Ръководство за експлоатация
на ехолот Humminbird 997c SI
Combo

Благодарим Ви, че избрахте Humminbird® лидер на американския пазар в производството на
риболовни ситеми.
Humminbird® изгради своята репутация с разработването и производството на висококачествено и
изключително надеждно морско оборудване. Humminbird® е създаден за безаварийно ползване и
при най-сурови морски условия. При необходимост от ремонт (колкото и малко вероятно да е това)
ние предлагаме безплатно сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, както и
постгаранционен сервиз на приемливи цени.
ВНИМАНИЕ! За да избегнете сблъскване, засядане на дъното, повреди на лодката или
наранявания, не трябва да използвате това устройство като помощно навигационно средство.
Когато лодката се движи, дълбочината на водата може да се променя твърде бързо и да нямате
време да реагирате. Винаги карайте лодката с много бавна скорост, ако подозирате, че водата
е плитка или има подводни обекти.
ВНИМАНИЕ! Разглобяване и ремонт на това електронно устройство трябва да се извършва
само от оторизирания персонал в сервиз. Всякo преправяне на серийния номер или опит да се
поправи оригиналното оборудване или аксесоари от неотиризирани лица прави гаранцията
невалидна. Отварянето и/или ремонта на това устройство може да доведе до излагане на
вредното влияние на олово под формата на припой.

Въведение в серия 900
• Humminbird® 997c SI Combo : Широкоекранна риболовна система с картограф (географски
карти), странично изображение, включени двучестотна сонда и GPS приемник.

Функциониране на серия 900
Сонарната технология се основава на звуковите вълни. Риболовната система от серия 900
използва ехолот за локализиране и определяне на подводни обекти, дънен контур и строеж, както
и дълбочина на областта, разположена непосредствено под сондата.
Риболовната система изпраща сигнали под формата на звукови вълни и определя разстояние чрез
измерване на времето между изпращането на звуковата вълна и момента на отразяване на
звуковата вълна от даден обект; след това тя използва отразения сигнал, за да определи
местоположението, размера и състава на обекта.
Сонарът е много бърз. Звуковата вълна може да измине разстоянието от повърхността до
дълбочина от 240 фута (70 м. ) и обратно за по-малко от ¼ от секундата. Малко вероятно е вашата
лодка да може да “надмине” този сонарен сигнал.

Сонар със странично изображение и висока дефиниция
Ехолотът 997c SI Combo използва сонар със странично
изображение за прецизно сканиране на област с голям
обсег на покритие. На екрана се показва подробно
топографско изображение и разположение на структурите,
в които биха могли да се крият риби. Отразените сонарни
лъчи при страничното изображение се обработват и
интерпретират върху екрана, наподобявайки въздушна
фото снимка. По принцип, сонарът със странично
изображение сканира област с ширина от 220 м. (110 м.
отляво и отдясно на лодката) на максимална дълбочина до
45м., когато е настроен на работна честота от 455 kHz.
Страничните сонарни лъчи могат да бъдат настроени на
честота 455 kHz или 800 kHz. При избор на честота 800 kHz
се генерира възможно най-точно и детайлно изображение,
но се ограничава страничната област на покритие и
дълбочината на сканиране в сравнение с тази, получена
при 455 kHz честота.
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Сонар DualBeamPLUSTM
Моделите от серия 900 използват двулъчева сонарна система 200 kHz /
83 kHz DualBeam PLUS с широк (60°) обхват на покритие. Сонарната
конфигурация DualBeam PLUS™ разполага с точно фокусиран
о
о
централен лъч с обхват от 20 , и втори обкръжаващ лъч с обхват от 60 ,
осигуряващ област на покритие равна на дълбочината над която се
намира лодката. При дълбочина на водата от 20 фута (6 метра),
широкият сонарен лъч покрива област с диаметър равен също на 20
о
фута (6 метра). Централният (20 ) сонарен лъч е фокусиран върху
дъното за показване на структурата, подводна растителност и места,
о
където може да се укрива рибата. Лъчът с обхват от 60 търси рибата в
широката област на покритие. Отразените от DualBeam PLUS™
сонарни лъчи могат да се смесват, да се разглеждат по отделно, или да
TM
се сравняват един с друг. DualBeamPLUS
е идеален за найразнообразни условия – от плитки до много дълбоки, както сладки, така
и солени води. Дълбочинната способност се влияе от фактори като
например скорост на лодката, действие на вълните, твърдост на
дъното, водни условия и инсталация на сондата.

Сонар QuadraBeam PLUS™
(с допълнително закупуване на сонда QuadraBeam
PLUS™)
Ехолотът
997c
SI
използва
четирилъчева
сонарна
конфигурация
QuadraBeam
PLUS™.Тя
разполага
с
изключително широк (90°) обхват на покритие. QuadraBeam
PLUS™ генерира два 35° 455 kHz лъча с ветрилообразна
форма за локализиране на риби, стръв и подводни обекти
(структура), разположени вляво и дясно в страни от лодката,
върху дънна повърхност с диаметър двукратно надвишаващ
дълбочината на водата. QuadraBeam PLUS™ открива побързо и повече риби и е в състояние дори да ви подскаже къде
да поставите стръвта, показвайки ви дали рибите се намират
наляво, надясно или под лодката.

Universal Sonar 2
Серия 900 поддържа Universal Sonar 2 - най-съвременна интегрирана и защитена сонда, която се
вгражда в долната част на електрическите мотори Minnkota. С Universal Sonar 2 електрическите
проводници са скрити в неразрушимия композитен вал, където са изолирани от вредно
въздействие, без скоби за закрепване и открити кабели. Universal Sonar 2 се отличава с нов тип
температурна чувствителност и запазва характеристиките на технологията DualBeam PLUS™ ( с
която са оборудвани всички модели Humminbird® DualBeam PLUS™). По-широкото изображение, с
повишена детайлизация на дъното, ви дава възможност да получите съвсем нова перспиктива за
подводната област, а оптималното функциониране на сонара ви помага да откривате рибата.

3

Как действат GPS и географските карти
Риболовната система от серия 900 също подържа GPS и картограф и
използва GPS и сонар, чрез които определя вашето местоположение,
показва го на координатна мрежа и осигурява подробна подводна
информация.
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 +/10 метра в зависимост от условията. Това означава, че през 95% от времето GPS приемникът ще
разчита местоположение в рамките на 10 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 24 сателита, които постоянно изпращат радио сигнали към земята. Вашето
настоящо местоположение се определя чрез получаване на сигнали от не повече от 16 сателита и
измерване на разстоянието от сателитите.
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.
GPS приемникът, включен в комплекта на серия 900, ви дава възможност да комбинирате лесния
за използване картографски плотер FishingGPS и усъвършенстваните навигационни възможности
за търсене на риба, с които е оборудван вашия ехолот.
Когато серия 900 е свързана с включения в комплекта GPS приемник, тя може да изпълнява
изброените по-долу GPS функции:


Гледане на местоположението в момента



Гледане на пътя в момента (пунктир)



Гледане на скоростта и посоката на движение от GPS приемника



Съхраняване на пътища, ориентири и маршрути



Изминаване на маршрут и плаване от един ориентир към следващия

Серия 900 поддържа ® Gold, HotMaps™ and HotMaps™Premium върху MMC ил SD карта.
Забележка: серия 900 не поддържа Navionics® Classic Charts, а единствено Navionics® Gold, HotMaps™,
и HotMaps™ Premium.

Забележка: единствено моделите 987c SI Combo са съвместими със системите за морска
картография Navionics® Gold et Navionics® HotMaps™ 2004 Gold за риболов във вътрешни
водоеми. Серията 900 не е съвместима с картите Navionics® Classic.
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Моделът от серия 900 е оборудван с вградена карта на света с по-подробна карта на Северна
Америка (за моделите, продавани в САЩ) или по-подробна карта на Европа и Югоизточна Азия,
включително Австралия и Нова Зеландия (за моделите, продавани извън САЩ и Канада)
Серия 900 използва GPS приемник, чрез който може автоматично да определя местоположението
на лодката. Чрез настройките за степен на увеличение и намаление на дадено изображение
системата избира най-подходящата карта, която да се изобрази на екрана.

Слот за мултимедийни карти MMC / SD
Риболовната система от серия 900 разполага също така със слот за
мултимедийни карти (MMC) / SD.
Мултимедийните карти MMC или SD се закупуват отделно и могат да
съдържат допълнителни подробни географски карти. Ако инсталирате
мултимедийна карта MMC или SD, съдържаща по-добра географска карта
на определена област, риболовната система ще активира тази карта и ще
я изобразява автоматично.
Вие можете да използвате мултимедийните карти MMC или SD, за да
осъвремените програмното осигуряване (софтуера) на командната глава на всеки един модел. За
да осъвремените софтуера на командната глава е необходимо да инсталирате подходящата MMC
или SD карта, съдържаща файл за осъвременяване на софтуера, при което устройството ще го
разпознае и ще изпише настоящата софтуерна версия, с която оперира командната глава, след
което ще поиска потвърждение за осъвременяване на софтуера на устройството с този на
инсталираната MMC или SD карта. Осъвременените версии на програмното осигуряване са
поместени на интернет страница www.humminbird.com.
Разгледайте илюстрацията, за да определите местоположението на слота за поставяне на
мултимедийни карти MMC или SD. След това отстранете (извадете) предпазителя и поставете
съответната мултимедийна карта MMC или SD в слота. Етикетът на картата трябва да бъде
насочен към лявата страна на устройството. Пъхнете навътре картата, докато чуете леко
щракване, показващо, че тя е разположена правилно. След това отново разположете капачето
(предпазителя) върху слота, поставете винта и завийте добре. Не притягайте прекомерно, тъй като
това не ще подобри непромокаемостта, но би могло да предизвика повреда на капачето.

Слот за аксесоари
Използвайте лентата с аксесоари, за да увеличите функционалността
на вашата риболовна система. Аксесоарите се включват директно
към уреда и позволяват активирането на високотехнологични
функции, като WeatherSense и безжичната сонарна връзка SmartCast.
Когато включите аксесоар към уреда, към системата на менюто се
добавят допълнителни етикети и опции. Възможно е също така да
включите няколко аксесоара едновременно.
Забележка: необходимите аксесоари за активиране на функциите
WeatherSense и безжична сонарна връзка SmartCast® се закупуват
допълнително. За повече информация бихте могли да посетите
интернет страница www.humminbird.com или да се обърнете към
Центъра за работа с клиенти на тел:1-800-633-1468.
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Вие можете да използвате канала, който е разположен във вътрешността на лодката, за да
прокарате по него кабелите. Кабелът трябва да бъде колкото е възможно по-отдалечен от
кабел на радиоантена VHF или от тахиметричен кабел, с оглед да се ограничат
възможностите за интерференция. Не е препоръчително да се прекъсват и оголват кабелите
на сондата и приемника.

Забележка: Някои от аксесоарите се закупуват допълнително. Можете да посетите
интернет страница www.humminbird.coм и да поръчате тези аксесоари он-лайн, или да се
свържете с Центъра за робота с клиенти на тел: 1-800-633-1468.
Внимание: При инсталиране на сондата Side Imaging е необходимо да спазвате някои изисквания.
Не трябва да има обекти (корпус на лодка, мотор или друга сонда), разположени в полезрението и
преграждащи пътя на странично насочените сонарни лъчи.
Забележка: при режим на работа със сранично насочени сонарни лъчи е възможно да се наложи
да повдигнете мотора нагоре, за да бъде осигурено безпрепятствено разпространение на лъчите
във водната среда.
За да може информацията, постъпваща от странично насочените лъчи, да бъде правилно и
прецизно интерпретирана върху екрана, е необходимо сондата да бъде монтирана така, че да
бъде насочена вертикално надолу към водата, когато лодката е на вода.
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Управление на серия 900
Сонарите Humminbird от серия 900 притежават лесен за работа интерфейс. Комбинацията от
бутони, различните режими на изображения, както и набора от менюта за регулиране на
настройките осигуряват пълен контрол върху цветното екранно изображение.
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Какво се вижда на екрана

Разбиране на изображението в режим Side Imaging
Важно е да се разбере как технологията Side Imaging интерпретира изображението, което се вижда
на екрана. Специалната сонда предава във водтата три отделни сонарни лъча – един, насочен
вертикално надолу и два периферно насочени встрани.

Схематично изображение в режим Side Imaging
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Реално изображение в режим Side Imaging

Залят плувен басейн / рибарник

Потопен мост

Какво се вижда на екрана в режим Side Imaging
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Стартиране на устройството

Бутон POWER/LIGHT(Захранване/Светлина)
Бутонът POWER/LIGHT се използва за включване и изключване на риболовната
система от серия 900, както и за настройка на фоновото осветление и цвета на
екраниия фон.
Включете риболовната система с натискане на бутона POWER/LIGHT (ЗАХРАНВАНЕ/СВЕТЛИНА).
Заглавният екран остава на дисплея, докато риболовната система не се стартира.

За настройка на фоновото осветление или на цвета на екранния фон натиснете
бутона POWER/LIGHT, за да получите достъп до менюто Light and Background
(Светлина и Фон). Използвайте четирипосочния бутон на курсора, за да изберете
Light или Background и след това с бутоните на курсора LEFT (ЛЯВО) или RIGHT
(ДЯСНО) променете настройките. Натиснете EXIT (ИЗХОД), за да излезете от менюто Light and
Background.
Натиснете бутона POWER/LIGHT и го задръжте така в продължение на 3 секунди, за да изключите
устройството. Ще се появи съобщение, което ще ви покаже колко секунди остават до изключването
на устройството. Риболовната система трябва винаги да се изключва с бутона POWER/LIGHT.
Това ще осигури правилното изключване и настройките на менюто ще се запазят.

Бутон VIEW
Бутонът VIEW се използва, за да се преминава през всички налични изображения.
Натиснете бутона VIEW за да преминете към следващото изображение. Чрез многократно
натискане на VIEW се преминава през всички налични изображения. Някои от изображенията може
да бъдат затворени, за да се оптимизира системата в съответствие с вашите предпочитания.

Бутон MENU
Бутонът MENU се използва, за да се осигури достъп до системата на менютата.
Меню Start-up Options (Опции за стартиране) – натиснете бутона MENU по време на включване,
за да видите менюто Start-up Options.
ТМ

ТМ

Меню X-Press
- натиснете бутона MENU един път, за да отидете в менюто Sonar X-Press
.
ТМ
Менюто Sonar X-Press ви позволява достъп до често използвани настройки, без да е необходимо
ТМ
да се придвижвате през цялата система от менюта. Когато менюто Sonar X-Press
се покаже,
може да използвате бутоните на курсора UP (НАГОРЕ) или DOWN (НАДОЛУ), за да отидете до
определено меню по ваш избор. Щом като промените някой параметър (чрез използване на
ТМ
бутоните на курсора RIGHT (ДЯСНО) или LEFT (ЛЯВО), менюто Sonar X-Press
временно ще се
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“разпадне” и екранът ще се актуализира, ако е бил повлиян от вашите промени в настройките на
менюто, като при това ще ви се даде възможност незабавно да проследите ефекта от вашето
ТМ
действие. Активирайте отново менюто Sonar -Press чрез бутоните на курсора UP или DOWN.
Main Menu (Основно меню) - Натиснете бутона MENU два пъти, за да влезете в табулираното
Main Menu System. Main Menu System е организирано под формата на табулирани заглавия, с цел
оказване на помощ при бързото откриване на определена точка от менюто: Alarms (Аларми),
Sonar(Сонар), Navigation (Навигация), Chart (Карта), Setup (Настройка) и Views (Изображения) са
част от табулираното Main Menu System. Използвайте LEFT(ЛЯВО) или RІGHT (ДЯСНО) на
четирипосочния бутон за управление на курсора, за да изберете таблица; после използвайте бутон
DOWN(НАДОЛУ) или UP (НАГОРЕ), за да изберете точка от менюто и бутон LEFT(ЛЯВО) или
RІGHT (ДЯСНО), за да промените някоя настройка от менюто.

Бутон за управление на курсора с 4 посоки
Четирипосочният бутон за управление на курсора има много функции, в зависимост
от ситуацията.

Неподвижно изображение (Freeze Frame)
Ако се намирате в режим на сонарно изображение, натискането на която и да е стрелка върху
бутона за управление на курсора в 4 посоки прави изображението неподвижно и върху екрана се
появява курсор и диалогова кутия на курсора. Курсорът може да се постави върху определена
точка от екрана чрез бутоните за управление на курсора в четирите посоки.
Активен курсор
В режим Bird’s Eye View (Общ изглед от високо) натискането на четирипосочния бутон за курсора
позволява преместване на положението на точката на наблюдение. В режим Chart view
(Изображение карта), курсорът може да се премества върху всички карти.
Забележка: в режим на Неподвижно изображение или Активен курсор, вие можете да
премествате курсора и в диагонална посока, като натискате между две от стрелките на
четирипосочния бутон.
Използвайте стрелките DOWN(НАДОЛУ) или UP (НАГОРЕ), за да изберете желаното от вас меню
от списъка с менюта и стрелките LEFT(ЛЯВО) или RІGHT (ДЯСНО), за да промените някоя от
настройките на менюто.
Snapshot and recording View (Заснемане и запис наизображение) - В режим на изображение
Snapshot and recording View маркирането на иконата за запис и натискане на RІGHT (ДЯСНО) на
четирипосочния бутон за управление на курсора стартира команда за записване на изображението,
а стрелките LEFT(ЛЯВО) или RІGHT (ДЯСНО) дават възможност за контрол на скоростта на
възпроизвеждане на записа.
Забележка: Желаните от вас менюта се прилагат и запазват автоматично – не е
необходимо никакво допълнително действие.
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Бутони за достъп до най-често използвани изображения (VIEW PRESET)
Тези бутони дават възможност за програмиране и бърз достъп до трите найпредпочитани от вас режима на изображение, без да е необходимо, чрез бутон VIEW, да се
придвижвате през цялата система от изображения. За да програмирате всеки един от бутоните
VIEW PRESET, е необходимо ,чрез натискане на бутон VIEW, да достигнете до изображението,
което бихте желали да запаметите. След това натиснете и задръжте в продължение на няколко
секунди един от трите бутона за достъп до най-често използвани изображения. Ще последва серия
от модулации, показващи ви, че бутонът е програмиран да активира съответното изображение.
Можете да запаметите до три изображения (на всеки бутон съответства едно изображение).

Бутон EXIT (ИЗХОД)
Бутонът EXIT (ИЗХОД) има много функции в зависимост от ситуацията:







Ако звъни аларма, тя ще бъде изключена с натискането на EXIT.
Ако е избран режим меню, с натискане на EXIT ще излезете от режим меню и ще се върнете
към изображението.
Ако някое меню е активирано, с натискане на EXIT ще се върнете на предишното ниво в
системата от менюта.
С натискане на EXIT ще преминете в обратен ред през всички налични изображения.
Ако е активиран режимът Freeze Frame (неподвижно изображение), с натискане на EXIT ще се
върнете към движещия се екран.
Ако е активиран курсорът, с натискане на EXIT ще премахнете курсора от екрана.

Бутон INFO
Натиснете бутона INFO докато се намирате в независимо кой режим на изображение и
ще се появи информация за предмети, които са най-близко до активиран курсор.
В случай че курсорът не е активен, на екрана ще се появи следното меню:
Използвайте стрелките на бутона за управление на курсора с 4 посоки, за да
изберете станция за наблюдение на приливите, станция за измерване на
теченията или най-близко пристанище. Получената информация ще бъде
показана върху екрана след активиране на RІGHT (ДЯСНО) на бутона за
управление на курсора с 4 посоки.

Забележка: интегрираната карта UniMap не съдържа информация за местоположението
на пристанищата, приливите или дебита на теченията. Тези данни се предоставят
единствено от мултимедийните SD карти, които се закупуват допълнително.

Бутон Mark (Маркиране)
Натискането на бутона MARK от което и да е изображение дава възможност да се
маркира местоположението на ориентир на едно от следните две места: или на текущото
местоположение на лодката, или ако курсорът е активиран, на текущото местоположение на
курсора.
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Бутонът MARK функционира единствено, когато има свързан GPS приемник или ако от етикет на
меню аксесоари (Accessories menu tab) сте избрали изображение на екранна снимка (Screen
Snapshot). Ако е активирана функцията Screen Snapshot, при натискане на бутон MARK ще бъде
маркиран ориентир, но също така екранното изображение ще бъде запаметено в MMC/SD картата
(в случай че такава е допълнително закупена и инсталирана).
Забележка: трябва допълнително да сте закупили и инсталирали MMC/SD карта, за да
активирате функцията Screen Snapshot.
Функцията Screen Snapshot не повлиява навигацията. Също така ако е активирана функция Screen
Snapshot, но няма свързан GPS приемник, натискането на бутон MARK ще обхване екранното
изображение и ще бъде показано съобщение за грешка поради липса на GPS позициониране,
необходимо за създаване на ориентир.

Бутон GOTO (Отиди на)
Бутонът GOTO има много функции в зависимост от ситуацията:

• Ако курсорът е активиран, натискането на бутона GOTO от което и да е изображение дава
възможност да се създаде ориентир и да започне навигация към този ориентир. Ако курсорът не е
активиран, при натискане на бутона GOTO се явява списък от ориентири, от който можете да
избирате ориентир, към който искате да осъществите навигация.

• Ако бутонът GOTO бъде натиснат и задържан в продължение на повече от 1,5 секунди, ще бъде
активирана функцията Man Overboard (MOB) (Човек зад борда). Когато е активирана функция MOB, в
текущото местоположение на лодката ще бъде създаден постоянен, интерактивен MOB ориентир, с
голяма отличителна икона (без оглед на това дали Chart курсора е активен или не). Всяка друга
текуща навигация и следван маршрут ще бъдат отменени без предварително уведомяване и ще се
активира незабавно MOB навигация. При активиране на функция MOB автоматично се преминава
към режим на картово изображение (Chart View) и не е възможно да се активира MOB или да се
промени текущия маршрут без предварително да се отмени режима на MOB навигация. Всяко
натискане на бутона GOTO или избор на точка от менюто GOTO, ще активира звуков сигнал за
грешка и на екрана ще се появи кратко съобщение, което ще изчезне след изтичане на 2 секунди.

ZOOM (+/-) (Бутон Близък/далечен план)
При натискане на минус или плюс на бутона ZOOM (+/-), докато сте в което и да е от
изображенията Navigation (Навигация) или изображението Sonar View (Сонарно
изображение), ще се промени мащаба на изображението, така че да се появява в близък
или в далечен план.

Режими на изображения
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Вашият сонар от серия 900 поддържа следните изображения:
Сонарни изображения:
- Странично изображение (Side Imaging)
- Сонарно изображение(Sonar View)
- Изображение Близък/далечен план (Zоом View)
- Разделено сонарно изображение (Split Sonar View)
- Комбинирано странично и сонарно изображение (Side/Sonar Combo View)
- Заснемане и запис на изображение (Snapshot and Recording View)
- Изображение за самотествате (Self Test)
- Изображение за тестване на аксесоари (Accessory Test)
- Изображение GPS Diagnostic View
- Общ изглед от високо (Bird’s Eye View)
- Комбинирано изображение карта и общ изглед от високо (Chart/ Bird’s Eye Combo View)
- Комбинирано картово изображение (Chart/Chart Combo View)
- Изображение карта (Chart view)
- Комбинирано изображение карта и сонарно изображение (Chart/Sonar Combo View)
- Комбинирано изображение карта и странично изображение (Chart/Side Combo View)
- Изображение от страничен лъч (Side Beam View)

Заснемане и запис на изображение (Snapshot and Recording View)
При режим Snapshot and Recording View на екрана се показват умалени записани изображения и
икони за запис, при условие че предварително сте закупили и инсталирали в устройството MMC/SD
карта. Също така, когато се намирате в режим на изображение Snapshot и Recording View, в менюто XPress™ се появяват следните опции: Start Recording, Stop Recording, Delete Image, Delete All Images, Delete
Recording, Delete All Recordings, Pings Per Second, Playback Speed и Stop Playback. В режим на
изображение Snapshot и Recording View върху екрана се показват едновременно до три броя
умалени записани изображения или икони за запис. Чрез четирипосочният бутон за управление на
курсора можете да преминете през и разгладате целия списък от умалени записани изображения
и/или икони в съответното изображение. Избраното умалено изображение или икона ще бъде
обозначено със стрелки.
Забележка: Скоростта на запис и осъвременяване на екрана зависи от вида на картата, която
използвате. По принцип SD картите генерират по-бързо екраноо изображение в сравнение с MMC
картите.
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Забележка: За заснемане и запис на изображения, указателната лента притежава няколко
състояния: по време на запис оставащото количеството свободно пространство в MMC/SD
картата се посочва в статус лентата. При възпроизвеждане на записа оставащото
количество време/памет се посочва в статус лентата. При маркиране на умалено изображение
се показва и оставащото свободно място в MMC/SD картата.
Eкранна снимка (Screen Snapshot): Когато бъде активиран Screen Snapshot (от Accessories menu
tab), чрез натискане на бутон MARK се запаметява екранното изображение (при наличие на инсталирана
MMC/SD карта). След като сте създали екранна снимка, умалено изображение на тази снимка се добавя в
режим на изображение Snapshot и Recording View, като позволява тя да бъде разгледана по-късно. Вижте
пълномерното изображение на снимката като маркирате съответно умалено изображение (чрез използване на
UP (НАГОРЕ) или DOWN(НАДОЛУ) на четирипосочния бутон на курсора), след което натиснете
RІGHT (ДЯСНО) на четирипосочния бутон, за да видите пълното изображение. Пълното
изображение се показва в рамка, което ви напомня, че това е снимка, а не „живо” изображение. Вие
можете да изтриете съответното снимково изображение или всички запаметени изображения, като
за целта изберете умалено изображение и активирате команда Delete Image или Delete All Images от
менюто Snapshot and Recording X-Press™.
Работата с екраннни снимки (Screen Snapshots) включва четири стъпки:
1. Избор на Screen Snapshot от меню аксесоари.
2. Заснемане на изображение чрез натискане на бутон MARK.
3. Разглеждане на екранна снимка използвайки изображенията Snapshot и Recording View.
4. Изтриване на екранна снимка използвайки Snapshot и Recording X-Press™ menu
За повече информация виж Accessories Menu Tab: използвайки Screen Snapshot
и Snapshot и Recording X-Press™ Menu.
Когато стартирате режим на екранна снимка, ще се появи съобщение, че е създаден ориентир в точката, в
която е разположен на екрана курсора и екранът ще остане неподвижен, докато снимката бъде запаметена в
MMC/SD картата. Ще се появи статусна диалогова кутия, изобразяваща в процент прогресивното
запаметяване на снимката, както и числовото наименованието на новосъздадения снимков файл във формат
BMP. Наименованията на снимковите файлове започват с буквата "S".
Запис и възпроизвеждане (Recording and Playback)
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От изображение Snapshot и Recording View, използвайки менюто X-Press™ бихте могли да стартирате и да
спрете записа, както и да промените настройките за степен на детайлизация на изображението. След като сте
активирали режим на запис, достъпът до режим на възпроизвеждане, запис и разглеждане на екранни снимки
временно ще ви бъде отказан, като активни ще бъдат единствено опциите Stop Recording и Pings Per Second
от менюто X-Press™. Използвайте четирипосочният бутон за управление на курсора в изображение
Snapshot и Recording View, за да активирате икона и да възпроизведете нейния запис. След това, използвайки
бутон VIEW, можете да преминете през всички изображения, за да видите как са изглеждали по време на
записа. Също така от менюто X-Press™ можете да променяте скоростта на възпроизвеждане на запис, да
прекратите възпроизвеждането на запис и да изтриете икони със запис.
Активирането и работата с режим на запис е процес от 6 стъпки:
1. Показване на изображение Snapshot и Recording View.
2. Стартиране на сонарен запис, използвайки the Snapshot и Recording X-Press™ menu.
3. Промяна на максималното равнище на детайлизация на запис посредством Snapshot и
Recording X-Press™ menu (по желание).
4. Прекратяване на записа, използвайки Snapshot и Recording X-Press™ menu.
5. Възпоризвеждане на запис, използвайки Snapshot и Recording View и четерепосочния бутон на
курсора, както и промяна на скоростта на възпроизвеждане на запис, използвайки Snapshot и
Recording X-Press™ menu.
6. Изтриване на запис, използвайки Snapshot и Recording X-Press™ menu.
Когато стартирате сонарен запис ще се появи съобщение, че е създаден ориентир в текущото ви
местоположение. По време на запис е невъзможно активиране на режим на възпроизвеждане на
запис и разглеждане на екранна снимка. В информационна кутия се показва разнообразна
информация, включително числовото наименование на създавания .SON файл. Подвижната лента
в долната част на екрана изобразява програсията на записа, както и оставащото свободно място
върху MMC/SD картата.
Забележка: Създадените при запис ориентири притежават същото наименование като това на файла и
използват custom waypoint icon. Наименованията на записаните файлове започват с буквата "R".

Маркиране
запис (Highlighting a recording)
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на

Използвайки четирипосочния бутон на курсора можете да преминете през целия списък от налични
икони на запис в режим Snapshot и Recording View. Маркираната икона ще бъде обградена със стрелки, а в
дясно от нея ще се появи зелен триъгълник .
Възпоризвеждане на запис (Playing back a recording)
Маркирайте икона на запис (използвайки UP (НАГОРЕ) или DOWN(НАДОЛУ) на четирипосочния
бутон на курсора), след което натиснете RІGHT (ДЯСНО) на четирипосочния бутон на курсора, за
да стартирате възпроизвеждане на запис. По време на възпроизвеждане на запис, временно се
прекратява възможността за активна навигация, всички останали прозорци изчезват и периодично
на екрана се показва "Playback" информационна кутия, сходна на съобщението, което се появява в режим
на симулация. При стартиране на възпроизвеждане на запис, автоматично се зарежда основното
(първоначално) сонарно изображение на вашия модел ехолот, като на екрана се прекратява показването на
новопостъпваща сонарна информация. Единствено запаметената сонарна и GPS информация ще бъде
изобразена на екрана, а режимите на изображение Snapshot и Recording View ще показват статуса на
въпроизвежданата информация. Вие можете да променяте скоростта, да се върнете барзо в началото или да
отидете в края на записа, а също така да възпроизведете записа отзад напред, използвайки опцията от
менюто Playback Speed X-Press™, както и да стопирате възпроизвеждането на записа чрез опцията от
менюто Stop Playback X-Press™. Тези опции са добавени в менюто X-Press™ на всички видове изображения
по време на възпроизвеждане на запис. Само при режим на изображения Snapshot и Recording View
скоростта на възпоризвеждане на запис може също да бъде променяна, използвайки LEFT (ЛЯВО) или
RІGHT (ДЯСНО) на четирипосочния бутон на курсора. Възпроизвеждането на запис временно се
прекъсва при наличие на активен сонарен курсор и отново се подновява при неговото
отстраняване. Възпороизвеждането на запис се прекъсва автоматично при достигане на края на
записа.
Забележка: Скоростта на генериране сонарни изображения се увеличава в режим напред Fast
Forward и назад Rewind. Това би могло да понижи качеството на сонарно изображение, тъй като
при по-висока скорост не всеки отразен сонарен лъч може да бъде обработен и показан сна
екрана.
Забележка: Навигацията не се повлиява от режим на сонарен запис Sonar Recording, но всяка
активна навигация се прекратява при стартиране или приключване на възпроизвеждане на запис.

Вие

можeте да
изтриете
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маркирания запис или всички записи, използвайки Delete
Recording или Delete All Recordings от менюто Snapshot и Recording
X-Press™.

Troubleshooting (Откриване и отстраняване на проблеми)
Преди да се свържете ресурсния център на потребителя на Нumminbird, моля, прочетете
следващия раздел. Ако отделите време да прочетете тези указания за откриване и отстраняване
на проблеми, може сами да се справите с тях и така да избегнете изпращането на вашето
устройство за ремонт.

900 Series™ не се включва
Ако вашата система 900 Series™ не се включва, използвайте ръководството за инсталиране, което
е приложено към нея, във връзка с конкретни подробности, като в същото време се уверите, че:
 Захранващият кабел е правилно свързан с управляващата глава на 900 Series™;
 Захранващият кабел е свързан правилно, като червеният проводник е на положителния полюс
на батерията, а черният е на отрицателния полюс или е заземен;
 Предпазителят е в изправност;
 Напрежението на батерията е поне 10 V;
Отстранете всички известни ви проблеми, включително и премахване на ръждата от полюсите на
батерията или проводниците, или дори, ако е необходимо, заменете батерията.

900 Series™ се включва на режим симулатор, когато има свързана сонда
Ако сондата е свързана и е работеща, при включване на риболовната система за първи път
автоматично се задейства режим на работа Normal. Ако при включване на риболовната система тя
автоматично задейства режима Симулатор, дори и ако вече има свързана сонда, това означава, че
управляващата глава не открива сондата.
Осъществете следните стъпки за откриване на проблема:
 Като използвате Ръководството за инсталиране, което също е включено към вашата
риболовна система, проверете дали кабелът на сондата е здраво свързан към риболовната
система. Свържете го отново, ако е необходимо, и включете системата, за да проверите дали
по този начин проблемът е отстранен.
 Подменете неработещата сонда с работеща, ако имате такава, и отново включете
управляващата глава.
 Проверете кабела на сондата. Подменете сондата, ако кабелът е повреден или корозирал.

Проблеми с екрана
Съществуват няколко главни източника на възможни смущения, които може да предизвикат
проблеми с качеството на информацията, появяваща се на управляващата глава. Погледнете
следната таблица за някои симптоми на проблеми с екрана и за възможните им разрешения:
Проблем
Възможна причина
Управляващата
глава
губи напрежение при
висока скорост

Ако изходното напрежение на двигателя на лодката не е
регулирано,
управляващата
глава
може
да
осъществява самозащита, като използва своята
функция за защита от свръх напрежение. Уверете се, че
входящото напрежение не надхвърля 20 V.
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Когато лодката се движи
при по-голяма скорост,
дъното
изчезва
или
внезапно отслабва, или
по екрана се появяват
празни места.

Може да се налага нагласяване на положението на
сондата. Смесица от въздух и вода, която тече около
сондата, кавитация – образуване на кухина, може да
попречи на разчитането на сонарни данни. За
предложения за настройване на положението на
сондата, вижте ръководството за инсталиране.
Електрически шум от мотора на лодката може да пречи
на сонара да приема. За повече информация вижте
Откриване на причината за шума.

Не се засичат риби, дори
и когато знаете, че те са
във водата под лодката
или сонарните показания
изглеждат слаби или
грешни

Показанията на сонара може да бъдат повлияни, ако
сондата не е разположена правилно (т.е. монтирана под
ъгъл, а не право надолу.), или ако има някакъв вид
механична интерференция: например, ако е монтиран в
корпуса, който е твърде дебел за правилно сонарно
предаване; връзката между сондата и корпуса не е
херметическа;
друга
причина
може
да
бъде
замърсяване на сондата. Проверете в ръководството за
инсталиране как отнаво да разположите сондата и се
уверете, че тя е чиста.
Ниското напрежение на батерията може да повлияе на
силата на подавания сигнал.
Електрически шум от мотора на лодката може да пречи
на сонара да приема. За повече информация вижте
Откриване на причината за шума.

Откриване на причината за шум
Електрическият шум обикновено влияе на екрана, като причинява появата на множество черни
точки при високи скорости и при високи показания на чувствителност. Един или повече от
дадените по-долу източници може да причини шум или интерференция.

Възможен източник на
шума

Как да изолираме източника на шума

Други
устройства

Изключете всички електронни устройства наоколо, за да
видите дали проблемът продължава, след това започнете
да ги включвате едно по едно, за да видите дали шумът
се появява отново.
За да определите дали двигателят на лодката е източник
на шума, увеличете оборотите, докато лодката е
неподвижна, за да видите дали шумът се увеличава
пропорционално; ако се появи шум, когато форсирате
двигателя, проблемът може да бъде в свещите, в
алтернатора или в проводника на тахометъра. Сменете
запалните свещи с резисторни свещи, инсталирайте
филтър за алтернатора или прекарайте проводниците за
захранване на управляващата глава и на сондата подалече от проводниците на мотора.

електронни

Моторът на лодката
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Кавитация от витлото на
лодката

Турбуленцията, създавана от перката може да
предизвика шум. Уверете се, че сондата е монтирана
поне на 15” (38 см) от перката и че през цялото време
водата преминава гладко по лицевата страна на сондата.

Спецификации

Дълбочинни възможности

1500 ft (500 m)

Изходящо напрежение

500 Watts (RMS); 4000 Watts (Peak-To-Peak)

Работна честота

Dual Beam: 200 kHz and 83 kHz DualBeam PLUS™
Side Imaging: 455 kHz/800 kHz

Област на покритие

Dual Beam: 60° @ -10 dB in 83 kHz and 20° @ -10 dB in 200 kHz
Side Imaging: 455 kHz: (2) 84° @ -10 db (180° Total Coverage)
800 kHz: (2) 70° @ -10 db (160° Total Coverage)

Разграничаване на целите

2 1/2 Inches (63.5 mm)

Изисквания за напрежение

10-20 VDC

Екран (LCD)

480 V x 800 H; 8" Diagonal Color TFT

Сонда

XHS 9 HDSI 180 T

Дължина
сондата

на

кабела

на

20 ft (6 m)
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