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1

INNLEDNING

Først og fremst vil vi takke for at du valgte en fjernkontroll fra Engbo. Engbo sine fjernkontroller er utviklet
for å kunne håndtere Engbo ankervinsjer og thrustere uten å være avhengig av å oppholde seg ved det
fastmonterte panelet.
Kontrollenheten til vinsjene og thrusterne er basert på felles teknologi. Dette gjør det enkelt å manøvrere og
ankre opp båten med en felles fjernkontroll. I tillegg kan Engbo fjernkontroller, kodet opp mot Engbo RCU –
Remote Control Unit, også benyttes til å håndtere vinsjer, thrustere og annet elektrisk utstyr fra andre
leverandører.
Vi ber deg om å studere denne manualen nøye før installasjon og bruk av fjernkontrollen. Dersom du har
spørsmål i forbindelse med installasjon eller bruk, ber vi deg om å kontakte oss, slik at du får maksimal
nytte av din fjernkontroll.
Vennlig hilsen,
Engbo AS, PB 2288 Postterminalen, 3103 Tønsberg, Norway
E-mail: support@engbo.no
Web: www.engbo.no

VIKTIG:
Når fjernkontrollen installeres i båter som er godkjent eller klassisfisert iht. internasjonale eller
spesielle regler, er installatøren ansvarlig for at disse overholdes. Det garanteres ikke at
instruksjonene i denne manualen er i henhold til alle ulike reguleringer og klassifikasjoner. Den
trådløse fjernkontrollen er godkjent for bruk i EU/EFTA (CE) eller USA/Canada (FCC). For andre
land, vennligst kontakt lokale myndigheter.
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1.1

Trådløs fjernkontroll - generell info
Sprut-tett.
Kan betjene opptil to thrustere, baug og akter, samt to vinsjer.
Kan betjene baug- og akterthruster samtidig i motsatt retning ved å trykke bryterne i senter.
Rekkevidde: 30 m under normale forhold.
Smalbånd radio system med toveis kommunikasjon mellom kontrollenheten og fjernstyringen som
garanterer sikker overførng av radiosignalene.
Alle fjernkontroller kommuniserer med mottakeren med unik kode.
Anti–skli ”strips” på baksiden.
Holder for fast montasje er inkudert.
Snor for feste / sikring rundt håndledd eller hals med sikkerhetslås som åpner ved overbelastning.
Normal levetid for batterier, > 2 år.
Varsellampe som indikerer lavt spenningsnivå på vinsj- eller thruster
motor.
Alle Engbo fjernkontroller leveres med antenne.
Monter antenne i mottaker enheten hvis den ikke allerede er montert.

For å sikre lang levetid for fjernkontrollens batterier, vil den slå seg av automatisk
5 min. etter at den sist ble brukt. Deaktivering vil varsles med to korte lydsignaler samt blink i ”POWER”
indikatoren. Ved å holde inne en av bryterne i 1,5 sek. vil fjernkontrollen aktiveres. Når fjernkontrollen er
aktivert er den klar til bruk, og vil umiddelbart starte vinsj eller thruster når en av bryterne trykkes inn og vil
holdes i gang så lenge bryteren holdes inne.

1.2

Bruksanvisning for 12-47023

Trådløs fjernkontroll for en thruster og en ankervinsj
Ankervinsj:
Når nederste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen droppe anker.
Når øverste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen trekke ankeret opp.
Thruster:
Når bryter med rød pil holdes inne vil thusteren bli aktivisert mot babord
Når bryter med grønn pil holdes inne, vil thrusteren bli aktivisert mot
styrbord.
Art. nr. 12-47023

1.3

Art. nr. 12-47021

XF

Bruksanvisning for 12-47021

Trådløs fjernkontroll for inntil to ankervinsjer og to thrustere
To bryterpar som kan kodes separat til to ulike vinsjer.
To bryterpar som kan kodes separat til to ulike thrustere.
To bryterpar som aktiviser både baug og akterthuster når begge deler er
montert og kodet.
Ankervinsj:
Når nederste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen droppe anker.
Når øverste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen trekke ankeret opp.
Thruster:
Når bryter med rød pil holdes inne vil thusteren bli aktivisert mot babord
Når bryter med grønn pil holdes inne, vil thrusteren bli aktivisert mot
styrbord.
Når fjernkontrollens to midtre brytere (to piler) trykkes inn, vil både
baug-og akterthruster samtidig skyve i hver sin retning som vist med
pilene. Båten vil rotere rundt sin egen akse. (Det forutsettes at både
baug- og akterthruster er montert.)
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1.4

Bruksanvisning for 12-47022

Trådløs fjernkontroll for inntil 6 vinsjer
Seks bryterpar som kan kodes separat til 6 ulike vinsjer.
Benyttes ofte i forbindelse med Engbo elektriske fortøyningssystem.
Når nederste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen droppe anker.
Når øverste bryter på et av brytersettene for ankervinsj holdes inne, vil
vinsjen trekke ankeret opp.
VIKTIG! Installér alltid minimum 1 stk panel for fast montasje.
Art. nr. 12-47022

1.5

Holder til fjernkontroll

En praktisk holder (Art. nr. 12-47030) til å oppbevare fjernkontrollen leveres
vedlagt.

Holderen består av to deler:
Selve holderen som festes til braketten i egnede ”sleidespor”.

Brakett som festes til underlaget med dobbelsidig tape.

Ved å snu fjernkontrollen med baksiden vendt fram og sette den i
holderen, vil man beskytte bryterne mot uønsket aktvering når man for
eksempel ønsker å oppbevare fjernkontrollen i en lomme eller bag.

XF
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GENERELL BRUKSANVISNING

MRK! Engbo vinsjer og Engbo XF thrustere har elektroniske overvåking som
varsler ved lav spenning og overbelastning. Se manual for de enkelte produkter.

Grønt lys
MRK! Aktivering av fjernkontroll indikeres ved at grønt lys i “POWER” lampe
lyser, samtidig som kort lydsignal kan høres. All påfølgende bruk av bryterne vil
vises ved lys i bryterens tilhørende indikator sammen med lydsignal.

Orange lys
Lavt spenningnivå inn på den elektroniske styringsenheten varsles ved
orange lys i ”POWER” indikatoren.
Hvis thrusteren er overopphetet og trenger tid til nedkjøling, vil dette også
varsles ved orange lys.

Rødt lys
Indikatorlampen vil varsle med hurtig blinkende rødt lys ved systemfeil og
blinke sakte rødt samtidig med korte lydsignaler dersom fjernkontrollen har
mistet kontakt med den elektroniske kontrollenheten (mottakeren).
MRK! Nevnte feilmeldinger vises når bryterne er trykket inn.

2.1

Klargjøring for trådløs fjernkontroll Engbo vinsjer og XF thrustere
2.2

XF20 Thruster og Engbo ankervinsjer

XF20 kan leveres med tre ulike modeller styringsenhet
( MCU - Motor Control Unit):
1. Relestyring.
2. Relestyring med integrert radiomottaker for fjernkontroll.
3. Transistorstyrt kraftelektronikk som erstatter det konvensjonelle
innslagsreleer, er standard til alle Engbo vinsjer.
VIKTIG! Pkt. 3 gjelder også alle Engbo ankervinsjer da de leveres med
transistorstyrt kraftelektronikk med integrert radiomottaker.
XF
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2.3

Montasje av antenne i MCU – Motor Control Unit

Gjelder alle Engbo ankervinsjer samt XF20 som er forberedt for trådløs
fjernkontroll.
Hvis trådløs fjernkontroll skal implementeres i etter først å ha valgt
kontrollenhet (MCU) 2 eller 3 i pkt. 2.2.
Hvis antenne ikke allerede er montert, må denne monteres til kontrollenheten
(MCU).
Fjern gummi lokket på kontrollenheten (bilde). Trykk antennen gjennom
lokket fra utsiden.
Hold nede antenneholderens hendel og trykk på plass antennen i bunnen av
holderen. Slipp hendelen og antennen sitter festet og på plass.
Fjernkontroll og kontrollenhet må også kodes slik at de kommuniserer med
hverandre.
Fest gummilokket.
Start med å presse inn lokket ved antennen og fortsett rundt hele
hullet i dekselet inntil gummilokket er festet og på plass.
Vær nøye slik at gummilokket ikke vrir antennen ut av posisjon.
Fjernkontrollen vil kunne fungere over korte distanser også uten antenne
montert.

2.4

Trådløs fjernkontroll til øvrige XF thrustere

RCU – Remote Control Unit med integrert radio mottaker
Med unntak av XF20 og alle modeller Engbo ankervinsjer, leveres alle Engbo
XF thrustere med separat styringsenhet, Remote Control Unit – RCU.
Denne har integrert radio mottaker med antennen ferdig montert innvendig.
MRK! RCU enheten kan også benyttes som mottakerenhet til annet elektrisk
utstyr og kodes opp mot Engbo trådløs fjernkontroll. (Se særskilt avsnitt vedr.
dette.)
RCU

Antennen er ferdig montert i RCU enheten.
VIKTIG! Skru av vinsjens og/-eller thrusterens hovedstrømbryter
når den ikke er i bruk. Radio mottakeren (integrert i MCU/RCU) vil
ha et strømforbruk på ca. 3,5W når den lytter etter signaler fra
fjernkontrollen.

2.5

Koding av fjernkontroll
Prosedyre for alle fjernkontroller med serienr. over 8600
Viktig! Dersom du har en fjernkontroll med lavere serienr. enn 8600
skal prosedyren som fulgte med fjernkontrollen benyttes.
Dersom en fjernkontroll med serienr. over 8600 kodes mot en
mottaker med eldre software vil det ta 10 sekunder fra sender og
mottaker har opprettet kontakt til fjernkontrollen er operativ.
1. Slik setter du fjernkontrollen i kodemodus:
Start alltid med å sette fjernkontrollen i kodemodus.
Velg ut det bryterparet på fjernkontrollen som skal kodes.
Hold begge bryterne inne, samtidig, i 12 sek.
Når det kan høres et kort lydsignal og den grønne power lampen
begynner å blinke er fjernkontrollen i kode-modus. Det vil den være
i 5 min. eller til den er ferdig kodet. (Bilde A)
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Bilde A
2. Slik setter du mottakeren i kodemodus:
Alt 1. Dersom du har touch panel.
Trykk inn og hold inne begge bryterne på touch panelet mens
hovedstrømbryteren til thrusteren slås på. (Bilde B og C)
Mottakeren vil nå forstå at koding er ønsket, og automatisk registrere
kontakt til din fjernkontroll. Fjernkontrollen er nå umiddelbart klar til
bruk.
Dette vil bekreftes ved et kort lydsignal og at den grønne power
lampen på fjernkontrollen går over fra å blinke til å lyse permanent.
Kontrollér at fjernkontrollen fungerer.

Bilde B

Alt. 2. Dersom du f. eks har joystick.
Kontroller at hovedstrømbryteren til thrusteren ar avslått.
Koble ut kablene til joysticken som er koblet til 1, 2 og 3 på den
grønne pluggen på kontrollenheten (RCU). Lag to korte kabler (ca. 5
cm) som er avisolert i begge ender og koble disse mellom 1 og 2,
samt 2 og 3 på den grønne pluggen. (Bilde D)
Slå deretter på hovedstrømbryteren til thrusteren.
Mottakeren vil nå forstå at koding er ønsket, og automatisk registrere
kontakt til din fjernkontroll. Fjernkontrollen er nå umiddelbart klar til
bruk.
Dette vil bekreftes ved et kort lydsignal og at den grønne power
lampen på fjernkontrollen går over fra å blinke til å lyse permanent.
Slå av hovedstrømbryteren til thrusteren.
Fjern de to korte kablene og koble til styrekablene til joystick igjen.
Slå på hovedstrømbryteren til thrusteren og kontrollér at
fjernkontrollen fungerer.

Bilde C

Bilde D

2.6

Bytte batteri i fjernkontroll

Fjernkontrollen benytter tre AAA/LR03 alkaliske batterier. Levetid er mer enn
to sesonger ved normal bruk. Ved skifte av batterier må fjernkontrollen åpnes
ved å skru ut alle fem skruene.
MRK!
Skruene har ulik lengde og det er plassert O-ringer under
skruehodene.
Skift batteriene og kontroller at alle sammen er plassert i korrekt
posisjon mht. (+) og (–).
Monter dekselet ved å skru forsiktig sammen delene inntil pakningen
er lett sammenpresset. Fjernkontrollen vil forbli vanntett avhengig av
at O-ringene er intakte og at pakningen er intakt og skrudd sammen
med riktig trykk.
MRK!
For å sikre lang levetid, har fjernkontrollen maskinskruer og innvendige
gjenger i messing. Skruene kan trenge gjennom dekselet hvis de blir skrudd
for langt inn. (Dekkes ikke av garanti.)
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RCU SOM MOTTAKER TIL ANDRE ELEKTRISKE PRODUKTER

RCU – Radio Control Unit har flere ulike software løsninger og kan også benyttes som mottaker for annet
elektrisk utstyr:
Art. nr. 12-47009
Engbo vinsjer fra før 2007 (untatt type 33).
Art. nr. 12-47008

XF thrustere og Volvo Penta QL- BP og CT thrustere.

Art. nr. 12-47007

Engbo vinsj type 33, thrustere og vinsjer fra andre
leverandører og annet el. utstyr som skal kjøres ubegrenset og kjører når den ene
eller andre bryteren holdes inne.

Art. nr. 12-47006

Elektrisk utstyr som skal slås på med den ene bryteren og av med den andre.

VIKTIG!
Ved bruk av RCU i forbindelse med annet elektrisk utstyr som ikke er levert
originalt av Engbo.
Mottager/styringskort, RCU kan med forskjellig software (SW) versjoner og/eller bryter posisjoner
brukes til trådløs fjernstyring av forskjellig typer elektrisk utstyr. Høyere (nyere), software
versjonsnummer inneholder også alle foregående programvarianter. (Software kan oppdateres på
alle Engbo elektronikk enheter).
RCU kan brukes til alle systemer med spenning mellom 10 og 30 V DC.
Det er viktig at RCU får tilførselspenning fra samme kilde som det utstyret det skal styre, og at det
dermed er koblet etter en sikring og hovedbryter. (Se koblingskjema.)
De to utgangene 15 og 16 transistorer og vil gi ut samme positive spenning som
forsyningsspenningen under aktivering.
Maksimal utgangsstrøm per transistorutgang 15 og 16 fra RCU er 1A kontinuerlig og 1,5 A
kortvarig.
RCU kan med eksterne releer/kontaktorer også brukes til større strømmer.
NB: De eksterne reléene/kontaktorene må ha samme spolespenning og kontaktene må tåle den
strømmen utstyret trekker.
Mottager/styringskortet må kodes for å kunne brukes sammen med eksisterende eller nye
fjernkontroller.
Engbo AS tar ikke ansvar for skader som kan oppstå på originalt utstyr.
VIKTIG: Er eksisterende utstyr (+) eller (-) styrt?
Utgang 15 og 16 på RCU enheten gir (+) spenning ut under aktivering. Husk derfor å
verifisere at det utstyret som skal fjernstyres også er positivt (+) styrt, før innkobling av
RCU. Dette gjøres enkelt med et voltmeter eller multimeter stilt på DCV.
Finn tilkoblingpunktene av original joystick/panel på den originale styring (se skjema).
Mål spenningen ved å koble til måleinstrumentets svarte ledning (COM/0V) til systemets 0V, og
koble den røde måleledningen til inngang 1 og etterpå inngang 2.
Les av måleinstrumentet samtidig som joystick eller panel aktiveres. Det er viktig at instrumentet
får noen sekunder til å stabilisere seg før avlesning.
Er det under aktivering en positiv spenning, så kan mottager/styringskortet kobles direkte i parallell
med original panelet.
NB: Er det 0V under aktivering må eksterne releer kobles i mellom, som vist på
koblingsskjema s. 10.
XF
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RCU - VALG AV RIKTIG PROGRAM
Valg av frekvensområde: Øverst rekke, bryter 6:”OFF”=868MHz
(CE), ”ON”=902MHz (FCC)
Nederste rekke: Bryter 8=Bytter om utgangene, (reversering).
NB: Disse to bryterfunksjoner gjelder alle versjoner.

Software kan opdateres uten varsel og får dermed nye SW versjonsnr.
Alle nye versjoner vil være bakover kompatible med tildligere versjoner.

4.1

12-47009 - Til Engbo vinsjer t.o.m. 2006

(Gjelder ikke Engbo 33 kjettingvinsj)
Øverste rekke: Bryter 1, 2 og 3 ”ON”, Resten ”OFF”
Nederste rekke: ALLE ”OFF”
Se kobingsskjema nr. 3

4.2

12-47008 - Til Volvo Penta QL thrustere

Øverste rekke: Bryter 2 og 3 ”ON”, Resten ”OFF”
Nederste rekke: ALLE ”OFF”
QL Thrustere type BP: Se kobingsskjema nr. 2

4.3 12-47007 - Til Engbo vinsj type 33 og annet
elektrisk utstyr
Mrk: Kan også benyttes til annet elektrisk utstyr som skal kunne kjøres
uten begrensninger.
Øverste rekke: Bryter 2 og 4 ”ON”, Resten ”OFF”
Nederste rekke: ALLE ”OFF”
Engbo 33 vinsj: Se kobingsskjema nr. 3
Annet utstyr: Se kobingsskjema nr. 1

4.4

12-47006 - Til annet elektrisk utstyr

Mrk: Kan også benyttes til annet elektrisk utstyr som slåes på med den
ene bryteren og av med den andre i et bryterpar.
Øverste rekke: Bryter 4 ”ON”, Resten ”OFF”
Nederste rekke: ALLE ”OFF”.
Se kobingsskjema nr. 1
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4.5

Koblingskjema nr. 1 - Annet elektrisk utstyr
VIKTIG: Les pkt 3. S. 8. før tilkobling påbegynnes.
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4.6

Koblingskjema nr. 2 – XF thrustere og Volvo Penta QL thrustere
(1) Hvit - Signal til panel/joystick retning 1
(2) Brun - Felles 0V (-)
(3) Grønn - Signal til panel/joystick retning 1
(4) Gul - Positiv (+V) spenningstilførsel ut til joystick
(7) Grå - Spenningsovervåkning
(13) Rosa - Positiv (+V) spenningstilførsel
(14) Gul - 0V (-)
(15) Grønn – Signal til relé, retning 1
(16) Grønn – Signal til relé, retning 2
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4.7

Koblingskjema nr. 3 – Engbo vinsjer fram til 2006 (untatt Engbo 33 kjettingvinsj)
VIKTIG!
Ved bruk til Engbo vinsjer produsert t.o.m. 2006 erstatter RCU enheten evt. både kretskort og
radiomottaker, som reservedel. Den tidligere, blå fjernkontrollen vil ikke kunne benyttes.
Ny modell som beskrevet i denne manual er påkrevet.
Mrk: Fjernkontrollen må kodes opp mot ny RCU. Se eget avsnitt.

Vær spesielt oppmerksom på at ved kobling av RCU opp mot gammelt Engbo bryterpanel med 3 brytere vil kun
rød bryter (ut) og gul bryter (opp), være aktive. Grønn (P) bryter, temperatur alarm og bakgrunnsbelysning vil
ikke være i funksjon.
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