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Når du leser denne håndboken vennligst ta hensyn til advarsler.  Merket med advarseltrekant vises til venstre. Dette er viktige beskjeder, installasjon og bruk av produktet 

MERKNADER

Dette utstyret må være installert i samsvar med instruksjonene gitt i denne manualen. 

em-trak B350 er et navigasjonshjelpemiddel og må ikke brukes som grunnlag for å gi nøyaktig navigasjonsinformasjon. AIS er ikke en erstatning for årvåken menneskelige 
utsiktspunkter og andre navigasjonshjelpemidler som radar. Ytelsen til B350 kan bli alvorlig svekket hvis den ikke installeres som beskrevet i bruksanvisningen, eller på 
grunn av andre faktorer som vær og/eller nærliggende sendeutstyr. Kompatibilitet med andre systemer kan variere og er avhengig av tredjeparts systemer å gjenkjenne 
standard utganger fra B350. em-trak forbeholder seg retten til å oppdatere og endre disse spesi�kasjonene når som helst og uten forvarsel. 
 Ikke installer dette utstyret i en brannfarlig atmosfære som f.eks. i et motorrom eller i nærheten av drivsto�tanker. 

SIKKERHETSADVARSLER

Posisjonskilde 
Alle maritime Automatisk Identi�kasjon Systemer (AIS) utnytter satellittbasert system som Global Positioning Satellite (GPS) nettverk. Nøyaktigheten til en GPS posisjon er 
variabel og påvirkes av faktorer som antenneplassering, hvor mange satellitter brukes til å bestemme en posisjon og hvor lenge satellittinformasjon har blitt mottatt. B350 
har innebygget GPS mottaker og den vil i de �este tilfeller virke, hvis ikke må ekstern antenne kobles til. 

GENERELL MERKNADER 

Sikker avstand fra kompasset på denne enheten er 0,2 m eller større for 0,3° avvik. 

SIKKER AVSTAND TIL KOMPASS. 

AISen har innebygget VHF sender og genererer og utstråler elektromagnetisk radiofrekvensenergi. 
Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjonene i denne manualen. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i personskade og / eller i AIS funksjonsfeil. 
Forsiktig: Bruk aldri AISen med mindre den er koblet til en VHF-antenne. 
For å maksimere ytelse og minimere menneskelig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk energien, må du sørge for at antennen er montert minst 1,5 meter fra 
AISen og er koblet til AISen før strømmen er satt på. Systemet har en Maksimal Tillatt Eksponering (MPE) radius på 1.5m. Dette har vært bestemt på forhånd og forutsetter 
maksimal e�ekt fra AISen ved å bruke antenner med en maksimal gevinst på 3dBi. Antennen bør monteres 3,5 m over dekk for å møte RF eksponeringskrav. 

Høyere «gain» antenner vil kreve en større MPE radius. Ikke bruk enheten når noen er innenfor MPE radius på antennen (med mindre den er skjermet fra antenneområdet 
med en jordet metallisk barriere). Antennen bør ikke være sammenkoblet eller drives i forbindelse med andre senderantenner. Den nødvendige antenneimpedansen er 
50 ohm. 

RF UTSTRÅLING 
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GARANTI 

VERSJON AV DENNE MANUALEN 

Dette produktet leveres med standard garanti som de�nert i den medfølgende 
garantiinformasjonen. 
Ethvert forsøk på å tukle med eller skade dette produktet vil gjøre at garantien er 
ugyldig. 
Deponering av dette produktet og emballasjen 
Kast AISen i samsvar med det europeiske WEEE-direktivet eller med gjeldende 
lokale forskrifter for deponering av elektrisk utstyr. Alt er gjort for å sikre at 
emballasjen for dette produktet er resirkulerbart. Vennligst kvitt deg med 
emballasjen på en miljøvennlig måte. 

AISen kan oppgraderes fra tid til annen og fremtidige versjoner av AISen vil derfor 
ikke samsvare nøyaktig med denne manualen. Informasjonen i denne manualen 
kan endres uten forvarsel. Produsenten av dette produktet fraskriver seg ethvert 
ansvar for følger av utelatelser eller unøyaktigheter i denne manualen og eventue-
lle andre dokumentasjoner som følger med dette produktet.

SAMSVARSERKLÆRING 

Produsenten av dette produktet erklærer at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende krav og andre bestemmelser i R & TTE-direktivet 1995/5/EC. 
Produktet er CE-merket, teknisk kontrollorgan nummer og varselsymbolet som 
kreves av R & TTEdirektivet. 
Produktet er beregnet for salg i følgende medlemsland: Storbritannia, Frankrike, 
Spania, Sverige, Østerrike, Nederland, Portugal, Danmark, Norge, Belgia, Italia, 
Finland, Irland,Luxembourg, Tyskland, Tsjekkia. 

FCC MERKE

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital 
enhet, i 
henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig 
beskyttelse 
mot skadelig interferens i en installasjon. Dette utstyret genererer og utstråler 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruks-
jonene, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. 
Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende 
to betingelser:  
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og  
(2) denne enheten tåler enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift. 
Endringer eller modi�kasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er 
ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. 
Denne AISen overholder den kanadiske ICES-003. 

ELEMENTER SOM INNGÅR I PRODUKTET 

OM DIN KLASSE B AIS

2.1 Om AIS 
Det maritime «Automatisk Identi�kasjon System» (AIS) er et plassering og fartøy 
informasjon rapporteringssystem. Den tillater fartøy utstyrt med AISen til automa-
tisk og dynamisk å dele og regelmessig oppdatere sin posisjon, fart, kurs og annen 
informasjon som for eksempel fartøyets identitet med tilsvarende utstyrte fartøyer. 
Posisjonen er hentet fra «Global Positioning System» (GPS) og kommunikasjonen 
mellom fartøyene er sendt med svært høye digitale frekvenser (VHF). 
Det �nnes en rekke typer av AIS enheter som følger: 
• Klasse A AIS. Disse ligner på klasse B AIS, men er designet for å være utstyrt til 
store fartøy som lasteskip og store passasjerskip. Klasse A AIS overfører med en 
høyere VHF signale�ekt enn klasse B AIS, og kan derfor mottas av andre fartøy på 
lenger avstand, og sender også oftere. Klasse A AIS er obligatorisk på alle fartøyer 
over 300 bruttotonn i internasjonal fart, og visse typer passasjerskip under SOLAS 
mandat. 
• Klasse B AIS. Som ligner på klasse A AIS på mange måter, men har normalt lavere 

kostnader på grunn av mindre strenge krav til ytelse. Klasse B AIS sender på en 
lavere e�ekt og rapporter ikke så ofte som en klasse A AIS. 
• AIS basestasjoner. AIS basestasjoner benyttes av tra�kkovervåkningssentraler for 
å overvåke og kontrollere sendingene av AIS mål. 
• Hjelpemidler til navigasjon (Aton) sender. AtoNs er en sender montert på bøyer 
eller andre farer for skipsfarten, som overfører informasjon om hvor de be�nner 
seg til de omkringliggende fartøyer. 
• AIS mottakere. AIS mottakere vil vanligvis motta sendinger fra klasse A AIS, klasse 
B AIS, AtoNs og AIS basestasjoner, men ikke overføre noen opplysninger om 
fartøyet som den er installert på. 
em-Trak B100 er en klasse B AIS.
2.1 Statiske og dynamiske fartøysdata
Det er to kategorier av informasjon som overføres av en AIS: statiske og dynamis-
ke data. Fartøyets dynamiske data, som omfatter plassering, fart over grunnen 
(SOG) og kurs over grunn (COG), beregnes automatisk ved hjelp av den innebygde 
GPS-mottakeren.

Statiske data er informasjon om fartøy som må programmeres inn i AISen.
 
Dette inkluderer: 
• Maritime Mobile Service Identity (MMSI) 
• fartøyets navn 
• fartøyets kallesignal (hvis tilgjengelig) 
• Fartøys type 
• Fartøyets dimensjoner

I de �este land vil bruken av AISen være inkludert under fartøyets VHF lisens 
bestemmelser. Fartøyet som skal montere AIS-enheten må derfor ha en gyldig 
VHF radiotelefon lisens som viser AIS-systemet, fartøy Kallesignal og MMSI 
nummer.
Et MMSI nummer er nødvendig for at AIS skal sende. Vennligst ta kontakt med 
forhandler for mer informasjon.

2.1 Viktig informasjon for kunder i USA 
3  ADVARSEL: Det er et brudd på reglene til Federal Communications Commission 
at bruker får legge inn MMSI og kon�gurere AISen. Skal AIS benyttes i Amrikanske 
farvann må du som bruker kunne dokumentere at AISen er installert og program-
mert av en godkjent radioforhandler.     



Elementer som følger med i esken: 

     Supportverktøy CD 
     CD-en som følger med pakken inneholder følgende: 
• B350 programvare verktøy som er nødvendig for å kon�gurere AISen. Vennligst 
se avsnitt 4 for detaljer om kon�gurasjonsprosessen og hvordan du bruker B350 
verktøyet. 
• USB-drivere trengs for å koble til AISen via USB. 
• Alternative språkversjoner av denne produktmanualen. 
• Annen programvare kan være inkludert på CD, avhengig av hvilken versjon av 
produktet du har kjøpt. For detaljer om AIS søknad Software, vennligst kontakt din 
lokale forhandler via detaljene trykt på baksiden av denne bruksanvisningen.  
     Hurtigstartguide 
• Hurtigstartguiden gir praktiske henvisninger for installasjonsprosessen. 
     Produktmanual
• Dette dokumentet er produktmanualen og bør leses nøye før eventuelle forsøk 
på å installere eller bruke AISen. 
     Festeskruer 
• Fire festeskruer følger med produktet for montering av AISen. Vennligst referer til 
avsnitt 3.2 for detaljer om hvordan montere AISen. 
     Strøm og datakabel 
• Strøm og datakabel kobles til AISen og muliggjør tilkobling av strøm, NMEA0183 
og en ekstern bryter.  
     USB Kabel 
• USB kabelen muliggjør tilkobling via PC for kon�gureringsformål.  
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• Figur 2 viser en oversikt over AISen. Den AISen har en rekke indikatorer som gir 
informasjon til brukeren om status av AISen. Vennligst Se avsnitt 5.5 for mer 
detaljer om indikatorfunksjoner. 

Figur 4  Typisk AIS installasjon 
I tillegg til elementene som følger med AISen, vil følgende elementer være 
nødvendige for installasjonen. 
VHF-antenne 
Tilkobling til en passende VHF-antenne vil være nødvendig for at AISen skal kunne 
fungere. En standard VHF-antenne, som for eksempel den som brukes med VHF 
radioer, vil være tilstrekkelig.. 
 Hvis du velger en AIS-antennesplitter sørg for at den er i stand til drift med en AIS 
mottaker. Noen AIS antenne splittere er designet for å jobbe kun med AISer. 
Vennligst sjekk med din forhandler for å sikre at du kjøper riktig type antennesplit-
ter. 
Antennekabler 
GPS-antennen, som er ekstrautstyr, er utstyrt med en 10 meter kabel. Hvis dette 
ikke er tilstrekkelig til å nå mellom ønsket GPS antenneplassering og AISen trenger 
du en skjøteledning. Vennligst ta kontakt med din forhandler for mer informasjon. 
For referansepluggen til GPS-antenne som er på AISen er TNC hun, og er ment å 
forbinde seg med en TNC han.

Vennligst sjekk at VHF-antennen du har tenkt å bruke, har nok kabel til å nå mellom 
VHF-antennen og AISen. Hvis det ikke er tilstrekkelig, vil du trenge skjøteledning. 
Vennligst ta kontakt med din forhandler for detaljer om egnede produkter. For 
referansepluggen til VHF-antenne som er på AISen er SO239(UHF hun), og er ment 
å forbinde seg med en PL259 kontakt (UHF han). 

Strøm- og datakabler 
AISen leveres med en to meter lang strøm- og datakabel som tilbehør. Hvis du 
trenger lengre kabler for å nå din strømforsyning, må du sørge for at kablene er i 
stand til å levere strøm opp til 2A Peak og 200mA i gjennomsnitt.

Figur 2 AIS oversikt Elektriske tilkoblinger 
AIS mottaker har følgende elektriske tilkoblinger: 
• Strømforsyning 
• To uavhengige NMEA0183 data porter for tilkobling til kartplottere og annet 
NMEA0183 kompatibelt utstyr 
• USB for tilkobling til PC
• Ekstern bryterinngang 
• NMEA2000 port for tilkobling til NMEA2000 kompatibelt utstyr 
I tillegg er det to andre tilkoblinger for GPS-antenne og VHF-antenne. Figur 3 viser 
en oversikt over de elektriske forbindelser til AIS mottaker.

Figur 3  Elektriske tilkoblinger til AISen 



TRINN 1 - INSTALLERE AISEN

Vær oppmerksom på følgende retningslinjer når du velger plassering for AISen:
 
• AISen må monteres på et sted der det er minst 0,2 m fra et kompass eller andre 
magnetiske enheter. 
• Det bør være tilstrekkelig plass rundt AISen for ruting av kabler. Se Figur 5 for 
detaljer om AISens dimensjoner. 
• Omgivelsestemperaturen rundt AISen bør opprettholdes mellom -10 °C og +55 
°C. 
• AISen bør ikke være plassert i et brennbart område eller farlig atmosfære som i et 
motorrom eller i nærheten av drivsto�tanker. 
• AISen er ikke vanntett, og må ikke utsettes for vann. 
• AISen må installeres i et "under dekk" miljø. 
• AISen kan montere enten vertikalt eller horisontalt. 
• Produktet leveres med �re selvborende skruer for feste av AISen til en passende 
over�ate. Vennligst referer til Figur 5 for veiledning. 
• AISen skal monteres på et sted der indikatorene som gir viktig informasjon om 
status på AISen, er lett synlige. 
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Figur 5  AISens dimensjoner  
Trinn 2 - Installasjon av ekstern GPS-antennen (EKSTERN GPS ANTENNE LEVERES 
SOM OPSJON) 
For montering av ekstern GPS-antennen vil det kreves en Stander 1" – 14 gjenge 
stang. Du bør sørge for at GPS-antennen har god klar utsikt over hele himmelen. 
Det anbefales ikke at GPS antennen er montert opp på en mast der bevegelse av 
fartøyet vil føre til at antennen vil svinge og potensielt redusere nøyaktigheten på 
GPS-posisjonen. 
Ikke monter antennen i direkte bane til en radarsender. 
Før den ti meter lange kabelen festet til GPS antenne, gjennom stangen og skru 
antennen på stang som vist i Figur 6. 
Før fram kabelen til AISen, eventuelt bruk skjøteledninger. Koble kabelen fra GPS 
antennen til GPSkontakten på AISen som vist i Figur 6. 

Figur 6  GPS antenne montering og tilkobling

Trinn 3 - Koble til VHF-antennen 
Før kabelen fra VHF antenne til AISen og koble til VHF-kontakt på AISen som vist i 
Figur 6 . 
En standard VHF-antenne eller AIS antenne bør brukes sammen med AIS 
mottaker. 
Kontakt typen på AISen er PL259/UHF så VHF-antenne antennekabel må ha en slik 
plugg for tilkobling. Hvis kabelen fra antennen ikke har denne type kontakt, 
vennligst kontakt din forhandler for å få en adapter. 
Trinn 4 - Koble til strøm- og datakabel 
En tilbehørskabel følger med produktet for å gi forbindelser til strøm, den 
eksterne bryter og NMEA0183 data port. Kabelen har en plugg i den ene enden 
som skal kobles til kontakten på enheten merket PWR / DATA. Den andre enden av 
kabelen har tolv fargekodete ledninger som er klar for tilkobling. Tabellen 
nedenfor i Figur 8 lister funksjonen til hver fargekodet ledning for referanse.  

Kartplotter 
For å vise mottatt AIS-meldinger fra andre fartøy på din kartplotter, må du koble 
din AIS til din kartplotter. Vennligst henvis til bruksanvisningen som fulgte med 
kartplotter for detaljer om hvordan du skal koble til og kon�gurere kartplotter for 
bruk sammen med AISen. For generell veiledning bør din kartplotter være kon�gu-
rert til å godta NMEA data på 38400 baud (noen ganger referert til som "NMEA HS" 
i plotter kon�gurasjonsmenyen). Du kan også trenge å aktivere visning av AIS mål 
i kartmenyen. 
Alternativt hvis du bruker en NMEA2000-nettverk på båten din er det mulig å koble 
til AIS mottaker til NMEA2000 nettverk via en passende kabel. Vennligst ta kontakt 
med din forhandler for detaljer om NMEA2000 kabler

Tilkobling til PC .
Hvis du velger å bruke en PC med egnet kartprogramvare for å vise mottatte 
AIS-meldinger som andre fartøy, kan dette oppnås ved å koble USB-kontakten på 
enheten til PC via den medfølgende USB-kabelen. 

GPS antennemontering 
Stander 1" – 14 gjenge stang er nødvendig for å montere den medfølgende GPS 
antennen. Vennligst ta kontakt med din forhandler for detaljer om egnede 
produkter.  

3.2 Installasjon 
Før du begynner installasjonen av AISen, må du kontrollere at du har de nødvendi-
ge ekstra elementer som beskrevet i avsnitt 3.1. Det anbefales sterkt at du leser alle 
instruksjonene i denne manualen før installering. 

Hvis du etter å ha lest denne manualen er usikker på noen av installasjonsprosesse-
ne må du kontakte din forhandler for råd. 

De følgende avsnittene forklarer installasjonsprosessen trinnvis for hvert av de 
viktigste elementene i systemet.  



Pin Ledning Beskrivelse Funksjoner 

1 Rød Strøm inn + 

9 Svart Strøm inn - 

Strøm 
forsyningsforbindelse 

11 Grønn Bryter inngang + 

10 Orange Bryter inngang - 

Ekstern bryter 
for tilkobling stille 
modus 

2 USB + 

5 USB D+

6 USB D-

12 USB - 

3 Lilla NMEA0183 port 2 RX + 

4 Gul NMEA0183 port 2 RX - 

NMEA port (4800 baud) 
beregnet for tilknytning
 til andre NMEA0183 
sensorer 

8 Brun NMEA0183 port 1 TX +

7 Blå NMEA0183 port 1 TX - 

Høy hastighet 
NMEA0183 port 
(38 400 baud) beregnet 
for tilkobling til 
kartplottere 

Dataplugg pinne nummer
Vennligst sjekk kabling svært nøye før en setter på strøm til produktet. Feilkobling 
kan resultere i permanent skade. 
Trinn 5 - Koble til en ekstern bryter 
Hvis du trenger en ekstern bryter for å aktivere stille modus, er det mulig å koble en 
vippebryter til AISen. Koble vippebryter mellom lys grønn og oransje ledning som 
vist i Figur 9. Tilkobling av en ekstern bryter for å veksle til stille modus er valgfritt, 
og ikke avgjørende for normal bruk av produktet.

 Du må ikke koble spenning til bryter inngangen da dette kan skade AISen   
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Figur 9  Koble til en ekstern bryter  
Trinn 6 - Koble til NMEA0183 kompatibelt utstyr 
NMEA0183 dataportene gir tilkobling til NMEA0183 kompatibelt utstyr.  
Denne AISen har en høy hastighetsport som sender AIS data på 38400baud, 
(Brun/Blå) og en port som leser data på 4800baud (Fiolett / Gul). Om du har f.eks. et 
GPS-kompass, kan dette kobles til AISen via denne. 
Sørg for at eksternt utstyret er kon�gurert til å bruke riktig overføringshastighet for 
den porten den er koblet til. 

Figur 10  Koble til NMEA0183 dataport 
 
Trinn 7 - Tilkobling til en NMEA2000-nettverk (valgfritt) 
AISen kan kobles til et NMEA2000-nettverk med en passende NMEA2000 
nettverkskabel som er tilgjengelig fra din lokale forhandler. Hvis fartøyet har et 
NMEA2000-nettverk, må du referere til relevant dokumentasjon for NMEA2000 
utstyr. Når du er koblet opp og også med din kartplotter koblet til NMEA2000-net-
tverket, vil du kunne motta AIS mål på din kartplotter. 

Trinn 8 - USB-tilkobling (valgfritt) NB! USB porten er ikke isolert fra inngangsspen
ning til AISen 
AISen leveres med en USB-port for tilkobling til PC. USB-kontakten kan kobles 
direkte til USB-porten på PC via den medfølgende USB-kabelen. For å aktivere 
tilkobling av AISen til en PC trengs USBdrivere, som leveres på produkt-CD, må 
være installert på PC-en. 
Før tilkobling av AIS til en PC må USB-drivere først være installert. For å installere 
driverne 
følger du disse trinnene nedenfor: 

Figur 8  Fargekoding av ledninger i strøm- og datakabel 



1. Sett inn produkt CD-en i PC-en og naviger til USB-drivere mappen. 
2. Dobbelklikk på setup.exe �len for å starte installasjonsprogrammet. 
3. Følg instruksjonene på skjermen for installeringsinstruksjonene for å fullføre 
installasjonen. 
4. Når installert, kan AISen kobles til PCen. USB-driverne vil bli installert automatisk 
og AIS vil vises som en ny COM-port enhet. 
5. Velg AIS COM-port og en overføringshastighet på 38 400 i PC-basert navigasjon 
programvare for å gjøre bruk av AIS data.
Hvis USB-tilkoblingen er fjernet fra PCen under bruk, må du tilbakestille 
tilkoblingen før videre bruk. For å tilbakestille tilkoblingen, koble fra 
strømmen til AIS før du lukker og restarter PC programmer som bruker 
USB-tilkobling. Til slutt kobler du USB-kabelen
Trinn 9 - Koble til en strømforsyning 
Denne AISen krever en 12V / 24V strømforsyning . 
Strømforsyningen skal tilkoblet via en 3A sikring. 
1. Koble den røde ledningen til en 12V eller 24V strømforsyning positive terminal 
via sikring 
2. Koble den sorte ledningen til den negative terminalen.  
Figur 11  Tilkobling av strømforsyning 

EM-TRAK 350 KLASSE B AIS INSTALLASJON 

Inntil AISen er riktig kon�gurert vil den kun motta AIS meldinger. Den vil ikke 
kunne sende AIS meldinger.

SLÅ PÅ AISEN FOR FØRSTE GANG 

Et par sekunder etter at strømmen er satt på til AIS mottaker, vil indikatorene på 
enheten lyse i et mønster avhengig av kon�gurasjonstilstand av enheten. Figur 12 
viser funksjonene til de �re indikatorlysene. 

Indikatorer Funksjon 

Grønn Enheten er slått på og fungerer normalt 

Orange Enheten er i en <sender tidsavbrudd> perioden

Rød Det har oppstått en feil i enheten 

Blå Stille modus er blitt aktivert 
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Figur 12  Indikatorfunksjoner 
Hvis AISen er satt opp korrekt vil den Orange indikatoren lyse inntil B350 har sendt 
data fra enheten. Det kan ta �ere minutter før AISen har fått en GPS-posisjon før 
den sender første melding. 
Hvis AISen ikke er kon�gurert vil den Orange og røde indikatoren lyse inntil 
kon�gurasjonsprosessen er fullført. 
Kon�gurere AIS 
Det er tre mulige måter som en AIS kan kon�gureres på: 

1. Kon�gurasjon skal gjøres av din forhandler eller installatør. 
Hvis AIS mottaker er kon�gurert for deg av din forhandler eller installatør, kan du 
fortsette til avsnitt 5.

For Amerikanske kunder og bruk i USA: Det er et brudd på reglene til Federal 
Communications Commission hvis sluttbrukeren programmerer fartøyets data. 
Fartøyets data må bare programmeres av en kvali�sert installatør. Hvis AIS 
mottaker ikke har vært pre-kon�gurerte for deg henvises det til forhandleren for 
råd om hvordan du kan få AISen kon�gurert av en kvali�sert installatør.

Introduksjon til B350 
Inkludert i CD som følger med produktet er et verktøy som heter «B350». B350 gir 
mulighet til å kon�gurere, overvåke og diagnostisere problemer med AISen. B350 
kan bistå med å sikre at tilfredsstillende GPS blir mottatt, og eventuelt interne 
alarmer blir generert av AISen, som dårlig VHF antennekvalitet eller hvis Strømfor-
syningen er utenfor det akseptable området. B350 kan også brukes til å aktivere 
"silent mode " som deaktiverer AIS sendinger. 
Avsnitt 4.4 inneholder instruksjoner om hvordan du installerer B350. Avsnitt 4.5 
gir instruksjoner om hvordan du kon�gurerer AISen med B350. Ytterligere hjelp 
om hvordan du bruker funksjonene i B350 kan bli funnet i 'Hjelp-menyen i B350 
verktøyet. B350 er utformet for å installeres og brukes med en PC koblet til AISen 
via USB hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

Installasjon B350 sftware 
1. Sett CDen inn i PCen og deretter lokaliser og kjør setup.exe �len på CD og følg 
instruksjonene på skjermen. 
2. Hvis en sikkerhetsadvarsel vises, klikk "Install" for å fortsette med installasjonen. 
3. Når installasjonen er ferdig, vil B350 starte automatisk og start-meny mappen 
og 
snarveien vil bli opprettet for fremtidig bruk. 

 NB! HVIS AIS SKAL BENYTTES I USA, LES DETTE! 

FOR FORHANDLERE 



AISen har �re fargede indikatorer som vist i Figur 14. Tilstanden til indikatorene gir 
informasjon om status for AISen.

Kun for kon�gurasjonsbruk, er det mulig å drive AISen via USB tilkobling. Dette er 
nyttig hvis du ønsker å kon�gurere AISen uten strømforsyning fra fartøyet. AISen 
vil ikke sende data mens den drives av USB. 
Du trenger følgende informasjon for å kon�gurere AIS mottaker: 
• MMSI 
• Fartøysnavn 
• Fartøystype 
• Kallesignal 
• Fartøy dimensjoner og plassering av GPS-antenne installasjon 
For ytterligere hjelp til å kon�gurere AIS mottakeren kan du se i Hjelpe-menyen til 
B350.

Pass på at du angir alle fartøyets data nøyaktig. Unnlatelse av å gjøre dette kan 
resultere i at andre fartøyer ikke klarer å identi�sere fartøyet riktig. Fartøyets MMSI 
kan bare programmeres en gang med proAIS2, vennligst programmere MMSI 
nummer riktig. Hvis du trenger å endre MMSI, vennligst kontakt din forhandler 
som vil sørge for å ha MMSI reset.  

Bruk av AISen 
Når enheten er kon�gurert er den klar til bruk. Hvis andre fartøy har AIS installert 
og er innenfor radiorekkevidde av fartøyet, kan du se deres detaljer vist på en 
kartplotter eller PC. Skipene vil også kunne se fartøyet på sin kartplotter eller PC. 
Det kan ta opptil seks minutter før alle dine detaljer fra fartøyet er synlige for andre. 
Spesi�kke detaljer om hvordan du kon�gurerer kartplotter og gjør bruk av AISens 
funksjoner, vil bli gitt i din kartplottermanual. Hvis du bruker kartlegging program-
vare som kjører på en PC, kan du se instruksjonene som følger med kartplotterpro-
gramvaren for detaljer om hvordan du kon�gurerer den til å vise AIS-informasjon. 

Bryterfunksjonen
 Når du er koblet til AISen så følg instruksjonene i avsnitt 3.2 om ekstern bryter som 
gir mulighet til å sette AISen i "stille modus". I stille modus vil overføring av dine 
egne fartøys data opphøre, mens mottak av andre fartøyets AIS-data fortsetter. Du 
bør bruke stille modus hvis du ikke vil at fartøysdata skal mottas av andre AIS-enhe-
ter. Når stille modus er aktiv vil den blå indikatoren lyse.

 Når stille modus er aktiv vil ikke andre fartøy være i stand til å motta 
fartøy informasjon på deres AIS enheter. Din navigasjonssikkerhet kan 
være svekket som resultat. 

INDIKATORFUNKSJONER 

Grønn indikator bare 
AISen er slått på, har posisjon �x, og har overført minst én skipsinformas-
jonsrapport. Hvis den grønne indikatoren blinker, indikerer dette at 
minnekortet er fullt og datalogging har stoppet.

Rød indikator bare 
AISen har oppdaget en systemfeil. Den sannsynlige årsak til dette er 
beskrevet i feilsøkingsguiden i avsnitt 6.

Orange og blå indikator 
Når bryterfunksjonen er kon�gurert til å aktivere stille modus og bryteren 
har vært aktiv i mer enn to sekunder, vil denne kombinasjonen av 
indikatorer lyse for å vise at senderen er deaktivert.  
Denne tilstanden av indikatorer vil også bli synlig hvis AISen har vært 
kon�gurert for den blå indikatoren for å betegne mottatte AIS meldinger. 
I dette tilfellet vil den blå indikatoren blinke raskt av og på for å vise at 
meldinger er mottatt.

Orange indikator bare 
 AISen er i 'overført tidsavbrudd "-modus. Dette kan være en rekke grunner 
til det: 
 • Enheten er nylig blitt slått på og må ha en posisjon �x før den sender sin 
første skipsinformasjonsrapport. (Denne prosessen kan ta �ere minutter). 
 • Posisjons �xen har gått tapt. AIS mottaker vil forsøke å gjenvinne 
posisjonsbestemmelsen i 30 minutter før den går inn i en feil tilstand. 
 • AIS radiokanalene er eksepsjonelt opptatt, så det er foreløpig ingen 
tilgjengelig tidsluke for overføring. 
 • Enheten har vært i stille modus og etter deaktivering av Stille modus vil 
den Orange indikatoren lyse inntil den første AIS meldingen har blitt sendt  
• AISen har blitt befalt av de lokale myndigheter (via en AIS base stasjon) 
om å opphøre sendinger.   

KONFIGURASJON MED B350 
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SELMAR.COM.PE

Impulsa el avance

Dersom veiledningen som er gitt i tabellen ovenfor ikke hjelper på problemet du 
opplever, vennligst kontakt din lokale forhandler for ytterligere assistanse.

SPESIFIKASJONER 

Problem Mulig årsak og utbedring 

Ingen data blir 
mottatt i kartplotter

• Kontroller at strømforsyningen er riktig tilkoblet. 
• Kontroller at spenningen er 12V eller 24V. 
• Kontroller at forbindelser til kartplotter er riktige.

Parameter Verdier

Dimensjoner 140 x 100 x 42 mm (L x B x H) 

Vekt 250g (Bare AIS) 

GPS mottaker 
(AIS Intern)

50 kanal IEC 61108-1 kompatibel 

Strøm

Ingen indikatorer 
lyser

• Kontroller at spenningen er riktig tilkoblet. 
• Kontroller at spenningen er mellom 9.6V til 31.2V.

Den røde 
Feilindikatoren lyser 

• Enheten er ikke kon�gurert med et gyldig MMSI.  
Sjekk at AISen er riktig kon�gurert med en gyldig 
MMSI.
• VHF-antenne kan være defekt. Sjekk forbindelsen til 
VHF-antennen og at VHF-antennen ikke er skadet.    
• B350 har ikke forbindelse/kontakt med GPS signalet. 
Dersom ikke B350 AIS kan �yttes må utvendig 
ekstern antenne tilkobles. Ekstern antennen er 
ekstrautstyr.  Dersom du har ekstern antenne, sjekk 
forbindelsen til GPS antenne og at GPS antennen ikke 
er skadet.  
• Driftsspenningen er utenfor det tillatte området. 
Sjekk at  
  Spenningen er mellom 9.6V til 31.2V.  
• Hvis ingen av de ovennevnte feilene hjalp på 
tilstanden, kontakt din lokale forhandler.

• Noen eldre kartplottere klarer ikke å behandle 
bestemte klasse B AIS-meldingen som gir fartøyet navn 
(melding 24).  
Det er ikke en feil i din AIS.  
Software oppgraderinger er tilgjengelig for mange 
eldre kartplottere som vil løse dette problemet. 

Mitt MMSI blir 
mottatt av andre 
fartøy, men 
fartøynavnet vises 
ikke på plotter eller 
PC.

DC (9.6V - 31.2V) 
Gjennomsnittlig strømforbruk 170mA ved 12VDC 
Peak strømstyrke 2A 

Elektrisk Interfaces USB
NMEA0183 38.4kBaud utgang
NMEA0183   4.8kBaud Inngang
NMEA2000 LEN=1 
Ekstern bryter 

Kontakter VHF antenne kontakt (SO-239) 
GPS antenne kontakt (TNC) 
USB mini-B 
NMEA2000 standarden kontakt 
12 veis elektrisk inngang / NMEA0183  / ekstern 
bryter 

VHF mottaker Sender x 1
 Mottaker x 2 (En mottaker delt mellom AIS og DSC) 
Frekvens: 156.025 til 162.025 MHz i 25 kHz trinn 

Utgangse�ekt 37dBm ± 1.5 dB 

Kanal båndbredde 25kHz

Kanal Trinn 25kHz

Modulasjon Modes 25kHz GMSK (AIS, TX and RX) 
25kHz AFSK (DSC, bare RX) 

Bit hastighet 9600 b/s ± 50 ppm (GMSK) 
1200 b/s ± 30 ppm (FSK) 

Mottak Følsomhet Bedre enn 107dBm ved 20% PER 
Co-channel 10dB 
Tilstøtende kanal 70dB 
IMD 65dB 
blokkering 84dB 

Miljø Vanntett til IPx7 
Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C 
Testet til IEC 60945 "Beskyttet" kategori

Indikatorer Strøm, Sender tidsavbrudd, feil, status

Operasjons kontroll Enkelt bryter kon�gurerbar til å aktivere stille modus 

em-Trak B350 er et navigasjonshjelpemiddel og må ikke brukes som grunnlag for 
å gi  
nøyaktig navigasjonsinformasjon. AIS er ikke en erstatning for årvåken human 
utkikkspost eller andre navigasjonshjelpemidler som radar. Ytelsen til B350 kan 
være alvorlig svekket hvis det ikke installeres som beskrevet i bruksanvisningen, 
eller på grunn av andre faktorer som vær og eller nærliggende sendeutstyr. 
Kompatibilitet med andre systemer kan variere og er avhengige av tredjeparts 
systemer å gjenkjenne standard utganger fra B350. em-Trak forbeholder seg 
retten til å oppdatere og endre disse spesi�kasjoner når som helst og uten 
forvarsel. 

FEILSØKING 


