
 
 
Här är våra betyg för 18 olika testmoment med de fyra  
7-tummarna. Vi har valt att inte göra en summering, ty  
det kan vara vissa funktioner som inte alla har användning för. 
 

 
 

Garmin EchoMap Plus 72cv Betyg Våra kommentarer 

Dagsljusbild 5 Mycket bra och fina färger i sjökortet 

Logiska knappar 5 Pekskärm och 4 snabbknappar. Överlägset lättast att använda. 

Hitta startsida 5  Textruta på skärmen med texten Hem. 

Hitta båten 4 Textruta med ”Avbryt panorering” 

Sjökortsorientering 3 Något lång väg via Meny 

Kartrörelser 5 Sömlösa 

Kartförflyttning  5  Enkelt med fingret 

Zoom 5 Enkelt med knappar eller med två fingrar. 

Offset 5 Automatiskt med båtens hastighet när man väljer För upp 

Ta bort infofält 5 Tryck på Tillbaka på skärmen. 

Ta bort markör 4 Markera på sjökortet och ta bort. 

Ändra belysning 5 Power + dragreglage 

Justera ner belysning 5 Från 100 till 0 % 

Start med full belysning 2 Nej 

Position i longitud/latitud 5 Via Meny och ange koordinater. 

Mäta distans 5 Pricka på skärm och mät distans. 

Lägga ut en waypoint 5 Kort tryck på bildskärm, och skapa WP 



 
 
 

                                         
 

Lowrance Elite 7 Ti Betyg Våra kommentarer 

Dagsljusbild 4 Mycket bra, förutom i direkt solljus (blir blank) 

Logiska knappar 3 Bra pekskärm.  Men sidomenyn har för liten text. 

Hitta startsida 5 Tryck på Hem-knapp. 

Hitta båten 4 Textruta med ”Ta bort markör” i höger hörn. 

Sjökortsorientering 4 Inställbart via Meny. 

Kartrörelser 5 Sömlösa 

Kartförflyttning  5 Mycket lätt med fingret. 

Zoom 5 Enkelt med knappar, eller två fingrar 

Offset 4 Inställbart 

Ta bort info-fält 3 Svep åt höger med fingret, men inte helt lätt. 

Ta bort markör 5 Textruta med ”Ta bort markör” i höger hörn. 

Ändra belysning 5 Power + markera Ljusstyrka 

Justera ner belysning 5 Dragreglage med många steg.  

Start med full belysning 2 Nej 

Position i longitud/latitud 4 Via Meny 

Mäta distans 5 Tryck på skärm och mät distans 

Lägga ut en waypoint 3 Tryck på bildskärmen + Meny + Gå till markör 

 
 
 



 
 

         
 

Raymarine Element 7 HV Betyg Våra kommentarer 

Dagsljusbild 5 Mycket bra, ljusstark skärm 

Logiska knappar 3 Inte helt lätt att hitta in till vissa menyer. Plus för 3 snabbknappar. 

Hitta startsida 5 Tryck på Hemknappen 

Hitta båten 4 Tryck på knappen med < 

Sjökortsorientering 3 Inställbart via Meny – men många moment. 

Kartrörelser 5 Sömlösa 

Kartförflyttning  4 Stega med padden 

Zoom 4 Plus och minus-knapparna 

Offset 5 Sker automatiskt med båtens hastighet när man väljer För upp 

Ta bort info-fält 5 Tryck på knappen med < 

Ta bort markör 3 För många steg! 

Ändra belysning 5 Power + reglera med padden 

Justera ner belysning 5 Många steg, mycket bra 

Start med full belysning 2 Nej 

Position i longitud/latitud 4 Via Meny 

Mät distans 5 Placera markör och godkänn med OK. 

Lägga ut en waypoint 4 Flytta med padden + Tryck OK + välj Placera WP 

 



 
 
 

                      
 
 

Simrad Cruise 7 Betyg Våra kommentarer 

Dagsljusbild 5 Mycket bra, skarpa färger. 

Logiska knappar 3 Inte helt lätt, men plus för smart Zoom-ratt. 

Hitta startsida 5 Tryck på Hem-knappen, markera Plotter 

Hitta båten 4 Tryck på knappen med X 

Sjökortsorientering 4 Tryck på knapp med 3 linjer, sidomeny öppnas + Orientering 

Kartrörelser 5 Sömlösa 

Kartförflyttning  4 Stega med padden. 

Zoom 5 Rund ratt – mycket enkelt! 

Offset 4 Inställbart 

Ta bort info-fält 4 Tryck på Power och markera Info-fält 

Ta bort markör 4 Textruta i bild -  tryck på X 

Ändra belysning 5 Power + markera Ljusstyrka 

Justera ner belysning 5 Många steg, mycket bra.            

Start med full belysning  2 Nej 

Position i longitud/latitud 4 Via Meny 

Mät distans 5 Flytta markör, inforuta i underkant. 

Lägga ut en waypoint 4 Flytta padden, markera textruta med spara. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
FÖRKLARINGAR TILL VÅRA BETYG 
Dagsljusbild: Skärpan i bilden och i sjökortsdetaljer i både dags- och solljus. Logiska knappar: Betyg för logik i 
knappar. Hitta startsida: Hur enkelt det är att komma tillbaka till plotterns grundsidor. Hitta båten: Hur enkelt att det är 
att komma tillbaka till den egna båtens position efter en kartförflyttning. Sjökortsorientering: Betyg för att göra ändringar 
mellan Nord Upp, För Upp eller Kurs Upp. Kartrörelser: Sömlös med jämna rörelser eller bild som stegar sig fram i en 
sväng.  Kartförflyttning: Hur enkelt det är att flytta runt bilden med ett finger eller knappar. Zoom: Hur enkelt det är att 
förstora eller förminska bilden. Offset: Justering av båtens läge för att få bättre framförhållning. Ta bort infofält: Gör att 
man får en större kartyta. Ta bort markör: Hur enkelt det är att ta bort en felaktig markering på skärmen, eller en 
Waypoint. Ändra styrka på belysning: Hur enkelt det är att ändra bakgrundsbelysningen. Justera ner belysning: Hur 
många steg kan man justera ner belysningen. Start med full belysning: Återgår dagsljusbilden till full styrka när man 
startar upp plottern. Position: Hur enkelt är det att få fram båtens eller annan position med siffror i longitud och latitud. 
Mät distans: Här enkelt är det att mäta distans i sjömil mellan två punkter. Lägga ut en Waypoint: Hur lätt det är att 
lägga ut en Waypoint. Automatisk vägledning: Funktion som ger förslag på färdväg mellan två punkter med hänsyn till 
båtens djupgående och höjd.   
Betygsskala: 5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = godkänt, 2 = ej godkänt, 1 = underkänt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


