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Wstęp
 OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu 
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych 
wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu
UWAGA: Niektóre funkcje dostępne są tylko wtedy, gdy do 
urządzenia podłączone są odpowiednie czujniki.
Instrument morski umożliwia wyświetlanie źródeł danych 
z czujników za pośrednictwem sieci NMEA 2000®.
Chociaż instrument nie może bezpośrednio otrzymywać danych 
NMEA® 0183, może wyświetlać dane NMEA 0183 ze źródeł 
podłączonych do urządzenia GNX 20 lub GNX 21 (do nabycia 
osobno) znajdujących się w tej samej sieci NMEA 2000.
Instrument może również odbierać dane z instrumentów Nexus® 

i czujników za pośrednictwem urządzenia GND™ 10 (do nabycia 
osobno).

Wybierz, aby powrócić do poprzedniego menu lub do strony 
instrumentów.
Wybierz, aby wyświetlić menu dla strony instrumentów.

 lub Wybierz, aby przewijać strony instrumentów i menu.
Wybierz, aby otworzyć ustawienia wyświetlania.
Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć ustawienia 
podświetlania.
Przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia wyłączania.

Odblokowywanie elementów sterujących
Po minucie elementy sterujące urządzenia są automatycznie 
blokowane. Ta funkcja zapobiega przypadkowemu naciskaniu 
przycisków w wyniku oblania lub pryskania wodą. Gdy elementy 
sterujące są zablokowane, w przypadku naciśnięcia przycisku 
na urządzeniu wyświetlana jest ikona .
UWAGA: Można wybrać kolejno KONFIGURACJA > 
BLOKADA PRZYCISKÓW, aby wyłączyć funkcję blokady 
urządzenia.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski  i .
Po odblokowaniu elementów sterujących ikona  znika.

Profile
Profile to zbiory stron instrumentów, które można 
dostosowywać. Profile mogą składać się ze stron instrumentów, 
które wyświetlają podobne dane, takie jak prędkość GPS i kurs 
GPS.
Podczas konfiguracji ustawień początkowych można wybrać 
wstępnie zaprogramowany profil lub utworzyć własny profil. 
Profil można zmienić w dowolnym momencie.
ŁÓDŹ MOTOROWA: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne 

podczas rejsu łodzią motorową. Domyślnie ich wskazania 
obejmują: Prędkość GPS, kurs GPS, głębokość, namiar do 
punktu, dystans do następnego punktu oraz temperaturę 
wody.

REJS: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas rejsu 
łodzią żaglową. Domyślnie ich wskazania obejmują: 
Prędkość wiatru rzeczywistego, prędkość GPS, kurs GPS, 
namiar do punktu, dystans do następnego punktu, kąt wiatru 
rzeczywistego oraz głębokość.

REGATY: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas 
regat żeglarskich. Domyślnie ich wskazania obejmują: 
Prędkość GPS, prędkość wiatru rzeczywistego, kąt wiatru 
rzeczywistego, kierunek, namiar do punktu oraz dystans do 
następnego punktu.

WŁASNE: Ten profil umożliwia dostosowanie strony tak, aby 
wyświetlała instrumenty dopasowane do potrzeb 
użytkownika. Domyślnie strona wyświetla informacje 
dotyczące prędkości nad dnem.

Wybieranie profilu
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > PROFILE.
2 Wybierz profil.

Przywracanie ustawień domyślnych profilu
Wszystkie ustawienia profili można przywrócić do domyślnych 
wartości fabrycznych.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > PROFILE > 

PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE.
2 Wybierz BIEŻĄCY PROFIL lub WSZYSTKIE PROFILE.

Strony instrumentów
Przełączenie stron instrumentów

Na stronie instrumentów wybierz  lub .

Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie 
stron instrumentów.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > 

AUTOPRZEWIJANIE.
2 Wybierz opcję:

• Wybierz AUTOPRZEWIJANIE, aby wyłączyć lub włączyć 
funkcję autoprzewijania.

• Wybierz INTERWAŁ AUTOPRZEWIJANIA, aby określić 
czas wyświetlania poszczególnych stron instrumentów.

Dodawanie strony instrumentów
Możesz również utworzyć własną stronę. Do własnej strony 
możesz dodać maksymalnie trzy instrumenty z różnych kolekcji 
instrumentów.
1 Wybierz kolejno  > DODAJ/USUŃ STRONĘ > DODAJ 

STRONĘ.
2 Wybierz FUNKCJA 1, FUNKCJA 2 lub FUNKCJA 3.
3 Wybierz stronę kolekcji instrumentów.
4 Wybierz numer.
5 W razie potrzeby wybierz pustą funkcję.
6 Wybierz  lub , aby przewijać strony instrumentów.
7 Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz dodać.

Usuwanie strony instrumentów
1 Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz usunąć.
2 Wybierz kolejno  > DODAJ/USUŃ STRONĘ > USUŃ 

STRONĘ.
3 Wybierz TAK.
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Dostosowywanie układu stron instrumentów
UWAGA: Można zmienić układ strony instrumentów w taki 
sposób, aby były na niej wyświetlane maksymalnie trzy pola 
danych z podłączonych instrumentów.
1 Na stronie instrumentów, którą chcesz zmienić wybierz 

kolejno  > EDYTUJ BIEŻĄCĄ STRONĘ > ZMIEŃ UKŁAD.
2 Wybierz liczbę pól danych, jaka ma być wyświetlana na 

stronie instrumentów.
3 Wybierz pole do zmiany.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz dane, które mają być wyświetlane w polu.
6 Powtórz kroki 3–5 w przypadku wszystkich pól, które chcesz 

zmienić.
7 Wybierz GOTOWE.

Konfigurowanie pól danych
Dane zawarte na każdej ze stron instrumentów mogą być 
wyświetlane na różne sposoby, w zależności od danej strony.
1 Wybierz  > KONFIGURUJ POLA DANYCH.
2 Wybierz pole danych.
3 Wybierz opcję konfiguracji.
4 Dostosuj konfigurację.

Filtrowanie danych
Niektóre typy danych można filtrować, aby kontrolować 
szybkość reakcji instrumentu morskiego na zmiany danych 
(Informacje o typie danych).
1 Gdy wyświetlane są dane, które chcesz filtrować, wybierz 

kolejno  > KONFIGURUJ POLA DANYCH.
2 Wybierz pole danych.
3 Wybierz USTAWIENIE FILTRA.
4 Dostosuj ustawienie filtra.

• Wybór wartości „0” spowoduje wyłączenie filtrowania.
• Im wyższe ustawienie filtra, tym bardziej stopniowo 

instrument wyświetla zmiany w danych, które otrzymuje.
Na przykład w przypadku zwiększenia ustawienia filtra 
danych dotyczących prędkości wiatru instrument jest mniej 
czuły na podmuchy wiatru i wyświetla bardziej stałą 
prędkość wiatru.

Dostosowywanie częstotliwości aktualizacji danych
Można dostosować częstotliwość, z jaką instrument morski 
wyświetla zaktualizowane dane.
1 Gdy wyświetlany jest ekran instrumentu z danymi, które 

chcesz dostosować, wybierz kolejno  > KONFIGURUJ 
POLA DANYCH.

2 Wybierz pole danych.
3 Wybierz CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI.
4 Wybierz częstotliwość aktualizacji.

Przykłady częstotliwości aktualizacji wyświetlane są obok 
poszczególnych opcji.

Konfigurowanie pól danych wykresów
Na niektórych stronach instrumentów z jedną funkcją 
wyświetlane są dane w formie wykresu (Informacje o typie 
danych). Można skonfigurować sposób wyświetlania danych na 
wykresach.
1 Na stronie instrumentów zawierającej wykres wybierz kolejno 

 > KONFIGURUJ POLA DANYCH > USTAWIENIA 
WYKRESU.
UWAGA: Menu USTAWIENIA WYKRESU nie jest 
wyświetlane na stronach instrumentów, które nie zawierają 
wykresu.

2 Wybierz opcję:
• Aby określić czas wyświetlania danych na wykresie, 

wybierz CZAS WYKRESU.
• Aby skonfigurować skalę wartości wyświetlanych na 

wykresie, wybierz SKALA WYKRESU.

Konfigurowanie pól danych wskaźników
Niektóre typy danych mogą być wyświetlane w formie 
wskaźników, jeśli są wyświetlane jako ostatnia funkcja na 
stronie instrumentów z dwoma funkcjami (Informacje o typie 
danych). Można skonfigurować sposób wyświetlania danych na 
wskaźnikach.
1 Na stronie instrumentów zawierającej wskaźnik wybierz 

kolejno  > KONFIGURUJ POLA DANYCH > 
USTAWIENIA WSKAŹNIKA.
UWAGA: Menu USTAWIENIA WSKAŹNIKA nie jest 
wyświetlane na stronach instrumentów, które nie zawierają 
wskaźnika.

2 Wybierz wartość, aby wyregulować limity wskaźnika.

Korzystanie ze stopera regatowego
Aby wyświetlić stoper regatowy na stronie, trzeba dodać go jako 
pole danych z kategorii ŻEGLUGA.
Stopera regatowego można użyć do odmierzania czasu do 
rozpoczęcia regat, a następnie zmierzenia czasu ich trwania. 
Stoper regatowy jest synchronizowany z innymi instrumentami 
GNX i zgodnymi ploterami nawigacyjnymi Garmin® w tej samej 
sieci NMEA 2000.
PORADA: Aby szybko otworzyć ekran stopera regatowego, 
można nacisnąć i przytrzymać  na stronie głównej. Ten skrót 
działa na każdej stronie, bez względu na to, czy stoper regatowy 
został do niej dodany, czy też nie.
1 Na stronie, na której stoper regatowy wyświetlany jest jako 

pole danych, wybierz  > KONFIGURUJ POLA DANYCH > 
USTAWIENIA STOPERA REGAT.

2 Wybierz opcję:
• Gdy urządzenie jest w trybie „przed regatami” i stoper nie 

działa, wybierz START, aby włączyć stoper z czasem do 
regat, wybierz ZERUJ, aby zresetować stoper lub wybierz 
KONFIGURACJA, aby zmienić pierwotne ustawienie 
czasu pozostałego do regat.

• Gdy stoper regatowy działa (odlicza czas do regat), 
wybierz  lub , aby zsynchronizować stoper 
z następną lub poprzednią minutą. Możesz też wybrać 
STOP, aby zatrzymać stoper.

• Gdy stoper regatowy działa (liczy czas wyścigu), wybierz 
STOP, aby zatrzymać stoper. Możesz też wybrać , aby 
zresetować wartość na stoperze do 0:00.

Konfiguracja urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > SYSTEM.
JEDNOSTKI: Ustawianie jednostek miary.
KIERUNEK: Ustawianie odniesienia i deklinacji wykorzystanych 

do ustalania informacji o kierunku.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: Ustawianie zdarzeń, dla których 

odtwarzane będą sygnały dźwiękowe.
POZYCJA GPS: Ustawianie formatu pozycji oraz układu 

odniesienia. Układ odniesienia jest zależny od formatu 
pozycji.

AUTOZASILANIE: Umożliwia automatyczne włączanie 
urządzenia po włączeniu sieci NMEA.

JĘZYK: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.
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CZAS: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu 
letniego dla swojej lokalizacji.

INFORMACJE SYSTEMOWE: Wyświetla informacje dotyczące 
oprogramowania.

USTAWIENIA DOMYŚLNE: Przywrócenie wszystkich ustawień 
w urządzeniu do wartości fabrycznych.

Określanie typu kierunku
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > SYSTEM > 

KIERUNEK.
2 Wybierz ODNIESIENIE PÓŁNOCNE.
3 Wybierz opcję:

• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla 
pozycji GPS, wybierz MAGNETYCZNA.

• Aby ustawić rzeczywistą północ jako odniesienie dla 
kierunku, wybierz RZECZYWISTA.

• Aby ustawić północ topograficzną jako odniesienie dla 
kierunku (000°), wybierz SIATKA.

Dostosowywanie deklinacji kierunku
Domyślnie deklinacja kierunku jest ustawiana automatycznie. 
Można zmienić tę wartość ręcznie.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > SYSTEM > 

KIERUNEK > DEKLINACJA > DEKLINACJA 
UŻYTKOWNIKA.

2 Dostosuj deklinację.
3 Wybierz , aby zapisać zmianę deklinacji.

Konfigurowanie sygnału dźwiękowego
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > SYSTEM > 

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.
2 Wybierz opcję:

• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz WYŁ..
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy tylko dla alarmów, wybierz 

TYLKO ALARMY.
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy dla naciśnięć klawiszy oraz 

dla alarmów, wybierz WŁ. (PRZYCISKI I ALARMY).

Konfigurowanie formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani układu 
odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia 
innego formatu pozycji.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > SYSTEM > 

POZYCJA GPS.
2 Wybierz opcję:

• Aby zmienić format pozycji dla wyświetlanych odczytów, 
wybierz FORMAT POZYCJI.

• Aby zmienić układ współrzędnych, na którym oparta jest 
mapa, wybierz UKŁAD ODNIESIENIA.

Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > WYŚWIETLANIE.
PODŚWIETLENIE: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
KOLOR: Umożliwia konfigurację koloru ekranu.
UDOSTĘPNIANIE SIECI: Udostępnia ustawienia kolorów, 

podświetlenia i sygnalizatora dźwiękowego urządzeniom 
w obrębie sieci NMEA 2000.

Konfigurowanie źródeł danych
Czujniki podłączone do instrumentu zapewniają dane, takie jak 
informacje o wietrze lub prędkości, które można skonfigurować 
za pomocą instrumentu. Więcej informacji znajduje się 
w podręczniku każdego z czujników.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > ŹRÓDŁA 

DANYCH.

2 Wybierz kategorię danych.
3 Jeśli w łodzi więcej niż jeden czujnik zapewnia dane 

z określonej kategorii, wybierz czujnik do skonfigurowania.
4 Wybierz opcję konfiguracji i skonfiguruj ustawienie.

Rozwiązywanie problemów z połączonymi 
sieciami
Po włączeniu urządzenia może ono wykryć, czy zostało 
zsynchronizowane z instrumentami w innej sieci. Może się to 
zdarzyć, jeśli urządzenie było wcześniej zainstalowane na innym 
statku i zsynchronizowane z instrumentami w sieci tego statku. 
Jeżeli ustawienia nie zostaną przywrócone do domyślnych 
wartości fabrycznych (Przywracanie ustawień domyślnych 
profilu), urządzenie wykrywa konflikt, który należy rozwiązać.
1 Wybierz kolejno  > KONFIGURACJA > WYKRYTO SIECI 

ŁĄCZONE.
2 Wybierz opcję:

• Aby zsynchronizować instrumenty istniejące w sieci 
z urządzeniem, wybierz NIE.

• Aby zsynchronizować urządzenie z instrumentami 
istniejącymi w sieci, wybierz TAK.

Obsługa klawiatury
Klawiatura może sterować wszystkimi zgodnymi instrumentami 
morskimi w sieci NMEA 2000. Wszystkie zgodne instrumenty 
morskie muszą być podłączone do tej samej sieci NMEA 2000 
i wtedy można skonfigurować kolejność, w której są sterowane.
UWAGA: Klawiatura nie jest zgodna ze wszystkimi 
instrumentami morskimi Garmin. Pełna lista zgodnych 
instrumentów znajduje się na stronie www.garmin.com
/GNXkeypad.

Przycisk Funkcja
Wybierz, aby przełączać poziom podświetlenia 
w instrumentach morskich i klawiaturach.
Przytrzymaj, aby przełączyć instrumenty morskie i klawiatury 
w tryb uśpienia.

À

 do 
Ã

Zapamiętane ustawienia. Wybierz, aby wszystkie 
wyświetlacze przełączyły się na skonfigurowaną stronę 
zapamiętanych ustawień.
Wybierz, aby przełączyć instrument morski, który jest 
obsługiwany za pomocą klawiatury.
Wybierz, aby przełączać strony w wybranym instrumencie 
morskim.
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Konfigurowanie instrumentu do użycia 
z klawiaturą
Wszystkie zgodne instrumenty morskie, którymi trzeba sterować 
przy użyciu klawiatury, muszą być podłączone do tej samej sieci 
NMEA 2000 co klawiatura.
Trzeba wykonać tę procedurę dla każdego zgodnego 
instrumentu podłączanego do sieci NMEA 2000.
1 W zgodnym instrumencie morskim podłączonym do tej samej 

sieci NMEA 2000 co klawiatura wybierz kolejno  > 
KONFIGURACJA > KONFIGURACJA KLAWIATURY 
ZDALNEJ.
UWAGA: Jeśli zamiast komunikatu KONFIGURACJA 
KLAWIATURY ZDALNEJ zostanie wyświetlony komunikat 
WYKRYTO SIECI ŁĄCZONE, zanim będzie możliwe 
sterowanie instrumentem za pomocą klawiatury, trzeba 
rozwiązać problem z połączonymi sieciami (Rozwiązywanie 
problemów z połączonymi sieciami).

2 Wybierz TAK, aby włączyć sterowanie instrumentem za 
pomocą klawiatury.

3 Powtórz kroki 1–2 w przypadku wszystkich instrumentów, 
którymi chcesz sterować za pomocą klawiatury.

Konfigurowanie kolejności wyświetlania 
klawiatury
Korzystając z przycisków , można skonfigurować sposób 
przełączania klawiatury w podłączonych instrumentach 
morskich.
1 W zgodnym instrumencie morskim podłączonym do tej samej 

sieci NMEA 2000 co klawiatura wybierz kolejno  > 
KONFIGURACJA > KONFIGURACJA KLAWIATURY 
ZDALNEJ > KONFIGURUJ KOLEJNOŚĆ 
WYŚWIETLACZY.

Urządzenie przeszukuje sieć w poszukiwaniu innych 
podłączonych instrumentów.
UWAGA: Lokalizacja urządzenia w bieżącej kolejności 
wyświetlania jest wyświetlana po prawej stronie elementu 
menu KONFIGURUJ KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLACZY. Na 
przykład, jeśli urządzenie jest drugie w szeregu czterech 
urządzeń, w menu widoczne jest oznaczenie 2:4.

2 Wybierz opcję:
• Jeśli wyświetlana jest prawidłowa liczba podłączonych 

instrumentów, wybierz KONTYNUUJ.
• Jeśli wyświetlana jest nieprawidłowa liczba podłączonych 

instrumentów, sprawdź zasilanie i połączenia wszystkich 
zgodnych instrumentów, a następnie wybierz PONÓW.
UWAGA: Jeśli nie widzisz prawidłowej liczby 
instrumentów, może to być spowodowane przez sieci 
łączone. Należy rozwiązać problem z połączonymi 
sieciami, zanim będzie możliwe sterowanie wszystkimi 
podłączonymi instrumentami za pomocą klawiatury 
(Rozwiązywanie problemów z połączonymi sieciami).

3 Wybierz kolejność urządzenia, a następnie wybierz OK.
4 Powtórz kroki 1–3 dla każdego podłączonego urządzenia.

Konfigurowanie zapamiętanych ustawień 
klawiatury
Każdy z czterech przycisków zapamiętanych ustawień 
klawiatury może być przypisany do strony instrumentu.
PORADA: Podczas wyświetlania strony instrumentu na 
instrumencie morskim sterowanym przez klawiaturę można 
szybko przypisać przycisk zapamiętanego ustawienia do strony 
instrumentu, naciskając i przytrzymując ten przycisk przez trzy 
sekundy.
1 W zgodnym instrumencie morskim podłączonym do tej samej 

sieci NMEA 2000 co klawiatura wybierz kolejno  > 

KONFIGURACJA > KONFIGURACJA KLAWIATURY 
ZDALNEJ > KONFIGURUJ ZAPAMIĘTANE USTAWIENIA.

2 Wybierz przycisk zapamiętanego ustawienia.
3 Wybierz liczbę strony instrumentu w bieżącej kolejności 

wyświetlania, którą chcesz przypisać do przycisku 
zapamiętanego ustawienia.

4 (Opcjonalnie) Powtórz kroki 1–3 dla każdego przycisku 
zapamiętanego ustawienia.

5 (Opcjonalnie) Powtórz kroki 1–4 dla każdego dodatkowego 
instrumentu.

Wyłączanie sterowania za pomocą 
klawiatury w instrumencie
Sterowanie za pomocą klawiatury można wyłączyć w każdym 
zgodnym instrumencie morskim.
1 W zgodnym instrumencie morskim podłączonym do tej samej 

sieci NMEA 2000 co klawiatura wybierz kolejno  > 
KONFIGURACJA > KONFIGURACJA KLAWIATURY 
ZDALNEJ > IGNORUJ KLAWIATURĘ ZDALNĄ.

2 Wybierz TAK.
Instrument morski nie jest sterowany przez klawiaturę.

Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak 
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu 

zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go 
w bezpiecznym miejscu.

Informacje o typie danych NMEA 2000
Każdy czujnik z certyfikatem NMEA 2000 dostarcza 
wyjątkowych informacji do wyświetlacza z certyfikatem NMEA 
2000. Dane możliwe do wyświetlenia są zależne od 
zainstalowanych i skonfigurowanych czujników. Więcej 
informacji zawiera instrukcja instalacji wyświetlacza Garmin lub 
instrumentu, który zapewnia informacje o typie danych NMEA 
2000 PGN.

NMEA Informacje o typie danych 0183
Chociaż instrument nie może bezpośrednio otrzymywać danych 
NMEA 0183, może wyświetlać dane NMEA 0183 ze źródeł 
podłączonych do urządzenia GNX 20 lub GNX 21 (do nabycia 
osobno) znajdujących się w tej samej sieci NMEA 2000.
Każdy czujnik z certyfikatem NMEA 0183 dostarcza 
wyjątkowych informacji do wyświetlacza z certyfikatem NMEA 
0183. Dane możliwe do wyświetlenia są zależne od 
zainstalowanych i skonfigurowanych czujników. Więcej 
informacji zawiera instrukcja instalacji wyświetlacza Garmin lub 
instrumentu, który zapewnia informacje o typie danych NMEA 
0183.

Słowniczek skrótów
Na wielu ekranach w tym urządzeniu wykorzystywane są skróty, 
które dotyczą typu wyświetlanych danych.
ABS: (WILGOTNOŚĆ BEZWZGLĘDNA) Wartość względna 

w odniesieniu do wartości z innego pola danych. Na przykład 
do wilgotności bezwzględnej.

AIR: Temperatura powietrza.
ATW: (CZAS PRZYBYCIA DO NASTĘPNEGO PUNKTU) 

Szacowana godzina przybycia do następnego punktu trasy 
podczas nawigacji.
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AVG: (ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO WODZIE) Wielkość 
uśredniona.

AWA: (KĄT WIATRU POZORNEGO) Kąt wiatru mierzony 
w odniesieniu do dziobu łodzi.

AWS: (PRĘDKOŚĆ WIATRU POZORNEGO) Zmierzona 
prędkość wiatru.

BAR: (BAROMETR) Skalibrowane bieżące ciśnienie.
BAT: (AKUMULATOR) Napięcia akumulatora.
BSP: (PRĘDKOŚĆ PO WODZIE) Prędkość łodzi po wodzie.
BTW: (NAMIAR DO PUNKTU) Kierunek od aktualnej pozycji do 

celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas 
nawigacji.

COG: (KURS NAD DNEM) Rzeczywisty kierunek podróży, który 
nie zależy od obranego kursu i tymczasowych różnic 
w kierunku.

DIS: (DYSTANS) Dystans przebyty podczas nawigacji.
DPT: (GŁĘBOKOŚĆ) Głębokość wody. Urządzenie musi zostać 

podłączone do urządzenia NMEA 0183 lub NMEA 2000 
z możliwością pomiaru głębokości wody.

DRF: (DRYF) Prędkość prądu.
DTL: (DYSTANS DO LINII STARTU) Dystans do linii startu, gdy 

urządzenie jest w trybie regatowym.
DTW: (DYSTANS DO PUNKTU) Dystans do następnego punktu 

na trasie podczas nawigacji.
ECN: (ZUŻYCIE PALIWA W SILNIKU) Zmienna dla wartości, 

takiej jak zużycie paliwa.
ELV: (WYSOKOŚĆ) Wysokość aktualnej pozycji względem 

poziomu morza.
ENG: (SILNIK) Zmienna dla wartości dotyczącej silnika, np. 

napięcia lub obrotów silnika na minutę.
ERR: () Błąd pomiaru aktualnej pozycji w przypadku używania 

systemu GPS.
FLO: (PRZEPŁYW PALIWA W SILNIKU) Zmienna dla wartości, 

takiej jak przepływ paliwa w silniku.
FUEL: Zmienna dla wartości, takiej jak zużycie paliwa lub 

przepływ paliwa w silniku.
GWD: (KIERUNEK WIATRU PRZYZIEMNEGO) Kierunek wiatru 

w odniesieniu do ziemi, mierzony od północy.
GWS: (PRĘDKOŚĆ WIATRU PRZYZIEMNEGO) Prędkość 

wiatru w odniesieniu do ziemi.
HDG: (KIERUNEK) Kierunek, w którym zwrócona jest łódź.
HUM: (WILGOTNOŚĆ) Poziom wilgotności.
LINE: W połączeniu z prędkością wypadkową pokazuje wartość 

prędkości wypadkowej do linii startu.
MAX: (MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ NAD DNEM) Wartość 

maksymalna w odniesieniu do wartości z innego pola 
danych. Na przykład do prędkości maksymalnej.

MIN: () Wartość minimalna w odniesieniu do wartości z innego 
pola danych. Na przykład do prędkości minimalnej.

ODO: (LICZNIK) Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach 
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie 
powoduje wyzerowania tego podsumowania.

OTH: (KIERUNEK NA PRZECIWNYM HALSIE) Kierunek 
przeciwnego halsu jednostki wyznaczony na podstawie 
kierunku na bieżącym halsie.

POS: (POZYCJA) Aktualna pozycja jednostki.
PRĘDKOŚĆ ŁODZI: (PRĘDKOŚĆ PO WODZIE) Prędkość łodzi 

po wodzie.
RACE: Stoper dla jednostki regatowej.
REL: (WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA) Wartość względna 

w odniesieniu do wartości z innego pola danych. Na przykład 
do wilgotności bezwzględnej.

RPM: (OBROTY SILNIKA) Obroty silnika na minutę 
z tachometru.

RUD: (WYCHYLENIE STERU) Wartość dla steru w odniesieniu 
do wartości z innego pola danych. Na przykład do wychylenia 
steru.

SEA: (TEMPERATURA MORZA) Temperatura wody. 
Urządzenie musi zostać podłączone do urządzenia NMEA 
0183 lub NMEA 2000 z możliwością pomiaru temperatury 
wody.

SOG: (PRĘDKOŚĆ NAD DNEM) Rzeczywista prędkość 
podróży, która nie zależy od obranego kursu i tymczasowych 
różnic w kierunku.

TRP: (PODRÓŻ) Zmienna dla innego pola, takiego jak licznik 
podróży lub zużycie paliwa w podróży.

TTB: (CZAS DO STARTU) Czas potrzebny na dotarcie do linii 
startu przed wyścigiem.

TTL: (CZAS DO LINII STARTU) Szacunkowy czas potrzebny na 
dotarcie do linii startu.

TWA: (KĄT WIATRU RZECZYWISTEGO) Kąt wiatru 
w odniesieniu do wody, mierzony względem dziobu łodzi przy 
wychyleniu w kierunku lewej lub prawej burty do 180 stopni.

TWD: (KIERUNEK WIATRU RZECZYWISTEGO) Rzeczywisty 
kierunek wiatru w odniesieniu do północy.

TWS: (PRĘDKOŚĆ WIATRU RZECZYWISTEGO) Rzeczywista 
prędkość wiatru w odniesieniu do statku.

UTC: Uniwersalny czas koordynowany (ang. Universal Time 
Clock).

VMG: (PRĘDKOŚĆ WYPADKOWA PUNKTU) Prędkość 
zbliżania się do celu podróży wzdłuż wyznaczonej trasy 
podczas nawigacji.

WND: (PRĘDKOŚĆ WYPADKOWA WIATRU) Wartość 
prędkości wypadkowej podczas nawigacji pod wiatr.

XTE: Błąd zejścia z trasy.

Informacje o typie danych

Pole danych Kategoria Dostępne na 
stronie z jedną 
funkcją?

Dostępne na 
stronie z dwoma 
lub trzema 
funkcjami?

Dostępny 
wykres?*

Dostępny 
wskaźnik?**

Dostępne 
filtrowanie 
danych?

OBROTY SILNIKA SILNIK

TEMPERATURA SILNIKA SILNIK

ZUŻYCIE PALIWA W SILNIKU SILNIK

PRZEPŁYW PALIWA W SILNIKU SILNIK

NAPIĘCIE SILNIKA SILNIK

KURS NAD DNEM GPS
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Pole danych Kategoria Dostępne na 
stronie z jedną 
funkcją?

Dostępne na 
stronie z dwoma 
lub trzema 
funkcjami?

Dostępny 
wykres?*

Dostępny 
wskaźnik?**

Dostępne 
filtrowanie 
danych?

WYSOKOŚĆ GPS

BŁĄD GPS GPS

POZYCJA GPS GPS

PRĘDKOŚĆ NAD DNEM GPS

CZAS PRZYBYCIA DO 
NASTĘPNEGO PUNKTU

NAWIGACJA

NAMIAR DO PUNKTU NAWIGACJA

BŁĄD ZEJŚCIA Z TRASY NAWIGACJA

DYSTANS DO PUNKTU NAWIGACJA

KIERUNEK NAWIGACJA

CZAS DO PUNKTU NAWIGACJA

KĄT WIATRU POZORNEGO ŻEGLUGA

PRĘDKOŚĆ WIATRU 
POZORNEGO

ŻEGLUGA

KIERUNEK NA PRZECIWNYM 
HALSIE

ŻEGLUGA

STOPER REGATOWY ŻEGLUGA

KĄT WIATRU 
RZECZYWISTEGO

ŻEGLUGA

KIERUNEK WIATRU 
RZECZYWISTEGO

ŻEGLUGA

PRĘDKOŚĆ WIATRU 
RZECZYWISTEGO

ŻEGLUGA

PRĘDKOŚĆ WYPADKOWA 
PUNKTU

ŻEGLUGA

PRĘDKOŚĆ WYPADKOWA 
WIATRU

ŻEGLUGA

DYSTANS DO LINII STARTU ŻEGLUGA

CZAS DO STARTU ŻEGLUGA

CZAS DO LINII STARTU ŻEGLUGA

PRĘDKOŚĆ WYPADKOWA DO 
LINII STARTU

ŻEGLUGA

NAPIĘCIE SILNIKA SYSTEM

SYSTEM

ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ NAD 
DNEM

PODRÓŻ

DYSTANS (od włączenia) PODRÓŻ

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 
NAD DNEM

PODRÓŻ

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO 
WODZIE

PODRÓŻ

LICZNIK PODRÓŻ

DYSTANS PODRÓŻY PODRÓŻ

ZUŻYCIE PALIWA W PODRÓŻY PODRÓŻ

WYCHYLENIE STERU JEDNOSTKA

PRĘDKOŚĆ PO WODZIE WODA

GŁĘBOKOŚĆ WODA

DRYF WODA

USTAW WODA
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Pole danych Kategoria Dostępne na 
stronie z jedną 
funkcją?

Dostępne na 
stronie z dwoma 
lub trzema 
funkcjami?

Dostępny 
wykres?*

Dostępny 
wskaźnik?**

Dostępne 
filtrowanie 
danych?

TEMPERATURA WODY WODA, 
TEMPERATURA

TEMPERATURA POWIETRZA POGODA, 
TEMPERATURA

BAROMETR POGODA

KIERUNEK WIATRU 
PRZYZIEMNEGO

POGODA

PRĘDKOŚĆ WIATRU 
PRZYZIEMNEGO

POGODA

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POGODA

WŁASNE DANE 
KOMPUTEROWE

WŁASNE DANE

* Widok wykresu, jeśli jest dostępny dla danego typu danych, 
może być wyświetlany tylko na stronach z jedną funkcją 
(Konfigurowanie pól danych wykresów).
** Widok wskaźnika, jeśli jest dostępny dla danego typu danych, 
może być wyświetlany tylko na stronach z dwoma funkcjami, 
jeśli typ danych jest ostatnią funkcją na stronie (Konfigurowanie 
pól danych wskaźników).
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