagen
iTrack tot een min. afstand van 463 meter.
b. Druk op de Home

knop.

c. Zoek m.b.v. uw vinger of
de Navigatie knop
de Ga naar
iTrack knop.
d. Selecteer de Ga nr iTrack knop m.b.v. uw
vinger of door op de OK knop te drukken.
Track

WAARSCHUWING
Uit veiligheidsvoorzorg zal de i-Pilot niet naar een
opgeslagen iTrack varen tenzij deze zich binnen een
afstand van 463 mtr. bevindt.
LET OP: Indien er zich geen iTracks binnen
deze afstand bevinden, zal de afstandsbediening
dit aangeven.

e. U ziet een lijst met iTracks, die zich binnen een
straal van 463 mtr. bevinden. Zoek in de lijst
m.b.v. uw vinger of de Navigatie knop
naar de gewenste iTrack waar u heen wilt varen.
f. Selecteer deze iTrack m.b.v. uw vinger of druk
op de Ok
knop.
g. Kies of u naar het Startpunt
of het Eindpunt
wilt navigeren en selecteer de hiervoor
bestemde knop.
h. U ziet de actuele statusweergave van de iTrack
en de boot zal het navigeren van de gekozen
koers starten.
LET OP: Wanneer de Auto Prop Aan functie op
UIT is ingesteld, moet u eerst nog de
propellerfunctie starten voordat de boot het
navigeren van de iTrack zal starten.
LET OP: U kunt een Aankomstmodus instellen voor
de Ga naar iTrack functie. Selecteer de actuele statusweergave van Ga naar iTrack. Verdere richtlijnen,
lees: Aankomstmodus wijzigen’ in deze handleiding.
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Ga naar iTrack annuleren
a. Wanneer Ga naar iTrack is geactiveerd,
ga m.b.v. uw vinger of m.b.v.
de Navigatie knop
naar de actuele statusweergave van Ga naar iTrack.
b. Selecteer deze m.b.v. uw vinger of
druk op de OK knop.
c. Selecteer de Annuleer knop in dit scherm m.b.v.
uw vinger of scrol naar deze
optie m.b.v. de Navigatie knop
en druk
daarna op de OK
knop om de optie te selecteren.
LET OP: De optie Ga naar iTrack wordt ook
gestopt wanneer u de boot handmatig gaat besturen m.b.v. de afstandsbediening of het voetpedaal.

De vaarrichting Ga naar iTrack omkeren
a. Wanneer Ga naar iTrack is geactiveerd,
ga m.b.v. uw vinger of m.b.v.
de Navigatie knop
naar de actuele statusweergave van Ga naar iTrack.
b. Selecteer deze m.b.v. uw vinger of
druk op de OK knop.
c. Selecteer de Omkeren
knop in
dit scherm m.b.v. uw vinger of scrol
naar deze optie m.b.v. de Navigatie knop
en druk daarna op de OK knop om de optie
te selecteren.
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CIRKELMODUS TOEGELICHT
Deze modus maakt gebruik van een Humminbird
LET OP: Cirkelmodus is een i-Pilot Link functie, die
fishfinder om een punt in te stellen waar rondom heen
alleen kan worden geactiveeerd m.b.v. de Humminbird.
wordt gecirkeld. Wanneer dit punt is ingesteld, kan de
boot linksom of rechtsom om het punt navigeren.
De radius(straal) van de cirkel is in te stellen van 9 t/m
152 mtr. De Cirkelmodus kan niet vanaf de i-Pilot Link
afstandsbediening worden geactiveerd, maar u kunt wel
de vaarrichting en de cirkelradius aanpassen en de functie annuleren m.b.v. de afstandsbediening.
Meer informatie, lees de handleiding meegeleverd met uw Humminbird fishfinder.

WAARSCHUWING
Let erop dat de propeller draait wanneer u met de functie Cirkelmodus werkt. Auto Prop Aan staat standaard ingesteld
op UIT. Wanneer de Auto Prop Aan op AAN is ingesteld, dan zal de propeller automatisch gaan draaien wanneer
Cirkelmodus (ook per ongeluk) wordt geactiveerd. Een draaiende propeller kan letsel veroorzaken. Wanneer Auto
Prop Aan op UIT is ingesteld, dan moet u de propeller activeren voordat het mogelijk is de ingestelde Cirkelmodus te
gaan navigeren.

boot rondom een
ingesteld punt
laten navigeren

boot navigeert de
ingestelde radius.

linksom
Counterclo
(tegen de klok in)

radius vergroten

u ziet de statusweergave van
Cirkelmodus nadat deze
functie op de Humminbird
is geactiveerd.
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CIRKELMODUS GEBRUIKEN

Radius Cirkelmodus wijzigen

1

a. Wanneer de Cirkelmodus is geactiveerd, zoek de
actuele statusweergave van de Cirkelmodus m.b.v.
uw vinger of m.b.v.
de Navigatie knop.

12e

b. Selecteer deze m.b.v. uw
vinger of druk op de OK knop
c. In dit scherm gaat u naar de
Plus 5
en Min 5 knop
Selecteer de gewenste knop om de radius naar
wens/behoefte aan te passen.
d. Wanneer de gewenste radius is ingesteld, drukt u op
de
Home knop om het menu te verlaten.
LET OP: U kunt de radius instellen tussen 9
en 152 mtr. De Cruise Control functie kan
worden gebruikt tijdens de geactiveerde
Cirkelmodus functie.

Vaarrichting Cirkelmodus omkeren
a. Met een geactiveerde Cirkelmodus,
zoek m.b.v. uw vinger of m.b.v.
de Navigatie knop
de actuele statusweergave
van de Cirkelmodus.
b. Selecteer deze m.b.v. uw
vinger of druk op de OK knop.
c. Selecteer de Omkeren
knop
m.b.v. uw vinger of scrol
naar deze optie m.b.v. de Navigatie knop
en druk dan op de OK knop
om te selecteren.
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d. De vaarrichting van de boot op de actuele statusweergave van de Cirkelmodus wordt omgekeerd.

Cirkelmodus annuleren
a. Met een geactiveerde Cirkelmodus, gaat u naar de
actuele statusweergave van de Cirkelmodus m.b.v.
uw vinger of m.b.v.
de Navigatie knop.
b. Selecteer de actuele statusweergave met uw
vinger of druk op de OK knop.
c. Selecteer Annuleer
knop in
di scherm m.b.v. uw vinger of
scrol er naartoe m.b.v. de Navigatie knop
en druk dan op de OK knop
om te selecteren.
2e
LET OP: De optie Cirkelmodus wordt ook
gestopt wanneer u de boot handmatig gaat besturen m.b.v. de afstandsbediening of het voetpedaal.
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VOLG DE CONTOUR TOEGELICHT
Met deze optie kunt u een contour navigeren op een
LET OP: Volg de Contour is een i-Pilot Link functie
Humminbird LakeMaster kaart of een AutoChart
die alleen geactiveerd kan worden m.b.v. de
ZeroLine kaart. Wanneer u m.b.v. de i-Pilot Link een
Humminbird fishfinder. Nodig: Een voor i-Pilot
contour gaat navigeren, worden alle overige navigatie
geschikte Humminbird LakeMaster- of AutoChart
functies op de fishfinder en op het ethernet netwerk
SD kaart.
gestopt. U kunt de contour linksom of rechtsom volgen.
De Contour Offset kan variëren tussen de
-91 en +91 mtr. De functie Volg de Contour kan niet worden geactiveerd m.b.v. i-Pilot Link afstandsbediening, maar de
opties Vaarrichting, Offset en de functie Annuleren kunt u wel m.b.v. de afstandsbediening doen. Meer informatie
hierover vindt u in de handleiding meegeleverd bij uw Humminbird. Wanneer u een AutoChart ZeroLine Map kaart gebruikt,
vindt u meer informatie hierover in de meegeleverde handleiding van de kaart.

WAARSCHUWING
Let erop dat de propeller draait wanneer u met de functie Volg de Contour werkt. Auto Prop Aan staat standaard
ingesteld op UIT. Wanneer de Auto Prop Aan op AAN is ingesteld, dan zal de propeller automatisch gaan draaien
wanneer de Volg de Contour functie (ook per ongeluk) wordt geactiveerd. Een draaiende propeller kan letsel
veroorzaken. Wanneer Auto Prop Aan op UIT is ingesteld, dan moet u de propeller activeren voordat het mogelijk is
de contour te gaan navigeren.
20
20

22

18

offset
offset
18

18

contour kan in 2
richtingen worden
genavigeerd.

Humminbird LakeMaster of
AutoChart SD kaart nodig.

20

22

contour
lijnen

18
geselecteerde contour op
Humminbird fishfinder om te
navigeren

18

contour kan in 2
richtingen worden
genavigeerd

u ziet de statusweergave
van Volg de Contour
wanneer deze functie op de
Humminbird is geactiveerd
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DE CONTOUR GEBRUIKEN

Offset Volg de Contour wijzigen
a. Met een geactiveerde Volg de Contour functie, ga
naar de actuele statusweergave van Volg de Contour
m.b.v. een vinger of m.b.v. de Navigatie knop.
b. Selecteer deze m.b.v. een
vinger of druk op de OK knop.
c. In dit scherm ga naar de
plus 1
of min 1 knop.
de knop om de offset te wijzigen.

Selecteer

LET OP: Wanneer u de offset wijzigt zal de
PLUS 1 knop de boot naar dieper water navigeren en de MIN 1 knop
zal de boot naar
ondieper water navigeren.
d. Wanneer de gewenste offset is ingesteld, drukt u op
de
Terug knop of op
de Home knop om het
menu te verlaten.

LET OP: U kunt de Cruise Control functie
gebruiken tijdens het navigeren van een contour.

Vaarrichting Volg de Contour omkeren
a. Met een geactiveerde Volg de Contour functie, ga
naar de actuele statusweergave van Volg de Contour
m.b.v. een vinger of m.b.v. de Navigatie knop.
b. Selecteer deze m.b.v. een
vinger of druk op de OK knop.
c. Selecteer nu de Terug
knop
in dit scherm m.b.v. een vinger
of scrol er naartoe m.b.v.
de Navigatie
knop en druk op de OK
om te selecteren.
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Volg de Contour annuleren
a. Met een geactiveerde Volg de Contour functie, ga
naar de actuele statusweergave van Volg de Contour
m.b.v. een vinger of m.b.v.
de Navigatie knop.
b. Selecteer deze m.b.v. een
vinger of druk op de OK knop.
c. Selecteer daarna de
Annuleer knop in
dit scherm m.b.v. een vingertikje
of scrol er naartoe m.b.v. de Navigatie knop
en druk dan op de OK knop
om te selecteren.
LET OP: De optie Volg de Contour wordt
ook gestopt wanneer u de boot handmatig
gaat besturen m.b.v. de afstandsbediening of
het voetpedaal.
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ROUTES TOEGELICHT
Routes verbinden 1 of meerdere waypoints samen tot een
navigatietraject zodat u uw (vis)trip kunt plannen. Een route
bevat uw geplande navigatie en toont de kortste weg tussen de
waypoints. Tijdens het varen van de route is de aangegeven
routelijn de meest efficiënte manier om uw bestemming snel te
bereiken, maar wees altijd alert op obstakels die mogelijk niet
door uw Humminbird worden aangegeven. Een route navigeren
wordt geactiveerd op uw Humminbird, niet d.m.v. de afstandsbediening. Wel kunt u m.b.v. de i-Pilot Link afstandsbediening de
opties Vaarrichting en Route navigeren annuleren. Wanneer u een
andere navigatie modus start, dan wordt de navigatie van de route
automatisch gestopt. Echter, wanneer u de Spot-Lock functie
activeert, wordt de route navigatie niet gestopt, maar gepauzeerd.
Meer informatie hierover leest u in de handleiding meegeleverd met
uw Humminbird.

LET OP: Deze optie kunt u alleen activeren op de
Humminbird fishfinder zelf.

WAARSCHUWING
Let erop dat de propeller draait wanneer u met de functie Routes werkt. Auto Prop Aan staat standaard ingesteld op
UIT. Wanneer de Auto Prop Aan op AAN is ingesteld, dan zal de propeller automatisch gaan draaien wanneer de
Route functie (ook per ongeluk) wordt geactiveerd. Een draaiende propeller kan letsel veroorzaken.Wanneer Auto
Prop Aan op UIT is ingesteld, dan moet u de propeller activeren voordat het mogelijk is de route te gaan navigeren.

20

WP 62

22

20

WP 78

18

volgende route fase
18

18
20

22
18

22
18

startpunt
WP 34
huidige
route fase
u ziet de statusweergave
van de route nadat deze
functie is geactiveerd op
de Humminbird
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ROUTES GEBRUIKEN

Vaarrichting Route Navigeren omkeren
a. Met een geactiveerde Route navigatie, ga naar de
actuele statusweergave Route m.b.v. een
vinger of m.b.v. de
Navigatie knop.

1

b. Selecteer deze m.b.v. een vinger tikje of
door op de OK knop
te drukken.
c. Selecteer de Omkeren
knop in dit
scherm d.m.v. een vinger tikje of
scrol er naartoe m.b.v. de Navigatie knop
en druk dan op de OK knop
om te selecteren.
LET OP: Uw Humminbird kan snelle routes
maken en heeft de functie Ga naar een Route.
Meer informatie over routes, lees de handleiding
meegeleverd met uw Humminbird.

Route Navigeren annuleren
a. Met een geactiveerde Route navigatie, ga naar de
actuele statusweergave Route m.b.v. een
vinger of m.b.v. de
Navigatie knop.

b. Selecteer deze m.b.v. een vinger tikje of
door op de OK knop
te drukken.
c. Selecteer Annuleer
knop in dit
scherm d.m.v. een vingertikje
of scrol er naartoe m.b.v. de Navigatie knop
en druk dan op de OK knop
om te selecteren.
LET OP: De optie Route navigeren wordt
ook gestopt wanneer u de boot handmatig
gaat besturen m.b.v. de afstandsbediening of
het voetpedaal.
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HEADING SENSOR
DE HEADING SENSOR
Lees dit hoofdstuk door om alle mogelijkheden van de Heading Sensor te leren kennen.
schroefopening
pijl t.b.v.
correcte plaatsing

stroomkabel

synchroniseer
knop/LED

schroefopening

FUNCTIES HEADING SENSOR
De Minn Kota Heading Sensor verzendt koersinformatie via Bluetooth aan de Minn Kota trollingmotor uitgerust met
i-Pilot. Het bevat een kompas die de koers en vaarrichting van de boot waarneemt. Deze gegevens worden gebruikt door
het i-Pilot Link systeem voor navigatiefuncties zoals Spot-Lock Jog. De Heading Sensor bevat dus geen GPS ontvanger en
verandert of bepaalt niet de richting van de boot. De Minn Kota Heading Sensor communiceert alleen via Bluetooth met
voor Bluetooth geschikte Minn Kota producten.

WAARSCHUWING
Deze Heading Sensor kunt u niet gebruiken als navigatie(hulp)middel om aanvaringen, aan de grond lopen
bootschade of persoonlijke ongelukken te voorkomen. Tijdens het varen kunnen de verschillen in vaardiepte abrupt
wijzigen, zodat u onvoldoende tijd heeft om doeltreffend te reageren. Vaar altijd met lage snelheid in ondiep water of
wanneer u de aanwezigheid van objecten onder het wateroppervlak waarschijnlijk acht.
Monteer de Heading Sensor niet in de buurt van ijzerhoudende metalen en/of objecten (inclusief de motorsteun en alle
motorbekabeling!) die mogelijk een magnetisch veld of storing veroorzaken (min. afstand 61 cm).

LED LICHTSIGNALEN
De Heading Sensor geeft de verschillende modi aan d.m.v. een LED op de Synchroniseer knop. Er wordt gebruik
gemaakt van 3 verschillende reeksen lichtsignalen om de 3 verschillende modi aan te geven. Hieronder vindt u meer
informatie hierover zodat u kunt controleren of de Heading Sensor actief is en communiceert met de i-Pilot Link.
54 | technautic.nl

©2017 Technautic b.v. Wormerveer

HEADING SENSOR

De drie reeksen lichtsignalen zijn als volgt:
1. Ingeschakeld
Wanneer de Heading Sensor voor de 1e keer wordt aangesloten op een
stroomvoorziening, zal de LED 3 sec. oplichten en dan weer uitgaan.
2. Synchroniseren/Pairing De Heading Sensor kan met de de i-Pilot Link worden gesynchroniseerd.
Tijdens dit proces zal de LED 2x per sec. knipperen voor een tijdsduur van 20 seconden.
Wanneer het synchroniseerproces succesvol is afgerond, gaat de Heading Sensor over in
de normale werking. Indien het proces niet goed is afgerond zal de LED uitgaan.
3. Normale werking
Wanneer de Heading Sensor zijn normale werking aanvangt, dus goed aangesloten op
een stroomvoorziening en succesvol gesynchroniseerd en communicatie met de i-Pilot
vindt plaats, dan zal de LED op de Heading Sensor 1x om de 3 seconden knipperen.

ONDERDELENOVERZICHT
Onder
deel
A

Art.nr # Omschrijving

Aantal

2996400

HEADING SENSOR MONTAGEPAKKET

1

1

2393400

SCHROEF-#8-18X1-1/2 PPH TY AB SS
*RVS*

2

2

X

HEADING SENSOR

1

1
2

A

X Dit onderdeel zit in een compleet montagepakket en kan niet apart worden besteld.

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE MONTAGE
Voordat u met de montage begint, lees eerst
onderstaande richtlijnen goed door:

LET OP

1. De Heading Sensor bevat een kompas, die
magnetische velden waarneemt. Monteer de Heading
De werking van de Heading Sensor kan negatief worden
beïnvloed door magneten of grote, ijzerhoudende metalen
Sensor niet in de buurt van ijzerhoudende metalen
objecten. Houd min. 61 cm afstand hiervan om ongewenste
of hoog belaste bekabeling bijv. stroomkabels of
storing te voorkomen.
accukabels.
2. Zorg dat er tussen de beoogde montagelocatie van de
Heading Sensor en het met Bluetooth uitgeruste i-Pilot
Link systeem in de motorkop goede communicatie
mogelijk is voor optimale resultaten.
3. Controleer of de beoogde montagelocatie vlak en waterpas is en of er zich onder deze locatie geen (onder)delen
bevinden, die door het boren en/of het plaatsen van de Heading Sensor kunnen worden beschadigd.
4. Controleer of de stroomkabel de afstand tussen de beoogde montagelocatie van de Heading Sensor en de
stroomvoorziening kan overbruggen. Wanneer de afstand te groot blijkt, zoek dan naar een andere montagelocatie
dichter bij de stroomvoorziening.
5. Monteer de Heading Sensor altijd horizontaal, nooit verticaal of ondersteboven.
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BENODIGDE MATERIALEN EN APPARATUUR
•Boormachine
•6 mm boor

•Kruiskop schroevendraaier
•3 mm boor

•Priem of vergelijkbaar markeer gereedschap
•Siliconenkit voor maritieme toepassingen

PLAATSEN

2 MONTAGEMOGELIJKHEDEN
U kunt de Heading Sensor op 2 manieren monteren. Controleer of de stroomkabel onder de montagelocatie kan
worden aangelegd.
1. Kabeldoorvoer door en onder de montagelocatie - Wanneer u de Heading Sensor op deze manier monteert, zal de
stroomkabel door de ondergrond van de montagelocatie worden aangelegd. Kies alleen voor deze
montagemogelijkheid wanneer de kabel , na aanleg, ook onder de montagelocatie goed bereikbaar is. Volg de richtlijnen
in hoofdstuk: Montage met kabeldoorvoer onder de montagelocatie.
2. Kabelaanleg bovenlangs - De stroomkabel van de Heading Sensor wordt bovenlangs (over het dek) aangelegd
omdat er geen bijv. geen mogelijkheid is voor kabeldoorvoer door het dek of de ruimte onder de montagelocatie is niet
goed bereikbaar. Volg de richtlijnen in het hoofdstuk: Montage met kabelaanleg bovenlangs.
Het is belangrijk dat u, voordat u aan de montage start, eerst de tips voor de montage doorleest en controleert of de
stroomkabel lang genoeg is om de afstand tussen de beoogde montagelocatie van de Heading Sensor en de
stroomvoorziening te overbruggen.

Montage met kabeldoorvoer onder de montagelocatie
NODIG:

b. Lift the Heading Sensor away and mark a point
a. Lees eerst
de montage
en plaats
withde
antips
awl voor
or similar
marking door
tool beneath
thedan
de Heading
Sensor
(#2)
op
de
gekozen
montagelocatie.
mounting location for the power cable to pass
Teken de
contour
de Heading Sensor af.
through
the van
surface.

la

afgetekende contourlijn

afgetekende contourlijn

ld

a drillSensor
with a opzij
1/4" bit,
a holein
through
the
b. Legc.deUsing
Heading
endrill
markeer
het midden
de locatie van het boorgat voor de stroomkabel m.b.v.
een priem of markeerstift.

boorgatlocatie afgetekend
afgetekende contourlijn

c. Boor op dit punt een gat m.b.v. de boormachine en
een 6mm boor.
kabelgat geboord

d. Leid de stroomkabel hier geheel doorheen totdat de
Heading Sensor met de onderzijde vlak op het dek ligt.

stroomkabel
kabelgat boren
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e. Positioneer de Heading Sensor met de pijl op
het deksel naar de voorzijde van de boot gericht
(in de vaarrichting). Zorg dat de pijl parallel
staat met de kiel van uw boot.

kiel van de boot
schroef
openingen

pijl wijst naar voren

LET OP!
Indien u de Heading Sensor niet parallel plaatst met
de kiel van uw boot resulteert dit in kompas
afwijkingen.

kabeldoorvoer onder
montage locatie

f. Markeer de 2 schroefgaten met een priem of
een markeerstift.

g. Leg de Heading Sensor opzij en boor de twee
afgetekende schroefopeningen m.b.v. de boormachine en een 3mm boor.

parallel
uitlijnen

afgetekende contourlijn
Heading Sensor
afgetekende
schroefgaten

stroomkabel

h. Plaats de Heading Sensor terug binnen de afgetekende
contourlijn en lijn de schroefopeningen in de Heading
Sensor uit met de geboorde schroefgaten en rol de
stroomkabel op. Controleer dat de pijl op het deksel
naar de punt van uw boot gericht staat en parallel
kiel van
staat met de kiel van uw boot.
de boot

LET OP

schroef
openingen

pijl wijst
naar voren

onderzijde
bereikbaar

Indien u de Heading Sensor niet parallel plaatst met
de kiel van uw boot resulteert dit in kompas
afwijkingen.

parallel
uitlijnen

stroomkabel

LET OP
Wanneer het ondergrondmateriaal onder de montagelocatie (te) dun is, of van (te) licht(gewicht) materiaal is
gemaakt, dan is het raadzaam om deze te verstevigen om zo een stevige en stabiele ondergrond voor de Heading
Sensor te realiseren. Schroef de Heading Sensor handmatig vast. De Heading Sensor te vast schroeven kan de
ondergrond en de Heading Sensor beschadigen.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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NODIG:
Si
h. Spuit voldoende siliconenkit voor maritieme
toepassingen op beide schroeven (#l) om
waterlekkage/-schade te voorkomen.
i. Schroef nu de Heading Sensor handmatig (niet
te) vast m.b.v. de 2 gekitte schroeven.

schroef

schroef

2
LET OP: Wanneer u andere schroeven gaat gebruiken, houd er dan rekening mee dat deze van hoogwaardig, niet magnetisch RVS materiaal moeten
zijn.

Montage met kabelaanleg bovenlangs
NODIG:

a. Lees eerst de tips voor de montage door en plaats
dan de Heading Sensor (#2) op de gekozen montagelocatie. Teken de contour van de Heading
Sensor af.
b. Leid de stroomkabel door een kabeluitsparing aan
de onderzijde van de Heading Sensor. Wanneer de
pijl bovenop de Heading Sensor richting punt van
de boot wijst, leid dan de stroomkabel door die
kabeluitsparing, die aan de kant van de stroomvoorziening zit.
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uitsparing voor kabel
stroomkabel naar
stroomvoorziening
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schroef
openingen

c. Controleer of de pijl bovenop de Heading Sensor naar
de punt van de boot wijst in de vaarrichting. De pijl
moet parallel staan met de kiel van de boot.

pijl wijst
naar voren

kiel van
de boot

LET OP

onderzijde
niet bereikbaar

Indien u de Heading Sensor niet parallel plaatst met
de kiel van uw boot resulteert dit in kompas
afwijkingen.

stroomkabel
parallel
uitlijnen

d. Markeer de 2 schroefopeningen met een priem of
een markeerstift.
e. Leg de Heading Sensor opzij en boor de twee
afgetekende schroefgaten m.b.v. de boormachine
en een 3mm boor.

afgetekende contourlijn
afgetekende
schroefgaten

NODIG:

f. Plaats de Heading Sensor terug binnen de afgetekende
contourlijn en lijn de schroefopeningen in de Heading
Sensor uit met de geboorde schroefgaten.
Controleer dat de pijl op het deksel naar de
kiel van
punt van uw boot gericht staat en parallel staat met
de boot
de kiel van uw boot.
g. Spuit voldoende siliconenkit voor maritieme
toepassingen op beide schroeven (#l) om
waterlekkage/-schade te voorkomen.

LET OP

schroef
openingen

pijl wijst
naar voren

onderzijde niet bereikbaar
stroomkabel

parallel uitlijnen

Indien u de Heading Sensor niet parallel plaatst met
de kiel van uw boot resulteert dit in kompas
afwijkingen.

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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NODIG:
Si
h. Spuit voldoende siliconenkit voor maritieme
toepassingen op beide schroeven (#l) om
waterlekkage/-schade te voorkomen.
i. Schroef nu de Heading Sensor handmatig (niet
te) vast m.b.v. de 2 gekitte schroeven.

schroef

schroef

2

LET OP: Wanneer u andere schroeven gaat gebruiken, houd er dan rekening mee dat deze van hoogwaardig, niet magnetisch RVS materiaal moeten zijn.
are high grade non-magnetic stainless steel

De Heading Sensor aansluiten op de stroomvoorziening.
De Heading Sensor moet worden aangesloten op een 12 Volts accu, rechtstreeks of via een schakelaar. Om Heading
Sensor correct aan te sluiten, volg onderstaande richtlijnen.
1. Sluit de rode + kabel aan op de + pool van de
accu.
2. Sluit de zwarte – kabel aan op de – pool van de
accu.

rode + kabel
naar
Heading Sensor

zwarte – kabel
naar
Heading Sensor

Neg -

Pos +
accu

WAARSCHUWING
Sluit nooit de + en de – polen van dezelfde accu direct op elkaar aan! Neem voorzorgsmaatregelen dat er nooit een
metalen object op de accu kan vallen en zo kortsluiting kan veroorzaken. Indien dit wel gebeurt, is er direct kortsluiting
en zeer grote kans op brandgevaar.
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DE HEADING SENSOR GEBRUIKEN

De Heading Sensor synchroniseren (pairen)
Voordat de Heading Sensor met de i-Pilot Link kan worden gesynchroniseerd, moet deze correct zijn gemonteerd
en aangesloten op een stroomvoorziening. Lees eerst de paragraaf LED lichtsignalen door zodat u hieraan kunt zien
in welke modus de Heading Sensor operatief is en wanneer het synchroniseerproces van de Heading Sensor
succesvol is afgerond. Volg onderstaande richtlijnen om de Heading Sensor met de i-Pilot Link te synchroniseren.
a. Sluit de Heading Sensor aan op een stroomvoorziening. Controleer dat de LED boven op de
Heading Sensor 3 sec. oplicht en weer uitgaat.
b. Schakel uw trollingmotor aan. Meer informatie
hierover, raadpleeg de handleiding van de
trollingmotor.
c. Druk de Synchroniseer knop boven op de Heading
Sensor in. Controleer de LED of het synchroniseerproces gestart is. (knippert 2x per sec. voor 20 sec.)

synchroniseer knop

d. Houd nu zo snel mogelijk de Synchroniseer knop
ingedrukt boven op de i-Pilot Link motorkop.
e. Laat deze pas los wanneer u een piepsignaal van
de i-Pilot hoort. Het synchroniseerproces is nu
succesvol afgerond. Controleer de LED op de
Heading Sensor of deze 1x elke 3 sec. knippert
en de normale werking gestart is.

synchroniseer
knop

f. Nadat de Heading Sensor is gesynchroniseerd
met de i-Pilot of i-Pilot Link, gaat u verder met de
hoofdstukken: Heading Sensor kaliberen en
Heading Offset/Correctie.
LET OP: Wanneer de stroomtoevoer wordt verbroken
of het i-Pilotsysteem Link wordt uitgeschakeld, dan
zal de synchronisatie met de i-Pilot niet verloren gaan.

LED

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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De Heading Sensor kalibreren
Het kalibreerproces van de Heading Sensor wordt gestart met de afstandsbediening van de i-Pilot of i-Pilot Link.
Controleer de handleiding die bij uw motor is geleverd of u een i-Pilot of i-Pilot Link uitvoering heeft. Het kalibreren
dient met uw boot op het water te worden uitgevoerd. Zorg dat eerst de trollingmotor en Heading Sensor correct
gemonteerd en aangesloten zijn. Let op: de Heading Offset of Correctie wordt pas na het kalibereren uitgevoerd! De
Heading Sensor moet ingeschakeld zijn en ook gesynchroniseerd zijn met het i-Pilot (Link) trollingmotor systeem
voordat u het kalibratieproces kunt opstarten. Houd er van tevoren rekening mee dat u tijdens het kalibratieproces met de
boot twee complete rondjes moet varen. Lees eerst de veiligheidsrichtlijnen hieronder en start daarna de procedure zoals
daarna beschreven

WAARSCHUWING
U bent zelf verantwoordelijk voor verantwoord, veilig vaargedrag. De i-Pilot is ontworpen om u een nauwkeurig- en
betrouwbaar instrument te bieden; door de optimale bootcontrole kunt u vissen in de meest gunstige omstandigheden.
De i-Pilot ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid uw boot veilig en verantwoord te besturen. Ook tijdens navigatie
moet u blijvend alert zijn op wijzigende (vaar)omstandigheden, zodat u hier snel en accuraat op kunt reageren.
U moet te allen tijde de bootbesturing handmatig kunnen overnemen. Het is raadzaam de werking van de i-Pilot te leren
kennen in een rustig vaargebied waar geen gevaren of obstakels aanwezig zijn.

WAARSCHUWING
Let er goed op dat niemand te dicht bij de draaiende propeller komt, ook niet met loshangende kleding of objecten in
de hand e.d. De Minn Kota is een krachtige motor en kan gevaarlijk zijn voor of letsel veroorzaken bij u of
medeopvarenden. Let ook goed op voor zwemmers of drijvende voorwerpen in het water wanneer de motor loopt.
Personen die ongeschikt zijn om de motor te bedienen of onder de invloed zijn van alcohol, drugs, (reactievertragende)
medicijnen of andere stoffen, dienen de motor niet te gebruiken.

a. Lees eerst de veiligheidsrichtlijnen. Vaar vervolgens
uw boot naar een open en vrij stuk water waar geen
obstructies zijn.
b. Schakel de trollingmotor aan zoals aangegeven
in de handleiding meegeleverd met de
trollingmotor. Controleer dat de Heading Sensor
ook is geactiveerd en deze gesynchroniseerd is
met de trolling motor.
c. Zet de afstandsbediening van uw i-Pilot Link systeem aan.
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d. Druk op de i-Pilot Link afstandsbediening de Home
knop in.
e. M.b.v. een vinger of de Navigatie
naar de Systeem
knop.

knop gaat u

f. Selecteer de Systeem
knop d.m.v. een vinger
tikje of druk op de OK knop
om zo het
Systeem Menu te openen.

g. In dit scherm scrolt u naar de
optie Sensor Kal.
Selecteer deze optie.
h. U ziet nu de Sensor Kal opties. Voor een goede
kalibratie van de Head Sensor dient u 2 complete
rondjes te varen.
i. Lees eerst de veiligheidsrichtlijnen en volg dan de
meldingen op het scherm en vaar 2 complete
rondjes met de boot. Volg de melding
op het scherm op en selecteer de Start knop.

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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j. De cirkel rechts in het scherm geeft aan hoe ver u
het huidige rondje al heeft gevaren en dit wordt
aangegeven in een blauwe vulkleur.

k. Links in het scherm ziet u een teller, die het
aantal correct gevaren rondjes aangeeft.

l. Wanneer u twee hele rondjes heeft gevaren,
ziet u een melding op het scherm: Kal geslaagd.
Om het menu te verlaten, selecteer de
Terug
knop of de Home
knop.
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Heading Sensor Offset (Correctie)
Na de kalibratie van de Heading Sensor is het tijd voor de Heading Offset of Heading Correctie. Hiermee wordt het
verschil tussen de hoek van de kiel en de hoek van de op dek gemonteerde Heading Sensor gecorrigeerd. Toen u de
Heading Sensor monteerde, moest u deze zo parallel mogelijk met de kiel van de boot plaatsen. Wanneer de boot en de
Heading Sensor parallel staan en in precies dezelfde richting wijzen, zal de correctie precies 0° graden zijn. Daar het
tijdens de montage erg moeilijk is om dit te bereiken, kunt u m.b.v. de i-Pilot afstandsbediening een correctie
doorvoeren om het eventuele verschil te compenseren. Correctie is mogelijk tussen +30° en -30° graden.
a. Druk op de afstandsbediening de Home knop
b. Scrol m.b.v. een vinger
of m.b.v. de Navigatie knop
Systeem knop.

in

naar de

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om zo het
Systeem Menu te openen.

2f
d. In dit scherm, scrol naar de
optie Sensor Offset

en selecteer deze.

e. De optie Sensor Offset wordt weergegeven.
f. Volg de meldingen op het scherm op. Draai de
motorkop naar voor zodat deze parallel is met de
kiel van de boot.
g. Wanneer de huidige offset groter is dan de
toegestane limiet, kan de offset niet worden
doorgevoerd.

©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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1
h. Wanneer het parallel staat, selecteer de
knop
Instellen.Wanneer de offset of correctie is
uitgevoerd, ziet u rechtsonder dat de Heading
Sensor Offset automatisch wordt geupdate. Indien
de offset niet goed is, corrigeer dan de offset
binnen de toegestane limiet.
i. Druk op de Home
verlaten.

66 | technautic.nl

knop om dit menu te

©2017 Technautic b.v. Wormerveer

TROLLINGMOTOR GEBRUIKEN
Prop Auto Aan instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol hier m.b.v. uw vinger of met de Navigatie
knop naar de
Opties knop.
c. Selecteer deze Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. Scrol in dit scherm naar de
Prop Auto Aan optie

e. Deze optie staat standaard op ‘Uit’ ingesteld.
f. Deze optie op ‘Aan’ instellen: druk op de Prop Auto
Aan
optie. Het balkje kleurt groen.
De Prop Auto Aan functie is nu ingeschakeld.
LET OP: Wanneer de balk van de Auto Prop
Aan functie groen kleurt, zal de propeller gaan
draaien wanneer er navigatiefuncties worden
geactiveerd. Standaard instelling: Uit

WAARSCHUWING
Wanneer de optie Prop Auto Aan is ingeschakeld,
zal de propeller gaan draaien wanneer navigatiefuncties (dit zijn ook iTrack- en AutoPilot functies)
worden gebruikt. Controleer dat er zich bij de
propeller geen obstructies of andere gevaarlijke
factoren bevinden wanneer navigatiefuncties
worden gestart.
LET OP: de optie Prop Auto Aan is niet
hetzelfde als de PROP AAN/UIT knop!
De Prop Auto Aan betreft navigatiefuncties.
De Prop AAN/ UIT knop betreft de status van
de propeller tijdens normale werking. De functie
van de Prop AAN/UIT knop blijft hetzelfde,
ook als de Prop Auto Aan optie is geactiveerd.

©2017 Technautic b.v. Wormerveer

LET OP: De Prop Auto Aan functie beïnvloedt de
propellerwerking niet tijdens het toepassen van Cruise
Control of de Maximaal Vermogen knop. Wanneer de
Prop Auto Aan niet werkt naar verwachting, controleer
dan uw snelheidsinstelling. De propeller houdt de
huidige snelheidsinstelling aan wanneer de Prop Auto
Aan functie is geactiveerd. Wanneer de Prop Auto Aan
de propeller activeert, maar de propeller draait niet, dan
kan de snelheidsinstelling op 0 staan.
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Bootschaal (verhouding bootlengte-stuwkracht motor) afstellen
De ideale situatie is dat wanneer de trollingmotor de juiste hoeveelheid stuwkracht heeft t.o.v. het gewicht en de lengte
van de boot. Wanneer de stuwkracht in verhouding niet geheel klopt met de lengte en gewicht van uw boot, dan kunt u
m.b.v. de optie Bootschaal dit verschil corrigeren. De standaard instelling is 0 ervan uitgaande dat de verhouding tussen
bootlengte en de stuwkracht van de motor kloppen. Wanneer er sprake is van te weinig stuwkracht, verhoogt u de
Bootschaal. Wanneer er sprake is van teveel stuwkracht, verlaagt u de Bootschaal.
De juiste hoeveelheid stuwvermogen wordt bepaald door de lengte en het gewicht van uw boot. Minn Kota adviseert
u een trollingmotor te kiezen met 0.9 kg (2 lbs) stuwvermogen per 45,3 kg (100 lbs) bootgewicht, rekening houdend
met het feit dat de boot dan wel geheel beladen is met brandstof, uitrusting en opvarenden etc.
Deze algemene richtlijn geldt voor normale visomstandigheden op een meer.
gewicht boot in ponden

richtlijn minimum stuwvermogen in ponden

voltage

max. bootlengte

1,500 of minder
2,000

30
40 - 45

12
12

14'
17' - 18'

2,500

50 - 55

12

20' - 21'

3,000 - 3,500

70

24

23'

4,000

80

24

25'

4,500 - 5,000

101 - 112

36

25'

1c
a. Druk op de Home

1d

knop.

b. Scrol hier met uw vinger of met
de Navigatie
knop naar de
Systeem knop.
c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om zo het
Systeem Menu te openen.
S ystem
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d. In dit scherm, scrol naar de optie Bootschaal en
selecteer deze optie
e. U ziet de bootschaal opties. Selecteer één van de
5 correctiewaardes, kies uit:
+2
of
+1 of
0
-1
of
-2
f. Het rondje rechts van de geselecteerde Bootschaal
correctiewaarde kleurt nu groen.

De motor inzetten ♦
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Ulterra knop.

Navigatie

c. Selecteer de Ulterra
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Ulterra
Menu te openen.
LET OP: De Ulterra knop is alleen beschikbaar
in het Home scherm wanneer u een Minn Kota
Ulterra met i-Pilot Link heeft. Sommige Home
knoppen zijn niet beschikbaar wanneer de
motor zich in de bergpositie bevindt. Deze zijn
wel beschikbaar wanneer de motor is ingezet.

♦ Alleen op de Ulterra.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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d. In dit menu, ga naar de knop Inzetten
en selecteer deze knop. Deze knop
moet u
2x indrukken om de functie te activeren.

WAARSCHUWING
12:53 PM

Zodra u deze optie selecteert, wordt de motor automatisch ingelaten. Zorg dat er geen obstructies zijn en dat
de motor ongehinderd ingelaten kan worden. Uit veiligheidsoverwegingen draait de propeller niet wanneer de
motor is opgeborgen en ook niet tijdens de inzetprocedure.

12:53 PM

TEMP 199 °F
TEMP 199 °F

BRG 359°

BRG 359°

DPTH 9999 km

DPTH 9999 km

e. De Ulterra motor zal worden ingezet. Tijdens het
inzetten, kunt u dit proces pauzeren. Om dit te doen,
ga naar de Pauze knop en selecteer
deze knop.

f. Om het inzetproces te hervatten, selecteer de
knop
Inzetten.
g. Het inzetproces wordt nu hervat, de motor wordt
ingelaten en de motor zal zijn normale werking
starten.
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De motor ophalen en opbergen ♦
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Ulterra knop.

Navigatie

c. Selecteer de Ulterra
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Ulterra
Menu te openen.
LET OP: De Ulterra
knop is alleen
beschikbaar in het Home scherm wanneer u een
Minn Kota Ulterra met i-Pilot Link heeft. De
motor kan alleen opgehaald en geborgen worden
wanneer deze is ingezet.

12:53 PM

d. In dit Ulterra Menu gaat u naar deze knop
Opbergen. Selecteer nu deze knop.

Motor Sto

LET OP: De Opberg
knop is alleen beschikbaar
wanneer de motor is ingezet.

WAARSCHUWING

P us

Zodra u deze optie
selecteert, wordt de motor
automatisch opgehaald en opgeborgen. Zorg dat er
geen obstructies zijn en dat de motor ongehinderd
ingezet kan worden. Uit veiligheidsoverwegingen
draait de propeller niet tijdens de opbergprocedure.
e. De Ulterra motor zal worden geborgen. Tijdens het
opbergprocedure kunt u dit proces pauzeren. Om dit
te doen, ga naar de Pauze knop en selecteer deze knop.

♦ Only available with Ulterra.
©2017 Technautic b.v. Wormerveer
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f. Om het opbergproces te hervatten, selecteer de
knop Opbergen.
g. Het ophaalproces wordt nu hervat, de motor wordt
opgeborgen en de motor zal zijn normale werking
vervolgen.

12:53 PM

TEMP 199 °F

BRG 359°

DPTH 9999 km

12:53 PM

3g

TEMP 199 °F

BRG 359°

DPTH 9999 km

Hoogte instellen ♦
a. Laat de motor in het water en druk dan
op de Home knop.
b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Ulterra knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Ulterra
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Ulterra
Menu te openen.

♦ Alleen beschikbaar op de Ulterra.
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d. In het Ulterra Menu gaat u naar knoppen
Hoger
of Lager.
De optie Hoger zal de motorhoogte
hoger instellen en de optie Lager zal de motorhoogte
lager instellen. Ga naar de gewenste optie en stel de
motorhoogte naar wens in.

WAARSCHUWING
Zodra u de knop
Hoger of Lager
selecteert
zal de motorhoogte automatisch worden aangepast.
Controleer of de motor onbelemmerd op en neer kan
bewegen. De propeller is tijdens deze functie
uitgeschakeld om ongelukken met een draaiende
propeller te voorkomen.

e. Wanneer de motor het hoogst mogelijke trimpunt
heeft bereikt, wordt de propeller vergrendeld en
de
knop Hoger functioneert niet meer. De propeller blijft vergrendeld zelfs wanneer u het Ulterra
menuscherm heeft verlaten en de motor (nog) niet
terug omlaag is getrimd. Wanneer de propeller is vergrendeld en het hoogst mogelijke trimpunt is bereikt,
zullen bepaalde Home knoppen niet functioneren
totdat de motorhoogte weer lager wordt ingesteld.
f. Wanneer het laagste trimpunt wordt bereikt, werkt de
knop
Lager niet meer.

12:53 PM

12:53 PM

12:53 PM

2f

TEMP 199 °F
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Aankomstmodus instellen
De Aankomstmodus is een functie die u helpt bepalen wat de i-Pilot Link moet doen wanneer bepaalde navigatie modi zijn
afgerond. De Aankomstmodus beïnvloedt de Ga naar functies (iTracks en Waypoints), maar ook de Route navigeren
functie(s). De functie Aankomstmodus neemt het over wanneer de ingestelde navigatiemodus is afgerond.
Er zijn drie aankomst modi:
1. Uit
Wanneer de iTrack navigatie is afgerond, zal de propeller worden uitgeschakeld. De optie Uit is de
standaard instelling van de Aankomstmodus.
2. Spot-Lock Wanneer de iTrack navigatie is afgerond, gaat het systeem in de Spot-Lock functie bij het eindpunt
van de iTrack.
3. AutoPilot Wanneer de iTrack navigatie is afgerond, gaat het systeem over in AutoPilot navigatie en deze
vervolgt de laatste koers van de iTrack navigatie.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Opties
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Opties
knop d.m.v. een vingertikje of druk op de OK knop
om zo het Opties
Menu te openen.
LET OP: De Aankomstmodi beïnvloeden
iTracks, Routes en Waypoints. U kunt de
functie Aankomstmodus ook instellen
wanneer u de actuele statusweergave
selecteert van een navigatie functie waar de
Aankomstmodus voor ingesteld kan worden.

d. In het Opties Menu, scrol naar de menu optie
Aankomstmodus
en selecteer deze optie.
e. U ziet nu de Aankomstmodus opties.
Selecteer: Uit
, Spot-Lock
AutoPilot
Wanneer u de gewenste optie selecteert
zal het rondje rechts ervan groen kleuren.
f. Om het menu te verlaten, selecteer de knop
of de Home knop
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Helderheid achtergrondverlichting instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Optie
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.

d. In het Opties Menu, scrol naar de optie Achtergrondverlichting
en selecteer deze optie.
e. In dit menu, ga naar de Verhogen knop
of de Verlagen
knop.
Selecteer de gewenste knop om de
helderheid naar wens in te stellen.
f. Wanneer de instelling naar wens is, druk op de
Home knop om het menu te verlaten.
LET OP: De levensduur van de batterij in de afstandsbediening is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, m.n. hoe vaak de achtergrondverlichting wordt gebruikt en hoe hoog Helderheid staat
ingesteld.
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Time-out achtergrondverlichting instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer deze Opties
knop met een
vingertikje of druk op de OK
knop om dit
Opties Menu te openen.

d. In dit Opties Menu, scrol naar de optie Time out
Achtergrondverlichting
en selecteer
deze optie.
e. U ziet nu de tijdsduur opties in dit menu.
Selecteer de gewenste tijdsduur: 10 seconden,
30 seconden,
1 minuut,
5 minuten
30 minuten
of Altijd aan.
Het rondje
rechts van de geselecteerde optie kleurt nu groen.
f. Wanneer de gewenste Time out tijdsduur is ingesteld,
druk op de Home
knop om het menu te verlaten.
LET OP: De levensduur van de batterij zal korter
zijn wanneer u voor een langere tijdsduur voor
de optie Time out Achtergrondverlichting kiest.
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Standaardinstellingen herstellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de Navigatie
knop naar de
Systeem knop.
c. Selecteer de Systeem
knop m.b.v. een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.

d. In dit menu, scrol naar de optie Standaard Instellingen Herstellen
e. U ziet nu de menu opties. Lees eerst de melding op
het scherm voordat u verder gaat.

LET OP
Uw i-Pilot Link wordt op fabrieksinstellingen ingesteld!
f. Selecteer de Herstel
knop.
Deze selectie
zal uw i-Pilot Link terugzetten op
fabrieksinstellingen. De afstandsbediening zal
herstarten tijdens dit herstelproces.
g. Om dit menu te verlaten, druk
op de Home knop

©2017 Technautic b.v. Wormerveer

www.technautic.nl | 77

AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Taal op afstandsbediening instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om dit Opties
Menu te openen.

d. In dit Opties Menu, scrol
naar de optie Taal

en selecteer deze optie.

e. U ziet nu 17 taalopties.
Selecteer de gewenste taal.
Het rondje rechts van de geselecteerde taaloptie
kleurt nu groen.
f. Wanneer de gewenste taal is ingesteld, druk op de
Home knop om het menu te verlaten.
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Eenheden Diepte instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de optie
Eenheden
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties waarvoor u de eenheden kunt instellen. Scrol
naar optie Diepte en
selecteer deze optie.
f. U ziet nu de eenheden. Scrol naar de gewenste
eenheid en selecteer deze. U kunt kiezen
uit de volgende opties: Voet
, Meter
of Vadem
Het rondje rechts
van de geselecteerde optie kleurt nu groen.

g. Wanneer de gewenste eenheid is geselecteerd, druk
de Home
knop in, om het menu te verlaten.
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Eenheden Afstand instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de optie
Eenheden
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties waarvoor u de eenheden kunt instellen. Scrol
naar de optie Afstand en
selecteer deze optie.
f. U ziet nu de eenheden. Scrol naar de gewenste
eenheid en selecteer deze. U kunt kiezen uit de
volgende opties: ft of sm
m of km
ft of nm
m of nm
Het rondje rechts van de selecteerde optie kleurt
nu groen.
g. Wanneer de gewenste eenheid is ingesteld, druk op
de Home knop om het menu te verlaten.
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Eenheden Snelheid instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de optie
Eenheden
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties waarvoor u de eenheden kunt instellen. Scrol
naar de optie Snelheid en
selecteer deze optie.
f. U ziet nu de eenheden. Scrol naar de gewenste
eenheid en selecteer deze. U kunt kiezen uit de
volgende opties: Kts
Mph
of Kph
Het rondje rechts van de selecteerde optie kleurt nu
groen.
g. Wanneer de gewenste eenheid is ingesteld, druk op
de Home knop om het menu te verlaten.
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Eenheden Temperatuur instellen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de optie
Eenheden
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties waarvoor u de eenheden kunt instellen. Scrol naar de
optie Temperatuur en
selecteer deze optie.
f. U ziet nu de eenheden. Scrol naar de gewenste
eenheid en selecteer deze.
U kunt kiezen uit de volgende opties: Fahrenheit
of Celsius
Het rondje rechts van de selecteerde optie kleurt nu
groen.
g. Wanneer de gewenste eenheid is ingesteld, druk
op de Home knop
om het menu te verlaten.
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Tijdformaat instellen

1

a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

1c

1d

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.

d. In het Opties Menu, scrol naar de
optie Tijd
en selecteer deze optie.
e. U ziet de tijdsformaten. Scrol naar het
gewenste tijdformaat en selecteer deze. U kunt
kiezen uit de opties: 12 uur
of 24 uur
Het rondje rechts van het
geselecteerde tijdsformaat kleurt nu groen.
f. Wanneer het gewenste tijdformaat is ingesteld, druk
dan op de
Home knop om het menu te verlaten.
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Tijdzone instellen

1

a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

1c

1d

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de
optie Tijd
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties. Scrol naar de
optie Tijdzone
en selecteer deze optie.
f. U ziet nu 35 tijdzone opties. Selecteer de gewenste
tijdzone. Het rondje rechts van de geselecteerde
tijdzone kleurt nu groen.
g. Wanneer de gewenste Tijdzone is ingesteld, druk op
de Home
knop om het menu te verlaten.
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Zomertijd instellen

1

a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

1c

1d

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
d. In dit Opties Menu, scrol naar de
optie Tijd
en selecteer deze optie.

e. U ziet nu de opties. Scrol naar de optie
Zomertijd
f. Om deze optie in te stellen, druk op deze
optie
en het balkje kleurt groen om aan
te geven dat de optie ingeschakeld is.
g. Wanneer de gewenste instelling is geselecteerd, druk
de Home
knop in om het menu te verlaten.
LET OP: De ingeschakelde optie Zomertijd
zorgt direct voor de weergave van de correcte
tijd. U kunt zien dat de optie ingeschakeld is
aan de groene balk en het rondje staat rechts.
Indien uitgeschakeld staat het rondje links en
het balkje is grijs.
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Sorteervolgorde van Ga naar Lijst wijzigen

1

a. Druk op de Home

knop.

1c

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
knop naar de
Opties knop.

1d

Navigatie

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
LET OP: Door de sorteervolgorde te wijzigen,
wordt de weergave van de lijst met Spot-Locks
en iTracks aangepast volgens uw instelling.

d. In het Opties Menu, scrol naar de optie
Sorteervolgorde
en selecteer deze optie.
e. U ziet diverse sorteer opties. Scrol naar de
gewenste sorteer optie en selecteer deze.
U kunt kiezen uit: Afstand
Tijd
stempel
of Naam
Het rondje rechts naast de geselecteerde
sorteer optie kleurt nu groen.
-

f. Wanneer de gewenste sorteer optie is ingesteld,
druk op de Home knop om het menu te verlaten.
LET OP: De optie Afstand sorteert een lijst van
meest dichtstbijzijnd naar het verst afgelegen. De
optie Tijdstempel sorteert een lijst van meest recent aangemaakt naar steeds ouder. De optie Naam
sorteert op alfabetische volgorde.
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Automatisch uitschakelen afstandsbediening instellen
De afstandsbediening is fabrieksmatig zo ingesteld, dat deze uitschakelt wanneer er geen knoppen worden ingedrukt
of het touchscreen niet wordt gebruikt voor een bepaalde tijdsduur. Met de optie Auto Uit kunt u bepalen hoe lang de
afstandsbediening stand-by blijft tot het moment dat de afstandsbediening uitschakelt.

WAARSCHUWING
Wanneer uw motor door het i-Pilot systeem wordt bestuurd, zal de Controller de laatst ingegeven taak blijven uitvoeren,
zelfs wanneer de afstandsbediening ‘uit’ staat. Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor Aan- en Uit kunt schakelen en
wees alert op onverwachte beweging(en) van de motor, zoals bijv. een draaiende propeller, zelfs wanneer de afstandsbediening ‘Uit’ staat. Raadpleeg de handleiding meegeleverd met uw trollingmotor over hoe u de motor kunt bedienen
zonder de i-Pilot afstandsbediening, m.n. hoe u de motor aan- en uitzet. Wanneer de afstandsbediening uitschakelt door
de geactiveerde Auto Uit optie, dan kunt u door op de OK knop te drukken, en de meldingen op het scherm te volgen
de afstandsbediening weer inschakelen. Nadat de afstandsbediening weer ‘Aan’ staat, zal deze weer verbinding
zoeken met de Controller.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Opties
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer deze Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om zo het Opties
Menu te openen.
LET OP: Meer informatie over de afstandsbediening aanzetten, lees: Het systeem opstarten
in deze handleiding. De Auto Uit functie schakelt
de afstandsbediening uit na de ingestelde
tijdsduur.
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d. In het Opties Menu scrol naar de Auto Uit functie
en selecteer
deze.
e. U ziet de Auto Uit opties. Scrol naar de
gewenste instelling en selecteer deze.
U kunt kiezen uit: 15 minuten
30
minuten
60 minuten
90
minuten
120 minuten
of
Altijd Aan
Het rondje rechts van
de geselecteerde optie kleurt nu groen.
f. Wanneer de gewenste instelling is geselecteerd,
druk op de
Home knop om het menu te verlaten.
LET OP: De levensduur van de batterijen
wordt verkort wanneer u een lange(re)
Auto Uit tijdsduur instelt.

De afstandsbediening vergrendelen
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de Navigatie knop
naar de
Vergrendel knop.
c. Houd de Vergrendel
knop 2 seconden
ingedrukt m.b.v. uw vinger. U kunt de
afstandsbediening ook vergrendelen
door de Navigatie knop
2 sec. ingedrukt te houden.
LET OP: Om de afstandsbediening te vergrendelen, dient u één van de vermelde
knoppen 2 seconden ingedrukt te houden.
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De afstandsbediening ontgrendelen.
a. Om te ontgrendelen, houd de Navigatie
2 seconden ingedrukt.

knop

2

b. De afstandsbediening is nu ontgrendeld.
LET OP: De afstandsbediening kan alleen
m.b.v. de
Navigatie knop worden
ontgrendeld door deze 2 sec. in te drukken.

Het touchscreen roteren
Wanneer u de knoppen van de i-Pilot Link afstandsbediening liever onder het touchscreen wilt hebben, dan kan dit
m.b.v. de schermrotatie functie. U kunt dan het scherm gewoon lezen. Wanneer u het touchscreen scherm geroteerd
heeft ingesteld, houd er dan rekening mee dat de functies van de Stuur rechts en Stuur links knoppen ook
omwisselen.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Opties
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Opties
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Opties
Menu te openen.
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d. In het Opties Menu, scrol naar de
optie Schermrotatie
Standaard staat deze
instelling op UIT.
e. Om de optie Schermrotatie op AAN in te stellen,
druk op de
optie Schermrotatie met uw
vinger. Het balkje kleurt nu groen om aan te geven
dat de optie AAN staat. Uw scherm roteert nu 180˚.

LET OP: Wanneer Schermrotatie is ingeschakeld, worden de knoppen Stuur nr rechts en
Stuur nr Links gewisseld. Dus wanneer u de
afstandsbediening vasthoudt met de knoppen
onder het touchscreen, sturen deze knoppen in de
richting zoals nu aangegeven op de knop.

Het touchscreen deactiveren
Wanneer u het touchscreen uit wil zetten, volg dan onderstaande stappen:
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.
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d. In het Systeem Menu, scrol naar de
optie Touchscreen
Standaard
staat deze optie op AAN ingesteld.
Schermrotatie te deactiveren,
e. Om optie
tik op de optie Schermrotatie. Het balkje kleurt nu
grijs om aan te geven dat de optie is uitgeschakeld.

Knoppen op Home scherm verplaatsen
U kunt de knoppen op het Home scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u favoriete- of veelgebruikte knoppen bovenin het
menu plaatsen.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.
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d. In het Systeem Menu, scrol naar de optie
Menu bewerken
en selecteer deze optie.
e. Wanneer u dit menu selecteert, keert u
terug naar het Home scherm. U ziet de melding:
Selecteer knop om te verplaatsen. Selecteer de
knop die u wenst te verplaatsen.

f. Verplaats de knop naar de gewenste plaats. Doe
dit, indien gewenst, ook met de overige knoppen
op het Home scherm totdat alle knoppen op de
gewenste plaats staan.
g. Wanneer klaar, druk dan op de
knop
Opslaan om de huidige lay-out te behouden of druk
op
knop Annuleren om terug te keren naar het
originele indeling.
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i-PILOT LINK APP
Minn Kota heeft een i-Pilot App voor u waarmee het i-Pilot systeem op uw motor kunt
bedienen en updaten m.b.v. een apparaat met Bluetooth. U kunt i-Pilot App downloaden
in de Apple App store voor iOS toestel of in de Google Play Store voor Android
toestellen.

i-Pilot Link App
symbool op uw
toestel

i-Pilot Link

i-Pilot Link App Home Scherm
menu
Update voor app beschikbaar
AutoPilot
Spot-Lock
Max Vermogen knop
Stuur naar rechts

versnellen

prop aan/uit
Stuur naar
links

vertragen

Snelheidsinstelling
status
propeller

propeller

Spot-Lock/
AutoPilot
aanduiding
Speed Over Ground/
Grondsnelheid
aanduiding

Op Max.
Vermogen
aanduiding

LET OP: De specificaties kunnen tussentijds onaangekondigd worden gewijzigd. Dit schema is ter referentie en
kan mogelijk afwijken van uw app weergave. De i-Pilot Link app functioneert alleen met MK trollingmotoren
uitgerust met het i-Pilot Link systeem. Controleer dat u de juiste app heeft gedownload want andere Minn Kota
apps functioneren niet voor uw model motor.
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KNOPPEN

Versnellen & Vertragen
Druk hierop om de snelheid te versnellen of te vertragen. De weergave van de knoppen verandert wanneer
Spot-Lock is geactiveerd en Spot-Lock Jog beschikbaar is.

Spot-Lock Jog
De functie van de Versnel- en Vertraag knoppen verandert wanneer Spot-Lock geactiveerd is en Spot-Lock Jog
beschikbaar is. Voor de optie Spot-Lock Jog is een Heading Sensor nodig. Wanneer de optie Spot-Lock Jog
beschikbaar is, kunt u met deze knoppen de boot naar voor of naar achter verplaatsen.

Stuur Links & Stuur Rechts
Druk hierop om naar rechts of links te sturen. Wanneer Spot-Lock is geactiveerd en de optie Spot-Lock Jog is
beschikbaar, dan kunt u met deze knoppen uw boot naar rechts of naar links verplaatsen indien u een Heading
Sensor heeft aangesloten.

Prop Aan/Uit
Druk hierop om de propeller functie aan- of uit te zetten.

Switch naar Maximaal Vermogen
Schakelt de snelheid direct in op 10: 2x kort indrukken.
Terug naar de vorige snelheidsinstelling: 1x kort indrukken.

Spot-Lock
Druk hierop om Spot-Lock te activeren.

AutoPilot
Druk hierop om de (geavanceerde) AutoPilot te activeren. De standaard AutoPilot Modus staat op de
afstandsbediening ingesteld.

BOVENBALK

Menu
Wanneer deze wordt geselecteerd, geeft het menu u de LET OP: Wanneer uw toestel niet gekoppeld is aan een
volgende opties: of er updates beschikbaar zijn voor de motor, dan zal het menu u de optie Demo Modus tonen.
motor of de afstandsbediening , Help functie, Software Wanneer uw toestel gekoppeld is aan een motor, vervalt
versie van motor en/of afstandsbediening controleren de Demo Modus en is deze niet meer beschikbaar.
en de optie Registeren.

Update voor App beschikbaar
U ziet dit symbool alleen wanneer er een update beschikbaar is voor de app. Wanneer uw app up-to-date is, ziet
u dit symbool niet. Dit is alleen en update van de app. Voor een update van de Controller , ga naar de optie
‘i-Pilot Software Update’ in het Menu van de app.
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ONDERBALK

status propeller

snelheidsinstelling propeller
Speed over Ground
Grondsnelheid

Spot Lock/ AutoPilot
aanduiding

op max. vermogen
aanduiding

Status Propeller

U ziet een propeller symbool wanneer de Prop Aan/Uit functie op ‘Aan’ is ingesteld. Wanneer deze functie op
‘Uit’ is ingesteld, is dit veld leeg. Het propeller symbool draait wanneer de propeller is geactiveerd en de
snelheid ˃ 0 is.

Snelheid over Grond/Grondsnelheid
Deze aanduiding geeft de grondsnelheid van de boot weer in mijlen per uur.

Spot-Lock aanduiding
Dit veld bevat een Spot-Lock symbool
wanneer Spot-Lock is geactiveerd. Of potLock Jog beschikbaar is of niet, u ziet altijd
hetzelfde symbool.

AutoPilot aanduiding
Dit veld bevat een AutoPilot symbool wanneer Auto
Pilot is geactiveerd. Welke AutoPilot Modus
er ook ingesteld staat op de afstandsbediening, u ziet
altijd hetzelfde symbool.

LET OP: De aanduidingen voor Spot-Lock en
AutoPilot staan op dezelfde plaats in de onderbalk
van de app. AutoPilot en Spot-Lock kunnen niet
tegelijkertijd worden gebruikt, daarom ziet u of de
ene of de andere aanduiding. Worden beide functies
niet gebruikt, dan is het veld lee

Maximaal Vermogen aanduiding
Dit veld bevat het Maximaal Vermogen symbool wanneer u deze functie heeft geactiveerd. U kunt deze functie
activeren door deze knop 2x kort in te drukken. U ziet dan het symbool weergegeven. Wanneer u de functie
deactiveert, is het veld leeg.

Snelheidsinstelling Propeller
Hier ziet u de huidige propellersnelheid weergegeven.

WAARSCHUWING
Degene die met de i-Pilot Link app werkt heeft dezelfde verantwoordelijkheden wat betreft het bedienen van de motor
met i-Pilot Link als de personen die de i-Pilot Link motor bedienen met een afstandsbediening of op een andere manier.
Alle veiligheidsrichtlijnen, voorzorgmaatregelen en waarschuwingen omtrent het bedienen van de i-Pilot Link motor
moet in acht worden genomen. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk: Veiligheidsrichtlijnen voor in deze handleiding.
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DE APP STARTEN EN DEMO MODUS
De app opstarten terwijl deze nog niet is gesynchroniseerd met de motor, geeft u de mogelijkheid om de app te
verkennen en uit te proberen. Elke keer dat de app wordt opgestart, moet u zich eerst akkoord verklaren met de
disclaimer voordat u verder kunt. Leer de verschillende app schermen kennen zodat u uw i-Pilot motor bedienen m.b.v.
de app vlot en veilig verloopt.

Het ‘Disclaimer’ scherm
elke keer wanneer de app
wordt opgestart.

Het ‘Motor niet gevonden’
scherm ziet u wanneer de app
wordt gestart, maar de motor
is niet aangezet, of de
Bluetooth communicatie lukt
niet of niet gesynchroniseerd
met uw toestel.

De knoppen functioneren
niet wanneer de app niet
verbonden is met de motor

Door het Menu te selecteren,
ziet u de optie ‘Demo Modus
starten’ om de app te openen
en te verkennen.

LET OP: Pas wanneer de app is gesynchroniseerd met
de motor worden alle mogelijkheden van de app beschikbaar. Demo Modus is alleen beschikbaar wanneer uw
toestel niet communiceert of is gepaired met een motor.

Het Home scherm in de
Demo Modus.
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In de Demo Modus het
menu selecteren, biedt de
optie ‘Demo Modus
verlaten.
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STARTEN

Het toestel met de i-Pilot Link Controller synchroniseren
Om uw toestel met de Controller te synchroniseren,
moet u eerst de app downloaden. Controleer dit door de
app op uw toestel te openen. Als dit goed blijkt, kunt u
de app afsluiten en het synchroniseer proces starten.
a. Activeer op het toestel, dat u wilt
synchroniseren met de i-Pilot Controller, de
Bluetooth functie.
b. Zoek de synchroniseer knop op de motorkop op.
De i-Pilot Controller bevindt zich in de motorkop.
Houd de synchroniseer knop ingedrukt. U hoort
een aaneengesloten signaaltoon.
c. Terwijl u de synchroniseer knop ingedrukt houdt,
zoekt u de motor op uw toestel. Op uw toestel
selecteert u uw motor in de lijst van gedetecteerde
apparaten. Wanneer het synchroniseerproces
is afgerond, hoort u 3 langere signaaltonen. U
kunt nu de synchroniseer knop los laten.
LET OP: Om de verbinding tussen uw toestel en
de motor in stand te houden, moet de Bluetooth
aan blijven staan. Als eenmaal uw toestel
gesynchroniseerd is met de motor, zullen zij verbinden en gaan communiceren met elkaar.

LET OP: U kunt de verbinding en de synchronisatie
met de motor alleen uitvoeren wanneer uw toestel is
uitgerust met Bluetooth en deze optie geactiveerd is.

motorkop - Ultrex,
Terrova & Riptide
Terrova

synchroniseer knop

P
AIR

motorkop - Ulterra
& Riptide Ulterra

d. Wanneer uw toestel succesvol is gesynchroniseerd
met uw motor en de verbinding is gemaakt dan
wordt de kleur van de knoppen op het Home scherm
blauw. Wanneer er geen communicatie plaatsvindt,
blijven de knoppen gedeactiveerd.
LET OP: U kunt max. 2 toestellen
synchroniseren met een i-Pilot Link Controller.
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i-PILOT LINK APP

De i-Pilot Link App updaten
LET OP: Het is belangrijk dat de app up-to-date blijft. Dit omdat ook alle updates voor de i-Pilot Link
afstandsbediening en de Controller via de app komen.
.
a. Open de i-Pilot app op uw toestel. Controleer of er
een update beschikbaar is in hoek rechtsboven.
Wanneer u het update symbool niet ziet, is uw app
up-to-date.

1

b. Wanneer u het update symbool wel ziet, moet u
eerst de app op uw toestel updaten.
.
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Softwareversie afstandsbediening en Controller bekijken
De i-Pilot Link App op uw toestel communiceert met de i-Pilot Link controller in de motorkop van de gesynchroniseerde
motor. Wanneer deze communicatie plaatsvindt, wordt de huidige app versie en informatie van de softwareversies in de
Controller weergegeven.
a. Vanuit het Home scherm op de i-Pilot Link app,
druk op het Menu symbool.
b. In dit menu scherm, selecteer de optie ‘Over’.
c. In het scherm wat nu opent, ziet u de huidige appversie op uw toestel, de i-Pilot Link
softwareversie in de Controller en de softwareversie van de i-Pilot Link afstandsbediening, die
opgeslagen is in de Controller.
LET OP: Door de softwareversies van de app,
Controller en afstandsbediening regelmatig te
Controleren, blijft u op de hoogte
of alles up-to-date is en/of updates goed
gedownload en geïnstalleerd zijn.
LET OP: De app kan niet direct communiceren
met de i-Pilot afstandsbediening. De i-Pilot Link
Controller bevat updates van de afstandsbediening.
Deze moeten vanuit de afstandsbediening worden
geupdate. Pas nadat alle updates zijn uitgevoerd,
voer dan de update(s) van de afstandsbediening
uit. Om dit te doen, lees het hoofdstuk: Update
software i-Pilot afstandsbediening in deze
handleiding.
.
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De i-Pilot Link Controller updaten
Om de i-Pilot Controller te updaten, dient u eerst de i-Pilot
Link app op uw toestel te updaten. Om dit te doen, lees het
hoofdstuk: ‘De i-Pilot Link app updaten’ in deze handleiding.
Voordat u de Controller update, controleer eerst of uw toestel
aan staat en dat de Controller en het toestel gesynchroniseerd
zijn. Om dit proces goed af te ronden, lees het hoofdstuk: ‘Een
toestel met de i-Pilot Link Controller synchroniseren.’ Wanneer
aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunt u met onderstaande richtlijnen de Controller updaten.

LET OP: De i-Pilot Link afstandsbediening wordt
vanuit de Controller geupdate m.b.v. de
afstandsbediening. Voer eerst alle andere updates uit
en vervolgens update u de afstandsbediening. De
afstandsbediening updaten, lees ‘Update software iPilot Link afstandsbediening.’

a. Controleer of er aan onderstaande punten is voldaan:
• De app is up-to-date.
• Bluetooth op uw toestel is geactiveerd.
• Uw toestel is gesynchroniseerd met de Controller.
• Uw toestel is binnen bereik van de Controller
tijdens het update proces.
b. Open de i-Pilot Link app op uw toestel.
c. Ga akkoord met de disclaimer en u ziet het Home
scherm in beeld. Klik op het menu symbool linksboven in het scherm; u ziet nu het menu.
d. In dit Menu scherm selecteert u de optie ‘i-Pilot
software update’.
e. Is de software up-to-date dan ziet u de melding:
‘Software Up-to-date’. Is de software niet up-todate, dan ziet u de melding: ‘Nieuwe software
beschikbaar’.

1e

1f

f. Selecteer ‘Nieuwe software beschikbaar’ en u ziet
informatie over de huidige - en de nieuwe software
versie(s) en ook een knop onderin met de tekst:
‘Druk hier om update te beginnen’.
g. Volg de meldingen op uw scherm op om de
update correct te downloaden en installeren.
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De optie Diagnose openen
Wanneer u de optie Diagnose opent, ziet u informatie over de batterijstatus, motorheading (koers) en Heading Sensor.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.

2d
d. In dit Menu scherm
Diagnose.

2e

scrol naar de optie

e. U ziet nu informatie over de batterijstatus,
motorheading (koers) en Heading Sensor staan.
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i-PILOT LINK SOFTWARE
SOFTWARE CONTROLEREN & UPDATEN

De optie ‘Over’ openen
Wanneer u de optie Over opent, ziet u de huidige software versie van de i-Pilot Link afstandsbediening en - Controller.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.

d. In dit Menu scherm, scrol naar
de optie Over.
e. U ziet nu informatie over de huidige softwareversie
van de i-Pilot Link afstandsbediening en de
Controller staan.
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Software i-Pilot Link afstandsbediening updaten
a. Zorg ervoor dat de software in de Controller
geupdate is voordat u de software van de afstandsbediening gaat updaten. Lees het hoofdstuk over
de ‘i-Pilot app’ voor het updaten van de Controller .
LET OP: De software update voor de afstandsbediening komt van de Controller. Zorg dat
de afstandsbediening binnen bereik van de
Controller in de motorkop blijft tijdens het
updateproces.
b. Wanneer de Controller up-to-date is, druk op
de Home
knop.
c. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem
knop.

Navigatieknop

d. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.

e. In het Systeem Menu,
naar de optie Update
en selecteer deze
optie. Is de software up-to-date dan ziet u de melding:
‘Geen nieuwe software gevonden’.
f. Indien de software niet up-to-date is, dan ziet u de
melding ’Nieuwe software beschikbaar’ samen
met de huidige softwareversie en de nieuwe
software versie die geïnstalleerd kan worden.
LET OP: Na het selecteren van de optie
Update Software is het raadzaam de
nieuwe softwareversie op te schrijven. Dit is
handig om, nadat de update is uitgevoerd, te
controleren of de nieuwe versie succesvol is
geïnstalleerd.

g. Selecteer nu de Update
knop. Wanneer de
software is gedownload wordt het scherm herstart,
de afstandsbediening gaat aan en start op met het
Home scherm. Om te controleren of de juiste
softwareversie nu geïnstalleerd is,
volg de stappen aangegeven in het hoofdstuk:
‘De optie Over openen’ en u ziet de huidige versie.
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EEN AFSTANDSBEDIENING MET DE CONTROLLER SYNCHRONISEREN
EEN AFSTANDSBEDIENING SYNCHRONISREN
U kunt 3 afstandsbedieningen met de Controller synchroniseren. Dit kunnen standaard afstandsbedieningen zijn, maar
ook een combi met de Micro uitvoering. Extra afstandsbedieningen synchroniseren doet u volgens onderstaande
stappen. Wanneer het maximum aantal te synchroniseren afstandsbedieningen is bereikt, zal de Controller de oudste
gesynchroniseerde afstandsbediening in het geheugen vervangen door de nieuwe afstandsbediening.
a. Druk op de Home

knop.

b. Scrol m.b.v. uw vinger of met de
naar de Systeem
knop.

Navigatie knop

c. Selecteer de Systeem
knop met een vingertikje of druk op de OK knop
om het Systeem
Menu te openen.
LET OP: Zorg ervoor dat de afstandsbediening
binnen bereik van de Controller in de
motorkop blijft tijdens het synchronisatieproces.

d. In het Systeem Menu, scrol naar de optie
Synchroniseren.
Voordat u deze optie
selecteert, drukt u eerst de Synchroniseer knop op
de motorkop in en houd deze ingedrukt. U hoort nu
een constant signaal van de motorkop.

e. Selecteer nu de Synchroniseer knop
op de afstandsbediening. De afstandsbediening
‘zoekt’ nu de motor. Wanneer het synchroniseerproces goed is afgerond, hoort u 3 lang aanhoudende
geluidssignalen van de motorkop. De afstandsbediening is nu gesynchroniseerd met de motor.

motorkop - Ultrex,
Terrova & Riptide
Terrova

synchroniseer
knop

P
A IR

.
motorkop-Ulterra
& Riptide Ulterra
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ALGEMEEN ONDERHOUD
• Sluit de motor op een accu aan voordat u de motor gaat gebruiken.
• Elke keer wanneer u de afstandsbediening gaat gebruiken, controleer eerst de batterijen op lekkage en laadstatus.
• Elke keer wanneer u de afstandsbediening en de motor gaat gebruiken, controleer of er geen obstructies zijn tussen
de 2 items. De motorkop moet geheel blootgesteld zijn aan het luchtruim en tussen de motorkop en de
afstandsbediening moet ‘vrije’ ruimte zitten zodat communicatie optimaal kan plaatsvinden.
• Houd de motorkop en de afstandsbediening uit de buurt van metalen voorwerpen (ook aluminium).
metalen voorwerpen veroorzaken storing.
• Na elk gebruik koppel de motor los van de accu en zet de afstandsbediening uit.
• Voor gebruik controleer of de propeller van de trollingmotor soepel draait. Belemmeringen die de propeller matig/ niet
laten draaien kunnen storing en ongewenste trillingen in het kompas in de motorkop veroorzaken.

PROBLEMEN OPLOSSEN
1. De motor maakt onregelmatige stuurcorrecties tijdens AutoPilot, Spot Lock of Track-nr-START/EIND functies.
• Zorg dat er zich geen ijzerhoudende metalen voorwerpen (zoals bijv. ankers, metalen frame etc.) in de nabijheid van
de i-Pilot Controller bevinden. Deze beïnvloeden de werking van het ingebouwde kompas.
2. Wanneer een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt, reageert de motor niet altijd.
• Controleer de batterijstatus van de afstandsbediening. Zijn de batterijen leeg, vervang deze dan. Zo niet,
controleer dan of er grote obstructies tussen afstandsbediening en motor aanwezig zijn. Verwijder deze en
probeer opnieuw.
3. Wanneer een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt, reageert de motor niet
• Controleer of de afstandsbediening is aangezet. Dit kan alleen door op de OK knop te drukken.
• Controleer of de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn. Zijn de batterijen recent vervangen,
controleer dan of de batterijen correct geplaatst zijn.
• Als u op het scherm ziet dat de knoppen vergrendeld zijn, ontgrendel deze dan.
4. Tijdens i-Pilotbesturing kan ik geen functies zoals: Geavanceerde AutoPilot, Track opnemen, GO TO, Cruise Control
of Spot Lock activeren.
• Controleer op het scherm van uw afstandsbediening of het GPS signaalsterkte symbool minimaal 1 balk toont. Ziet u
geen balk, dan is de GPS signaalsterkte te zwak en zullen de functies, die een GPS signaal nodig hebben om te
functioneren, niet werken.
5. De achtergrondverlichting van de afstandsbediening schakelt niet aan.
• Controleer de batterijstatus van de afstandsbediening. Indien (bijna) leeg functioneert de
achtergrondverlichting niet meer om de batterij te sparen. Vervang de batterij.
• Controleer de Helderheid instelling.
LET OP: Staat uw probleem hierboven niet bij of lukt het niet het probleem op te lossen,
neem dan contact op met uw verkooppunt voor advies.
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CONFORMITEITSVERKLARINGEN
MILIEUVOORSCHRIFTEN
Het is het beleid van Johnson Outdoors Inc. om te voldoen aan alle bekende en van toepassing zijnde
milieuvoorschriften die voorgeschreven zijn in die gebieden en landen waar ons product verkocht
wordt. Wij zullen toezien op correcte naleving van milieuvoorschriften en procedures om zo
(inter)nationale voorschriften te steunen.

WEE VERKLARING
EU richtlijn 2002/96/EC “afval van elektrische en elektronische apparatuur” heeft betrekking op eenieder betrokken bij
distributie, verkoop en fabricage van elektronische/elektrische apparatuur voor de consument in de Europese Unie. De
WEEE richtlijn behelst dat de verantwoording voor een correcte-, milieubewuste afvalverwerking van het product ligt bij de
producent van dit product. Wanneer bijgaande illustratie is afgebeeld op het product dient het niet bij het huishoudelijk
afval gedeponeerd te worden, maar afgegeven bij uw lokale milieustraat zodat hergebruik en/of splitsen van
(elektrische/elektronische) onderdelen voor een milieuverantwoorde afvalverwerking mogelijk is. Johnson Outdoors Inc.
zal al zijn producten volgens de WEEE richtlijn voorzien van dit teken.
Het is het beleid van Johnson Outdoor Inc.om tegemoet te komen aan alle algemeen bekende en belangrijke
milieuvoorschriften betreffende het verzamelen, be- en verwerken van deze producten. Echter, de milieuvoorschriften
verschillen van land tot land binnen de Europese Unie. Daarom raden wij u aan in geval van wegwerpen van dit product
eerst informatie in te winnen bij uw verkooppunt of lokale afvalverwerkingsbedrijf.

FCC VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regelgeving. Gebruik en werking is onderhevig aan de volgende 2
voorwaarden:
-dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
-dit apparaat kan mogelijke storingen ondervinden, welke de correcte werking van het apparaat negatief kunnen
beïnvloeden. Wijzigingen en/of ombouw, welke niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de partij, welke verantwoordelijk
is voor de conformiteitsverklaring, kan tot gevolg hebben dat u het apparaat niet meer mag bedienen.

VERWIJDEREN ALS AFVAL
Zet uw Minn Kota motor, accu’s of batterijen nooit bij het huishoudelijk afval, maar lever deze in bij uw lokale
milieustraat voor correcte afvalverwerking.

WAARSCHUWING
Dit product bevat chemische stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

INFORMATIE CONFORMITEIT
i-Pilot Link Systeem: 2994064, 2994068, 2994166
CONTROLLER
• Bevat IC: 216Q-1316
• Bevat FCC ID: T7V1316
AFSTANDSBEDIENING
• Bevat IC: 5123A-BGTBLE121LR
• Bevat FCC ID: QOQBLE121LR
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FCC COMPLIANCE

•

LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de gestelde limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform
deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke
storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing aan
radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat er geen storingen zullen optreden bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt op radio- of televisie ontvangst, wat kan
worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, adviseren wij de gebruiker om de storing te proberen
te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg uw verkooppunt, Technautic b.v. of een ervaren radio/TV-technicus voor advies.

CE VERKLARING
Hierbij verklaart Johnson Outdoors Inc. dat de Minn Kota i-Pilot Link voldoet aan de gestelde normen van de CE richtlijnen.
Minn Kota
p.o. box 8129
Mankato, Mn 56002
121 Power drive
Mankato, Mn 56001 USA
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ONDERDELEN
i-PILOT LINK TERROVA, RIPTIDE TERROVA, ULTERRA, RIPTIDE ULTERRA & ULTREX
Onderstaand schema en onderdelen overzicht voldoen aan de demontage richtlijnen van de WEEE verklaring. Dit
product dient niet bij het huishoudelijk afval gedeponeerd te worden, maar afgegeven bij uw lokale milieustraat zodat
hergebruik en/of splitsen van (elektrische/elektronische) onderdelen voor een milieuverantwoorde afvalverwerking
mogelijk is. Het is Minn Kota’s beleid tegemoet te komen aan alle algemeen bekende en belangrijke milieuvoorschriften
betreffende het verzamelen, be- en verwerken van deze producten. Echter, de milieuvoorschriften verschillen van land
tot land binnen de Europese Unie. Daarom raden wij u aan in geval van wegwerpen van dit product eerst informatie in te
winnen bij uw verkooppunt of lokale afvalverwerkingsbedrijf. Benodigde materialen voor demontage: platte- en
kruiskop schroevendraaier, moersleutel(s), tang, draad kniptang.

i-PILOT LINK AFSTANDSBEDIENING & HEADING SENSOR

Onderdelenschema Afstandsbediening & Heading Sensor
12
38
28

34

18
36
16
22

14

4

A

6
26
8
20

10
30

24
B

32

8
2
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ONDERDELENSCHEMA EN ONDERDELEN OVERZICHT

Onderdelen overzicht afstandsbediening & Heading Sensor
Set

Onderdeel #

Omschrijving

Aantal

A
B
Item
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

2994076
2996400
Onderdeel #
2383442
2383471
2390200
2390210
2390710

REMOTE ASY, LINK TOUCHSCRN
HEADING SENSOR ASSEMBLY
Omschrijving
SCREW-3MM X .5 PPH MACHINE
SCREW-M2 X 7MM SS DELTA PT
DUST CAP, LINK TOUCH REMOTE
COVER, BATTERY, LINK TOUCH
BATTERY, LIPO PACK w/MOLEX
DISPLAY-GLASS/PCAP/TFT ASM
NRI-PCB ASY, iPILOT 3.0 REMOTE
PCBA, BUTTON BRD,LINK TOUCH
KEYPAD,LINK TOUCHSCREEN REMOTE
DECAL, LINK BT REMOTE REG
GASKET, CASE, LNK TOUCHSCREEN
GASKET, BATTERY, LINK TOUCH
CASE, BACK ASY, LINK TOUCHSCRN
BEZEL ASSY, LINK TOUCHSCREEN
SCREW-#8-18X1-1/2 PPH TY AB SS *STAINLESS STEEL*
HEADING SENSOR
CABLE, USB REMOTE CHARGER LINK
ADAPTER, USB DC POWER LINK
LANYARD, REMOTE W/ CARABEENER

1
1
Aantal
4
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

✖
✖
✖
✖
✖
✖

2396910
✖
✖

2393400
✖

2373241
2375901
2390800

X Dit item is onderdeel van een set en kan niet los worden besteld.
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ONDERDELEN SCHEMA & ONDERDELEN OVERZICHT

i-PILOT LINK MOTORKOP

Onderdelen schema motorkop

Ultrex, Terrova & Riptide Terrova
48

42
40
56

C
D

52

E
F

54

50

Ulterra & Riptide Ulterra
46

42
44
G

40

H
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ONDERDELEN SCHEMA & ONDERDELEN OVERZICHT

Onderdelen overzicht motorkop
Set

Onderdeel#

C
D

2770211
2770212

E

2774064

F

2774068

G
H
Item

2774166
2774158
Onderdeel#
2325612
2325613
2395522

40
42

2395523
✖

44
46
48

✖

2205508
2205509
2315698
2315699

50

2383473

52

2376940
✖

54
✖

56

2290200
2290201

Omschrijving

Aantal

COVER KIT, IPLT 3.0 TRV,ULTREX *FRESHWATER* *TERROVA* *ULTREX*
COVER KIT, IPLT 3.0 RT TERROVA *SALTWATER* *RIPTIDE TERROVA*
MOTOR KIT, IPLT 3.0 TRV,ULTREX *FRESHWATER* *TERROVA* *ULTREX* *ELECTRONICS &
REMOTE*
MOTOR KIT, IPLT 3.0 RT TERROVA *SALTWATER* *RIPTIDE TERROVA* *ELECTRONICS &
REMOTE*
MOTOR KIT, IPILOT 3.0 ULTERRA *FRESHWATER* *ULTERRA* *ELECTRONICS & REMOTE*
MOTOR KIT, IP 3.0 RT ULTERRA *SALTWATER* *RIPTIDE ULTERRA* *ELECTRONICS & REMOTE*
Omschrijving
DECAL,CTRL BOX SIDE BT FW *FRESHWATER* *ULTERRA* *ULTREX* *TERROVA*
DECAL, CTRL BOX SIDE BT SW *SALTWATER* *RIPTIDE ULTERRA* *RIPTIDE TERROVA*
DECAL, DOMED iPILOT LINK FW *FRESHWATER* *ULTERRA* *I-PILOT* *ULTREX* *TERROVA*
DECAL, DOMED iPILOT LINK SW *SALTWATER* *RIPTIDE ULTERRA* *I-PILOT* *RIPTIDE
TERROVA*
CTRL HEAD ASY, IPLT 3.0 ULT *FRESHWATER* *ULTERRA*
CTRL HEAD ASY, IP3.0 RT ULT *SALTWATER* *RIPTIDE ULTERRA*
DECAL-GENERIC, PUSH BTN TOP FW *FRESHWATER* *ULTERRA* *PUSH BUTTON*
DECAL-GENERIC, PUSH BTN TOP SW *SALTWATER* *RIPTIDE ULTERRA* *PUSH BUTTON*
DECAL-GENERIC, PUSH BTN TOP FW *TERROVA* *ULTREX* *FRESHWATER*
DECAL-GENERIC, PUSH BTN TOP SW *RIPTIDE TERROVA* *SALTWATER*
SCREW-#6 X .5 BRASS HI-LO*FRESHWATER* *SALTWATER* *RIPTIDE TERROVA* *ULTREX*
*TERROVA*
GASKET,COMP-GPS MODULE *FRESHWATER* *SALTWATER* *RIPTIDE TERROVA* *ULTREX*
*TERROVA*
CTRL ASY, IPLT 3.0 TER/UTX *FRESHWATER* *ULTREX* *TERROVA* *SALTWATER* *RIPTIDE
TERROVA*
CTRL HEAD ASY, IPLT 3.0 ULT *FRESHWATER* *ULTERRA*
COVER,CTRL BOX IP, UTX, T2, V3 *FRESHWATER* *ULTREX* *TERROVA*
COVER,CTRL BOX IP, ST/T2,SP/V3 *RIPTIDE TERROVA* *SALTWATER*

1
1
1
1
1
1
Aantal
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

X Dit item is onderdeel van een set en kan niet los worden besteld.
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES
AAN BOORD & DRAAGBARE ACCULADERS
Koop geen nieuwe accu’s meer, maar onderhoud ze beter. Veel laders kunnen na verloop van tijd uw accu beschadigen
waardoor de gebruiksduur en de algemene levensduur steeds korter worden. De digitaal gereguleerde acculaders van Minn
Kota zijn special ontworpen om zeer snel te laden zodat de gebruiks- en levensduur van de accu aanzienlijk worden
verlengd.

MK210D

MK212PC

MK110

MINN KOTA TALON: A N K E R V O OR O N D I E P W A T E R
De Talon zet je sneller in, verankert beter en loopt stiller dan
menig ander merk anker voor ondiep water. Beschikbaar voor
diverse dieptes tot 3,6 mtr. Verkrijgbaar in verschillende
sprekende kleuren o.a. ook een camo model. Uitgevoerd met een
arsenaal aan opties en kenmerken waar andere merken niet aan
kunnen tippen.

• Verticaal, meertraps inlaatsysteem • 3-voudige bescherming tegen vervuiling
• Diverse verankerings modi

• Ingebouwde golfdemping

• 2x verankeringskracht

• Ingebouwde golfdemping

• Snel inzetten

• Geminimaliseerde geluidsproductie

• Auto op/neer

• Uitgebreide aanpassingsopties

OVERIGE MINN KOTA ACCESSOIRES
Wij hebben een uitgebreid scala aan accessories voor uw MK trolingmotor o.a.
• 60-Amp Stroomonderbreker

• Accuklemmen

• Bevestigingssteunen

• Accubakken

• Stabilisatie set

• Praktische Stroomconnector

• Handgreep verlenging
Voor een volledig overzicht van de Minn Kota accessoires, ga naar: www.technautic.nl
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