
 
 
 
 
Berkhout December 2018 
 
Handeling ingebruikname (GPS deel) Poseidon zender “All-in One”; 
 

1. Zet de handzender aan door de aan/uit knop 1 seconde ingedrukt te houden 
2. Druk OK om English te bevestigen 
3. Zet de boot aan en wacht 3 seconden 
4. Test met de linker joystick even de motoren of ze draaien 
5. De boot kan nu in het water 
6. Vaar de boot naar het gewenste “Home Point” en druk op “Home”, de terugkeerplek is nu 

ingesteld, (zorg dat je minimaal 5 a 6 Satellieten actief hebt) 
7. Vaar de boot naar een gewenste vis plek en druk op “Save” 
8. Selecteer het gewenste GPS punt (1 t/m 30) met pijltje omhoog of omlaag 
9. Er staat nu “Can Save” als het punt leeg is of “Replace it ?” als er al eerder een punt is 

opgeslagen 
10. Druk op OK, je (nieuwe) GPS punt is opgeslagen 
11. Vaar de boot naar een volgende gewenste vis plek en druk weer op “Save” 
12. Herhaal 8, 9 en 10 
13. Het verwijderen van GPS punten doe je op dezelfde manier als het opslaan van GPS punten 

echter gebruik je de “DEL” knop in plaats van de “Save” knop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Het varen naar opgeslagen GPS punten; 
 

1. Druk op “Point” (Target verschijnt in het display) 
2. Er staat nu “Choose Point” en dus pijltje omhoog of omlaag om een GPS punt te kiezen 
3. Zorg dat de boot niet vlakbij de kant of een obstakel ligt en dat de weg naar het GPS punt vrij 

is. 
4. Druk op “Go” en de boot start met varen 
5. Druk op “ESC” om je route te onderbreken in geval van problemen 
6. Druk weer op “Point” en “Go” om je route weer te hervatten 
7. Druk op “Home” met het pijltje erboven om de boot terug naar huis te halen 
8. Druk op “ESC” om je route te onderbreken in geval van problemen 
9. Met “Exit” ga je altijd een stap terug en/of uit het GPS menu 
10. Ca. 12 meter voor aankomst op het GPS punt begint je zender geluid te maken, 3 meter voor 

aankomst stopt de aandrijving van de boot en het piepgeluid. 
 
 
Noot; Achter het gekozen GPS punt dient een vierkantje met streepjes te staan wat aangeeft dat het 
gaat om een geprogrammeerd GPS punt, indien er een vierkantje met een kruis  er in tevoorschijn 
komt dan is het GPS punt nog niet geprogrammeerd en kan de boot niet met GPS gestart worden. 
 
Zie ook; https://www.youtube.com/watch?v=yuaRs3k5WDA 
 
Succes ermee 
Groet Ruud 
 
RCVoerboten 


