Installatiehandleiding
Capi2 – Navigatielichtbord

© 2006 Capi2 BV
Alle rechten voorbehouden.
De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch),
zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Capi2 BV.

Conformiteitsverklaring

Fabrikant:

Capi2
Spegelt 29
5674 CE Nuenen
Nederland

verklaart hierbij dat de producten in deze handleiding voldoen aan de bepalingen van
de:
• EG/EMC-richtlijn 89/336/EEG
• ISO 10133 Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Gelijkstroominstallaties met
extra lage spanning
De volgende norm is toegepast: IEC 60533 ‘Elektrische en elektronische installaties
aan boord van schepen - Elektromagnetische compatibiliteit’ met de volgende
geharmoniseerde normen:
• EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11 en EN 61000-4-16
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1. Inleiding
De Capi2

Kenmerken

Over deze handleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop
van het navigatielichtbord voor uw schip.
Het systeem wordt geleverd als set en
dient in overeenstemming met de CEnorm gemonteerd te worden. Het is
daarom van groot belang deze
installatie-instructies zorgvuldig op te
volgen.
Het navigatielichtbord vormt een
integraal onderdeel van het Capi2
railsysteem.

Ingebouwde voorzieningen:
• Een elektronische zekering: De
zekering kan met de
schakeldrukknop gereset worden.
• Alle waarschuwingen zijn zowel
zichtbaar als hoorbaar.
• Een waarschuwingsfunctie voor
kapotte (navigatie-)lichten en kabels.
• Een waarschuwingsfunctie in geval
van overbelasting. De belasting
wordt automatisch uitgeschakeld.
• Waarschuwingsfunctie voor
laagspanning. De belasting wordt
automatisch uitgeschakeld.
• Een instelbare achtergrondverlichting
in het schakelpaneel.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de
installatie en bediening van het Capi2
navigatielichtbord. Bestudeer deze
handleiding voor gebruik of bediening
van het product zorgvuldig. Neem in
geval van twijfel over een procedure
contact op met uw dealer.

Algemeen

Modificaties

Neem alle veiligheidsvoorschriften in
acht. Gebruik dit product alleen voor het
daartoe bestemde doel. Neem
onmiddellijk contact op met uw dealer
als er tijdens het gebruik van dit product
een mogelijk gevaarlijke situatie
ontstaat.

Modificaties aan het product zijn niet
toegestaan.

Service en technische
ondersteuning

2. Veiligheid
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Neem contact op met uw plaatselijke
dealer als u informatie zoekt over
specifieke instellingen, onderhoud of
reparaties.

3. Navigatielichtbord
Overzicht van het navigatielichtbord
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Boeglamp (groen)
Boeglamp (rood)
Achterstevenlamp (geel)
Motorlamp (geel)
Ankerlamp (geel)
Combinatielamp (geel)

L5
L6
L5
L4

L4
L3
L3

L2

L2 L1

L1
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Installatie van het navigatielichtbord
O
20 mm

1. Verwijder de afdekplaat van het
navigatielichtbord
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2. Voer de bedrading door een gat met
een doorsnee van 20 mm.
3. Voer de bedrading door het
achterpaneel.

4. Monteer het achterpaneel op een
geschikte ondergrond.

Bus
GND

Bus
Violet
Black

4. Sluit de bedrading aan op de
afdekplaat van het navigatielichtbord
(motorboot).

GND

Violet
Black

5. Sluit de bedrading aan op de
afdekplaat van het navigatielichtbord
(zeilboot).

7. Plaats de voorkant terug.
8. Sluit de paarse en zwarte bedrading
aan op dezelfde connectoren op het
schakelbord.
Of: Sluit de paarse en zwarte
bedrading aan op een
verbindingsstuk.
Paars op +
Zwart op –.
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Configuratie van het navigatielichtbord
2 sec

C1
L0
4x

Op het schakelpaneel:
1. Druk gedurende twee seconden op
de + en de –.
Op de display verschijnt C1.
2. Druk twee maal op +.
Op de display verschijnt L0.
Opmerking:
Als de lamp al op een koppelstuk is
aangesloten, dienen de kabels eerst van
dit koppelstuk losgehaald te worden.
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L1
L1
3. Druk op – om een navigatielamp te
selecteren.
Op de display verschijnt L1, L2, L3,
L4, L5 of L6.
4. Sluit de lamp aan op het koppelstuk.
De zoemer geeft een signaal af.

#

5. Druk kort op de gewenste
schakelknop.
De display wordt uitgeschakeld. De
zoemer stopt.
6. Herhaal deze procedure voor de
overige navigatielampen.

De configuratie opslaan
Elke configuratie dient afzonderlijk
opgeslagen te worden. Schakel hiertoe
na voltooiing van een specifieke
configuratie het paneel met de
drukknoppen uit en weer in.

4. Wereldwijde garantie
Algemeen

Productgarantie

Beperkingen

De garantievoorwaarden van Capi2
hebben geen invloed op de wettelijke
rechten van de klant.
Om ervoor te zorgen dat de apparatuur
naar behoren werkt, raden wij u aan om
de installatie- en
bedieningshandleidingen zorgvuldig door
te lezen. Besteed met name aandacht
aan de veiligheidsinstructies.

Capi2 garandeert de kwaliteit van de
materialen en de uitvoering van elk
nieuw product, ofwel gedurende 12
maanden vanaf het moment van levering
aan de eindgebruiker, ofwel 18 maanden
vanaf het moment van verzending –
welke optie het eerste afloopt.
Gedurende de garantieperiode zal Capi2
of haar vertegenwoordiger onderdelen
die defecten vertonen in materiaal of
uitvoering repareren of vervangen.
De garantie dekt onderdelen en arbeid
ten aanzien van reparaties uitgevoerd
onder deze garantie, zoals hierboven
beschreven, op voorwaarde dat de
onderdelen op eigen kosten naar Capi2
of haar vertegenwoordiger zijn
teruggestuurd.

Deze garantie dekt geen apparatuur die
blootgesteld is aan schade, misbruik,
vervoersschade, corrosie, onbevoegd
onderhoud, of waarvan de
serienummers zijn gewijzigd en/of
verplaatst.
De garantie dekt geen routineinspecties, zeeproeven, enz.
Capi2 dekt geen schade veroorzaakt
aan of door andere apparatuur.
De Capi2 garantie dekt geen verschillen
in verkrijgbaar materiaal of materiaal dat
op internet of in de documentatie wordt
afgebeeld.
Vergoedingen van reiskosten en –tijden
bovenop hetgeen onder deze garantie
valt, dient vooraf schriftelijk goedgekeurd
te zijn.
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Geldigverklaring van garantie

Verkrijgen van garantieservice

Aansprakelijkheid

Om de garantie geldig te verklaren, dient
de klant de garantieregistratie in te
vullen en binnen 5 werkdagen per post
of e-mail aan Capi2 op te sturen. De
garantieregistratie is opgenomen in de
handleiding en is ook te vinden op de
klantondersteuningspagina van
www.capi2.com.

Neem in geval van garantieservice
contact op met een vertegenwoordiger
van Capi2 of Capi2 zelf
(www.capi2.com).
Bij het verzoek om garantie dient men
een aankoopbewijs te kunnen
overleggen, met daarop de datum van
de aankoop, de plaats van aankoop, en
het serienummer.
Afhankelijk van bepaalde beperkingen
(zie Beperkingen), zal het onderdeel
gerepareerd of vervangen worden en
kosteloos naar de klant verzonden
worden.

Voor zover in overeenstemming met
landelijke en plaatselijke wetgevingen is
Capi2 niet aansprakelijk voor
bijkomende, speciale of gevolgschade.
Deze garantie heeft expliciet alleen
betrekking op de voorwaarden die hierin
vermeld zijn. Geen enkele andere
garanties, waaronder, zonder beperking,
alle handelsgaranties zullen bindend zijn
voor Capi2.
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5. Bijlage
Reserve-onderdelen

1

1

2

3
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Nummer
1
2
3
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Artikelomschrijving
Frame 21 toetsen / Navigatielicht
Navigatielichtbord zeilboot
Navigatielichtbord motorboot

Artikelnummer
FPB21NL-0
NLS12V-0
NLM12V-0



Postzegel

Technische Dienst
Capi2 BV
Spegelt 29
5674 CE Nuenen
Nederland


Naam eigenaar:_____________________________

Aankoopdatum: dd/mm/jj ____________________

Postadres: _________________________________

Serienummer: ____________________________

_________________________________________

Naam dealer: _____________________________

_________________________________________

Adres: __________________________________

Telefoon: __________________________________

________________________________________

E-mailadres: _______________________________

________________________________________

NB: Capi2 gebruikt deze gegevens voor de
geldigverklaring van de garantie en het versturen van
informatie
De gegevens zullen niet aan andere bedrijven
bekendgemaakt worden.

Geïnstalleerd door: ________________________

 Ik wens geen informatie te ontvangen over nieuwe
producten van Capi2.

Type boot: _______________________________

Installatiedatum: dd/mm/jj ___________________

Capi2 BV
Spegelt 29
5674 CE NUENEN
Nederland
Telefoon: +31 40 284 7001
Fax: +31 40 283 4101
www.capi2.com
info@capi2.com

