WINDWISER 2
Hajóműszer használata, beállítása
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Kedves hajós sporttársunk!

Az alapoktól újragondolt és újratervezett Windwiser 2 hajóműszerben benne van az a tudás és
tapasztalat, melyet az évek alatt kifejlesztett műszereink használata-, valamint a felhasználóinktól
kapott visszajelzések alapján nyertünk.Az új műszer a korábbiaknál jóval integráltabb. A
navigációhoz ma már elengedhetetlen GPS mellettrendelkezik egy digitalis 3D-s kompasszal,
valamint a vezeték nélküli kapcsolódást biztosító Bluetoothmodullal is. Ezzel helyet, kábelezést és
szerelési feladatokat sprórolunk a jövendőbeli felhasználóknak.
A műszerek által mért adatok gyors feldolgozásáról-, a számított adatok előállításáról egy 72MHzes ARM mikroprocesszor gondoskodik.
A információk megjelenítését és a kiváló láthatóságot 80 x 100 milliméteres fehér hátterű LCD
kijelző biztosítja. Ez a korábbi méret több mint duplája.
Mindez a tudás egy letisztult, egyedi tervezésű, UV álló, elegáns, vékony műanyag házban kap
helyet,mely ellenáll az időjárásnak és vízállósága megfelel az IP67 szabványnak. A fekete mellett
szürke és fehérszínekben is rendelhető.
A Windwiser 2 visszamenőlegesen kompatibilis a korábban megvásárolt szél-, és
mélységmérőkkel,melyekhez továbbra is a megszokott CAN csatlakozón keresztül kapcsolható. A
csomag része egyUV és porvédő sapka.

Vitorlázásához és versenyzéséhez jó szelet kíván a WINDWISER csapata!
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1. Az alapcsomag tartalma

Az alapcsomag a következőket tartalmazza:
Windwiser2B központi egység
Windwiser2H szélmérő fej
Rögzítő talp és csavarok a fejegységhez
Rögzítő csavarok és tömítés a központi egységhez
1 db 2 m hosszúságú tápkábel
1 db 20 m hosszúságú összekötő kábel
1 db használati és felszerelési útmutató
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2. Felszerelési és bekötési útmutató
A felszereléshez szükséges szerszámok:
A szélmérő fej rögzítéséhez:
Fúrógép
M5 fúrószár
M8 villáskulcs
M2 imbuszkulcs
M3 imbuszkulcs
Filctoll a jelöléshez
A központi egység rögzítéséhez:
Fúrógép
M4 fúrószár
M2,5 imbuszkulcs

A felszerelést a szélmérő fej rögzítésével kezdjük. A kidaruzott árboc tetején jelöljük
be a szélmérő talpának furatait úgy, hogy a szélmérő konzol előre, a hajó orra felé
nézzen. M2 imbuszkulccsal lazítsuk meg a talp oldalán található hernyócsavart, ekkor
a szélmérő fel alumínium konzolja kihúzható a talpból. Az imbuszcsavar hátra, a hajó
fara felé álljon.
Fúrjuk át a jelölt furatokat, továbbá fúrjunk az árboc tetején és alján 1-1db 12 mmes furatot a kábelnek és a csatlakozóknak. Rögzítsük a szélmérő fejet a mellékelt
M5X20 méretű rozsdamentes csavarral, húzzuk meg az anyát.
A műszer moduljain a következő CAN BUS csatlakozók találhatóak:
Windwiser 120 B központi egység: CAN BUS papa - CAN BUS mama
Windwiser 120 H szélmérő fej: CAN BUS papa
A szett összekötő kábelein a következő csatlakozók találhatóak:
1 db 2 m hosszúságú tápkábel: CAN BUS mama
1 db 20 m hosszúságú összekötő kábel: CAN BUS papa - CAN BUS mama
Méretre gyártott kábelszett esetén a következő kábelek találhatóak a csomagban:
1 db 2 m hosszúságú tápkábel: CAN BUS mama
1 db összekötő kábel a kijelzőtől az árboctalpig: CAN BUS papa - CAN BUS mama
1 db összekötő kábel az árboctalptól az árboccsúcsig: CAN BUS papa - CAN BUS mama

Fűzzük be a kábelt az árbocba úgy, hogy a felhúzó köteleket megfeszítjük, így nem
tekeredik majd a kábel a kötelekre. A kábel szélmérő felőli végét rögzítsük
kábelkötegelővel az árboctetejéhez, hogy a kábel saját súlyát ne a csatlakozó tartsa.
Ha kész a fej felszerelése, csatlakoztassuk azt az összekötő kábelhez. A kábel
árboctalp felőli végét fűzzük végig a hajóban, egészen a központi egységig.
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A felszerelés végén, az első bekapcsoláskor ellenőrizzük, hogy a szélmérő valóban 0°
értéket mutat-e szembeszél esetén. Amennyiben az AWA értéke nem 0° szembeszél
esetén, úgy a kalibrációt a „Beállítás és kalibráció – Setup”menüben leírtak szerint
végezhetjük el.

Folytassuk a felszerelést a központi egységgel. Keressük meg a megfelelő helyet a
műszernek, akol a kormányos minden körülmény mellett jól látja. Jelöljük be az M4
csavar és a csatlakozók helyét. A csavarnak fúrjunk 4mm-es furatot, a
csatlakozóknak pedig 12 mm méretűt. A csavar behelyezése és meghúzása előtt
illesszük a mellékelt 4 db tömítő alátétet a hajó és a műszer közé: kettőt a csavar
köré, kettőt pedig a csatlakozóhoz.
A rendszer összekötése a következő:
A tápkábel szabad végét kössük a hajó biztosítéktáblájába a következő módon:
Piros vezeték= pozitív szál (+12V)
Kék vezeték = negatív szál (-12V)
A tápkábel CAN BUS csatlakozó végét csatlakoztassuk a Windwiser 2 központi
egységbe. Csatlakoztassuk a 20 méter hosszúságú összekötő kábelt lenti végét a
központi egység szabad csatlakozójába. Amennyiben több modulunk is van
(árbockijelző, illetve mélységmérő), ezeket is fűzzük a rendszerbe. Ha az összes
modult felfűztük, adjunk tápfeszültséget a rendszernek. A modulok automatikusan
bekapcsolódnak.
Ha használat során valamelyik modult ki kell iktatni a rendszerből, akkor a
szabad kábelvégek összedughatóak.
Vigyázzunk! A csatlakozókat csak egy állásban lehet csatlakoztatni!
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3. A műszer előlapja, a kijelzőn található adatok

4. A műszer menürendszerének általános használata
A műszer menürendszerében a négy funkciógombbal tudunk navigálni. A
funkciógombok fölött minden esetben megjelenik a gomb jelentése egy kis piktogram
formájában (lásd 6. fejezet). Amennyiben a gomb fölött egy szimpla logó jelenik
meg, úgy a nyomógomb rövid lenyomásával tudjuk az adott funkciót elérni. Ha a
gomb fölött két piktogramot látunk, vagyis egy dupla logó, úgy a gomb rövid
lenyomása utal a bal piktogramra, és a hosszú lenyomás a jobb oldalira (lásd
még: 6. fejezet)
5. A műszer által kijelzett főoldalak
A készülék 6 oldalon jelenít meg különböző adatokat. Ezek sorrendben: TRI1, TRI2, WIND,
CMPS, BTW, TIME. A bal felső sorban találjuk az aktuális oldal nevét. Az oldalak tetszés
szerint szerkeszthetőek.
1-2. oldal: TRI1 és TRI2 oldalak. Ezek az oldalak tetszőleges adatokat tudnak megjeleníteni a
rendelkezésre állómértilletve számított adatból. Ezek az adatok a következők lehetnek: AWS,
AWA, SOG, HDG, COG, DRI, TWS, TWA, TWD, BTW, VMG, VTW, DTW, DEP. Az oldalak
szerkesztése a második funkciógomb hosszú lenyomásával történik (lásd: 8. fejezet-Oldal
beállítás-Page editor)
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3. oldal: Wind oldal. Látszólagos és valós szélirány vektoros formátumban, illetve további 2
adat numerikus megjelenítése. Az oldalon a két numerikus adat tetszőlegesen választható és
szerkeszthető a page editorban. (lásd: 8. fejezet-Oldal beállítás-Pageeditor ) Választható
adatok: AWS, AWA, SOG, HDG, COG, DRI, TWS, TWA, TWD, BTW, VMG, VTW, DTW, DEP.

4.oldal: HDG (Heading-Compass) oldal. Az oldalon vektoriálisan jelenik meg a műszer
digitális kompasza által mért hajóirány, továbbá 2 választható adatot numerikusan is
megjeleníthetünk. A beállítás jelen esetben is a Page editorban történik. (lásd: 8. fejezetOldal beállítás-Pageeditor ) Választható adatok: AWS, AWA, SOG, HDG, COG, DRI, TWS,
TWA, TWD, BTW, VMG, VTW, DTW, DEP.
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5.oldal: BTW (Bearing To Waypoint) A beállított célhoz képest mutatja hajónk iránybeli
eltérését vektorosan, fokban. A beállítást (nullázást) az F4 funkciógomb rövid lenyomásával
tudjuk elvégezni
. Az oldalon 2 választható adatot numerikusan is megjeleníthetünk. A
beállítás jelen esetben is a Page editorban történik. (lásd: 8. fejezet-Oldal beállításPageeditor ) Választható adatok: AWS, AWA, SOG, HDG, COG, DRI, TWS, TWA, TWD, BTW,
VMG, VTW, DTW, DEP.

6. oldal: TIME. Itt található a pontos idő, a dátum, és a rajtóra. Bekapcsolás után a pontos
idő hozzászinkronizál a GPS műholdak által küldött pontos időhöz. Rajtóra használatát lásd:
8. fejezet.
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6. Gombok használata, jelentései
A gombok jelentése:
-Lap választás (1-6 oldalak elérése)
-Fényerő szabályzás
-Adatmezők forgatása
-Készülék beállítás, kalibrálás, setup menü
-Page editor, oldalak szerkesztése
- Kilépés az adott funkcióból
-Balra-Jobbra-Lefelé léptetés az adott menüben
-Bal alsó-Bal felső-Jobb alsó-Felső adatmező változtatása
-Irányba haladás – Bearing To Waypoint funkció. Lásd: 6. fejezet
-Stopper indítás, leállítás, nullázás Lásd: 8. fejezet

Kettős nyomógomb funkció
A gombokat alap esetben röviden nyomjuk. Ha hosszan nyomjuk, akkor az adott gomb
másodlagos funkcióját érjük el. Példa:
– Röviden nyomva: adatmezők forgatása / hosszan nyomva adatmezők beállítása
(Page editor)
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Fényerő szabályzás: Nyomjuk röviden a
(fényerő szabályzás) gombot. A készülék
kontrasztja 4, a háttérvilágítása pedig 5 fokozatban változik.
A napfény által felforrósodott LCD kijelzők technológiából adódóan a hő hatására
elsötétednek. Ennek kiküszöbölésére a műszer fényerőállítása mellett a kontrasztját is
állíthatjuk. Így az állítás lépései a következők:

1-es
2-es
3-as
4-es
4-es
4-es
4-es
4-es

(alacsony) kontraszt, háttérvilágítás nélkül
(közepes) kontraszt, háttérvilágítás nélkül
(erős) kontraszt, háttérvilágítás nélkül
(nagyon erős) kontraszt, háttérvilágítás nélkül
(nagyon erős) kontraszt, 25%-os háttérvilágítással
(nagyon erős) kontraszt, 50%-os háttérvilágítással
(nagyon erős) kontraszt, 75%-os háttérvilágítással
(nagyon erős) kontraszt, 100%-os háttérvilágítással

A kontrasztállítás lehetősége csak a 2018 szeptemberi vásárlási dátumtól él, a korábban
vásárolt műszerek ezt a funkciót nem tudják.

Adatmezők forgatása: Nyomjuk röviden a
(adatmezők forgatása) gombot. A
készülék 3 adatmezőjeforgásszerűen változik, így mi dönthetjük el, hogy melyik általunk
fontosnak tartott adat legyen felül, nagy számmal kijelezve, és melyik kettő kicsivel.

7. Mért és számított adatok

AWA:(ApparentWindAngle) látszólagos szél iránya fokban.
AWS: (ApparentWindSpeed) látszólagos szél sebessége km/h-ban vagy csomóban.
TWA:(TrueWindAngle) valós szél iránya fokban.
TWS:(TrueWindSpeed) valós szél sebessége km/h-ban vagy csomóban.
TWD: (TrueWind Direction) A földrajzi Északhoz viszonyított szél iránya fokban.
SOG:(Speed Over Ground) a hajó sebessége km/h-ban vagy csomóban. Vigyázat!
Bekapcsolást követő 2 percen belül a sebességmérés valótlan értéket mutat! Ugyanez igaz az
összes olyan adatra, amelynek kiszámításához sebességjelre van szükség (TWA, TWS, VMG,
VMC, TWB, stb.)
COG:(Course over Ground)A hajó haladási iránya fokban, melyet a GPS mér.
HDG: (Heading) A hajó iránya, melyet e műszer digitális kompasz egysége mér
DRI: (Drift) A hajó oldalcsúszása fokban, vagyis a HDG és a COG különbsége.
11.

BTW:(Bearing ToWaypoint) A
gombbal lenullázott irányhoz képest mutatja a hajó
elfordulását akár numerikusan, akár vektorosan. Értéke: +/- 180°, a cél irányába haladáskor
pontosan 0°.
Amikor a hajót egy célpont felé irányítjuk és röviden megnyomjuk a
iránya (BOD) automatikusan a hajó aktuális kompasziránya iránya lesz.

gombot, a célpont

VMG:(VelocityMade Good)A szél felé haladás sebessége, túl éles menetben ez a sebesség
lecsökkenhet, ekkor a hajó túlságosan présel, érdemes ejteni.
VTW:(Velocity To Waypoint) Haladási sebesség a beállított útpont irányába. Amennyiben
nem tudunk a beállított útpont felé haladni, úgy a sebességünknek a cél iránya felé mutató
vetületét számítja és jelzi a műszer
DTW: (Distance To Waypoint) Távolság a beállított útponttól
DEP: (Depth) A hajo alatti víz mélységét mutatja tized méter pontossággal. (A funkció csak
mélységmérővel felszerelt rendszerrel működik.
TIME: A rajtóra állása. Rajt előtt visszaszámlálás, rajt után az azóta eltelt időt mutatja.
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8. Stopper – Rajtóra – Pontos idő
A stopper funkció a menü 6. oldalán jelenik meg, a dátummal és a pontos idővel együtt. A
gombot hosszan nyomva a nevezetes rajtidőket tudjuk beállítani (10-5-4-1-0 perc).
Innentől fog visszaszámolni a műszer a rajtlövésig. A
gomb röviden nyomva a rajtóra
indítására és leállítására szolgál. Leállított esetben, rövid gombnyomásra a rajtóra elindul,
ismételt megnyomásra az idő kimerevedik. A számláló csak hosszú gombnyomás után áll le,
és áll vissza a beállított rajtidőre. Visszaszámlálást követően a műszer előre kezd számolni,
ezzel futott időnket tudjuk mérni.
A legtöbb vitorlás verseny rajtját a GPS-ek által küldött pontos idővel szinkronban indítják,
így a rajtnál érdemes a pontos időt is figyelni.
Sync funkció: Ha a rajtlövés előtt vagy után indítottuk el a stoppert, a következő egész
perckor korrigálhatjuk a hibát. A
gomb lenyomásakor az óra automatikusan a
következő egész perchez ugrik. Ezzel hozzászinkronizálhatjuk a rajtórát a verseny következő
hangjelzéséhez.
A stopper hangját a setup menüben tudjuk beállítani (9. fejezet). A visszaszámlálást rövid
illetve hosszú hangjelzések kísérik az alábbiak szerint:
9. perc

hosszú hangjelzés

8. perc

hosszú hangjelzés

7. perc

hosszú hangjelzés

6. perc

hosszú hangjelzés

5. perc

hosszú hangjelzés

4. perc

hosszú hangjelzés

3. perc

hosszú hangjelzés

2. perc

hosszú hangjelzés

1. perc

hosszú hangjelzés

50. másodperc

hosszú hangjelzés

40. másodperc

hosszú hangjelzés

30. másodperc

hosszú hangjelzés

20. másodperc

hosszú hangjelzés

10. másodperc

hosszú hangjelzés

9. másodperc

rövid hangjelzés

8. másodperc

rövid hangjelzés

7. másodperc

rövid hangjelzés

6. másodperc

rövid hangjelzés

5. másodperc

rövid hangjelzés

4. másodperc

rövid hangjelzés

3. másodperc

rövid hangjelzés

2. másodperc

rövid hangjelzés

1. másodperc

rövid hangjelzés

Rajt

hosszú hangjelzés
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9. Oldal beállítás - Page editor
A Page editorban tudjuk beállítani, hogy az egyes oldalakon milyen mért adatokat jelenítsen
meg a készülék. Tetszés szerint állíthatjuk össze oldalainkat, így a számunkra fontos
adatokat jeleníthetjük meg egy-egy oldalon. Nyomjuk hosszan a
page editor gombot.
Ekkor a következő kép jelenik meg:

Válasszuk ki, hogy mely adatokat szeretnénk kitenni a bal alsó
, a jobb alsó
adatmezőkbe, illetve felülre, a nagy adatmezőbe
. Ha beállítottuk, lépjünk ki az
gombbal. Kilépés után az adatmezők forgatásgombbal
ezeket a kijelzett adatokat tudjuk
forgatni, így változtatható, hogy melyik adat legyen felül, nagy számmal kiírva, és melyik
legyen alul.
A vektoriális oldalon a két numerikus adatot is hasonló módon szerkeszthetjük. Nyomjuk
hosszan a
page editor gombot, és válasszuk ki, hogy mely adatokat szeretnénk kitenni
az alsó
, illetve a felső
adatmezőkbe. Ha beállítottuk, lépjünk ki az
gombbal.
Kilépés után az adatmezők forgatásgombbal
ezeket a kijelzett adatokat tudjuk cserélni,
így változtatható, hogy melyik adat legyen felül, és melyik legyen alul.
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10. Race mode -versenymód

A műszer verseny menüjébe való belépéshez nyomjuk hosszan a
következő kép jelenik meg a kijelzőn:

gombot. Ekkor a

Az oldalon található menüpontok:

Settings
A műszer működéséhez
szükséges beállítások

Layline
Rajtvonal felvétele, és
rajtolási funkciók

Polar
Polárdiagram felvétele és
megtekintése

Waypoints
Útpontok rögzítése

Bluetooth settings
Vezetéknélküli szélmérő
kapcsolat beállításai

Information
Műszerrel kapcsolatos
információk

Az egyes menüpontok között a
és a
gombokkal lépkedhetünk, a funkciókba
pedig a
gombbal léphetünk be. A funkciók részletes leírását a 11; 12; 13; 14; 15-ös
fejezet tárgyalja.
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11. Beállítás és kalibráció - Settings
A készülék által kijelzett mértékegységet, a fejegység kalibrációját, a hangjelzéseket a Setup
menüben tudjuk beállítani. Nyomjuk hosszan a „rotate/setup”
gombot, ekkor előugrika
következő menü:

A
gombokkal lépkedhetünk a menüpontok között, kilépni pedig az
gombbal tudunk.Itt a következő beállításokat végezhetjük el:
-Time offset: Idő kalibráció, ezzel állíthatjuk be, hogy a GMT (GreenwichMean Time) időhöz
képest hány órát térjen el a pontos idő.
- Speed unit: Mértékegység beállítás. Két mértékegység közül választhatunk, km/h vagy
kts. Ilyenkor természetesen a log-ot is megváltoztatja, így kilométerben illetve tengeri
mérföldben mérhetjük a távolságot.
- Head correction:Szélmérőirány (AWA) kalibráció. Ezt felszerelés után kell elvégezni, hogy
a készülék akkor mutasson 0°-ot, amikor a szél pontosan szemből fúj. A beállítást
legegyszerűbben szélcsendben, sima vízen, motorral maximális sebességgel egyenesen
haladva végezhetjük el. Ilyenkor vizsgáljuk meg az AWA értéket. Amennyiben ez nem 0°, úgy
annyit változtassunk a Head correction értéken, amennyi az eltérés. (Tehát -3° esetén +3°ot.)
- Depthcal: A mélységmérő kalibrációja. A mélységmérő szonár mindig a tőle mért
távolságot mutatja. Mivel a mélységmérő a víz vonalától lejjebb kerül beépítésre, célszerű ezt
az értéket korrigálni. A Depthcal funkcióval tudjuk a mélységet 10 centiméteres pontossággal
kalibrálni. Kalibrálhatjuk a mért értéket pozitív irányba (pl.: vízvonalhoz viszonyított
mélység), vagy negatív irányba (pl.: tőkesúly aljához viszonyított mélység).
- Depth alert: Amennyiben a beállított értéknél kisebb vizet mér a mélységmérő, a készülék
riasztást ad. A riasztás mindig a korrigált (Depthcal) vízmélységhez viszonyítva történik.
Riasztás esetén az információs sávban villogni kezd a mélység információ, és rövid,
szaggatott hangot ad a készülék. A hangjelzés kikapcsolható az „Alertsound” menüben.
- Alertsound: A készülék riasztásának a hangját állítja be
- Buttonsound: A készülék nyomógombjainak a hangját állítja be.
- Timersound: A készülék stopperének a hangját állítja be.
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A műszeren megjelenített adatok átlagolása
A műszeren található numerikus és vektoriális adatokat tetszőlegesen tudjuk átlagolni és
megjeleníteni. Az átlagolás és a megjelenítés frissítése a Setup menüben állítható be.

-Value update rate: numerikusan megjelenített értékek frissítési ideje
-Value filtering: a numerikusan megjelenített értékek szűrése, átlagolása
-Gauge update rate: a vektoriálisan megjelenített adatok (AWA, TWA, HDG) frissítési ideje
-Gauge filtering: a vektoriálisan megjelenített adatok (AWA, TWA, HDG) szűrése, átlagolása

Update rate: a beállított értéknek megfelelő időközönként jeleníti meg (frissíti) az adatokat.
Filtering: a beállított értéknek megfelelő mennyiségű adatot átlagol ki.

12. Layline menü
A layline vagyis rajtvonal menü a rajtolás pontos helyét es idejét hivatott jelezni. Az oldalon
egy térkép jelenik meg, rajta a rajtvonal két végével, illetve hajónk helyzetével. Kapcsoljuk
be a funkciót az
gomb segítségével. Menjünk a rajthajóhoz. Ekkor nyomjuk hosszan
az
gombot. Menjünk a rajtvonal másik végéhez, ekkor nyomjuk hosszan a
gombot.
A térképen automatikusan megjelenik a rajtvonal, és a vonalhoz képest a pozíciónk. A
terképen az Észak mindig felfelé mutat. Ezért érdemes a rajtvonalat úgy felvenni, hogy a
rajtvonal nyugati végét az
nyomógombbal, keleti végét pedig a
gombbal
felvenni. Ellentétes esetben a térkép rajtvonallal szemben jeleníti meg hajónkat.
Amennyiben nem szeretnénk a térképet nézni, lehetőségünk van bármelyik főoldalon a
rajtvonaltól való távolság és a rajtvonal felé történő sebesség kijelzésére. Ha a rajtoltatás
funkció aktív, úgy a főoldalakon a BTW a DTW-Distance To Waypoint (Távolság az útponttól),
illetve a VTW-Velocity To Waypoint (Sebesség az útpont felé) numerikusan is olvasható.
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13. Polár

A polárdiagram egy hajó sebességgörbéjét írja le a különböző szélirányokban és
szélsebességeken.
Egy vitorláshajó polárdiagramja már a tervezőasztalon kiszámítható, de valós felvétele
csak lassan és nehézkesen megvalósítható. A polárgörbét azért célszerű ismerni, mert
ennek tudatában el tudjuk dönteni, hogy hajónk a maximumot hozza-e egy adott
versenyen, vagy lassabbak vagyunk az elméleti maximumhoz képest.
A Windwiser2 segítségével képesek vagyunk felvenni a polárgörbéket. Ehhez lépjünk be
a Polar menübe, és az első oldalon indítsuk el a „record”-ot,. Ezalatt a műszer a
következő információkat gyűjti: Egy adott szélirányon (TWA), és az ehhez tartozó valós
szélsebességen (TWS) mi volt a hajó által elért legnagyobb hajósebesség (SOG). Ezt az
információt a műszer aktív record esetén folyamatosan menti, illetve felülírja.
Vitorlázásaink során ez az adat százalékos formában megjelenik. Amennyiben a
maximumot hozza hajónk, az érték 100% lesz. Ha lassabbak vagyunk ennél, a
százalékos érték arányosan kisebb.
A record leállítása a stop gomb
lenyomásával történik. Ilyenkor a műszer
megkérdezi tőlünk, hogy elmentsük-e a felvételt. Csak akkor mentsük el a recordot, ha a
polár felvétele közben tisztán széllel haladtunk.
Az elmentett értékek áttölthetőek aWindwiser Tools applikációba, és visszamásolhatóak.
Vigyázat! A gépi erővel való hajózás meghamisítja a poláradatokat. Ilyenkor a recordot
le kell állítani, illetve nem szabad elmenteni.
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Az F4 funkciógomb
hosszú lenyomásával további két polár oldalt láthatunk. Ezeken az
oldalakon nézhetjük vissza 20 fokonként illetve 5 csomónként a maximum sebességeinket.
Mivel a műszer kijelzőjén nem jeleníthetőek meg nagy részletességgel a polár értékek,
célszerű azokat a Windwiser Tools alkalmazásba áttölteni.

14. Waypoint-Útpontok
A Waypoint menüben 5 db előre definiált útpontot adhatunk meg, továbbá a rajtvonal
két végpontját. A műszer kijelzi a cél távolságát km-ben vagy mérföldben, és az iránytól
való +/- eltérést fokban. A főoldalakon ezek az adatok numerikusan is megjeleníthetőek:
BTW-Bearing To Waypoint (eltérés az útpont irányától), DTW-Distance To Waypoint
(Távolság az útponttól), VTW-Velocity To Waypoint (Sebesség az útpont felé).

Útpont beállítása: Nyomjuk hosszan a
gombot, ekkor a következő oldal
látható. A
gombokkal választhatjuk ki a megfelelő betűt vagy számot. A
gombbal válthatunk karaktert. A
hosszú lenyomásakor a kurzor egész sort
ugrik. Az útpont elmentése a
gomb lenyomásával történik.
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Útpontra navigálás: A
gombokkal válasszuk ki azt az útpontot,
melyre navigálni szeretnénk, majd nyomjuk röviden a
gombot Ilyenkor a
műszer a Waypoint oldalon is látjatjuk a távolságot és az eltérést fokban, de a
főoldalon is megjeleníthető (BTW, DTW, VTW).
Amennyiben egy célirányra szeretnénk navigálni, úgy válasszuk a Waypoint
oldalon a BTW-re történő navigálást. A műszer egy beállított célhoz képest mutatja
hajónk iránybeli eltérését vektorosan, fokban. A beállítást (nullázást) a főoldalon az F4
funkciógomb rövid lenyomásával tudjuk elvégezni
. Ilyenkor „Célpont távolságát” és
„Célpont felé történő sebességet” nem mutat a műszer, hiszen csak egy adott irányra navigál
bennünket

15. Bluetooth funkciók

A Windwiser 2 szélmérőben két Bluetooth modul is található. A Bluetooth Low Energy
4-es szabványú bluetooth modullal tudunk vezeték nélküli szélmérőhöz csatlakozni. A
Bluetooth szabvány 2-es verziójú modulja segítségével tudjuk műszerünk firmwarejét frissíteni, illetve evvel a modullal tudjuk a mért adatokat továbbítani a Windwiser
Tools applikációra, vagy akár az Iregatta nevű taktikai programra.
15.1 Csatlakozás a vezeték nélküli szélmérőhöz
A Bluetooth menüpontban tudunk a Windwiser vezetéknélküli szélmérőjéhez
kapcsolódni. Amennyiben a Windwiser2 műszer Bluetooth szélmérőt érzékel, azt
kilistázza az alábbi oldalon. Hozzákapcsolódni a
gombbal tudunk. Amennyiben a
BLE Auto Connect funkciót is aktiváljuk, bekapcsolás után a műszer automatikusan a
Bluetooth szélmérőhöz kapcsolódik. Vigyázat, a vezetékes szélmérővel való kapcsolat
felülbírálja a Bluetooth szélmérővel való kapcsolatot.
15.2 Csatlakozás Iregattához
A Windwiser 2 Bluetooth modulja rendszerünk mért adatait (AWA és AWS) alakítja
szabványos NMEA 0183 jelfolyammá, és Bluetooth modulján keresztül kisugározza. A jel egy
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Bluetooth csatornán jelenik meg, melyet Android operációs rendszerrel ellátott
készülékekkel vételezhetünk. Bekapcsolás után a Windwiser2 az adatokat folyamatosan
sugározza, így elég a mobil applikációt beállítani.
Az applikáció beállítása:

Töltsük le aAndroid operációs rendszerű mobiltelefonunkra vagy tabletünkre az
Iregatta nevű alkazmazást. Kapcsoljuk be a telefonunk vagy tabletünk Bluetooth
egységét. Csatlakoztassuk Windwiser készülékünket. Jelszót a készülék nem kér.
Nyissuk meg az Iregatta alkalmazást. Az alkalmazáson belül keressük meg a
Beállítások/Settings menüpontot.
Állítsuk be a következőket:
Choose Instrument data source: Bluetooth NMEA
Choose Bluetooth Instrument input: WindW2-xxxx
Ignore

NMEA

checksum:

ON

A beállításokból kilépve az alkalmazás automatikusan működik. Amennyiben mégsem,
indítsuk újra az alkalmazást. A készülék a Windwiser műszerünkből érkező
széladatokat vételezi, megjeleníti. Amennyiben a mobil készülékünk GPS egységét is
bekapcsoljuk, az alkalmazás kiszámolja a valós szél sebességét, irányát, numerikusan
és vektoriálisan megjeleníti azokat. Ezen kívül képes a program térképes
megjelenítésre, vagy akár polárdiagram rajzolásra is.

16. A műszer programjának (firmware-jének) frissítése
A műszerben található programot (firmware) Bluetooth alkalmazáson keresztül frissíthetjük.
Android operációs rendszerű mobiltelefonnal töltsük le a Play Áruházból a WindwiserTools
nevű ingyenes alkalmazást, majd telepítsük fel. Telepítés közben engedélyeznünk kell a
telefon Bluetooth moduljához, és a telefonon található fájlokhoz való hozzáférést.
Nyissuk meg az alkalmazást. Amennyiben bekapcsolás után az alkalmazás „kulcsot” kér,
nyomjuk a „kihagyás” gombot.
Ezután az alkalmazás kilistázza a közelben található bluetooth eszközöket. Válasszuk ki a
saját Windwiser eszközünket, melynek neve: WindW2-xxxx

Az alkalmazásban a következő gombokat találjuk:



Frissítés
Polárdiagram
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A firmware frissítés menete:
-Töltsük le a mobiltelefonunkra/tabletünkre a kívánt firmware-t a windwiser.eu/firmware
oldalról
-Az alkalmazásban nyomjuk meg a Frissítés gombot
-A legördülő menüben válasszuk ki a letöltött firmware-t
-A frissítés megkezdődik. Ezalatt a Windwiser képernyőjén felvillanó vonalak láthatóak, ez
normális jelenség
-a frissítés időtartama kb. 2 perc. Ne lépjünk ki az alkalmazásból, és ne távolodjunk el a
mobil eszközünkkel a Windwisertől.

17. Kiegészítő modulok
A műszerhez a következő kiegészítő modulokat árusítjuk
12/1. Windwiser 120 D mélységmérő modul a hozzá tartozó szonárral.

A Windwiser 120 D mélységmérő modul szonárja segítségével ultrahangot bocsát a vízbe,
mely a fenékről visszaverődve és feldolgozva megmutatja hajónk alatt lévő mélységet. Az
eszköz 0,5-50 méteres mélységig működik. A modul könnyedén a meglévő rendszerünkhöz
csatlakoztatható. A mélységmérő szonár a hajótestbe ragasztható, így a hajótest daruzása
és fúrása nélkül installálható. Vigyázat! A hajótestbe ragasztott mélységmérő modul nem
működik
szendvicsszerkezetes
hajóknál,
csak
tömör
laminálású
hajótestnél.
Szendvicsszerkezetes hajók esetében a hajótest átfúrása szükséges, és csak direkt
sugárzású szonár használható.
A mélységmérő modul a műszer CAN-buszára kapcsolódik, úgy mint a szélmérő. Iktassuk a
CAN-busz láncba a mélységmérő jeladót, és csatlakoztassuk hozzá a szonárt. A szonár a
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mélységet önmaga és a víz alatt található talaj között méri. Célszerű a szonárt a kiel
aljához, vagy a vízvonalhoz kalibrálni (lásd 11. menüpont-Settings)

12/2. Windwiser 120 W wifi modul

A Windwiser 120 W Wifi modul a készülék CAN kommunikációs rendszerébe egyszerűen
beilleszthető egység. Lényege, hogy a mért adatokat szabványos Wifi jellé alakítja, és
kisugározza NMEA0183 üzenet formájában. A jelet mobil készülékkel vagy tablettel
vételezhetjük, és Android illetve IoS alkalmazás segítségével megjeleníthetjük. A hajónk
adatait az alkalmazások elmentik, így azok a későbbiekben visszanézhetőek. Az alkalmazások
képesek megjeleníteni akár hajónk polárdiagramját is.
Az egységet azoknak ajánljuk, akik a műszer által mért jelet Wifi szabvány segítségével
szeretnék továbbítani mobil applikaciókra, pl Iregattára, vagy Sailtracker nevű programba.
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18. Műszaki adatok
Windwiser 2 központi egység
Külső méret: 140x140x35 mm
A kijelző mérete és típusa: 80x100 mm LCD
Feszültség és áramigény: 12V @ 300 mA (max)
Világítás: Fehér LCD háttér piros gombokkal
Vízállósági besorolása: IP67
Anyaga: UV álló ABS műanyag (fekete műszerek) / kemény PVC (szürke és fehér műszerek)
Windwiser 2 szélmérő
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19. Figyelmeztetés

A készülék egy navigációt és vitorlázást segítő műszer. Minden esetben a kapitány
felelőssége a körülmények folyamatos figyelése, értékelése, ezért a készülék nem
helyettesíti a kapitányt. A gyártó nem képes felügyelni a műszer mindenkori helyes
használatát, így a készülék használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

Jó szelet!
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