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Въведение
Моля прочетете внимателно настоящото ръководство за експлоатация, за да разберете начина на
работа на сондата 360 Imaging™ и начина на ползване на този високотехнологичен аксесоар.
Важна информация
Преди да използвате на вода сондата 360 Imaging™ е необходимо да знаете следното:
SPEED (скорост)
Сондата 360 Imaging™ може да бъде използвана във вода при движение на лодката със скорост до
7 мили/час (13 км./час). Сондата НЕ трябва да бъде потопена във водата при движение на лодката
с висока скорост.
OBSTRUCTIONS (препятствия)
Внимавайте за препятствията във водата, които могат да повредят сондата.
Също така внимавайте за мостове и други обекти над лодката, които могат да повредят системата
за разгръщане на сондата (Transducer Deployment System).
MAINTAINING POWER (поддържащо захранване)
Системата за разгръщане на сондата (Transducer Deployment System) трябва да бъде включена
(ON), докато лодката е на вода, за да гарантира, че сондата е напълно прибрана в корпуса.
POWERING OFF (изключване на захранването)
Когато лодката е в док или е прибрана, системата за разгръщане на сондата (Transducer
Deployment System) трябва да бъде изключена, за да се предотврати изтощаването на батерията.
Виж за повече информация Power Off.
POD COVER (калъф/капак на корпуса)
Капакът на корпуса на сондата трябва да бъде поставен при пренос и съхранение на лодката. Виж
за повече информация Power Off.
SETTING UP THE CONTROL HEAD (настройка на главата на уреда)
Главата на фишфайндера трябва да бъде настроена правилно, така че да добави функциите на
сондата 360 Imaging™ към главното системно меню и в ротацията на изображенията. Виж Set up
the Network and 360 Imaging™ Alarms.

360 Imaging™ Sonar
Сондата 360 Imaging™ сканира водната площ с изключително тънки въртящи се сонарни лъчи.
Тези 455 kHz лъчи с висока резолючция покриват много широка област от водата около и под
вашата лодка. Лъчите са странично широки и изключително тесни по посока на движение на
лодката. Въртящите се лъчи 360 Imaging™ също така могат да бъдат настройвани да представят
на екрана Side Imaging® и Down Imaging™ изображения. Виж за повече информация Set up the
Network and 360 Imaging™ Alarms and Views.
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Забележка: Работата на сондата се влияе от такива фактори като скорост на лодката,
действие на вълните, твърдост на дъното, водни условия и инсталация на сондата.
Как функционира 360 Imaging™
Сондата 360 Imaging™ се разгръща във водата на дълбочина, по-голяма от тази на кила, перката и
други възпрепятстващи обекти. Лъчите се разпръскват по такъв начин, че осигуряват
безпрепятствено 360° изображение на областта около и под вашата лодка.

Сондата 360 Imaging™ сканира водата с изключително тънките си лъчи с висока резолюция.
Лъчите 360 Imaging™ се визуализират като тънка сонарна стена, простираща се на 150 фута ( 45
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метра) от всяка страна на лодката. Тази стена се върти като създава окръжност с диаметър 300
фута (90 метра).

Сонарната линия върху екран 360 Imaging™ разкрива в реално време подробни отразени сонарни
сигнали. Отразените сигнали остават на екрана до повторното завъртане на сонарната линия при
което се визуализират новопостъпилите отразени сигнали. Можете да използвате светлите и
тъмните участъци на екрана, за да интерпретирате обектите под вашата лодка, както следва:
- Тъмни сенки: представляват меки дъна (тиня, пясък) или спускащ се в дълбочина терен.
- Светли сенки: представляват по-плътен терен (дънери, скали) или издигащ се към
повърхността терен. Много твърдите дъна могат да се представят на екрана в бял цвят.
- Бели ивици или облаци: могат да представляват риба.
- Сенки: издигащ се на дъното обект ще се изобразява с ясно очертана светла форма с
прилежаща тъмна сонарна „сянка”. Колкото сянката е по-дълга, толкова обектът е по-висок.
Рибите също могат да хвърлят сенки. Можете да използвате сянката, за да прецените
местоположението на рибата или обекта спрямо дъното.
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Как действат GPS и географските карти
Вашият уред Humminbird® използва GPS, чрез които определя вашето
местоположение и го показва на координатна мрежа или карта.
Системата за глобално позициониране (GPS) представлява сателитна
навигационна система, създадена и поддържана от Министерство на
отбраната на САЩ. Първоначално GPS е била предназначена за военна
употреба, но и цивилните може също да се възползват от
възможностите на системата да определя местоположение с
изключителна точност, обикновено в рамките на +/-2,5 метра в
зависимост от условията. Това означава, че през 95% от времето GPS
приемникът ще разчита местоположение в рамките на 2,5 метра от вашето действително
местоположение. GPS приемникът също използва информация от сателитите WAAS (система за
увеличение на големи площи), EGNOS (Европейска геостационарна навигационна система за
покритие) и MSAS (MTSAT сателитна система за увеличение), ако тези сателити покриват вашия
район.
GPS използва набор от сателити, които постоянно изпращат радио сигнали към земята.
Всички сателити излъчват ежесекундно и по едно и също време уникален кодиран сигнал. GPS
приемникът върху вашия плавателен съд получава сигнали от видимите за него сателити.
Базирайки се на времевите разлики между всеки получен сигнал, GPS приемникът определя
отдалечеността си до всеки един сателит. При наличие на данни за разстоянието, GPS приемникът
математически триангулира собственото си местоположение. Осъвременяване на данните се
извършва на всяка секунда, което позволява на приемника да изчислява скоростта на движение и
да актуализира направлението.
How the Heading Sensor Works (Как работи сензорът за посока)
Магнитният компас е един от първите познати инструменти за навигация.
Той се базира на земното магнитно поле като насочва магнитната стрелка
в посока север, още известна като магнитен север.
След инсталиране на GPS приемник/сензор за посока, вашият уред ще
показва на екрана в цифров формат посоката от вътрешния компас.
Посоката/курсът (Heading) е направлението, към което е насочена
лодката. 000° означава север, 090° означава изток, 180° означава юг, 270°
означава запад. Поради вятъра и вълнението лодката често се движи с
леко отклонение от своето направление. Посоката на движение или
наземният курс (Course Over Ground) се осигурява от GPS приемника.
Можете да използвате посоката на компаса compass Heading с GPS Course Over Ground and
Bearing, за да плавате по зададен маршрут. Магнитният север на компаса се влияе от местните
вариации в земното магнитно поле. Морските карти често представят магнитното отклонение или
магнитната вариация за определена област, така че вие да можете да потвърдите, че магнитният
север (Magnetic North) съответства на действителния север (True North). Ако сте закарали вашата
лодка в нов район, работата на компаса може да бъде повлияна от новата магнитна зона. Вашият
уред Humminbird® компенсира магнитните отклонения и също така ви позволява да извършвате
допълнителни настройки от системното меню.
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Power on and Confirm Connections (Включване и потвърждаване на връзки)
Цялото обрудване трябва да бъде свързано и захранено с енергия преди да включите главата на
уреда.
Внимание! Необходимо е да завършите всички инсталационни връзки преди да включите главата
на уреда. На главата на уреда може да отнеме до една минута, за да разпознае сондата 360
Imaging™ и другото прикачено оборудване.
1. Включете източника на захранване от основния ключ.
2. Натиснете бутон POWER/LIGHT,
разположен на главата на уреда. Ако включвате
главата на уреда в Ethernet мрежа от няколко фишфайндера, най-напред включете уреда,
който е свързан с 360 Imaging™ Transducer Deployment System.
3. Когато се появи заглавният екран, натиснете бутон MENU, за да се отвори менюто Start-Up
Options.
4. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете режим Normal и
натиснете RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на курсора, за да го маркирате.
5. Натиснете и задръжте бутон VIEW. Select System > Accessory Test. Уверете се, че AS 360 и
GPS + Heading Sensor присъстват в списъка като Connected (свързани). Необходимо е
около минута време, за да бъде разпознато това оборудване.
6. Натиснете и задръжте бутон VIEW. Select System > GPS Diagnostic View. Уверете се, че се
показва External GPS и Fix Type показва Enhanced или 3D.
Забележка: Ако GPS Diagnostic View или Accessory Test не се показват в ротацията на
изображенията (View Rotation), натиснете двукратно бутон MENU, за да отворите Main Menu.
Изберете Views tab > GPS Diagnostic View или Accessory Test. Променете настройката на всяко
изображение да бъде Visible (видимо).
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Настройка на мрежа и 360 Imaging™ аларми
Този раздел ще ви представи следващите инструкции за настройка на главата на фишфайндера:
- Избор на 360 Imaging™ от мрежата
- Избор на лъчите и температурните източници за изображения 2D Sonar Views, Side
Imaging® Views, and Down Imaging™ Views
- Настройка на дълбочината на разгръщане (Deployment Depth)
- Настройка на алармата за прибиране (Retract Alarm)
- Настройка на сигнала за скорост на разгръщане (Deployment Speed Alert)
Отваряне на диалоговата кутия за настройка на мрежата (Network Source Setup Dialog Box)
Ако сте избрали от мрежата сонда 360 Imaging™ и сте настроили дълбочината на разгръщане
(Deployment Depth) по време на инсталацията другите настройки в този раздел не са
задължителни. Дълбочинният източник, температурният източник и алармите ще бъдат избрани
автоматично, в зависимост от останалото свързано оборудване. Използвайте този раздел, за да
потвърдите инсталационните настройки или да промените източниците и алармите според вашите
предпочитания. Настройките ще бъдат запаметени след като изключите фишфайндера.
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1. Изберете 360 Imaging™ от мрежата (Select 360 Imaging™ on the Network)
Когато избирате сонда 360 Imaging™ от мрежата, съответстващите изображения и менюта ще
бъдат добавени към риболовната система.
1. Основно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Използвайте 4-посочния
бутон за управление на курсора, за да изберете опциите на менюто и настройките според
следните инструкции:
Забележка: Ако на екрана се показва изображение System View, необходимо е само да
натиснете еднократно бутон MENU, за да се отвори основното меню (Main Menu).
2. Network Source Setup Dialog Box: Select the Network tab > Network Source Setup. Натиснете
RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на курсора.
3. Изберете етикет 360 tab от Network Source Setup dialog box (диалогова кутия за настройка
на мрежови идзточник).
4. Изберете AS 360 от списъка със сонди. Натиснете RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на
курсора или бутон CHECK/INFO. В клетката ще се появи знак за отметка, показващ, че AS
360 е избран.
5. Не затваряйте диалоговата кутия. Преминете към следващия раздел, за да изберете
другите източници за изображения.
2. Избор на лъчи и температурни източници (Select Beams and Temperature Sources)
Сонарът и температурните източници могат да бъдат автоматично зададени в Network Source
Setup dialog box (диалогова кутия за настройка на мрежови източници), но е необходимо да
потвърдите, че източниците за избор съответстват на сондата и работната честота, които желаете
да използвате.
1. От Network Source Setup dialog box използвайте 4-посочния бутон на курсора, за да
изберете етикет и да изберете източник. Натиснете бутон CHECK/INFO, за да изберете
източника както следва:
- 2D Traditional Sonar: Изберете етикет 2D и изберете 2D сонарен източник за традиционните
сонарни изображения.
- Side Imaging® and Down Imaging™: Изберете етикет ADV и изберете Side Imaging®/Down
Imaging™ сонарен източник.
- Temperature Data: Сондата 360 Imaging™ не отчита температура. Изберете етикет
Temperature (T1, T2, итн.) и изберете температурен източник или използвайте зададения по
подразбиране температурен източник.
- GPS Receiver/Heading Sensor: Изберете етикет GPS и изберете сензора, който е свързан с
главата на фишфайндера. Той ще се покаже в списъка като Ext (externally connected). GPS
Receiver/Heading Sensor е необходим за конфигурацията 360 Imaging™.
2. Close: Натиснете бутон EXIT, докато диалоговата кутия се затвори.
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Забележки относно избора на сонарни и температурни източници от мрежата
В допълнение на сондата 360 Imaging™ вие ще имате още една сонда Humminbird® свързана
директно към главата на фишфайндера и/или налична от Humminbird® multiple-control head
Ethernet network.
Сондата 360 Imaging™ не отчита дълбочина и температура, затова тази информация трябва да
бъде осигурена от друга сонда.
Избраните източници в Network Source Setup dialog box (диалогова кутия за настройка на мрежови
източници) ще активират сонарните лъчи и свързаните с тях цифрови данни и показания за
изображения 2D Sonar Views, Side Imaging® Views и Down Imaging™ Views. Също така е важно да
се има предвид следното:
SIDE IMAGING® AND DOWN IMAGING™
Ако има свързана към главата на фишфайндера сонда Side Imaging®, тя ще бъде избрана
автоматично като източник Side Imaging® and Down Imaging™.
Също така можете да използвате сонда 360 Imaging™, за да осигурявате Side Imaging®
and Down Imaging™ сонарна информация за изображенията, но за тази конфигурация AS 360
трябва да бъде избран от Network Source Setup dialog box (диалогова кутия за настройка на
мрежови източници). (Виж в този раздел Select Beams and Temperature Sources (избор на лъчи и
температурни източници)).
BEAM AVAILABILITY
Сонарните лъчи, които могат да бъдат активирани, се определят от типа на сондата, която е
свързана с главата на фишфайндера, както и от модела на фишфайндера. Ако има свързана
сонда, която не се показва в Network Source Setup dialog box (диалогова кутия за настройка на
мрежови източници), изберете Main Menu > Sonar tab > Transducer Select и задайте типа на
сондата.
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Забележка: Ако главата на фишфайндера не може да покаже дадена честота от сонда,
свързана в мрежата, в колоната за сонарна честота на диалоговата кутия за настройка на
мрежови източници няма да се изпише нищо.
Забележка: Ако имате въпроси относно кои сонди са съвместими с главата на вашия
фишфайндер, както и какви сонарни лъчи и изображения те могат да генерират, посетете
нашия уеб сайт humminbird.com или се свържете с нашия Customer Resource Center на телефон
1-800-633-1468.
3. Настройване на дълбочина на разгръщане (Set the Deployment Depth)
Стойката/корпус на Сондата 360 Imaging™ трябва да бъде настроена да се разгръща на по-голяма
дълбочина от тази на кила на лодката, на перката и на други обекти, които могат да
блокират/възпрепятстват сонарните лъчи.
Забележка: Ако дълбочината на разгръщане е била настроена по време на инсталацията,
можете да прескочите тази процедура.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Ако основното меню (Main Menu) вече е
отворено, преминете към следващата стъпка.
2. Изберете етикет Accessories tab > 360 Sonar Settings > 360 Depth.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на 4-посочния бутон на курсора, за да извършите
настройката. (1 to 100; Default = 8).
Забележка: Настройката 360 Depth разгръща сондата на части от 1% до 100%, където 100% =
29 inches (73.7 cm).

Предупреждение! Стойката/корпус НЕ трябва да бъде потопена във водата при движение с
висока скорост. Тя трябва да бъде разгърната само когато лодката се движи със скорост до 7 mph
(12 км.час).
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4. Set the 360 Retract Alarm (Настройване на аларма за прибиране на сондата)
Стойката/корпус на сондата 360 Imaging™ трябва да се използва само когато лодката се движи със
скорост до 7 mph (12 км.час). Можете да настроите главата на фишфайндера да активира аларма
при достигане на определена скорост. Ако бъде превишена зададената в настройката скорост, на
екрана ще се появи предупреждение за необходимост от прибиране на сондата.
1.
2.

От основното меню (Main Menu) изберете етикет Alarms tab > 360 Retract Alarm.
Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на 4-посочния бутон за управление на курсора,
за да извършите настройката. (Domestic Units: 0ff, .5 to 7 mph; Default = 7 mph. International
Units: 1 to 12 kph, 5 to 7 mph, .2 to 6 kts; Default = 12 kph).

5. Set the Deployment Alert Speed (Настройване на аларма за разгръщане на сондата)
Можете да настроите главата на фишфайндера да активира аларма, когато лодката се движи с
оптимална скорост, позволяваща използване на сондата 360 Imaging™. Когато лодката се движи
със скорост, съответстваща на зададената в настройката, на екрана на фишфайндера ще се появи
разрешение за разгръщане на сондата.
1. От основното меню (Main Menu) изберете етикет Accessories tab > 360 Sonar Settings >
Deploy Speed.
2. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на 4-посочния бутон за управление на курсора,
за да настроите скоростта, при която уредът ще активира аларма и ще покаже съответното
съобщение (Domestic Units: 0ff, .5 to 7 mph; Default = Off. International Units: 1 to 12 kph, 5 to 7
mph, .2 to 6 kts; Default = Off).
3. Close: Натиснете бутон EXIT, докато системното меню (Menu System) се затвори.
Разгръщане на сондата (Deploy the Transducer)
Сондата може да се разгърне от Transducer Deployment System, от системното меню (Menu System)
или от изображение 360 View. Сондата ще се разгърне съобразно настройката 360 Depth.
Разгръщане от основното меню (Deploy from the Main Menu)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Accessories tab > Deploy 360 Sonar.
3. Натиснете RIGHT (дясно) на 4-посчния бутон на курсора, за да разгарнете сондата.
Разгръщане от изображение 360 View (Deploy from a 360 View)
Когато изображение 360 View бъде показано за първи път на екрана, главата на фишфайндера ще
активира на екрана аларма за разгръщане.
1. Натиснете бутон VIEW, докато на екрана се появи изображение 360 View или 360 Imaging™
Combo View.
2. На екрана ще се появи съобщение. Натиснете RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на
курсора, за да разгърнете сондата.
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Разгръщане от системата за разгръщане на сондата (Deploy from Transducer Deployment
System)
1. От Transducer Deployment System (система за разгръщане на сондата) натиснете и
задръжте бутон —. Освободете бутона, когато стойката/корпус на сондата достигне
желаната от вас дълбочина.
Забележка: Дълбочината, която задавате ръчно от бутон — разположен върху Transducer
Deployment System, ще осъвремени автоматично меню настройката 360 Depth.

Прибиране на сондата
Стойката/корпус може да бъде прибрана от главата на фишфайндера или от Transducer
Deployment System. Виж инструкциите по-долу за различните опции, които можете да ползвате.
Прибиране от основното меню
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Accessories tab > Retract 360 Sonar.
3. Натиснете RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на курсора, за да приберете сондата.
Прибиране от изображение 360 View
1. X-Press™ Menu: Натиснете еднократно бутон MENU, докато сте в режим на изображение
360 View или 360 Imaging™ Combo View.
2. Изберете Retract 360 Sonar и натиснете RIGHT (дясно) на 4-посочния бутон на курсора.
Прибиране от Transducer Deployment System
1. От Transducer Deployment System (система за разгръщане на сондата) натиснете и задръжте
бутон •. Освободете бутона, когато стойката на сондата се прибере напълно в корпуса.
Ако изключите главата на фишфайндера, сондата ще се прибере след около 30 секунди. Ако
сондата 360 Imaging™ е свързана в Ethernet мрежа, всички фишфайндери трябва да бъдат
изключени преди сондата да се прибере. Сондата няма да се прибере ако има включен друг
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фишфайндер в мрежата, който я използва. За да изключите Transducer Deployment System вижте
Power Off за важна информация.
Настройване на дълбочината на разгръщане
Ако трябва да настройвате дълбочината на разгръщане от Main Menu влезте в опцията 360 Depth.
Също така можете да настроите дълбочината от Transducer Deployment System.
Настройване на дълбочината на разгръщане от главата на фишфайндера
Стойката/корпус на сондата 360 Imaging™ трябва да бъде настроена да се разгръща на по-голяма
дълбочина от тази на кила на лодката и други обекти, които могат да блокилат/възпрепятстват
сонарните лъчи.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Accessories tab > 360 Sonar Settings > 360 Depth.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на 4-посочния бутон на курсора, за да извършите
настройката. (1 to 100; Default = 8).
Забележка: Настройката 360 Depth разгръща сондата на части от 1% до 100%, където 100% =
29 inches (73.7 cm).
4. Close: Натиснете бутон EXIT, докато системното меню (Menu System) се затвори.
Настройване на дълбочината на разгръщане от Transducer Deployment System
1. От Transducer Deployment System натиснете и задръжте бутон —, за да разгърнете стойката
надолу или натиснете и задръжте бетон •, за да приберете стойката нагоре. Освободете бутона,
когато стойката на сондата достигне желаната от вас дълбочина.
Забележка: Дълбочината, която задавате ръчно от Transducer Deployment System, ще
осъвремени автоматично меню настройката 360 Depth.
Какво съдържа екран 360 Imaging™
360 Imaging™ използва своята уникална система за разгръщане на сондата (Transducer Deployment
System) за получаване на безпрепятствено изображение на водата около и под вашата лодка.
Изключително тънките с висока резолюция сонарни лъчи генерират подробната сонарна
информация, която наблюдавате на екрана. 360 Imaging™ разкрива голям набор от разпознаваеми
детайли и отличителни белези, така че вие да можете да интерпретирате структурата, дънния
контур и другите елементи в следващата илюстрация.
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Воден стълб: Показва относителната дълбочина на водата под лодката в определен
момент. Вариациите в широчината на водния стълб показват промените в разстоянието до
дъното при преминаване на лодката над дадена област.
Bottom Return: Отразен от дъното сонарен лъч
Сонарна линия: При въртенето си в изображението, сонарната линия показва отразените
сигнали от сонарните лъчи 360 Imaging™.
Символ лодка: Символът лодка може да бъде настроен като hidden (скрит) или visible
(видим) в изображението. Виж Change the 360 View Display Settings.
Бели ивици: могат да представляват риби, а замъглената област може да представлява
облак стръв.
Промени в топографията (светли участъци): Светлите участъци на екрана показват къде
сонарните лъчи достигат твърдо дъно или издигащ се към повърхността терен.
Range (обхват): Това е настройка 360 Range, а Ring (пръстен) е разстоянието на екрана
между всеки Range Ring (обхват на пръстен). Виж за повече информация Change the Sweep
Speed and Range.
Heading (посока): Посоката на лодката, измерена в градуси спрямо посока Север, където
000° е посока Север, 090° е посока Изток, 180° е посока Юг и 270° е посока Запад. (Необходим
е сензор за посока).
Course (курс): Текущата посока/направление на движение на лодката, измерена в градуси
спрямо посока Север, където 000° е посока Север, 090° е посока Изток, 180° е посока Юг и
270° е посока Запад. (Необходим е GPS)
Speed (скорост): Измерването на напредването на лодката за определено разстояние.
(Необходим е GPS)
Position (местоположение): Текущите координати (географска ширина/дължина) на
местоположението на лодката, определени посредством GPS.
Depth (дълбочина): Дълбочината на водата, измерена с друга свързана сонда (виж Set up
the Network and 360 Imaging™ Alarms).
Промени в топографията (тъмни участъци): Тъмните участъци на екрана представляват
меко дъно (пясък, тиня) или спускащ се в дълбочина терен.
Structure (структура): Възможна подводна растителност, в която може да се укрива рибата.
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Изображения (Views)
Когато 360 Imaging™ Transducer Deployment System е настроена към главата на фишфайндера,
изображението 360 View се добавя към списъка с ротация на изображения (View Rotation). Главата
на уреда може също така да включва 360 Combo Views в списъка с ротация на изображения.
Забележка: Наличните изображения ще зависят от модела на вашия фишфайндер и лъчите,
които сте избрали в диалоговата кутия за настройка на мрежови източник (Network Source
Setup dialog box). Виж за подробнисти Set up the Network and 360 Imaging™ Alarms.

Next View (следващо изображение): Натиснете бутон VIEW, за да преминете към
следващото изображение в ротацията на изображения (View Rotation). Натиснете
последователно бутон VIEW, докато желаното от вас изображение се покаже на екрана.
Previous View (предходно изображение): Натиснете бутон EXIT, за да разгледате
предходното изображение в ротацията на изображения (View Rotation). Натиснете
последователно бутон EXIT, докато желаното от вас изображение се покаже на екрана.
Save a View (запаметяване на изображение): Натиснете и зъдръжте бутон VIEW
PRESET, за да запаметите пряк път към показаното на екрана изображение. Можете да
запаметите едно изображение към всеки бутон VIEWPRESET. Натиснете бутон
VIEWPRESET, за да се върнете бързо към изображението във всеки един момент.
Views X-Press™ Menu: Натиснете и задръжте бутон VIEW. Използвайте 4-посочния
бутон за управление на курсора, за да изберете категория на изображение (Sonar,
Chart, Radar, Data, System) и изображение.
Views X-Press™ Menu ви позволява бързо да достигнете до дадено изображение,
вместо да преминавате през списъка с изображения в ротацията на изображенията.
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360 View
Изображение 360 View ви позволява да разглеждате на цял екран данните 360 Imaging™.
- 360 X-Press™ Menu: Натиснете еднократно бутон MENU. X-Press™ Menu ви позволява да
прибирате сондата, да настройвате обхвата на сонарния лъч, да коригирате яркостта на
екрана и да изолирате сонарната област.
- Cursor and Zoom: Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да покажете
курсора и да го преместите върху сонарен лъч. Натиснете бутон +ZOOM, за да увеличите
изображението. Натиснете бутон EXIT, за да премахнете от екрана курсора. Виж за повече
информация Zoom In/Out.
- Mark and Display Waypoints: Можете да маркирате и показвате ориентири в режим на
изображение 360 View. Виж Mark and Display Waypoints.
- Digital Readouts: За да промените показанията, които се показват в изображение 360 View,
изберете Main Menu > Setup tab > Select Readouts. Използвайте 4-посочния бутон за
управление на курсора, за да изберете Readout position (положение на надпис) и да
настроите информацията, която ще се показва във всеки прозорец за цифрова
информация.
Забележка: Разположението и наличността на цифровите показания варират според модела.
Също така цифровите показания могат да се променят според избрания тип изображение,
прикачените аксесоари, както и дали фишфайндерът се намира или не в режим на навигация.
Вижте за подробности ръководството за експлоатация на вашия фишфайндер.
Забележка: Цифровите показания при фишфайндерите от серия 700 Series™ не могат да се
променят в изображение 360 View.
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360/Sonar Combo View (само модели 800, 900, и 1100 Series™)
Изображението 360/Sonar Combo View показва сонарна информация и 360 Imaging™ информация
в комбиниран разделен екран, където сонарното изображение се показва на лявата страна, а
изображението 360 View се показва на дясната страна.
- Active Side: Зелената стрелка сочи към активната страна. Натиснете еднократно бутон
MENU и изберете Active Side от X-Press™ Menu. Изберете RIGHT (дасно) или LEFT (ляво),
за да настроите активната страна.
- X-Press™ Menu: След като настроите Active Side, натиснете еднократно бутон MENU, за да
отворите X-Press™ Menu. X-Press™ Menu осигурява меню опции за активното
изображение.
- Sonar: Използвайте традиционното сонарно изображение 2D traditional Sonar View с
изображение 360 View, за да увеличите количеството сонарна информация. За да
разгледате необработените отразени сонарни сигнали в изображение Sonar View, изберете
Main Menu > Sonar tab > SwitchFire > Max Mode. За да повишите възможностите на
изображение 360 View, изберете X-Press Menu > 360 Enhance.
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360/Chart Combo View (само модели 800, 900, 1100 Series™)
Изображение 360/Chart Combo View показва картова информация и 360 Imaging™ сонарна
информация в комбиниран разделен екран, където картовото изображение се показва на лявата
страна, а изображението 360 View се показва на дясната страна.
-

Active Side: Зелената стрелка сочи към активната страна. Натиснете еднократно бутон
MENU и изберете Active Side от X-Press™ Menu. Изберете RIGHT (дасно) или LEFT (ляво),
за да настроите активната страна.
X-Press™ Menu: След като настроите Active Side, натиснете еднократно бутон MENU, за да
отворите X-Press™ Menu. X-Press™ Menu осигурява меню опции за активното
изображение.
Navigation: Използвайте картовото изображение Chart View с изображение 360 View, за да
определите местоположението на структурата и рибите. За да маркирате ориентири в
изображение 360 View, вижте Mark and Display Waypoints.

Side Imaging® View
Ако има свързана към главата на фишфайндера сонда 360 Imaging™ или сонда Side Imaging®,
изображението Side Imaging® View ще се показва в ротацията на изображенията View Rotation.
Важно е също така да се има предвид следното:
- SI Source: Ако има сонда Side Imaging® свързана с главата на фишфайндера, тя ще бъде
избрана автоматично като Side Imaging® източник. Също така можете да използвате сонда
360 Imaging™, за да осигурявате Side Imaging® сонарни данни за изображенията Side
Imaging® Views, но за тази конфигурация AS 360 трябва да бъде избрана от диалоговата
кутия за настройка на мрежови източник (Network Source Setup dialog box). (Виж Set up the
Network and 360 Imaging™ Alarms).
- Deploy for Side Imaging®: Ако изоплзвате сонда 360 Imaging™ като Side Imaging®
източник, тя трябва да бъде разгърната. Изберете Main Menu > Accessories tab > Deploy 360
Sonar.
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-

-

SI Range and 360 Range: Ако сондата 360 Imaging™ осигурява данни за изображенията
Side Imaging®, настройките за обхват на 360 Range и SI Range ще бъдат споделени. Когато
променяте настройката на 360 Range, настройката на SI Range също ще се промени и
обратно.
More Information: Вижте ръководството за експлоатация на вашия фишфайндер за повече
информация относно Side Imaging®. Тези ръководства са включени в комплекта на вашия
фишфайндер или могат да бъдат свалени от нашия уеб сайт humminbird.com.

Забележка: Сондата 360 Imaging™ осигурява данни за изображение 360 View или за изображение
Side Imaging® View. Тези изображения не могат да се показват едновременно ако споделят една
и съща сонда 360 Imaging™, свързана в Ethernet мрежа с няколко фишфайндера.
За да използвате изображение Side Imaging® View на един фишфайндер и изображение 360 View
на друг фишфайндер, е необходимо отделна сонда Side Imaging® да бъде избрана като Side
Imaging® източник. За повече информация относно избор на сонарни източници вижте Set up
the Network and 360 Imaging™Alarms.

Символът 360 Icon показва, че сонарните данни в изображение Side Imaging®
View се получават от сонда 360 Imaging™. Ако на екрана не присъства символ 360 Icon, това
означава че сонарните данни в изображение Side Imaging® View се осигуряват от сонда Side
Imaging®.

Down Imaging™ View
Ако има свързана към главата на фишфайндера сонда 360 Imaging™ или сонда Side Imaging®/
Down Imaging™, изображението Down Imaging™ View ще се показва в ротацията на изображенията
View Rotation. Важно е също така да се има предвид следното:
- DI Source: Ако има сонда Side Imaging®/ Down Imaging™ свързана с главата на
фишфайндера, тя ще бъде избрана автоматично като Down Imaging™ източник. Също така
можете да използвате сонда 360 Imaging™, за да осигурявате Down Imaging™ сонарни
данни за изображенията Down Imaging™ Views, но за тази конфигурация AS 360 трябва да
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-

бъде избрана от диалоговата кутия за настройка на мрежови източник (Network Source
Setup dialog box). (Виж Set up the Network and 360 Imaging™ Alarms).
Deploy for Down Imaging™: Ако изоплзвате сонда 360 Imaging™ като Down Imaging™
източник, тя трябва да бъде разгърната. Изберете Main Menu > Accessories tab > Deploy 360
Sonar.
DI Range and 360 Range: Ако сондата 360 Imaging™ осигурява данни за изображенията
Down Imaging™ Views, настройките за обхват на 360 Range ще повлиаят обхвата на данни,
показвани в изображение Down Imaging™ View.
More Information: Вижте ръководството за експлоатация на вашия фишфайндер за повече
информация относно Side Imaging®. Тези ръководства са включени в комплекта на вашия
фишфайндер или могат да бъдат свалени от нашия уеб сайт humminbird.com.

Забележка: Сондата 360 Imaging™ осигурява данни за изображение 360 View или за изображение
Down Imaging™ View. Тези изображения не могат да се показват едновременно ако споделят
една и съща сонда 360 Imaging™, свързана в Ethernet мрежа с няколко фишфайндера.
За да използвате изображение Down Imaging™ View на един фишфайндер и изображение 360
View на друг фишфайндер, е необходимо отделна сонда Down Imaging™ да бъде избрана като
Down Imaging™ източник. За повече информация относно избор на сонарни източници вижте
Set up the Network and 360 Imaging™Alarms.

Символът 360 Icon показва, че сонарните данни в изображение Down Imaging™
View се получават от сонда 360 Imaging™. Ако на екрана не присъства символ 360 Icon, това
означава че сонарните данни в изображение Down Imaging™ View се осигуряват от сонда Side
Imaging®/Down Imaging™.
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Change the 360 View Display Settings (Промяна на екранните настройки на изображение 360
View)
Използвайте следващите инструкции, за да промените изгледа на изображение 360 View.
Промяна на настройките на дисплея (Display Settings)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Accessories tab > 360 Sonar Settings.
3. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете опция от
подменюто и натиснете RIGHT (ляво) или LEFT (дясно) на 4-посочния бутон на курсора, за
да промените настройката на менюто, както следва:
- 360 Color: Избраната от вас палитра ще бъде приложена към всички изображения 360
Views в ротацията на изображенията View Rotation. (Blue, Amber 1, Amber 2, Brown, Green,
Inverse,Gray, Green/Red; Default = Amber 1).
- 360 Range Overlay: Изберете On, за да се покажат в изображението пръстените за обхват
или изберете Off, за да се скрият от изображението пръстените за обхват (On, Off; Default =
On).
- 360 Boat Icon: Изберете On, за да се покаже символът лодка или изберете Off, за да се
скрие символът лодка.
- Navigation on 360: За да маркирате някой от ориентирите на екрана в изображение 360
View, изберете On. Виж за повече информация Mark and Display Waypoints. (On, Off; Default
= Off)
4. Close: Натиснете бутон EXIT, докато Menu System се затвори.
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Enhance the View
360 Enhance ви позволява да настроите изображение 360 View в 4 категории: Sensitivity
(чувствителност), Contrast (контраст), Sharpness (острота) и Contour Mode (режим на контур).
Adjust 360 Enhance Settings (Задаване на настройки 360 Enhance)
1. X-Press™ Menu: От режим на изображение 360 View или Combo View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете 360 Enhance.
3. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете и регулирате
следните настройки:
-

-

Sensitivity (чувствителност): Функцията контролира каква наситеност на детайлите да
бъде изобразена на екрана При чиста вода и големи дълбочини увеличаването на
чувствителността може да засили слабите сигнали, които биха били интересни за
риболовеца. Намаляването на чувствителността в голяма степен ще изчисти дисплея от
„шум” и ненужни сигнали, което често е много полезно в мътни води. (1 to 20, където Low =
1, High = 20; Default = 10)
Contrast (контраст): Акцентира тъмните и светлите части на изображението 360 Imaging™
с цел да се повиши резолюцията на изображението. (1 to 20; Default = 10)
Sharpness (острота): Филтрира картината и изостря краищата на изображението 360
Imaging™. (Low, Medium, High; Default = Off)
Contour Mode: Контролира как водният стълб бива показан в изображението. Когато
Contour Mode е изключен (Off), водният стълб се показва в изображението.
Местоположението на цел върху дисплея се базира на така наречения slant range към
целта. Когато Contour Mode е включен (on) водният стълб се скрива от изображението,
което позволява на екрана да се показват цели с тяхната линейна хоризонтална дистанция.
Местоположението на цел може да бъде по-лесно за идентифициране при отсъствие на
воден стълб. (Off, On; Default = Off)

В горната илюстрация за чувствителността и контраста са зададени високи настройки. Високата
настройка на чувствителността показва на екрана повече слаби отразени сигнали, а високата
настройка на контраста позволява по-добро разграничаване и отчетлива резолюция между
светлите и тъмните участъци на изображението.
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Zoom In/Out
The ZOOM keys allow you to view the 360 display closer or farther away. You can
also zoom in and out of a selected area based on the cursor position.
Бутоните ZOOM ви позволяват да приближавате или отдалечавате изгледа на 360 дисплей. Също
така можете да приближавате или отдалечавате изображението на конкретна област, базирайки се
на местоположението на курсора.

Zoom: Натиснете бутон +ZOOM, за да увеличите изображението и –ZOOM, за
да намалите изображението. (2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x; Default = 2x)
Select and Zoom: Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора,
за да преместите курсора към местоположение в изображението 360 View.
Натиснете бутон +ZOOM, за да увеличите изображението и –ZOOM, за да
намалите изображението. Натиснете бутон EXIT, за да премахнете курсора.

Change the Sweep Speed and Range (Промяна на скоростта въртене на сонарната линия и на
нейния обхват)
Опциите на менюто 360 Imaging™ ви позволяват да променяте скоростта на въртене на сонарната
линия и нейния обхват. Настройките, които ползвате, ще повлиаят на скоростта на
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осъвременяване на информацията върху екрана, както и на количеството подробности, които се
изобразяват на екрана.
Промяна на скоростта на въртене на сонарната линия
Меню опцията 360 Speed ви позволява да настроите скоростта на въртене на сонарната линия.
При по-бавна скорост на екрана се показват повече подробности. При по-висока скорост на екрана
се показва повече информация, но с по-малко подробности.
1. X-Press™ Menu: От режим на изображение 360 View или Combo View натиснете еднократно
бутон MENU.
2. Изберете 360 Speed.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на бутона на курсора, за да изберете скорост на
въртене на сонарната линия. (Slow, Fine/Fast, Standard, Coarse/Faster, Fastest; Default =
Standard).
Промяна на обхват 360 Range
360 Range контролира на каква дълбочина ще проникват сонарните лъчи 360 Imaging™. Изберете
по-ниска стойност на обхват, за да се фокусирате на по-къса дистнанция от водния стълб и да
наблюдавате повече подробности на екрана. Изберете по-висока стойност на обхват, за да
виждате до по-голяма дълбочина във водата, но на екрана ще се показват по-малко подробности.
За оптимална работа изберете 240 фута.
1. X-Press™ Menu: От режим на изображение 360 View или Combo View натиснете еднократно
бутон MENU.
2. Изберете 360 Range.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на бутона на курсора, за да настроите обхвата.
(Domestic Units: 6 to 360 ft; Default = 120 ft. International Units: 2 to 120 m, 6 to 360 ft, 1 to 60
fthm; Default = 120 ft).
Забележка: Ако сондата 360 Imaging™ осигурава данни за изображения Side Imaging® Views и
Down Imaging™ Views, настройката 360 Range ще контролира настройката SI Range.
Isolate a Section of the Sweep (Изолиране на секция от сонарната област)
Съществуват много опции за фокусиране върху секция от сонарната област. Вие можете сами да
настроите сонарния ъгъл и секция или да използвате предварително зададена настройка за
изолиране на секция.
Активиране на Quick Sweep
Използвайте Quick Sweep, за да се фокусирате бързо върху секция от изображението. Когато бъде
настроена сонарната област Quick Sweep, пълното изображение 360 View ще продължи да се
показва на екрана, но сонарната област ще покрива само избрания от вас ъгъл.
1. Set the 1st Limit (Задаване на 1ва граница): Натиснете бутон CHECK/INFO.
2. Set the 2nd Limit (Задаване на 2ра граница): Натиснете бутон CHECK/INFO.
3. Resume the full 360 Sweep (Възстановяване на пълното изображение 360 View):Натиснете
бутон CHECK/INFO.
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Isolate the Sweep Area (Изолиране на сонарна област)
Изолирането на сонарната област ви позволява да фокусирате сонара върху секция от водата.
Сонарната област може да бъде настроена между 10° и 360° и вие можете да я регулирате според
вашите предпочитания.
1. X-Press™ Menu: От режим на изображение 360 View или Combo View натиснете еднократно
бутон MENU.
2. Изберете Isolate Sweep Area. Натиснете RIGHT (дясно) на бутона на курсора.
3. Сонарната област може да бъде настроена както следва:
Adjust the Sweep Position (настройка на сонарната позиция):
Натиснете RIGHT (ляво) или LEFT (дясно) на бутона на курсора.
Adjust the Sweep Size (настройка на размера на сонарно покритие):
Натиснете UP (нагоре) или DOWN (надолу) на бутона на курсора.
4. Confirm the Selection (потвърждаване на избора): Натиснете бутон
CHECK/INFO.
5. Close: От X-Press™ Menu изберете Full Sweep.
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Select a Preset Display (Избор на предварително настроен дисплей)
Използвайте меню опцията Display, за да изберете предварително зададедена сонарна област 360
Imaging™.
Забележка: Ако в този режим използвате Isolate Sweep Area, изображението ще активира
пълномерно 360 View.
1. X-Press™ Menu: От режим на изображение 360 View или Combo View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Display.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на бутона на курсора, за да изберете дисплей
опция. (360, Front, Rear, Left, Right; Default = 360)
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Mark and Display Waypoints (Маркиране и показване на ориентири)
(необходим е GPS Receiver/Heading Sensor)
Когато меню отцията Navigation on 360 е включена, можете да използвате следните навигационни
функции в изображение 360 Imaging™ View:
- Display Waypoints (показване на ориентири) кагато те са маркирани върху изображението.
Ориентирите могат да бъдат маркирани в местоположението на лодката или в
местоположението на ориентира. Ако Navigation on 360 е изключена, можете да маркирате
ориентири, но те няма да се показват в изображение 360 View.
- В режим на изображение 360/Chart Combo View можете да виждате разположението на
лодката ви спрямо ориентир от изображение Chart View и спрямо подводни структури от
изображение 360 View (виж за повече информация Views).
Turn on/off Navigation in the 360 Views
Включете меню опцията Navigation on 360, за да маркирате и да показвате ориентири в
изображение 360 View. За да скривате ориентири в изображение 360 View, изберете Off.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Accessories tab > 360 Sonar Settings > Navigation on 360.
3. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на бутона на курсора, за да изберете On или Off.
(On, Off; Default = Off)
Включете Navigation on 360 в изображение 360/Chart Combo View и ще можете да видите
местоположението на вашата лодка спрямо подводната структура.
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Забележка: Наличните изображения зависят от модела на вашия фишфайнедер
Use the GPS Receiver/Heading Sensor with Chart Views (Използване на GPS Receiver/Heading
Sensor с изображения Chart Views)
Когато GPS Receiver/Heading Sensor е свързан към главата на фишфайндера, ще се активират не
само изображенията Chart Views и GPS навигационните функции, но главата на фишфайндера
също така ще получава данни за посоката и допълнителни функции от сензора за посока (Heading
Sensor).
- Heading Digital Readout (цифрово показание за посока): За да добавите Heading Digital
Readout към картовото изображение Chart View (само 1100 Series™) или към сонарното
изображение Sonar View (700, 800, 900 и 1100 Series™), изберете Main Menu > Setup tab >
Select Readouts. Изберте Readout Position и използвайте RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на
4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете Heading (посока).
- Heading Offset: За да настроите нулевата точка на Heading Sensor, изберете Main Menu >
Accessory tab > Heading Offset. Натиснете RIGHT (дясно) или LEFT (ляво) на 4-посочния
бутон за управление на курсора, за да регулирате настройката. Виж за подробнисти 360
Imaging™ Installation Guide.
- Boat Icon: Когато има свързан Heading Sensor, символът лодка винаги ще се показва във
формата на лодка. Той няма да се трансформира в кръгче, когато лодката е неподвижна.
- Heading Line: Ако е включена, линията за посока започва от носа на символа лодка,
разположен върху екрана. За да включите Heading Line изберете Main Menu > Navigation tab
> Heading Line > On.
- North-Up Icon: Ако е включена, иконата North-Up Icon показва посоката на истинския север
(True North). Тя също така показва ориентацията на изображението (View Orientation).
Иконата ще се промени с промяна на ориентацията и на източника на данни. За да се
покаже North-Up Icon изберете Main Menu > Navigation tab > North Up Indicator > On. Виж за
повече информация Change the Chart Orientation.
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Забележка: За подробности относно картографи и навигация, вижте ръководството за
експлоатация на вашия модел фишфайндер и наръчника за управление на ориентири Waypoint
Management Guide. Ръководствата за експлоатация са приложени в CD, включено в комплекта
на вашия фишфайндер или вие бехте могли да го свалите нашия уеб сайт humminbird.com.

Change the Chart Orientation (Промяна на ориентацията на картата)
Можете да промените ориентацията на изображение Chart View. Функцията Chart Orientation сащо
така се влияе от свързания към главата GPS Receiver/Heading Sensor.
-

-

North-Up: North (Север) се показва в горната част на екрана. Обектите, разположени на
север от лодката, се показват над лодката.
Head Up: Текущата посока на лодката сочи нагоре и пътят се завърта около лодката, така
че лодката винаги е насочена нагоре в изображението. Посоката се осигурава от съврзания
към главата Heading Sensor. Ако няма свързан Heading Sensor, посоката ще се изчислява
посредством GPS receiver’s COG (Course Over Ground).
Course-Up: По време на навигация, проекцията на курса се показва в горната част на
изображението. Обектите, разположение пред лодката, се показват над лодката. Когато
лодката не осъществява навигация, данните за course-up се се получават посредством
COG (Course Over Ground) изчисление.

Select the Chart Orientation (Избор на картова ориентация)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Navigation tab > Chart Orientation.
3. Натиснете RIGHT (ляво) или LEFT (дясно) на 4-посочния бутон за управление на курсора,
за да изберете изгледа на картата. (North-Up, Head Up, Course-Up; Default = North-Up)
Update the Software (Осъвременяване на софтуера)
Създайте online account на уеб сайта humminbird.com, за да получавате последните новини от
Humminbird® и софтуерни ъпдейти за вашия модел фишфайндер. Системата за разгръщане на
сондата (Transducer Deployment System) също може да се осъвременява посредством главата на
фишфайндера.
Предупреждение! Humminbird® не носи отговорност за загубата на данни (ориентири, маршрути,
пътища, групи, снимки, записи и др.) които могат да възникнат поради пряка или непряка повреда
на софтуера или хардуера на уреда. Необходимо е периодично да копирате файловете с данни от
главата на уреда. Също така файловете с данни от уреда трябва да запаметявате на вашия
компютър преди да възстановявате предварително зададените настройки на уреда или да
осъвременявате софтуера. Вижте вашия Humminbird® online account на уеб сайта humminbird.com
и ръководството за управление на ориентири (Waypoint Management guide).
Необходимо оборудване: Личен компютър с интернет достъп, форматирана SD карта памет и USB
четец за карти памет.
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Update the Software (Осъвременяване на софтуера)
1. Инсталирайте форматирана SD карта памет в четеца за карти, свързан с вашия компютър.
2. Регистрирайте вашия фишфайндер: Влезте в humminbird.com. Кликнете на My Account.
Създайте нов account или влезте във вашия account и добавете 360 Imaging™ accessory в
полето My Equipment.
3. Download: От My Account\My Profile\My Equipment кликнете върху името на файла на
последния софтуерен ъпдейт (unit name [version #]) за вашия уред.
- Прочетете инструкциите в диалоговата кутия и кликнете върху Download.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да запаметите софтуерния файл директно в SD
картата.
4. Повторете стъпка 3, за да свалите системния файл 360 Imaging™ Transducer Deployment
System file.
5. Инсталирайте в слота върху главата на фишфайндера SD картата с осъвременените
софтуерни файлове.
6. Включете фишфайндера.
7. Control Head Update: Главата на уреда ще разпознае новия софтуер. Следвайте
инструкциите в диалоговата кутия, за да се потвърди инсталирането на софтуера.
Transducer Deployment System Update: Софтуерът ще бъде автоматично осъвременен.
Разпознаването на софтуера от мрежата може да отнеме до две минути и на екрана ще се
появи диалогова кутия, показваща че се извършва процес на осъвременяване/ъпдейт.
8. Restart: Когато ъпдейтите приключат, натиснете и задръжте бутон POWER/LIGHT, за да
изключите главата на фишфайндера. След като тя се изключи, натиснете бутон POWER/LIGHT,
за да стартирате фишфайндера.
Power Off (Изключване)
Ситемата за разгръщане на сондата (Transducer Deployment System) е проектирана със софтуер,
който прибира напълно стойката в корпуса, когато лодката се използва.
1. Изключване на фишфайндера
Натиснете и зъдръжте бутон POWER/LIGHT.
Внимание! Изключването на главата на фишфайндера няма да изключи Transducer Deployment
System.
2. Изключване на Transducer Deployment System.
Изключете захранването от главния ключ, прекъсвач или ключ на батерията.
Забележка: Изключването на Transducer Deployment System зависи от инсталацията и
захранващата връзка на вашата лодка.
3. Инсталиране на капака на стойката
Капакът на стойката трябва да се инсталира при превоз на лодката и сондата с ремарке, както
и при съхранение. Инсталирайте капака върху стойката. Пъхнете T- образните клипсове в
жлебовете разположени от двете страни на Transducer Deployment System. Завъртете всеки Tобразен клипс, така че да остане в жлеба. Затегнете ремъците.
Предупреждение: За да бъде стойката прибрана, Transducer Deployment System трябва да
бъде включена, докато лодката е в движение.
Когато лодката не се използва или е на пристан, Transducer Deployment System трябва да
бъде изключена, за да се избегне изтощаване на батерията. Капакът на стойката трябва
да се инсталира при превоз с ремарке и при съхранение.
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