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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. Препоръчваме ви да прочететете внимателно това ръководство,
за да се запознаете с всички предимства, функции и приложения на вашия уред Humminbird®.
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ВНИМАНИЕ! Този продукт съдържа химически вещества, признати от американския щат
Калифорния като причинители на злокачествени заболявания и малформации при новородени или
репродуктивни проблеми.
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! Елктронната карта във вашия уред Humminbird® е помощно средство за навигация,
предназначена е да улеснява използването на одобрени правителствени карти, а не да ги заменя.
Единствено официалните правителствени карти и предупреждения за моряците съдържат цялата
текуща информация, необходима за осъществяване на безопасна навигация като за
благоразумното й използване е отговорен капитанът.
ВНИМАНИЕ! Humminbird не носи отговорност при загуба на файлове с данни (ориентири,
маршрути, пътища, групи, записи и т.н.), която може да възникне поради пряка или непряка
повреда в хардуера или софтуера на вашия уред. Важно е периодично да запаметявате
файловете с данни. Също така файловете с данни трябва да се запаметяват на вашия компютър
преди да зададете команда за активиране на заводските настройки на уреда или за извършване на
ъпдейт/осъвременяване на софтуера. Вижте следните раздели от това ръководство: Manage
Screen Snapshots and Recordings и Manage your Navigation Data: Import/Export Navigation Data.
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.
ВНИМАНИЕ! Не оставяйте капачето на слота за микро SD или SD карти отворено. Капачето винаги
трябва да е затворено, за да предотврати навлизане на вода в уреда, което да предизвика
повреда.
ВНИМАНИЕ! Не управлявайте лодката с висока скорост и поставен предпазен капак върху уредите
HELIX 5 или HELIX 7. Отстранете предпазния капак на уреда преди да увеличите скоростта на
плаване над 20 mph (37 км/ч).

Забележка: Някои от функциите, описани в това ръководство, изискват допълнително
закупуване на аксеоари, а други функции присъстват само в моделите за продажба извън САЩ и
Канада. Моля прочетете внимателно ръководството, за да придобиете представа за пълните
възможности на вашия модел уред.
Забележка: Илюстрациите в настоящото ръководство биха могли да не изглеждат точно
като на екрана на вашия модел Humminbird®, но вашият модел ще функционира по същия начин.
Забележка: Процедурите и функциите, описани в това ръководство, са обект на изменение без
предупреждение.
Забележка: Продуктовите спецификации и функции са обект на изменение без предупреждение.
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Забележка: Humminbird установява определената максимална дълбочина в солена вода, обаче
действителните дълбочинни възможности могат да се променят в завидимост от
инсталацията на сондата, типа вода, термалните слоеве, състава на дъното и наклона на
подводния терен.

ВНИМАНИЕ МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ: Продуктите, продавани в САЩ, не са предназначени за
ползване на международния пазар. Уредите на Humminbird, предназначени за ползване извън
САЩ и Канада, притежават функции съобразени с международния пазар и са разработени да
отговарят на държавните и регионални регулации. Примери за такива функции са: езици, карти,
часови зони, мерни еденици и гаранции.
ВНИМАНИЕ! Това оборудване е било тествано и установено, че отговаря на пределните норми за
цифрово устройство от Class B, съгласно Part 15 на FCC Rules. Тези пределни норми са
предназначени да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции/смущения в
жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика
вредни смущения/интерференции в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че
интерференция не би могла да се появи в конкретна инсталация. Ако това оборудване предизвиква
вредна интерференция/смущение в приемането на радио или телевизионни сигнали, което може
да бъде установено с изключване и включване на оборудването, препоръчително е потребителят
да се опита да коригира интерференцията, като предприеме една или повече от следните мерки:
• Пренасочете или преместете приемната антена.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
• Консултирайте се за помощ с продавача или с опитен радио-телевизионен техник.
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ВЪВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)
Инструкциите в това ръководство описват работата с комадната глава на моделите HELIX 5, 7, 9,
10, 12 G2. Прегледайте следващата таблица, за да придобиете представа за функциите и
възможностите на вашия уред.
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Operations Summary Guide (кратко ръководство за експлоатация): За преглед на функциите, вижте
краткото ръководство за експлоатация, включено към вашия продукт.
Accessories(аксесоари): Някои от функциите, описани в това ръководство, изисват допълнително
закупуване. Radar, AIS, Compass/Heading Sensor, Ethernet, i-Pilot Link, и др. изискват допълнително
закупуване. За да се запознаете със списъка аксесоари, които са съвместими с командната глава
на вашия уред, посетете уеб сайта humminbird.com. За да инсталирате всеки отделен аксесоар,
използвайте ръководството за инсталация, предоставено към него или изтеглете ръководството от
нашия уеб сайт.
Ethernet Models: Посетете уеб сайта humminbird.com, за да закупите Ethernet кабели и ключпрекъсвачи и да изтеглите ръководството за инсталация на Ethernet мрежа и ръковдството за
експлоатация (Ethernet Networking Installation and Operations Manual).
Register and Update (Регистрирация и осъвременяване/ъпдейт): Важно е да регистрирате
продуктите си и да поддържате софтуера си осъвременен. Посете уеб сайта humminbird.com, за да
създадете акаунт, да осъвремените командната глава и софтуера на аксесоарите и да закупите
допълнително оборудване. Също така за повече информация вижте Update Software в това
ръководство.
Забележка: Илюстрациите в това ръководство могат да не изтлеждат по същия начин, както
вашия продукт, но вашият уред ще функционира по сходен начин.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВАТА HUMMINBIRD ОТ ВАШЕТО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ
ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР (USING HUMMINBIRD MANUALS ON YOUR MOBILE DEVICE OR PC)
Ръководствата Humminbird за авшия модел уред и аксесоари могат да бъдат изтеглени на вашето
мобилно устройство или персонелен компютър. Ако предпочитате да използвате хартиено копие,
това ръководство може да бъде разпечатано.
Изтегляне на ръководството на вашето мобилно устройство (Download the Manual to your
Mobile Device)
1. Изтеглете на вашето мобилно устройство свободното приложение Adobe Acrobat Reader.
2. Посетете уеб сайта humminbird.com и кликнете на Support > Product Manuals.
3. Изберете PDF файла за модела на вашия уред или аксесоар и го запаметете на вашето
устройство.
4. Отворете приложението Adobe Acrobat Reader.
5. Отворете ръководството Humminbird.
Изтегляне на ръководството на вашия персонелен компютър (Download the Manual to your
PC)
1. Изтеглете свободния софтуер Adobe Acrobat Reader от http://get.adobe.com/reader/ и го
инсталирайте на вашия компютър.
2. Посетете уеб сайта humminbird.com и кликнете на Support > Product Manuals.
3. Изберете PDF файла за модела на вашия уред или аксесоар и го запаметете на вашето
устройство.
4. Отворете Adobe Acrobat Reader.
5. Отворете ръководството Humminbird.
Отидете на Section: Кликнете върху име на раздел в лентата за отбелязване.
Лентата за отбелязване може да се разширява и да се скрива, като кликате върху иконите plus (+)
или minus (-).
Търсене на думи или изречения: Натиснете и задръжте бутоните Ctrl F keys на клавиатурата на
вашия компютър. Напишете думата (думите) в текстовата кутия.
Отпечатване (Print): Ако предпочитате да ползвате хартиено копие, това ръководство може да
бъде разпечатано.
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СТАРТИРАНЕ (GETTING STARTED)
Процедурите в този раздел описват начина на стартиране на работа с командната глава. Някои от
настройките в този раздел се задават еднократно, а други настройки (като например проверка на
GPS прием на сигнал) вие ще използвате всеки път, когато започвате работа с уреда във вода.
Включване (Power On)
Следвайте инструкциите по-долу, за да включите командната глава на вашия уред Humminbird.
1. Натиснете бутон POWER.
2. След като се покаже заглавният екран, натиснете бутон MENU.
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Заглавен екран

Натиснете бутон MENU

3. Изберете Normal. Натиснете десния (RIGHT) бутон на курсора.

Normal

Simulator

System Status

Режим Normal е необходим за работа на вода. Ако има функционираща сонда,
свързана към командната глава, режим Normal ще бъде избран автоматично и
вашият уред може за бъде използван на вода.
За да научите как да използвате вашия уред, изберете Simulator. Вие можете да
запаметявате настройки на менюта и навигационни данни в режим Simulator (виж
за повече информация Преглед Карта и Преглед Навигация)
За да виждате системна информация за версията на софтуера, приема на GPS
сигнал и връзките с аксесоари, изберете System Status. Виж за повече
информация Проверка на връзки с аксесоари и Проверка на GPS прием на
сигнал.

Забележка: Ако се забавите твърде дълго при избора на опция за стартиране, системата ще
стартира режима, който вече е бил подчертан/маркиран. Ако командната глава активира
режим Demonstration mode, моля имайте предвид, че настройките на менюта не могат да се
запаметяват при този режим (виж Управление на командната глава Manage your Control Head).
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Стартиране на режим Normal за работа на вода

Бързи настройки (Quick Setup)
Ако включвате уреда за първи път (след инсталация или след възстановяване на фабричните
настройки) на екрана ще се появи менюто за бързи настройки (Quick Setup menu).
Настройка на командната глава (Set up the Control Head)
1. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да промените настройките.
2. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.

Меню бързи настройки
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Език (Language)

Максимална
дълбочина (Max Depth)

Тип вода (Water Type)

Свързана
сонда
(Connected Transducer)

Наличните езици се определят от модела на вашия уред Humminbird.
ВНИМАНИЕ! Не активирайте режим Asian Mode, ако не ви са
необходими азиатски езици. Преди да изберете Asian Mode, свържете
се с центъра за обслужване на клиенти (Customer Service), за да
получите важна информация.
Задайте максималната дълбочина на водата. Когато Max Depth е
настроен на режим Auto, командната глава ще получава необходимите
данни от дъното (според възможностите на уреда).
Когато Max Depth е настроен да покрива максималната дълбочина на
водата, където се намирате, командната глава няма да се опитва да
получава сонарни данни от по-голяма дълбочина, като по този начин на
екрана ще се показват повече подробности.
Уредите Side Imaging активират по подразбиране настройката за
обхват Side Imaging, ако обхватът SI Range е зададен за по-голяма
дълбочина отколкото обхватът за Max Depth. Виж за повече
информация Преглед Side Imaging (Side Imaging Overview).
Water Type повлиява точността на дълбоководните дълбочинни
показания и конфигурира командната глава за работа в сладка или
солена вода.
В солена вода вие можете също така да избирате настройка за плитка и
дълбока вода. Ако дълбочината надхвърля 100 м., изберете Солена
(дълбока) (Salt (deep)).
Командната глава автоматично ще избере сондата, която е включена
към командната глава на уреда ви. Ако моделът ви е съвместим с
допълнителна сонда и тя е свързана към командната глава, изберете
сондата в системата, така че лъчите да се активират и съответстващите
им изображения да се добавят към командната глава.

Забележка: За да промените Max Depth, Water Type и Connected
първоначалните настройки, вижте Настройка на Сонар (Set up Sonar).

Transducer

след

Проверка на връзките за аксесоари (Check Accessory Connections)
Ако сте свързали към командната глава друго допълнително закупено оборудване като AIS,
Compass/Heading Sensor, Radar, i-Pilot Link, 360 Imaging, и др., използвайте тези инструкции, за да
потвърдите, че оборудването е разпознато и комуникира с командната глава. От това изображение
можете да проверите също така и аксесоарните връзки с Ethernet.
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Select System > Accessory Test.
Потвърдете, че всички аксесоари са показани в списъка като свързани (Connected). Ако
имате аксесоар колело за температура/скорост (temp/speed wheel), колелото трябва да се задвижи,
за да бъде разпознат този аксесоар.
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Несвързан (Unconnected): Ако аксесоар е показан в списъка като несвързан (Unconnected),
проверете кабела и захранващите връзки, за да се уверите, че са надеждно свързани и включени.
Прегледайте ръководството за монтаж/инсталация, което е приложено към вашия аксесоар, за да
се уверите, че е извършен правилен монтаж/инсталация.

Забележка: Менютата за инсталирани аксесоари по принцип са включени в етикета аксесоари
(Accessory tab) в главното меню (Main Menu). Вижте за подробности вашето ръководство за
аксесоари.

Потвърждаване на прием на GPS сигнал (Check GPS Reception)
Ако командната глава на вашия уред разполага с вътрешен GPS или ако е свързана към външен
GPS приемник, използвайте инструкциите в този раздел, за да потвърдите, че командната глава
има GPS сигнал.
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете System > GPS Diagnostic View.
Потвърдете, че GPS Fix Type се показва като Enhanced или 3D.
Потвърдете, че показанията за местоположение (гео. ширина/дължина) се показват.
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GPS Reception (Прием на GPS сигнал): Небесната карта показва номера на сателита и лента със
силата на сигнала.
GPS Fix Type (позициониране): Представя се като No Fix, 2D Fix, 3D Fix, или Enhanced. Enhanced
Fix се засилва като използва информация от WAAS, EGNOS, или MSAS.
HDOP (the Horizontal Dilution of Precision): Представлява GPS системен параметър, който зависи
от моментната конфигурация на сателитите. HDOP се използва за изчисляване на
приблизителната грешка на позициониране (Estimated Position Error).
Заблежка: За да промените ръчно GPS източника, променете честотата на излъчване или
включете GLONASS (вижте управление на командната глава (Manage your Control Head)).

Настройка на аларми (Set Alarms)
Когато бъде включена аларма, ще се активира звукова сигнализация или върху екрана ще се
покаже съобщение, че зададената гранична стойност е била премината.
Включване на аларми и регулиране на настройки (Turn on Alarms and Adjust Settings)
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU.
ИЛИ
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За да отворите главното меню (Main Menu) от системно изображение (System View), натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете етикет Alarms.
3. Изберете меню за аларма. Натиснете дясно (RIGHT) или ляво (LEFT) на бутона на курсора, за да
настроите границата за активиране на алармата.

Аларма за дълбочина
(Depth Alarm)
Аларма за риба
(Fish ID Alarm)
Аларма за изтощена батерия
(Low Battery Alarm)

Аларма за температура
(Temp. Alarm)

Аларма за отклонение от курса
(Off Course Alarm)
Аларма за пристигане
(Arrival Alarm)
Аларма дрейф
(Drift Alarm)

Алармата ще се задейства, когато дълбочината се изравни или
спадне под зададената стойност в настройката. Необходима е
сонда.
Алармата ще се задейства, когато бъде засечена риба,
съобразно настройката в менюто. Вижте за повече информация
Adjust Sonar Display Settings (регулиране на настройките на
сонарния екран).
Алармата ще се задейства, когато напрежението в
акумулатора/батерията се изравни или спадне под зададената
стойност в настройката. Акумулаторът трябва да бъде свързан
към командната глава.
Настройте алармата до ниво, при което тя ще ви алармира,
когато спадне зарядът на акумулатора/батерията, но
същевременно този заряд ще бъде достатъчно висок, за да се
стартира двигателят и да работят най-важните електронни
системи. Вижте за повече информация ръководството за
инсталация на командната глава.
Алармата ще се задейства, когато температурата на водата,
отчетена от командната глава, се изравни със зададената
стойност в настройката. За целта е необходимо да постъпят
данни от вграден температурен сензор или аксесоар за
температура.
Настройва разстоянието, до което лодката може да се отклони
от курса по време на навигация, преди да се задейства
алармата. Необходим е GPS. Виж за повече информация
преглед на навигация (Navigation Overview).
Настройва отстоянието, до което лодката трябва да се доближи
спрямо крайната точка от маршрута, преди да се задейства
алармата. Необходим е GPS. Виж за повече информация
преглед на навигация (Navigation Overview).
Позволява ви да определите периметър около закотвената
лодка и ако лодката го напусне, се включва аларма. Необходим
е GPS. Виж за повече информация преглед на навигация
(Navigation Overview).

Забележка: Наличните аларми са достъпни в зависимост от свързаното оборудване, така че
командната глава може да предоставя повече или по-малко възможности от изложената тук
информация.Ако има инсталирани аксесоари, прегледайте ръководството за аксесоари за
налична информация относно алармите.
4. Затваряне (Close): Натиснете двукратно бутон EXIT.
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Излизане от аларма (Exit an Alarm)
Ако бъде задействана аларма по време на работа на командната глава, можете да я затворите или
заглушите, като използвате следните инструкции.
1. Натиснете произволен бутон върху командната глава.

Промяна на мерните единици (Change Units of Measurement)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да промените формàта на мерните единици. От това
меню вие можете също така да промените формата за време и дата, език и изместване на
инсталиране. За повече информация вижте Manage your Control Head.
1. Main Menu (главно меню): Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет настройки (Setup).
3. Изберете Units – Depth (единици за дълбочина), Units – Distance (единици за разстояние) и др., и
изберете настройка за всяка единица, според необходимостта.
4. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Изчистване на триплога/данните за пътуване (Reset the Triplog)
Триплотът включва таймер за изтекло време, изминато разстояние от последната настройка и
средна скорост. Използвайте следните инструкции за да ичистите триплога. За да се показва
триплогът като цифрови показания, вижте Views: Display Digital Readouts.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет настройки (Setup).
3. Изберете изчистване на триплога (Triplog Reset).
4. Натиснете дясно (RIGHT) на бутона на курсора.
5. Следвайте указанията върху екрана.
Включване/изключване на звук (Turn on/off Sounds)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да изберете категорията от звуци, които желаете да
чувате от командната глава на уреда ви.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет настройки ( Setup).
3. Изберете контрол на звука (Sound Control).
4. Изберете всички звуци (All Sounds) или само аларми (Alarms).
За да чуете звуков сигнал от аларма, контролът на звука (Sound Control) трябва да бъде настроен
на всички звуци (All Sounds) или само на аларми (Alarms Only).
Промяна на тона на алармата (Change the Alarm Tone): Изберете етикет аларми и тон на аларма
(Alarms tab > Alarm Tone).
Промяна на потребителския режим (Change the User Mode)
Потребителският рижим (User Mode) определя количеството меню опции, които се показват в
системното меню. Изберете Normal, за да виждате по-малко на брой меню опции, които се
използват по-често. Изберете Advanced, за да видите всички налични меню опции в системното
меню.
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Инструкциите в това ръководство, маркирани с Main Menu (Advanced User Mode) показват, че
потребителският режим в системното меню трябва да бъде зададен като Advanced, за да се
покаже избраното меню. Ако не виждате менюто в системата, задайте потребителски режим
Advanced. Виж за подробности преглед на системното меню (Menu System Overview).
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет настройки (Setup).
3. Изберете потребителски режим (User Mode).
4. Изберете Normal или Advanced.
Настройка на сонар (Set up Sonar)
Ако сте инсталирали аксесоар сонда или желаете допълнително да прецизирате вашите сонарни
настройки, вижте за подробности настройка на сонар (Set up Sonar).
Настройка на предпочитания за карти (Set up Chart Preferences)
Ако сте инсталирали microSD или SD map card, вижте преглед карта (Chart Overview), за да
настроите източника на карта.
Синхронизирайте телефон с командната глава (Pair a Phone with the Control Head)
1. Главно меню (Main Menu): От командната глава HELIX натиснете двукратно бутон MENU.
2. Отворете менюто Phone Bluetooth Menu: Изберете етикета аксесоари Accessories tab.
Изберете Phone Bluetooth. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Bluetooth.
4. Изберете On.
5. Изберете Connect New Phone. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Тази опция ще се появи в менюто след няколко секунди.
6. Следвайте указанията на екрана, за да стартирате процеса на синхронизация.
Ако телефонът не бъде разпознат, изберете Search for Phone (търсене на телефон). Натиснете
дясно на бутона за управление на курсора.
7. След като името на телефона се покаже в менюто е нужно да го изберете. Натиснете дясно на
бутона за управление на курсора.
8. Проверете телефона си. След поискване, докоснете Pair върху вашия телефон.
9. В менюто за настройки във вашия телефон (Settings menu), включете показване на известия
(Show Notifications).
Промяна на формата Phone Bluetooth Alert Format (Change the Phone Bluetooth Alert Format)
Ползвайте следните инструкции, за да изберете формат за сигнал за тревога от командната глава
или за да изключите сигналите за тревога.
1. От командната глава HELIX, отворете менюто Phone Bluetooth menu.
Забележка: В менюто настройки на вашия телефон (Settings menu), потвърдете, че Bluetooth е
включен и Show Notifications е включен.
2. Изберете Text Message Alerts или Phone Call Alerts.
Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете формат за тревога.
За да изключите notifications (известяване), изберете off.
3. Изберете Sounds (звуци). Изберете On (включен) или Off (изключен).
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Преглед на известия (Review Phone Bluetooth Notifications)
Използвайте менюто Views X-Press Menu, за да прегледате известията.
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.

Настройка на подсветката (Adjust the Backlight)
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Light.
3. Регулирайте настройката на подсветката (Backlight) от слаба (Dim) до 10 най-ярка (brightest).
Стартиране на режим на готовност (Start Standby Mode)
За да съхраните енергията, когато командната глава не се използва, стартирайте режим Standby
mode.
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Standby.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Turn off (изключване): Натиснете бутон POWER.
Изключване (Power Off)
Използвайте следващите инструкции, за да изключите командната глава на вашия уред.
Необходимо е да запаметите текущия път/трасе преди да изключите уреда. Командната глава
трябва винаги да се изключва от бутона POWER.
Запаметяване на текущия път/трасе (Save the Current Track)
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта (Chart View), натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете запаметяване на текущ път/трасе (Save Current Track).
3. Натиснете дясно (RIGHT) на бутона на за управление на курсора.
Power Off
1. Натиснете и задръжте бутон POWER.
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КОМАНДНА ГЛАВА HELIX

18

19

Бутони за управление на командната глава (Control Head Keys)
Бутони за приближаване/отдалечаване на изображение (ZOOM IN (+)/ZOOM OUT (–)
KEYS)
Натиснете бутоните за приближаване/отдалечаване на изображение ZOOM, за да
промените мащаба на изображението. За изображение в близък план натиснете бутона
ZOOM IN (+). За изображение в далечен, по-широк план натиснете бутона ZOOM OUT (-).
Вие също можете да уголемявате размера на курсора.Вие можете също да натискате тези
бутони, за да настроите чувствителността в сонарните изображения (Sonar, DI, SI).
Бутон VIEW
Натиснете и задръжте бутон VIEW, за да се отвори менюто Views X-Press, или натиснете
многократно бутон VIEW, докато изображението, което желаете да използвате, се покаже на
екрана.
Натиснете бутон EXIT, за да се покаже предходното изображение. Вижте за подробности
Views.
Бутон CHECK/INFO
В режим на изображение карта (Chart View), натиснете бутон CHECK/INFO, за да видите
информация за местоположението на курсора или за обекти, разположени в близост до
курсора.
Ако курсорът не е активен, подменюто Chart Info ще се отвори. Вижте за подробности преглед
навигация (Navigation Overview).
В сонарните изображения (Sonar Views), натиснете еднократно този бутон, за да смените честотата
(ако има възможност). Вижте за подробности всеки сонарен раздел (Sonar, DI, SI).

Бутон за управление на курсора (CURSOR CONTROL KEY)
(бутони на курсора ляво, дясно, нагоре, или надолу)
Натиснете стрелките на бутона за управление на курсора, за да се предвижите през
системното меню, изберете менюта и променете или активирайте настройки на
менюта. Вижте за подробности преглед на системно меню (Menu System Overview).
Също така, натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора, за да
преместите курсора върху изображението.
За да премествате курсора по диагонал, натиснете между стрелките.

Бутон MARK
Натиснете бутон MARK, за да запаметите ориентир/маршрутна точка в местоположението
на лодката. Ако курсорът е активен, натиснетете двукратно бутон MARK, за да запаметите
ориентир/маршрутна точка в местоположението на курсора.
Виж за подробности преглед навигация (Navigation Overview).
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Ако има инсталирана микро SD или SD карта, натиснете и задръжте този бутон, за да запаметите
екранна снимка (Screen Snapshot). Вижте за подробности управление на екранни снимки и записи
(Manage Screen Snapshots and Recordings).
Бутон MENU
За да отворите менюто X-Press за екранно изображение и работен режим, натиснете
еднократно бутон MENU. За да отворите главното меню Main Menu, натиснете двукратно
бутон MENU. Виж за подробности преглед на системно меню (Menu System Overview).
Бутон Отиди на / Човек зад борда (GO TO/MANOVERBOARD (MOB))
При активен курсор, натиснете двукратно бутон
GOTO, за да създадете
ориентир/маршрутна точка и да стартирате навигация към тази точка. Ако курсорът не е
активен, натиснете бутон GOTO и изберете от запаметените навигационни данни.
За да стартирате навигация човек зад борда (Man Overboard) натиснете и задръжте бутон GOTO.
Виж за подробности преглед навигация (Navigation Overview) и навигация човек зад борда (Man
Overboard (MOB) Navigation).
Бутон EXIT
Натиснете бутон EXIT, за да затворите меню, да затворите диалогова кутия, да изключите
аларма или да излезете от режим на курсор (Cursor mode).
Също така натиснете бутон EXIT, за да преминете в обратен ред през ротацията на
изображенията. Вижте за подробности изображения (Views).
Бутон за бърз достъп до избражения (VIEW SHORTCUT KEY)
Натиснете и задръжте бутон VIEW SHORTCUT, за да запаметите бърз достъп до
екранното изображение. Можете да запаметявате по едно изображение към всеки един
бутон VIEW SHORTCUT. Вижте за подробности изображения (Views).
Бутон POWER
Натиснете бутон POWER, за да включите командната глава.
Натиснете и задръжте бутон POWER, за да изключите командната глава.
По време на работа натиснете бутон POWER. Подсветката може да се настройва от това меню.
Вие също така можете да включвате/изключвате сонара (Sonar) и да променяте цвета на фона на
изображението.
Слот(ове) за SD карти
Слотът за SD карти, разположен върху командната глава на вашия уред, може да се използва със
SD карта (след допълнително закупуване) за ъпдейт на софтуер, добавяне на подробни карти към
командната глава, импортиране/експортиране на навигационни данни и запаметяване на сонарни
записи и екранни снимки.
Добавяне на карти (Add Maps): Вижте преглед карта (Chart Overview).
Импортиране/експортиране на навигационни данни (Import/Export Navigation
управление на вашите навигационни данни (Manage your Navigation Data).

data):

Вижте

Сонарни записи и екранни снимки (Sonar Recordings and Screen Snapshots): Вижте управление на
екранни снимки и записи (Manage Screen Snapshots and Recordings).
Софтуерни ъпдейти (Software Updates): Вижте за подробности Update Software.
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Внимание! Преди софтуерът на командната глава да бъде осъвременен или върнат към
зададените по подразбиране системни настройки, експортирайте вашите навигационни данни
(вижте Update Software).

Поставяне на SD карта
1. Отстранете капачето за слота на SD картата.
2. Разположете SD картата, така че етикетът й да е насочен наляво.
3. Натиснете картата в слота, докато се чуе прищракване.
4. Поставете обратно капачето/предпазител върху слота.
5. За отстраняване на картата натиснете и освободете намиращата се в
слота SD карта. Картата ще се изтласка автоматично навън и вие ще
можете да я извадите от слота.
Забележка: Не оставяйте капачето на слота за SD карти отворено.
Капачето винаги трябва да е затворено, за да предотврати
навлизане на вода в уреда, което да предизвика повреда.

Поставяне на микро SD карта
Командните глави на моделите HELIX 5 и HELIX 7 с вграден вътрешен GPS са съвместими с микро
SD карти.
1. Отстранете капачето за слота на микроSD картата.
2. Разположете микро SD картата, така че етикетът й да е насочен към лицевата страна на
командната глава и зъбчетата на картата да са насочени надолу.
3. Натиснете картата в слота, докато се чуе прищракване.
4. Поставете обратно капачето/предпазител върху слота.
5. За отстраняване на картата натиснете и освободете намиращата се в слота SD карта. Картата
ще се изтласка автоматично навън и вие ще можете да я извадите от слота.
Забележка: Не оставяйте капачето на слота за SD карти отворено. Капачето винаги трябва
да е затворено, за да предотврати навлизане на вода в уреда, което да предизвика повреда.
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ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМНО МЕНЮ (MENU SYSTEM OVERVIEW)
Системното меню предоставя опции на менюта, които са определени от работния режим,
екранното изображение и свързаните аксесоари.
Отваряне на X-Press Menu
1. Натиснете неколкократно бутон VIEW, докато желаното от вас изображение се покаже на екрана.
2. Натиснете еднократно бутон MENU.
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Отваряне на главното меню (Open the Main Menu)
Главното меню е разделено на етикетирани категории (Alarms, Sonar,
Navigation, Chart, Humminbird Chart, Setup, Views, and Accessories).
Наличните етикети и менюта се определят от вашия модел и свързаните аксесоари.
Отваряне не главното меню
1. Натиснете двукратно бутон MENU.

Избор на меню (Select a Menu)
Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете меню от Main Menu или X-Press
Menu.

Изберете етикет - Tab (Main Menu)
1. Натисете дясно или ляво на бутона за управление на курсора.
Изберете меню - Menu
1. Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора.
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Промяна на настройка на меню (Change a Menu Setting)
Използвайте бутона за управление на курсора, за да промените настройките на менюта или да
стартирате команда. Когато променяте настройка на меню изображението незабавно ще се
осъвремени.
Регулиране на настройка на меню (Adjust a Menu Setting)
1. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора.
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Стартиране на Действие/Отваряне на подменю (Start an Action/Open a Submenu)
1. Ако на дадено меню има дясна стрелка, натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за
да стартирате действието или да отворите подменюто.

Съвети за използване на системното меню (Tips for Using the Menu System)
Можете да се предвижвате бързо през системното меню като използвате следните съвети:
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Промяна на потребителския режим (Change the User Mode (Normal or Advanced))
Потребителският режим (User Mode) определя какъв брой менюта се показват в системното меню.
Изберете Normal, за да виждате по-малко на брой менюта, които се използват по-често. Изберете
Advanced, за да виждате всички менюта, които са налични в системното меню.
Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Инструкциите в това ръководство, маркирани с
Main Menu (Advanced User Mode), показват, че потребителският режим на системата трябва да
бъде настроен като Advanced, за да се покаже избраното меню. Ако не виждате менюто в
системата, задайте потребителски режим Advanced.
Промяна на потребителския режим
1.Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU.
2. Изберете етикет Setup.
3.Изберете потребителски режим (User Mode).
4. Изберете Normal или Advanced.
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Main Menu: Sonar Tab
(User Mode set to Normal)

Main Menu: Sonar Tab
(User Mode set to Advanced)

Затваряне на системното меню (Close the Menu System)
Използвайте бутон EXIT, за да се върнете отново към системното меню, или да затворите
системното меню.
Back: Натиснете бутон EXIT, за да затворите текущото меню и да се върнете едно ниво
назад в системното меню.
Close: Натиснете неколкократно бутон EXIT, докато ситменото меню се затвори.
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Изображения (VIEWS)
Командната глава HELIX притежава множество опции за показване на данни върху екрана и тези
данни могат да се показват по различни начини. Също така има няколко начина за бързо показване
на изображение върху екрана.
Показване на изображение (Display a View)
Наличните изображения на вашия уред се определят от модела, свързаната сонда и аксесоари.
Показване на изображение от Views X-Press Menu
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете категория на изображения. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Избрете изображение. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Показване на следващо/предходно изображение
Следващо изображение (Next View): Натиснете неколкократно бутон VIEW, докато желаното
изображение се покаже на екрана.
Предходно изображение (Previous View): Натиснете неколкократно бутон EXIT, докато желаното
изображение се покаже на екрана.
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Показване на запаметено изображение
1. Натиснете бутон за бърз достъп (VIEW SHORTCUT).
Вие можете да запаметявате по едно изображение за всеки един бутон за бъз достъп. Вижте за
повече информация Save a View to a VIEW SHORTCUT.
Показване на вашите предпочитани изображения (Show your Favorite Views)
Вие можете да показвате или скривате всяко едно изображение, така че всеки път, когато
натискате бутон VIEW, на екрана да се показват само вашите предпочитани изображения. Вие
можете също така да използвате етикета Views, за да видите списъка от налични изображения.
Наличните изображения се определят от модела на вашия уред, инсталираната сонда и
свързаните аксесоари.
Показване/Скриване на изображение
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон
MENU.
2. Изберете етикета изображения (Views).
3. Изберете изображение.
4. Изберете скрито (Hidden) или видимо (Visible).
Скриване на сонарни изображения
Ако използвате командната глава единствено за
GPS/Navigation инструкции, следвайте тези указания, за да
скриете всички сонарни изображения от ротацията на
изображенията. Тази настройка също така деактивира
сонара.
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Sonar.
3. Изберете Off.
Забележка: Вие също така можете да включвате/изключвате
сонара от главното меню: Main Menu > Setup tab > Sonar.

Запаметяване на изображение към бутон за бърз достъп до изображение (Save a View to a
VIEW SHORTCUT key)
Още един начин за бързо показване на вашите предпочитани изображения е те да бъдат
запаметени към бутоните за бърз достъп до изображение (VIEW SHORTCUT). Вие можете да
програмирате бутоните за бърз достъп до изображение да показват незабавно дадено
изображение. Към всеки от тези бутони можете да запаметите по едно изображение.
Когато сте активирали на екрана изображение, което желаете да запаметите за бързо
показване, е нужно да натиснете и да задържите за няколко секунди един от бутоните
за бърз достъп до изображение (VIEW SHORTCUT).
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Показване на цифрови показания (Display Digital Readouts)
Данните с цифрови показания могат да се показват като наслагване или в информационни кутии в
изображенията. Вие също така можете да избирате кои цифрови показания желаете да се
показват. Формата и показанията, които изберете, ще се прилагат към всички изображения.
Аксесоари (accessories): Наличните цифрови показания се определят от инсталираното
оборудване, така че ако свържете аксесоари, ще се появаят допълнителни показания.
Формат (Format): Можете да промените формата на цифровите показания от етикет настройки
(Setup Tab). Вижте за подробности управление на командната глава: промяна на цифрови
показания (Manage your Control Head: Change Digital Readout Formats).
Избор на типа цифрови показания (Select the Digital Readout Type)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да показвате цифровите показания в кутии или като
подложки. Вие можете също да изберете цифровите показания напълно да се скрият.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет настройки (Setup).
2. Изберете цифрови показания (Digital Readouts).
3. Изберете една от следващите опции:

Кутии
(Boxes)

Наслагване
(Overlay)

Off

Цифровите показания се показват в информационни кутии върху
изображението. Вижте илюстрацията Digital Readouts with Boxes Selected.
Вие можете да задавате кои цифрови показания да се показват. (вижте
Customize Digital Readouts).
Цифровите показания се показват като наслагване върху изображението.
Вижте илюстрациите Digital Readouts with Overlay Selected. Тези цифрови
показания са фиксирани и не могат да бъдат променяни.
Цифровите показания ще бъдат напълно скрити. За да скриете само
индивидуални цифрови показания, а не всички, вижте Customize Digital
Readouts.

Показване/Скриване на цифрови показания в изображението Side Imaging (Show/Hide Digital
Readouts on the Side Imaging View)
Ако за цифровите показания (Digital Readouts) е зададена настройка Boxes във всички
изображения, вие можете да скриете кутиите с цифрови показания, така че те да не се показват
само в изображението Side Imaging View.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет Sonar.
2. Изберете SI Readouts.
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).
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Адаптиране на цифрови показания (Customize Digital Readouts)
Ако за цифровите показания (Digital Readouts ) е зададена настройка Boxes вие можете да
избирате данните, които да се показват във всяка кутия. Използвайте менюто за избор на
показания (Select Readouts menu), за да настроите вашите стандартни цифрови показания.
Използвайте менюто за избор на навигационни показания (Select Nav Readouts menu), за да
настроите цифровите показания, които ще бъдат показвани по време на навигация.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикет настройки (Setup).
2. Изберете избор на показания (Select Readouts) или избор на навигационни показания (Select Nav
Readouts). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете прозорец за показания (Readout 1, 2, 3, etc.).
4. Изберете цифрово показание.
Скриване (Hide): За да скриете прозорец с показания, изберете Off.

Разбиране на цифровите показания (Understand Digital Readouts)
Следващата таблица показва цифровите показания, които са налични в менюто за избор на
показания (Select Readouts menu) или менюто за избор на навигационни показания (Select Nav
Readouts menu).
Наличните цифрови показания зависят от инсталираното оборудване.
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Етикет

Име

Описание

Bearing

Bearing

Показва посоката към отправна точка,
измерена в градуси от север (където 000˚
е север, 090° е изток, 180° е юг, 270° е
запад).
(Курс по отношение
на морското
дъно/Азимут). Това е текущата посока на
движение на лодката, отчитана в градуси
от север. Когато Course Over Ground и
Bearing съвпадат, плавателният съд
“следва курса” и ще достигне по найефективен начин в крайната точка.
Дълбочината на водата от сондата или
цифровия сензор за дълбочина до
дъното.
Това
измерване
включва
настройката за изместване на дълбочина
(depth offset setting). Ако числото на
дълбочината примигва, това означава, че
уредът не успява да локализира дъното.
Това обикновено се случва, когато водата
е твърде дълбока, сондата е извън
водата, лодката се движи твърде бързо и
др.
Това е разстоянието между текущото
местоположение
на
лодката
и
следващата точка от маршрута.
Това е очакваното време на пристигане в
местоположението на следващата точка
от маршрута.
(Позиция) – Текущото местоположение на
лодката (географска ширина и дължина),
определено посредством GPS.

COG

Course Over Ground
(Course)

Depth

Depth

DTG

Distance to Go
(Distance)

ETA

Estimated Time
of Arrival

Position (#)

GPS

Speed

Speed

Скоростта е измерването на напредъка на
плавателния съд по зададена дистанция,
въз основа на данните, получени от GPS.

Temp (#)

Temperature

Измерената в момента температура на
водата от вградената температурна сонда
или от допълнителен температурен
сензор.

Time
Time + Date
Timer

Time
Time + Date
Timer

Времето в момента
Текущото влеме и дата

Навигационно
показание

•

•

•
•
•
•

Цифровото
показание
за
таймера,
зададено от етикет аларми (Alarms).
(Вижте управление на командната глава:
стартиране на таймера (see Manage your

Control Head: Start the Timer)).
Triplog

Triplog

Триплог/данни за пътуването - Функция,
позволяваща
изобразяването
върху
екрана на информация за изминалото
време, средната скорост и общото
изминато разстояние.
Вижте Getting Started: Reset the Triplog.

•
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TTG

Time to Go

VLT

Voltage

XTE

Cross Track Error

(Оставащо време) - Това е очакваното
време, необходимо за достигане до
следващата точка от маршрута. TTG се
изчислява посредством SOG (Speed Over
Ground) (наземна скорост) и DTG

•

(Distance to Go)
Електрическото
напрежение,
постъпващо в командната глава на
уреда.
XTE Cross Track Error - (Странично
отклонение) - Това е разстоянието по
права линия от лодката до зададената
посока. XTE отчита какво е отклонението
на лодката от зададения курс.

•

Комбинирани изображения (Combo Views)
Combo views показват две (или повече) изображения върху екрана по едно и също време. Вие
можете да отворите менюто X-Press за активната част от изображението, да изберете менюта или
команди и да промените размера на всеки прозорец. Наличните комбинирани изображения се
определят от модела на вашия уред Humminbird.
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Избор на активна страна/прозорец (Select an Active Pane)
За да промените настройките за всяка страна на комбинираното изображение, или да използвате
курсора в изображение, е необходимо да зададете желания прозорец на изображение като
активна страна.
1. X-Press Menu: При показано на екрана изображение Combo View, натиснете еднократно бутон
MENU.
2. Изберете Active Pane.
3. Изберете прозарец.
X-Press Menu: Менюто X-Press се осъвременява с наличните за активната страна изображения.
Cursor: Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора, за да използвате
курсора върху активната страна на изображението.
Настройка на размера на прозореца на изображение (Adjust the View Pane Size)
Позицията на разделяне (Split Position) ви позволява да настроите размера на избрания прозорец в
комбинирано изображение (Combo View)
1. X-Press Menu: При показано на екрана изображение Combo View, натиснете еднократно бутон
MENU.
2. Изберете позиция на разделяне (Split Position).
3. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора, за да настроите размера на
прозореца.

ПРЕГЛЕД СОНАР (SONAR OVERVIEW (SONAR, DI, SI, CHIRP))
Към командната глава трябва да бъде свързана функционираща сонда, за да могат да се
активират сонарните способности.
Забележка: Дълбочинните възможности се влияят от такива фактори като скорост на
лодкака, вълнение, твърдост на дъното, водни условия и инсталация на сондата.

DualBeam PLUS Sonar (XNT 9 20 T)
Сонарните лъчи DualBeam PLUS осигуряват конусовидно покритие на
областта точно под лодката.
Отразените сонарни лъчи DualBeam PLUS се показват в
традиционните двуизмерни сонарни изображения (2D) Sonar Views.
Лъчите могат да се препокриват, да се наблюдават по отделно, или да
се сравняват един до друг.
о
Сондата разполага с точно фокусиран централен лъч с обхват от 20 , и
о
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 фута (6 метра). 83/200 kHz сонда може да
осигури дълбочинно покритие до 1500 фута (500 метра).
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CHIRP Models: Ако вашият модел уред разполага с функция CHIRP, вие
можете да активирате лъчите с различни честотни обхвати. Сонарът
CHIRP излъчва/изпраща непрекъснати/постоянни сонарни импулси с
променящи се честоти, като по този начин осигурява приемането поподробни отразени сигнали с по-добро разграничаване на целите.

CHIRP Side Imaging Sonar (XNT 9 SI 180 T)
CHIRP Side Imaging sonar ви позволява да работите с
лъчи с различни честотни обхвати.
Сонарът CHIRP излъчва/изпраща
непрекъснати/постоянни сонарни импулси с променящи
се честоти, като по този начин осигурява приемането на
по-подробни отразени сигнали с по-добро
разграничаване на целите. Сондата Side Imaging
осигурява широко и прецизно покритие на обширна
област от водата, включвайки подробна топография на
дъното и ориентация/показване на структури, в които
може да се укрива риба. По принцип лъчите на сонара
Side Imaging (изобразен в синьо) могат да достигнат
обхват от 200 ft (61 м.) от едната до другата страна.
Вижте за повече информация раздела Side Imaging.
Сондата CHIRP Side Imaging също предоставя на екрана
изображения Down Imaging с дълбочинно проникване до
100 ft (30 м.). Вижте за повече информация раздела
Down Imaging.
Сонарните лъчи DualBeam PLUS (изобразени в червено и жълто) предоставят конусовидно
покритие на областта директно под лодката. Отразените сонарни лъчи DualBeam PLUS се показват
в традиционните двуизмерни сонарни изображения (2D) Sonar Views и те ще бъдат използвани в
изображението Side Imaging View, когато върху област непосредствено под лодката не достига
покритие Side Imaging. Лъчите могат да се препокриват, да се наблюдават по отделно, или да се
сравняват един до друг.
CHIRP MEGA Side Imaging Sonar (XM 9 20 MSI T)
CHIRP MEGA Side Imaging sonar осигурява Side Imaging sonar, Down Imaging
sonar, и DualBeam PLUS sonar.
Side Imaging sonar (изобразен в синьо) използва два много прецизни сонарни лъча, които са
насочени под прав ъгъл спрямо посоката на движение на лодката. Покритието на страничните лъчи
е изключително тясно по посока на движение на лодката, но изключително обширно от
повърхността към дъното. Лъчите сканират тесни ивици от дъното, за да генерират изображения с
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висока резолюция. Лъчите Side Imaging могат да
бъдат активирани на една от следните три честоти:
MEGA, 455 kHz, или 800 kHz. Изберете MEGA за
изображение с най-висока острота/фокус и с найвисока резолюция, с покритие до 250 ft (76 м.) от
едната до другата страна. Изберете 800 kHz като
алтернатива на честотата MEGA. Изберете 455 kHz за
по-обширно покритие на дъното до приблизително
800 ft (244 м.) от едната до другата страна.
Лъчите Down Imaging (изобразени в зелено) са
насочени надолу и сканират водата. Профилът на
лъчите е изключително тесен с висока дефиниция.
Лъчите могат да бъдат активирани на една от
следните три честоти: MEGA, 455 kHz, или 800 kHz.
Изберете MEGA за изображение с най-висока
острота/фокус и с най-висока резолюция, с покритие
приблизително до 125 ft (38 м.). Изберете 800 kHz
като алтернатива на честотата MEGA. Изберете 455
kHz за най-добро общо качество на изображението и
дълбочинно проникване до 400 ft (122 м.).
Сонарните лъчи DualBeam PLUS (изобразени в
червено и жълто) предоставят конусовидно покритие на областта директно под лодката.
Отразените сонарни лъчи DualBeam PLUS се показват в традиционните двуизмерни сонарни
изображения (2D) Sonar Views. Лъчите могат да се препокриват, да се наблюдават по отделно, или
да се сравняват един до друг.
CHIRP sonar ви позволява да работите с лъчи с различни честотни обхвати. Сонарът CHIRP
излъчва/изпраща непрекъснати/постоянни сонарни импулси с променящи се честоти, като по този
начин осигурява приемането на по-подробни отразени сигнали с по-добро разграничаване на
целите.

Down Imaging Sonar (XNT 9 DI T)
Сондата Down Imaging сканира водата с изключително тънки
лъчи с висока резолюция. Лъчите Down Imaging (показани в
зелено) функционират на две честоти: 455 kHz (75°) или 800 kHz
(45°).
Изберете 455 kHz за цялостно най-добро качество на
изображението и дълбочинно проникване. Изберете 800 kHz за
най-ясно изображение с висок контраст.
Сондата също така използва конусовидни лъчи, за да предостявя
информация и в традиционен 2D формат (показани в червено и
жълто). Изберете 455 kHz за тясно фокусиран 16° централен лъч
или изберете 200 kHz за по-широк 28° лъч.
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CHIRP Models: ако вашият модел поддържа функция CHIRP,
тогава можете да работите с лъчи с различни честотни обхвати.
Сонарът CHIRP излъчва/изпраща непрекъснати/постоянни
сонарни импулси с променящи се честоти, като по този начин
осигурява приемането на по-подробни отразени сигнали с подобро разграничаване на целите.

НАСТРОЙКА НА СОНАР (SET UP SONAR)
Наличните сонарни изображения и менюта в главата на уреда се определят в зависимост от
свързаната сонда и избрания източник сонда.
Повечето от настройките в този раздел са били зададени, когато за първи път сте включили уреда,
използвайки менюто за бързи настройки (Quick Setup Menu). Използвайте указанията в този
раздел, за да регулирате тези настройки, да зададете допълнителна сонда или да разграничите
показваната на екрана информация.
Настройка на допълнителна сонда (Set up an Accessory Transducer)
Командната глава ще избере автоматично сондата, която е била включена в комлектовката на
уреда. Ако вашият модел е съвместим с допълнителна сонда, и тази сонда е свързана към
командната глава, изберете сондата в системата, така че лъчите да бъдат активирани и
съответстващите изображения да бъдат добавени към командната глава.
Забележка: За да видите най-новите сонди, които са съвместими с командната глава на уреда
ви, посетете уеб сайта: humminbird.com.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете свързана сонда (Connected Transducer).
3. Изберете сондата, която е свързана към уреда.
За да настроите изместването на дълбочината (depth offset), вижте управление на командната
глава (Manage your Control Head).
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Настройка на филтъра за шум (Adjust the Noise Filter)
Използвайте филтъра за шум (Noise Filter), за да намалите смущенията, които могат да се появат в
сонарните изображения в резултат на работата на двигателя на лодката, появата на
турболенцията или включване на други сонарни устройства.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете филтър за шум (Noise Filter).
3. Изберете настройка на филтъра, където Low е най-ниско ниво на филтриране, а High 3 е найвисоко ниво ни филтриране на интерференцията.
Off: премахва всякакво филтриране.
High: Високите настройки са подходящи при наличие на прекомерен шум от тролингов мотор.
Обаче в някои случаи на дълбоководен риболов, високите настройки на филтриране могат да
попречат на комадната глава да открива дъното.
Промяна на максималната дълбочина (Change the Max Depth)
Max Depth е била настроена, когато за първи път сте конфигурирали уреда от диалоговата кутия за
бързи настройки (Quick Setup dialog box). Ползвайте указанията в този раздел, за да регулирате
настройката на максималната дълбочина.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете Max Depth.
3. Изберете едно от следните:
Auto: командната глава ще приема показания от дъното, които са необходими ( в рамките на
възможностите на уреда)
Set to match the body of water depth (настроена да съответства на дълбочината на водоема):
командната глава няма да се опитва да приема сонарни данни от по-голяма от съответната
дълбочина, като по този начин на екрана ще се показват повече подробности.
Забележка: Уредите Side Imaging приемат по подразбиране настройката за Side Imaging
обхват, ако този обхват SI Range достига на по-голяма дълбочина от обхвата на Max Depth.
Избор на цифров източник на дълбочина (Select the Digital Depth Source) (само модели DI,
CHIRP DI)
В зависимост от дълбочината, командната глава автоматично ще избере 2D конусовидни лъчи или
Down Imaging лъчи, за показване на цифровото показание за дълбочина. Ако дълбочината е поголяма от 107 метра, настройте цифровия източник на дълбочина на 2D Element.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете цифров източник на дълбочина (Digital Depth Source).
3. Изберете Auto или 2D Element.
Auto: Командната глава ще приема данните за дълбочина, както е необходимо.
2D Element: Изберете 2D Element, ако дълбочината е по-голяма от 107 метра. Функцията Down
Imaging не е налична при тази настройка.
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Включване на Max DI (Turn on Max DI) (само модели CHIRP MEGA SI)
Max DI (On) (включен) принципно се използва в дълбоки води за осигуряване на максимална сила
на сигнала Down Imaging. Max DI (Off) (изключен) принципно осигурява най-добра резолюция в
плитки води.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет
Sonar tab.
2. Изберете Max DI.
3. Изберете On или Off.
Промяна на типа вода (Change the Water Type)
Water Type бил настроен, когато за първи път сте конфигурирали уреда от диалоговата кутия за
бързи настройки (Quick Setup dialog box). Water Type влияе на точността на дълбоководните
показания за дълбочина и конфигурира командната глава за работа в сладки и солени
води.Ползвайте указанията в този раздел, за да промените настройката на типа вода (Water Type
setting).
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете тип вода (Water Type).
3. Изберете едно от следните за вашия тип вода и дълбочинни условия:
Fresh (Сладка вода)
Salt (shallow) (Солена вода плитка)
Salt (deep) (Солена вода дълбока): Ако дълбочината е по-голяма от 100 метра, изберете Salt (deep)
(солена вода дълбока).
Промяна на ориентацията на Side Imaging (Change the Side Imaging Orientation) (само модели
CHIRP MEGA SI)
Използвайте SI Orientation, за да превключвате и да виждате как лъчите Side Imaging се показват в
изображението Side Imaging View. Тази меню опция може да се използва ако лъчите на левия и
десния борд са били обърнати противоположно по време на инсталацията/монтажа, което би могло
да е причината, ако сондата не е правилно инсталирана. За по-нататъшна помощ можете да се
свържете с центъра за обслужване на клиенти на Humminbird (Humminbird Customer Service).
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет
Sonar tab.
2. Изберете SI Orientation.
3. Изберете Normal или Reverse.
Изключване на сопар (Turn off Sonar)
Ако изполвате командната глава на вашия уред само за GPS/Navigation, следвайте тези
инструкции, за да скриете всички сонарни изображения от ротацията на изображения. Когато е
зададен Off (изключен), тази настройка също прекратява излъчването на пулсиращи сигнли от
уреда (pinging), така че всички сонарни операции биват деактивирани.
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Sonar.
3. Изберете Off.
Забележка: Вие също така можете да включите/изключите Sonar от главното меню: Main Menu >
Setup tab > Sonar.
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Включване/Изключване на CHIRP (Turn on/off CHIRP) (по желание, само модели CHIRP)
За да използвате сонар CHIRP, трябва да бъде включен режим CHIRP. Опциите на менюто зависят
от инсталираната сонда и модела на комадната глава.
Забележка: Humminbird е осигурил най-добрите настройки за вашия уред. Вие можете да
използвате настройките, включени в командната глава на уреда ви, или можете да регулирате
тези опции/настройки.
Включване/Изключване на 2D CHIRP (Turn on/off 2D CHIRP)
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Ако менюто не се показва в етикет Setup, изберете етикет Sonar.
3. Изберете режим 2D CHIRP Mode.
4. Изберете On или Off. (Default = On)
Включване/Изключване на Down Imaging CHIRP (Turn on/off Down Imaging CHIRP)
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration.
3. Изберете режим DI CHIRP Mode или Imaging CHIRP Mode. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете On или Off. (Default = On)
Включване/Изключване на Side Imaging CHIRP (Turn on/off Side Imaging CHIRP)
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете режим SI CHIRP Mode или Imaging CHIRP Mode.
4. Изберете On или Off. (Default = On)
Избор на лъчи за (2D) сонарно изображение (Select Beams for the (2D) Sonar View) (по
желание)
Позвайте указанията в този раздел, за да изберете честотите, които ще се ползват за
двуизмерните сонарни изображения 2D Sonar views. Опциите на менюто се определят от
инсталираната сонда и от модела на командната глава.
Забележка: Вие можете също да промените честотата в двуизмерното сонарно изображение
2D Sonar View, докато ловите риба, като натиснете бутона CHECK (вижте раздела 2D Sonar
View: Adjust Settings While you Fish (регулиране на настройки, докато ловите риба)).
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Избор на честоти за двуизмерното сонарно изображение (Select Frequencies for the (2D)
Sonar View)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Sonar tab.
2. Изберете 2D Display Frequency.
CHIRP Models: Изберете 2D CHIRP Display Frequency.
3. Изберете честота.
За подробности вижте таблиците на следващите страници, които се отнасят за командната глава
на вашия модел и дали режимът 2D CHIRP Mode е включен или изключен.

Sonar and Side Imaging Models 2D Display Frequency (CHIRP Off)
Models

83 kHz

200 kHz

83/200 kHz

HELIX CHIRP SI GPS G2/G2N
HELIX CHIRP MEGA SI GPS G2N
HELIX SONAR G2
HELIX CHIRP GPS G2/G2N
Изберете 83 kHz за дълбоки води (по-дълбоки от 244 м.).
Честота 83 kHz може да бъде използвана за приемане на
дълбоководни отразени сонарни лъчи с висока скорост. Ако
е избрана честота 83 kHz, 200 kHz импулси от лъчите
остават на заден план и не се показват на екрана.
Изберете 200 kHz за по-бърз обмен на сонарна
информация в по-плитки води (по-малка дълбочина от 244
м.). Ако е избрана честота 200 kHz, 83 kHz лъч не е
наличен.
Изберете 83/200 kHz, за да активирате постоянни импулси и
от двата лъча, така че сонарната история да не прекъсва
ако сонарното изображение бъде затворено.
Отразените сигнали от двата лъча се смесват, започвайки
от 83 kHz широк отразен лъч, който бива засенчен и
постепенно наложен върху него 200 kHz тесен отразен лъч.
По-тъмните 200 kHz тесни отразени сонарни лъчи ще се
открояват от по-светлите 83 kHz широки отразени сонарни
лъчи.
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Models

Medium
Frequency
(средна честота)

Sonar and Side Imaging Models
2D CHIRP Display Frequency (CHIRP On)
HELIX CHIRP SI GPS G2/G2N
HELIX CHIRP MEGA SI GPS G2N
HELIX SONAR G2
HELIX CHIRP GPS G2/G2N
Изберете Medium Frequency за дълбоки води (по-дълбоки
от 244 м.). може да бъде използвана за приемане на
дълбоководни отразени сонарни лъчи с висока скорост. Ако
е избрана честота Medium Frequency, високочестотния лъч
продължава да генерира импулси на заден план, но той не
се показва в изображението.

High Frequency
(висока честота)

Изберете High Frequency за повече подробности в поплитки води (по-плитки от 244 м.). Ако е избрана честота
High Frequency, средночестотният лъч не е наличен.

Medium/High
Frequency
(средна/висока честота)

Изберете Medium/High Frequency за да активирате
постоянни импулси и от двата лъча, така че сонарната
история да не прекъсва ако сонарното изображение бъде
затворено.Отразените сигнали от двата лъча се смесват,
започвайки от широкия отразен лъч, който бива засенчен и
постепенно наложен върху него тесния отразен лъч.
Тесните отразени сонарни лъчи ще се открояват от
широките отразени сонарни лъчи.

Честотни опции за сонарното изображение

Down Imaging Models
2D Display Frequency (CHIRP Off)
Models

200 kHz
455 kHz

HELIX DI G2
HELIX CHIRP DI G2
HELIX CHIRP DI GPS G2/G2N
Изберете 200 kHz за по-обширно покритие на
дъното в дълбоки води (до 183 м.).
Изберете 455 kHz за по-плитки води (до 107 м.).
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Down Imaging Models
2D CHIRP Display Frequency (CHIRP On)
Models
HELIX DI G2
HELIX CHIRP DI G2
HELIX CHIRP DI GPS G2/G2N
High Frequency (висока честота)
Изберете High Frequency за по-обширно
покритие на дъното в дълбоки води (до 183 м.).

High (455 kHz)
Frequency

Изберете High (455 kHz) Frequency за по-плитки
води (до 107 м.).

Избор на честота за изображението Down Imaging (Select a Frequency for the Down Imaging
View) (optional; DI, CHIRP DI, and CHIRP MEGA SI models only)
Следвайте инструкциите в този раздел, за да изберете честота, която да бъде използвана за
изображението Down Imaging View. Опциите на менюто се определят от инсталираната сонда и
модела на командната глава.
Забележка: Вие можете също така да променяте честотата в изображението Down Imaging
View, докато ловите риба, като натиснете бутона CHECK (вижте раздел Down Imaging:
Adjust Settings While you Fish).

Избор на честота за изображението Down Imaging (Select a Frequency for the Down Imaging
View)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. DI Models: Изберете Imaging Display Frequency.
CHIRP DI, CHIRP MEGA SI Models: Изберете DI CHIRP Display Frequency.
3. Изберете честота.
За подробности вижте таблиците на следващите страници, които се отнасят до модела на вашата
командна глава и дали режим CHIRP Mode е включен или изключен.
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Models

455 kHz
800 kHz

Down Imaging and CHIRP Down Imaging Models
DI Display Frequency or Imaging Display Frequency (CHIRP Off)
HELIX DI G2
HELIX CHIRP DI G2
HELIX CHIRP DI GPS G2/G2N
Изберете 455 kHz за по-обширно покритие на дъното в дълбоки
води (до 107 м.).
Изберете 800 kHz за плитки води и за изображение с най-висок
контраст/острота.

Down Imaging and CHIRP Down Imaging Models
DI CHIRP Display Frequency or Imaging Display Frequency (CHIRP On)
Models
HELIX DI G2
HELIX CHIRP DI G2
HELIX CHIRP DI GPS G2/G2N
455 kHz CHIRP
Изберете 455 kHz CHIRP за по-обширно покритие на дъното в
дълбоки води (до 107 м.).
800 kHz CHIRP
Изберете 800 kHz CHIRP за плитки води и за изображение с найвисок контраст/острота.
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Models
MEGA
800 kHz
455 kHz

CHIRP MEGA SI Models
DI Display Frequency (CHIRP Off, On)
HELIX CHIRP MEGA SI GPS G2N
Изберете MEGA за изображение с най-висока резолюция, контраст и
обхват (до 38 м.).
Изберете 800 kHz като алтернативна честота с контрастни/остри
отразени сонарни сигнали (до 38 м.).
Изберете 455 kHz за дълбоки води и общо покритие (до 122 м.).

Настройка на ширината на лъча Down Imaging (Set the Down Imaging Beam Width) (по
желание, само с XNT 9 SI 180 T)
Ако сондата XNT 9 SI 180 T (Compact Side Imaging transducer) бъде инсталирана, вие можете да
настройвате ширината на лъча, използван за изображението Down Imaging View. За да виждате
единствено данните от областта под вашата лодка, изберете Narrow (тесен). Настройка Medium
(среден) разкрива повече информация, докато настройка Wide (широк) показва максимума
налична информация от ширината на лъча Down Imaging beam. Вижте за повече информация
Understand the Down Imaging View (разбиране на изображението Down Imaging).
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете ширина на лъча Down Imaging (Select Down Imaging Beam Width).
3. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора, за да изберете ширина.
Избор на честота за изображението Side Imaging View (Select a Frequency for the Side Imaging
View) (по желание, само модели CHIRP MEGA SI Models)
Ползавйте инструкциите в този раздел, за да изберете честота, която ще бъде ползвана за
изображението Side Imaging View.
Забележка: Вие можете също така да променяте честотата в изображението Side Imaging
View, докато ловите риба, като натиснете бутона CHECK (настройте раздела Side Imaging:
Adjust Settings While you Fish).
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Избор на чистота за изображението Side Imaging (Select a Frequency for the Side Imaging View)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете SI CHIRP Display Frequency.
3. Изберете честота.

CHIRP MEGA SI Models
SI Display Frequency, SI CHIRP Display Frequency
(CHIRP Off, On)
Models
MEGA
800 kHz
455 kHz

HELIX CHIRP MEGA SI GPS G2N
Изберете MEGA за изображение с най-висока резолюция, контраст и
обхват (до 76 м.).
Изберете 800 kHz като алтернативна честота с контрастни/остри
отразени сонарни сигнали (до 76 м.).
Изберете 455 kHz за дълбоки води и общо покритие (до 244 м.).

Настройване на честотния спектър CHIRP (Adjust the CHIRP Frequency Spectrum) (по
желание, само модели CHIRP)
Вашата командна глава е конфигурирана с най-добрите настройки за широка гама риболовни
условия и ние ви препоръчваме да използвате целия честотен спектър CHIRP, включен във вашия
уред. Вие обаче можете да настроите CHIRP Frequency Spectrum да ограничава интерференциите
на екрана или фино да коригира настройките съобразно вашите предпочитания. Опциите на
менюто се определят от инсталираната сонда и модела на командната глава.
Изиствания: режим CHIRP трябва да бъде включен. Менютата се определят също от екранната
честота, която се избрали за всяко изображение.
Предупреждение! Ако е инсталиран аксесоар сонда, уверете се, че тя е конфигурирана в
командната глава. Виже за подробности Set up an Accessory Transducer (настройка на
аксесоар сонда). За повече информация относно аксесоари сонди, посетете уеб сайта
humminbird.com.
Настройка на 2D CHIRP Frequency Spectrum
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Ако менюто не се показва в етикета Setup, изберете етикета Sonar tab.
3. Изберете 2D CHIRP Frequency Spectrum. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Изберете честотно меню.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете настройка.
6. Repeat (повторение): Повторете стъпки 4 и 5, за да настроите Start Frequency (стартова честота)
и End Frequency (крайна честота) за всеки лъч.
7. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Настройка на Down Imaging CHIRP Frequency Spectrum
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Ако менюто не се показва в етикета Setup, изберете етикета Sonar tab.
3. Изберете DI CHIRP Frequency Spectrum или Imaging CHIRP Frequency Spectrum. Натиснете дясно
на бутона за управление на курсора.
4. Изберете честотно меню.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете настройка.
6. Repeat (повторение): Повторете стъпки 4 и 5, за да настроите Start Frequency (стартова честота)
и End Frequency (крайна честота) за всеки лъч.
7. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
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Възстановяване на настройките на конфигурацията CHIRP (Reset CHIRP Configuration
Settings)
Следвайте следните инструкции, за да върнете заводските настройки на менюто CHIRP.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете CHIRP Configuration. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Local CHIRP Configuration Reset. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

ПОКАЗВАНЕ НА ЕКРАНА НА СОНАРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (DISPLAY A SONAR VIEW ON-SCREEN)
Сонарните данни могат да се представят на екрана в множество изображения. Вие можете да
адаптирате изображението, като показвате или скривате информация и можете да регулирате
сонарните настройки, за да оптимизирате информацията, която да се показва на екрана. (вижте
Adjust Sonar Display Settings and Adjust Settings While you Fish). Промените, които правите, се
прилагат към всички традиционни 2D сонарни изображения.
Показване на сонарно изображение (Display a Sonar View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Sonar View (изглед сонар), Sonar Zoom View (изглед сонар zoom ), или Split
Sonar View (изглед разделен сонар).
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Забележка: Наличните изображения се определят от модела на командната глава и от
инсталираната сонда. За да видите пълния списък от изображения, налични на вашия уред,
натиснете двукратно бутон MENU и изберете етикета Views. За повече информация вижте
всеки свързен раздел от ръководството (Views, Down Imaging, Side Imaging, Navigation
Overview, и т.н.).
Показване изображение Sonar Combo View
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. За да отворите изображение Sonar Combo View, изберете Sonar.
За да отворите изображение Chart Combo View (заедно Sonar и Chart), изберете Chart.
3. Изберете изображение, което да се покаже на екрана.

Забележка: Наличните изображения се определят от модела на командната глава и от
инсталираната сонда. Виж за повече информация всеки свързан с материята раздел от
ръководството за експлоатация (Views, Down Imaging Overview, Side Imaging Overview, Navigation
Overview, и т.н.).

РАЗБИРАНЕ НА СОНАРНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (UNDERSTAND THE SONAR VIEWS)
При движение на лодката уредът показва на екрана промените в дълбочината и създава профил
на дънния контур. Сонарното изображение показва интензитета на отразените сонарни лъчи в
различни цветове.
Силните отразени сигнали често произхождат от скалисти или твърди дъна (компактен седимент,
скали, паднали дървета), докато по-слабите отразени сигнали често произхождат от меки дъна
(пясък, тиня), растителност и малки риби.
Цветовете, използвани за представяне на отразените сонарни лъчи с висок, среден и нисък
интензитет, се определят от цветовата палитра, която избирате от меню опцията Sonar Colors.
Командната глава показва нтензитета на отразения лъч, въз основа на меню настройките на Sonar
Colors (сонарни цветове) и Bottom View (изображение на дъното). Вие можете да показвате на
екрана прозореца за сонар в реално влеме - RTS Window (Real Time Sonar), да
включвате/изключвате символи рибка (Fis0h ID+), да променяте режима SwitchFire, да настройвате
чувствителността и др.
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АДАПТИРАНЕ НА СОНАРНОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ (CUSTOMIZE THE SONAR VIEW)
Вие можете да адаптирате сонарните изображения като показвате или скривате информация, като
например температурна графика, линии на дълбочина, цветова лента и прозорец RTS. Вие също
можете да променяте цветовата палитра.
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Показване/Скриване на етикета за честота (Show/Hide the Frequency Label)
Етикетът за честота (Frequency Label) показва избраните в момента честоти. Вижте Set up Sonar.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Sonar.
2. Изберете Frequency Label.
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).

Адаптиране прозореца Real Time Sonar (RTS)(Сонар в реално време)
(Customize the RTS Window)
Прозорецът RTS представя графично дълбочината и интензитета на отразения сонарен лъч.
Прозорецът RTS се осъвременява с възможно най-голяма скорост по отношение на дълбочинни
условия и показва само отразените лъчи от дъното, структурата и рибите, които са в обсега на
лъча на сондата. Когато използвате курсора, за да прегледате сонарната история, сонарната
история ще остане на пауза, но прозорецът RTS ще продължи да показва в реално време отразени
сонарни сигнали. Виж Review Sonar History and Zoom In/Zoom Out.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете прозорец на сонара (RTS Window).
3. Изберете типа на RTS Window, който ще се показва на екрана.
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Mono
Color (Full)
Color (A-Scope)

Off

Отразените сонарни сигнали се показват в черно.
Отразените сонарни сигнали се показват в цвят и те изпълват
ширината на прозореца RTS.
Отразените сонарни сигнали се показват в цвят. Размерът на
показваните линии съответства на интензитета на отразените
сонарни сигнали от лъчите на сондата.
Прозорецът RTS е скрит.

Показване/Скриване на данни върху сонарното изображение (Show/Hide Data on the Sonar
View)
Настройките в този раздел се споделят с изображението Down Imaging View, така че тяхното
включване или изключване ще промени съдържанието, което се показва в изображенията Sonar
Views и Down Imaging Views.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете меню и задайте за него On (показване) или Off (скриване).
Depth Lines (Линии на дълбочина)

Color Bar (Цветова лента)

Temperature Graph (Температурна графика)

Линиите на дълбочина показват отметки между
горния и долния обхват на дълбочина. Виж за
подробности
Adjust
Sonar
Display
Settings
(регулиране на настройките на дисплея).
Цветовата лента показва избраната палитра върху
сонарното изображение (виж Change the Sonar
View Colors (промяна на цветовете на сонарното
изображение)) от слаби към силни отразени
сигнали.
Температурната графика показва промените в
температурата в скорошната сонарна история. За
да се активира тази функция е необходимо
наличие на постъпващи данни от инсталирана
сонда или аксесоар за температура/скорост.

Забележка: Цифровите показания могат да се показват като наслагваене или могат да се
показват в информационни кутии (виж Views: Display Digital Readouts).
Промяна на цветовете на изображението (Change the View Colors)
The Sonar Colors menu changes the colors used to display sonar returns on the view.
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Промяна на палитрата на сонарните цветове (Change the Sonar Colors Palette)
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение, натиснете еднократно
бутон MENU.
2. Изберете сонарни цветове (Sonar Colors).
3. Изберете палитра.
Забележка: За да покажете или скриете цветовата лента (Color Bar), вижте
показване/скриване на данни в сонарното изображение (Show/Hide Data on the Sonar View).
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Избор на обхват на палитрата (контраст) (Select a Range of the Palette (Contrast))
Contrast ви позволява да изберате обхват от палитрата на сонарните цветове (Sonar Colors), за
изобразяване на отразените сонарни лъчи/сигнали. За да видите текущата палитра, покажете
цетовата лента (Color Bar) върху сонарното изобпажение (Sonar View).
Забележка: За да се покаже или скрие цветовата лента (Color Bar), вижте Show/Hide Data on the
Sonar View (показване/скриване на данни върху сонарното изображение).
Когато за настройката на контраст е зададена стойност 20 (default), цялата палитра на сонарни
цветове (Sonar Colors) (представена от цветовата лента (Color Bar)) се използва за показване на
слаби и силни отразени сонарни сигнали. Като увеличавате контраста (Contrast), горният обхват на
цветовата лента (Color Bar) се използва за показване на всички отразени сонарни сигнали (било
слаби или силни). Като намалявате контраста, долният обхват на цветовата лента се използва за
показване на всички отразени сонарни сигнали (било слаби или силни).
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение (Sonar View), натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Contrast.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да предвижите селекцията понагоре или по-надолу върху цветовата лента.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОНАРНИЯ ЕКРАН (ADJUST SONAR DISPLAY SETTINGS)
Ползвайте указанията в този раздел, за да зададете начина, по който отразените сонарни сигнали
да се показват в сонарното изображение (Sonar View), така че да настроите точно това, които
желаете да виждате на екрана. Настройките в този раздел са по желание. Вие можете да
използвате предварително зададените настройки на екран за сонарното изображение (Sonar View),
или можете да го адаптирате според вашите предпочитания.
Изчистване на повърхностните смущения (Filter Surface Clutter)
Използвайте Surface Clutter, за да намалите шума, който може да се появи в горната част на
изображението, предизвикан от водорасли или аерация. Колкото е по-ниска настроената стойност,
толкова по-малко шум/задръстване на повърхността ще се покаже на екрана. По-високата
настройка позволява показване на екрана на повече шум/задръстване.
Забележка: Вие също така можете да настроите филтъра за шум (Noise Filter) (виж Set up
Sonar: Adjust the Noise Filter).
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете Surface Clutter.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулиране настройката.
Промяна на режим 2D SwitchFire (Change the 2D SwitchFire Mode)
SwitchFire контролира как отразените сонарни сигнали се показват в сонарните изображения.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете 2D SwitchFire.
3. Изберете Clear Mode или Max Mode.
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Включване/Изключване на настройките Fish ID+ (Turn on/off Fish ID+ Settings)
Fish ID+ използва усъвършенствана обработка на сигнала за разчитане на сонарни изображения и
показва символ “рибка”, когато са изпълнени много подробни изисквания. Също така, ако Fish ID+ е
включен, вие можете да настроите чувствителността, използвана за засичане на обекти, и можете
да активирате сигнализация с включване на алармата за риба (Fish ID Alarm).
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Включване/Изключване на Fish ID+ (Turn on/off Fish ID+)
Когато Fish ID+ е включен, в сонарното изображение (Sonar View ) ще се показват символи риба.
Цветът на символите риба показва локацията на сонарния лъч и дълбочината на рибата се показва
над символа.
Когато Fish ID+ е изключен, командната глава показва на екрана единствено необработените
отразени сонарни сигнали.
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарня етикет (Sonar
tab).
2. Изберете Fish ID+.
3. Изберете On или Off.

On (Включен)

Off (Изключен)

Когато бъде засечена риба, символите риба ще се покажат в сонарното
изображение (Sonar View).
Оранжеви символи риба = засечени цели в 200 kHz тесен лъч.
Зелени символи риба = засечени цели в 83 kHz широк лъч или 455 kHz лъч
(само DI, CHIRP DI).
В сонарното изображение (Sonar View) се показват само необработени
отразени сонарни сигнали. Ако бъде засечена риба, отразените сигнали се
изобразяват върху екрана като дъги, показващи потенциални цели.

Настройване на Fish ID чувствителност (Adjust the Fish ID Sensitivity)
Използвайте Fish ID Sensitivity, за да настроите прага за засичане на риба посредством Fish ID+.
За да се показват само по-едри екземпляри риби като символи риба, изберете ниска настройка.
За да виждате по-малки екземпляри риби или риба за стръв, изберете висока настройка. За да се
активира това меню, Fish ID+ трябва да бъде включен.
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1. Включете Fish ID+.
2. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
3. Изберете Fish ID Sensitivity.
4. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
1 = ниска чувствителност (само големи риби)
10 = висока чувствителност (всички: от малки до големи риби)

Включване на алармата Fish ID (Turn on the Fish ID Alarm)
За да получите известие на екрана, когато бъде засечена риба, включете алармата Fish ID. Fish
ID+ трябва да бъде включен, за да се активира тази аларма.
1. Включете Fish ID+.
2. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета с аларми (Alarms
tab).
3. Изберете Fish ID Alarm.
4. Изберете една от следните икони:

Настройка на дисплей за изображение на дъното (Set the Bottom View Display)
Bottom View избира метода за представяне върху екрана на дъното и структурата. Изображението
на дъното също се влияе от избраната палитра от Sonar Colors (виж адаптиране на сонарното
изображение: промяна на цветовете на изображението (Customize the Sonar View: Change the View
Colors)).
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Промяна на настройката на изображение на дъното (Change the Bottom View Setting)
1. Главно меню (Main Menu): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет (Sonar
tab).
2. Изберете изображение на дъното Bottom View.
3. Изберете един от следните режими:
Structure ID
WhiteLine

Structure ID ще показва най-силните отразени сонарни лъчи съобразно
палитрата, избрана от менюто сонарни цветове Sonar Colors menu.
WhiteLine подчертава в бяло най-силно отразения сонарен лъч, при което
се получава ясно очертание. Ползата от този метод е, че дъното ясно се
очертава върху екрана.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РИБОЛОВ (ADJUST SETTINGS WHILE YOU
FISH)
Менюто X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността и обхвата по
време на риболов. Вие също можете да контролирате скоростта на движение/изместване на
сонарната история върху екрана. Менютата ви позволяват да виждате повече или по-малко от
отразените сонарни сигнали от лъчите на сондата, като регулирате всяка една настройка.
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Настройка на чувствителонстта (Adjust the Sensitivity)
Чувствителността контролира количеството подробности, показвани на екрана и настройва
чувствителността на всички сонарни честоти. За да отстраните задръстването на
повърхността/прекомерния шум на екрана, което понякога възниква в мътни и кални води, е нужно
да намалите чувствителността. При работа в бистри води или на големи дълбочини, увеличете
чувствителността, за да виждате отразените сигнали от водата.
Настройка на чувствителността, използвайки менюто X-Press (Adjust the Sensitivity using the
X-Press Menu)
Ползвайте следните указания, за да настроите чувствителността за всички сонарни честоти.
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете чувствителност (Sensitivity).
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да увеличите или намалите
чувствителността.
Настройка на чувствителността, използвайки бутоните ZOOM (Adjust the Sensitivity using the
ZOOM Keys)
Ако вашата командна глава включва бутони +/-ZOOM, вие можете да ги ползвате за настройка на
чувствителността.
1. При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете бутон +ZOOM или
−ZOOM.
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Настройка на чувствителността на сонарния лъч (Adjust Beam Sensitivity)
Моделът на командната глава на уреда ви може да позволява да настройвате чувствителността на
на отделните честоти. Наличните честоти се определят от модела на командната глава и
инсталираната сонда.
Ползвайте следните инструкции, за да настроите отделен сонарен лъч.
1. Главно меню (Main Menu) (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
сонарния етикет (Sonar tab).
2. Изберете 83 kHz Sensitivity или 455 kHz Sensitivity.
HELIX CHIRP: Изберете Medium Sensitivity Offset или High (455 kHz) Sensitivity Offset (само при
модели HELIX DI, CHIRP DI).
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да намалите или увеличите
чувствителността.
Например в показаната по-долу илюстрация чувствителността на 83 kHz лъч в разделеното
сонарно изображение (Split Sonar View) може да се настройва без да се повлиява чувствителноста
на 200 kHz сонарни лъчи. За повече информация относно това изображение вижте Compare Sonar
Beams (сръвняване на сонарни лъчи).
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Избор на обхват от палитрата (Контраст) (Select a Range of the Palette (Contrast))
Contrast ви позволява да изберете обхват от палитрата на сонарните цветове Sonar Colors за
показване на отразени сонарни сигнали. За да видите текущата палитра, покажете цветовата лента
Color Bar в сонарното изображение Sonar View. Вижте за подробности Customize the Sonar View:
Change the View Colors and Show/Hide Data on the Sonar View (адаптиране на сонарното
изображение: променете цветовете в изображението и покажете/скрийте данни в
изображението).
Когато Contrast е настроен на 20 (default), цялата палитра на сонарни цветове Sonar Colors palette
(представена от цветовата лента Color Bar) се използва за показване на слаби и силни отразени
сонарни сигнали. С увеличаване на контраста (Contrast), горният обхват на цветовата лента (Color
Bar) се използва за показване на всички отразени сонарни сигнали (било слаби или силни). С
намаляване на контраста, долният обхват на цветовата лента се използва за показване на всички
отразени сонарни ситнали (било слаби или силни).
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Contrast.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да предвижите селекцията понагоре или по-надолу върху цветовата лента.
Настройка на горен/долен обхват (Set the Upper/Lower Range)
Upper Range и Lower Range контролират каква част от водния стълб ще се показва в
изображението. Например ако се интересувате единствено от областта между 20 и 50 фута
дълбочина (6 до 15 м.), настройте горния обхват на 20 и долния обхват на 50. В изображението
няма да се показват отразени сонарни сигнали от области извън зададените граници, като по този
начин ще се показват повече подробности за избраната област.
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1. Sonar X-Press Menu (Advanced User Mode): При активирано на екрана сонарно изображение (
Sonar View), натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Upper Range (горен обхват). Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да регулирате настройката.
3. Изберете Lower Range (долен обхват). Изберете Auto или задайте специфична дълбочина
(ръчно).
Auto (авто): The Lower Range ще бъде настроен от командната глава автоматично да следва
дъното.
Manual (ръчно) : Командната глава приема команда за проследяване на избрана от вас дълбочина.
Забележка: Между настройките на горния и долния обхват е необходимо да има разлика от 3 м.
Промяна на скоростта на движение на сонарната информация (Change the Chart Speed)
Chart Speed контролира скоростта на движение на сонарната информация в изображението и
количеството на показваните подробности. По-голямата скорост е предпочитана от повечето
риболовци и сонарната информация се движи бързо по изображението. За да намалите скоростта
на движение на сонарната информация върху екрана, изберете по-ниска настройка. Независимо от
зададената настройка Chart Speed, прозорецът RTS ще се осъвременява с възможно най-висока
скорост според дълбочинните условия.
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Speed.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Включване/Изключване на режим джиг (Turn on/off Jigging Mode) (само при CHIRP SI, CHIRP
MEGA SI)
Ако притежавате уред CHIRP SI или CHIRP MEGA SI, вие можете да ползвате режим джиг (Jigging
Mode), за да оптимизирате отразените сонарни сигнали, показвани в сонарното изображение Sonar
View. Тази настройка може да бъде ползвана независимо дали режим 2D CHIRP Mode е включен
или не. Вижте за повече информация Set up Sonar (настройка на сонар).
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Jigging Mode.
3. Изберете On (включен) или Off (изключен).
On (Включен)

Off (Изключен)

Включете режим джиг (Jigging Mode), ако сте избрали средна или
средна/висока честота Medium или Medium/High Frequency в менюто 2D
CHIRP Display Frequency (с включен режим 2D CHIRP Mode), или ако сте
избрали 83 kHz или 83/200 kHz от менюто 2D Display Frequency (с изключен
режим 2D CHIRP Mode). Когато Jigging Mode е включен, отразените сонарни
сигнали биват оптимизирани в изображението и сонарната информация се
движи по-бавно по екрана, като по този начин се показват повече
подробности.
Изключете режим джиг (Jigging Mode), ако сте избрали ниска честота Low
Frequency от менюто 2D CHIRP Display Frequency (при включен режим 2D
CHIRP Mode), или ако сте избрали 200 kHz от менюто 2D Display Frequency
menu (при изключен режим 2D CHIRP Mode). Изключете Jigging Mode, за да се
показва на екрана сонарната история с избраната скорост на придвижване и
на екрана да се наблюдават необработени отразени сонарни сигнали.
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Промяна на палитрата на сонарните цветове (Change the Sonar Colors Palette)
Менюто Sonar X-Press ви позволява бързо да променяте палитрата на дисплея, докато ловите
риба. Виж за повече информация Customize the Sonar View: Change the View Colors.
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение (Sonar View), натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Colors (сонарни цветове).
3. Изберете палитра.
Забележка: За да се покаже или скрие цветовата лента (Color Bar), вижте Customize the Sonar
View.
Превключване на честоти (Switch Frequencies)
Ако сондата включва повече от една честота за насочен надолу лъч downbeam frequency,
използвайте бутона CHECK/INFO, за да промените бързо честотата, използвана в изображението
2D Sonar View. Вижте за повече информация Sonar Overview и Set up Sonar (преглед сонар и
настройка на сонар).
1. При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете бутона CHECK/INFO.

СРАВНЯВАНЕ НА СОНАРНИ ЛЪЧИ (ИЗГЛЕД РАЗДЕЛЕН СОНАР)
COMPARE SONAR BEAMS (SPLIT SONAR VIEW)
Split Sonar View показва отразени сонарни сигнали от всяка честота на down лъча в отделни страни
на изображението. Можете да ползвате това изображение, за да правите насрещни сравнения
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между отразените сонарни сигнали от двата лъча. Лъчите се определят от модела на вашия уред
Humminbird и инсталираната сонда.
Честоти: Използвайте това изображение, за да сравнявате 83 kHz и 200 kHz лъчи. Ако притежавате
модел DI или CHIRP DI, 455 kHz и 200 kHz ще се показват един до друг в това изображение. Когато
е включен режим 2D CHIRP Mode вие можете също да сравнявате лъчи.
Fish ID+:също така в изображение Split Sonar View би било от полза да включите Fish ID+, така че
да можете да виждате къде се намират рибите в обсега на всеки сонарен лъч от сондата.
(виж Adjust Sonar Display Settings: Turn on/off Fish ID+ Settings).
Показване на изглед разделен сонар (Display the Split Sonar View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Split Sonar View.

ПРЕГЛЕД НА СОНАРНА ИСТОРИЯ (REVIEW SONAR HISTORY)
Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора и сонарната история ще остане
неподвижна, а на екрана ще се появи курсорът. Ако преместите курсора над отразен сонарен
сигнал, в изображението ще се покажат цифрови данни за местоположението на курсора.
Прозорецът RTS ще продължи да се осъвременява с най-високата възможна скорост за
дълбочинните условия (виж Customize the Sonar View).
Стопиране на сонарната история (Freeze the Sonar History)
1. Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора.
2. Преместете курсора над отразен сонарен сигнал.
Забележка: За да маркирате ориентир/маршрутна точка или да стартирате навигация към
местоположението на курсора, вижте Navigation in Sonar Views.
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Приближаване/Отдалечаване на изображение (Zoom in/Zoom Out)
Използвайте изображението Sonar Zoom View, за да видите увеличено изображение на дъното и
структурата. Например ако има риби в близост до дъното или структурата (потънало дърво,
растителност и др.), Sonar Zoom View прави по-лесно разграничаването на отделните отразени
сонарни сигнали, които може да се показват близо един до друг.
Показване на сонарното изображение за близък план (Display the Sonar Zoom View)
1. Натиснете и задръжте бутона VIEW.
2. Изберете Sonar > Sonar Zoom View.
Увеличаване на изображението на дънната стуктура (Magnify Bottom Structure) (Zoom In/Out)
1. Активирайте на екрана сонарното изображение за близък план Sonar Zoom View.
2. Zoom In (приближаване): Натиснете бутон +ZOOM.
Zoom Out (отдалечаване): Натиснете бутон -Zoom.
Представяне в близък план на местоположението на курсора (Magnify the Cursor Position
(Zoom In/Out)
1. Активирайте на екрана сонарното изображение за близък план Sonar Zoom View.
2. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към желано
местоположение върху изображението.
3. Zoom In (приближаване): Натиснете бутон +ZOOM.
Zoom Out (отдалечаване): Натиснете бутон -Zoom.
4. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
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Zoom In/Zoom Out using the X-Press Menu (активиране на близък/далечен план, използвайки
менюто X-Press Menu)
Ако вашата командна глава не включва бутони за приближение/увеличение на изображение
(ZOOM), вие ще използвате менюто Zoom Level, за да използвате функцията ZOOM.
Увеличение на дънна структура (Magnify Bottom Structure) (Zoom In/Out)
1. Активиране на екрана на изображение Sonar Zoom View.
2. Натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Zoom Level (ниво на приближение).
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Увеличаване на местоположението на курсора (Zoom In/Out) (Magnify the Cursor Position)
(Zoom In/Out)
1. Активирайте на екрана изображение Sonar Zoom View.
2. Използвайте бутона за управление на курсора, за да предвижите курсора към местоположение
върху изображението.
3. Натиснете еднократно бутон MENU.
4. Изберете Zoom Level (ниво на увеличение).
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
6. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Регулиране на настройките на екран с увеличено сонарно изображение (Adjust Sonar Zoom
View Display Settings)
Включване/Изключване на проследяване на дъното (Turn on/off Bottom Lock)
Използвате Bottom Lock и Bottom Range, за да се фокусирате върху дъното и да контролирате
каква част от водния стълб да се показва в изображение Sonar Zoom View.
BottomLock непрекъснато изобразява дъното от постоянна точка на екрана, независимо от
промените в дълбочината. Този режим прави дънния контур да изглежда като права линия, но е
ефективен при показване на риби върху и в близост до дъното.
1. Sonar X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Sonar Zoom View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Bottom Lock. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да изберете On
(включен).
3. Натиснете нагоре на бутона за управление на курсора. Изберете обхват на дъното Bottom
Range.
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да настроите обхвата.
Обхватът се измерва от дъното нагоре. Low Setting (ниска настройка): подходяща за наблюдаване
на ниско полегата дънна структура или подробности от отразения сигнал от дъното.
High Setting (висока настройка): подходяща за наблюдение на едра структура в дълбока вода.
Забележка: Ако в изображението виждате вълнообразна ивица, която отразява промяната в
дълбочината, дънният обхват Bottom Range е възможно да е бил настроен на по-голяма
дълбочина от действителната дълбочина на водата. В този случай намалете настройката на
дънния обхват Bottom Range.
Промяна на ширината на увеличеното изображение (Change the Width of the Zoomed View)
Ползвайте указанията в този раздел, за да промените ширината на увеличеното изображение в
режим Sonar Zoom View.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Zoom Width.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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НАВИГАЦИЯ В СОНАРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (NAVIGATION IN SONAR VIEWS)
За да маркирате ориентири/маршрутни точки и да стартирате навигация, командната глава на
уреда ви е нужно да разполага с GPS Fix от свързан или вграден GPS приемник. Виж за повече
информация Getting Started.
Маркиране на маршрутна точка (Mark a Waypoint)
Вие можете да маркирате маршрутна точка в местоположението на лодката или в
местоположението на курсора. Маршрутните точки са запаметяват в диалоговата кутия за
управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) (вижте управление на вашите
навигационни данни Manage your Navigation Data).
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на лодката (Mark a Waypoint at the Boat
Position)
1. Натиснете бутон MARK.
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на курсора (Mark a Waypoint at the
Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желаното
местоположение върху изображението.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
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Навигация към местоположение (Navigate to a Position)
Ползвайте указанията в този раздел, за да стартирате навигация към дадено местоположение
върху изображението. За повече информация относно тези функции вижте Navigation Overview.
Навигация до местоположението на курсора (Navigate to the Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към местоположение
върху изображението.
2. Натиснете бутон GOTO.
След като натиснете бутон GOTO, в местоположението на курсора ще се появи маршрутна точка.
Навигация до запаметена позиция (Navigate to a Saved Position)
Ако натиснете бутон GOTO без да използвате курсора преди това, вие можете да изберете да
стартирате навигация от списък със запаметени маршрутни точки и маршрути.
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1. Натиснете бутон GOTO.
2. Изберете Nav Data. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете запаметена маршрутна точка или
маршрут.
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате навигация.
Прекратяване на навигация (Cancel Navigation)
1. Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Cancel Navigation. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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ПОКАЗВАНЕ НА ЕКРАНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО С КРЪГОВА ДИАГРАМА (САМО HELIX 5,
HELIX 7) (DISPLAY THE CIRCULAR FLASHER VIEW ON-SCREEN) (HELIX 5, HELIX 7 ONLY)
Circular Flasher View предоставя два начина за наблюдение на сонарни данни в традиционен
flasher format. Изображението се контролира от менюто за режим на подледен риболов Ice Fishing
Mode в сонарния етикет Sonar tab.
Показване на изображение с кръгова диаграма (Display the Circular Flasher View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Circular Flasher View.
Circular Flasher View with
Ice Fishing Mode Turned On

Включване на режим за подледен риболов (Turn on Ice Fishing Mode)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Ice Fishing Mode.
3. Изберете On.
On
When Ice Fishing Mode is on, the Circular Flasher View displays Real Time Sonar (RTS) returns
in traditional flasher format with additional features, including Depth Cursor and Zoom.
Off
When Ice Fishing Mode is off, the Circular Flasher View displays Real Time Sonar (RTS) returns
in traditional flasher format.

On
(включен)

Когато Ice Fishing Mode (режим за риболов на лед) е включен (on), изображението
с кръгова диаграма показва информация от сонар в реално време (Real Time Sonar
(RTS) в традиционен flasher format с допълнителни функции, включващи Zoom
(приближаване/отдалечаване) и Depth Cursor (курсор за дълбочина).

Off
(изключен)

Когато Ice Fishing Mode (режим за риболов на лед) е изключен (off),
изображението с кръгова диаграма показва информация от сонар в реално време
(Real Time Sonar (RTS™) в традиционен flasher format.
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Изберете цифровия източник за дълбочина (DI, CHIRP DI ) (Select the Digital Depth Source)
(DI, CHIRP DI models only)
Ако свържите към главата на уреда HELIX DI G2, HELIX CHIRP DI G2, или HELIX CHIRP DI GPS
G2/G2N сонда за подледен риболов, настройте Digital Depth Source на 2D Element, за да се покаже
дълбочината в прозореца за цифрови данни. Виж за подробности Set up Sonar.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет
Sonar tab.
2. Изберете Digital Depth Source.
3. Изберете 2D Element.
РАЗБИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО С КРЪГОВА ДИАГРАМА (UNDERSTAND THE CIRCULAR FLASHER
VIEW)

Вие можете да използвате изображенитео Circular Flasher View с включен или изключен режим Ice
Fishing Mode turned on /off. Когато режимът за подледен риболов (Ice Fishing Mode) е включен,
изображението се изпълва с информация, необходима ви за подледен риболов, включваща
дълбочината, процента на заряд на свързания акумулатор и съответните меню настройки.
Както традиционно сонарно изображение, изображението Circular Flasher View показва интензитета
на отразения сонарен лъч с различни цветове. Силните отразени сигнали често се пораждат от
скалисти или твърди дъна (компактен седимент, скали, паднали дървета), докато по-слабите
сигнали често са резултат от меки дъна (пясък, тиня), растителност и дребни риби. Цветовете,
използвани за представяне на отразените сонарни лъчи с висок, среден до нисък интензитет, се
определят от палитрата, която изберете (вижте Adjust Settings While you Fish: Change the Sonar
Colors Palette (ригулиране на настройки, докато ловите риба: промяна на палитрата на
сонарните цветове).
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Забележка: За да промените честотата на лъча или да настроите шумовия филтър, вижте
Set up Sonar (настройка сонар).
РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ВРЕМЕ НА РИБОЛОВ (ADJUST SETTINGS WHILE YOU FISH)
(SONAR X-PRESS MENU)
Менюто X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността и обхвата, докато
ловите риба. Менютата ви позволяват да виждате повече или по-малко отразени сонарни сигнали
от лъчите на сондата, докато регулирате всяка настройка. Също така можете да използвате бутони
за бърз достъп върху изображението.

Настройка на чувствителността (Adjust the Sensitivity)
Sensitivity контролира количеството подробности, които се показват в изображението. За да
отстраните задръстването на повърхността/прекомерния шум на екрана, което понякога възниква в
мътни и кални води, е нужно да намалите чувствителността. При работа в бистри води или на
големи дълбочини, увеличете чувствителността, за да виждате по-слабите отразените сигнали.

Adjust the Sensitivity using the X-Press Menu
Ползвайте следните инструкции, за да настроите чувствителността.
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана изображение с кръгова диаграма
Circular Flasher View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sensitivity.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да увеличите или намалите
чувствителността.
Избор на обхват на палитрата (контраст) (Select a Range of the Palette (Contrast))
Contrast ви позволява да изберате обхват от цветовата палитра (Color Palette) за показване на
отразени сонарни сигнали. Можете да видите превю изображение на палитрата от менюто Color
Palette menu. За подробности вижте Change the Sonar Colors Palette (промяна на палитрата на
сонарните цветове).
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Когато Contrast е надстроен на 20 (default), цялата палитра се използва за показване на слаби и
силни отразени сонарни сигнали. С увеличаване на контраста десният обхват на палитрата се
използва за показване на всички отразени сонарни сигнали (било слаби или силни). С намаляване
на контраста, левият обхват на палитрата се използва за показване на всички отразени сонарни
сигнали (било слаби или силни).
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана изображение с кръгова диаграма
Circular Flasher View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Contrast.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да предвижите селекцията
наляво или надясно върху палитрата.

Настройка на Горен/Долен обхват (Set the Upper/Lower Range)
Upper Range и Lower Range контролират каква част от водния стълб ще се показва в
изображението. Например, ако се интересувате единствено от областта между 20 и 50 фута
дълбочина (6 до 15 м.), настройте горния обхват на 20 и долния обхват на 50. В изображението
няма да се показват отразени сонарни сигнали от области извън зададените граници, като по този
начин ще се показват повече подробности за избраната област.
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана изображение с кръгова диаграма
Circular Flasher View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Upper Range. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да
регулирате настройката.
3. Изберете Lower Range. Изберете Auto или задайте специфична дълбочина (ръчно).
Auto: Долният обхват (Lower Range) ще бъде настроен от командната глава да следва автоматично
дъното.
Manual : Командната глава заключва/следи избраната от вас дълбочина.
Забележка: Между настройките на горния и долния обхват е необходимо да има разлика от 3 м.
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Промяна на палитрата на сонарните цветове (Change the Sonar Colors Palette)
Менюто X-Press Menu ви позволява бързо да променяте палитрата на дисплея, докато ловите
риба. Ако е включен режим за подледен риболов Ice Fishing Mode, ще бъдат налични
допълнителни палитри (F1, F2, F3). Менюто Color Palette menu показва превю изображение на
палитрата, и обхватът от слаби към силни отразени сигнали се показва отляво надясно.
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана изображение с кръгова диаграма
Circular Flasher View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Ако е включен режим за подледен риболов Ice Fishing Mode, изберете Color Palette.
Ако режим If Ice Fishing Mode е изключен, изберете Sonar Colors.
3. Изберете палитра.

Включване/Изключване на режим Джиг (само модели Side Imaging) (Turn on/off Jigging Mode)
(Side Imaging models only)
Ако имате модел Side Imaging, можете да използвате режим джиг Jigging Mode, за да оптимизирате
отразените сонарни сигнали, показвани в сонарното изображение Sonar View. Тази настройка се
влияе в зависимост от това дали режим 2D CHIRP Mode е включен или изключен. Вижте за повече
информация Set up Sonar (ностржйка сонар).
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Jigging Mode.
3. Изберете On (включен) или Off (изключен).
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On (Включен)

Off (Изключен)

Включете режим джиг (Jigging Mode), ако сте избрали средна или
средна/висока честота Medium или Medium/High Frequency в менюто 2D
CHIRP Display Frequency (с включен режим 2D CHIRP Mode), или ако сте
избрали 83 kHz или 83/200 kHz от менюто 2D Display Frequency (с изключен
режим 2D CHIRP Mode). Когато Jigging Mode е включен, отразените сонарни
сигнали биват оптимизирани в изображението и сонарната информация се
движи по-бавно по екрана, като по този начин се показват повече
подробности.
Изключете режим джиг (Jigging Mode), ако сте избрали ниска честота Low
Frequency от менюто 2D CHIRP Display Frequency (при включен режим 2D
CHIRP Mode), или ако сте избрали 200 kHz от менюто 2D Display Frequency
menu (при изключен режим 2D CHIRP Mode). Изключете Jigging Mode, за да се
показва на екрана сонарната история с избраната скорост на придвижване и
на екрана да се наблюдават необработени отразени сонарни сигнали.

Превключване на честоти (Switch Frequencies)
Ако сондата включва повече от една честота за насочен надолу лъч, използвайте бутона
CHECK/INFO, за да промените бързо честотата, използвана в изображението с кръгова диаграма
Circular Flasher View. Вижте за повече информация Set up Sonar (настройка сонар).
1. Натиснете бутона CHECK/INFO.
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ПРЕДВИЖВАНЕ НА КУРСОРА ЗА ДЪЛБОЧИНА (MOVE THE DEPTH CURSOR)
Използвайте дълбочинния курсор Depth Cursor, за да определите дълбочина в изображението с
кръгова диаграма Circular Flasher View.
Забележка: Режим Ice Fishing Mode трябва да бъде включен, за да се активира тази функция
(вижте Display the Circular Flasher View On-Screen (показване на изображението с кръгова
диаграма на екрана)).
1. Activate (активиране): Натиснете надолу на бутона за управление на курсора и на скàлата ще се
покаже лилавата линия на курсора.
2. Adjust the Cursor (настройка на курсора): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление
на курсора.
3. EXIT (изход): Натиснете бутон EXIT.
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ПРИБЛИЖАВАНЕ/ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ С КРЪГОВА ДИАГРАМА (ZOOM IN/OUT
IN CIRCULAR FLASHER VIEW)
Функцията Zoom показва 2x увеличено изображение на избраната от вас област от изображението
Circular Flasher View.
Забележка: Режим Ice Fishing Mode трябва да бъде включен, за да се активира тази функция
(вижте Display the Circular Flasher View On-Screen).
ZOOM In/Out използвайки бутоните ZOOM (ZOOM In/Out using the ZOOM Keys)
1. Activate (активиране): Натиснете бутона +ZOOM.
2. Adjust the Zoom Range (настройка на обхват ZOOM): Натиснете дясно или ляво на бутона за
управление на курсора, за да предвижите белите zoom линии върху скàлата.
3. Close Zoom (затваряне на Zoom): Натиснете бутона -ZOOM.
ZOOM In/Out използвайки менюто на кръговата диаграма Circular Flasher X-Press Menu
(ZOOM In/Out using the Circular Flasher X-Press Menu)
Ако командната глава на вашия уред не разполага с бутони ZOOM, вие ще използвате менюто
Zoom Level menu.
1. Circular Flasher X-Press Menu: При активирано на екрана изображение с кръгова диаграма
Circular Flasher View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Zoom Level.
3. Изберете 2X.
4. Adjust the Zoom Range (настройване на zoom обхват): Натиснете дясно или ляво на бутона за
управление на курсора, за да предвижите белите zoom линии върху скàлата.
5. Close Zoom (затваряне на Zoom): Натиснете бутон MENU. Изберете Zoom Level > 1X.
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ПОКАЗВАНЕ ВЪРХУ ЕКРАНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ DOWN IMAGING (само при модели DOWN
IMAGING AND SIDE IMAGING)
Има множество налични изображения, които могат да предоставят на екрана Down Imaging
информация. Вие също така можете да адаптирате изображението като показвате или скривате
информация (виж Customize the Down Imaging View), а също можете да регулирате сонарните
настройки, за да оптимизирате показваната на екрана информация. (виж Adjust Settings While you
Fish). Направените от вас промени се прилагат към всички Down Imaging изображения.
Показване на изображение Down Imaging (Display a Down Imaging View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Down Imaging View.
Изображение Down Imaging

Показване на комбинирано изображение Down Imaging (Display a Down Imaging Combo View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. За да отворите изображение Down Imaging Combo View, изберете Sonar.
За да отворите изображение Chart Combo View (Down Imaging изображение и Chart изображение
заедно), изберете Chart.
3. Изберете изображение, което да покажете на екрана. Натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
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Забележка: Наличните изображения се определят от модела на командната глава на вашия
уред и инсталираната сонда. За пълен списък с наличните в командната глава изображения,
натиснете двукратно бутон MENU и изберете етикета изображения Views tab. За повече
информация вижте всеки свързан раздел от ръководството (Views, Sonar, Side Imaging,
Navigation Overview,и др.).
Вижте за повече информация всеки свързън с това раздел (Views, Sonar Overview, Side Imaging
Overview, Navigation Overview и т.н.).
РАЗБИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ DOWN IMAGING (UNDERSTAND THE DOWN IMAGING VIEW)
Изображенията, които наблюдавате на екрана Down Imaging са получени посредством сонарна
технология. При всеки импулс на сондата на екрана последователно и една до друга се
изобразяват информационни ивици, представляващи всички уловени от сондата отразени сигнали
към съответния момент, и по този начин се генерира цялостното изображение, което наблюдавате.
Като при традиционния 2D сонар, сонарната история се премества наляво по екрана. Лъчите Down
Imaging “осветяват” дънния контур, структира и риби. Лъчите са странично широки и фронтарно
мното тънки.
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Използвайте светлите и тъмните участъци на екрана, за да интепретирате намиращите се под
лодката ви обекти, както следва:





Тъмните сенки показват мека структура (тиня, пясък) или понижаващ се терен
Светлите сенки изобразяват твърди предмети (корени, скали) или изкачващ се терен.
Много твърдите части на дъното могат да бъдат изобразени като бели петна на екрана.
Белите облачета или чертички могат да бъдат рибни пасажи или отделни риби.
Сенките не са резултат от липсата на светлина, а на липса на сонарно отражение.
Обектите близо до дъното хвърлят сонарна сянка, която се изобразява на дисплея и по
която можем да съдим за форма и размер на подводния обект. По-дългата сянка означава
по висок обект. Рибите също могат да хвърлят сенки. Чрез сянката можете да определите
къде рибата или обекта се намира по отношение на дъното.

АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО DOWN IMAGING (CUSTOMIZE THE DOWN IMAGING VIEW)
Вие можете да адаптирате изображенията Down Imaging, като показвате или скривате
информация, като например: линии на дълбочина, температура, графика и цифрови показания.
Вие също така можете да променяте цветовата палитра.

Забележка: Цифровите показания могат да се показват като наслагваене или могат да се
показват в информационни кутии (виж Views: Display Digital Readouts).
Показване/Скриване на линии на дълбочина
Линиите на дълбочина показват отметки между горния и долния обхват на дълбочина. Виж за
подробности Adjust Settings While you Fish. Менюто за линните на дълбочина се споделя със
сонарното изображение Sonar View, така че тяхното включване или изключване ще повлияе
сонарните изображения Sonar Views и изображенията Down Imaging Views.
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1. Главно меню (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния
етикет Sonar tab.
2. Изберете Depth Lines.
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).
Показване/Скриване на температурната графика
Температурната графика показва промените в температурата в скорошната сонарна история. За
да се активира тази функция е необходимо да постъпват температурни данни от инсталирана
сонда или аксесоар за температура/скорост. Менюто Temperature Graph се споделя със сонарното
изображение Sonar View, така че неговото включване или изключване ще повлияе сонарните
изображения Sonar Views и изображенията Down Imaging Views.
1. Главно меню: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Temperature Graph.
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).
Промяна на цветовете на изображението (Change the View Colors)
Менюто DI Colors променя палитрата, използвана за показване на отразени сонарни сигнали върху
изображението.
Изображение Down Imaging View с избрана палитра Palette 10 Selected (DI Colors)

Промяна на палитрата за цветове Down Imaging (Change the Down Imaging Colors Palette)
1. Down Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Down Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете DI Colors.
3. Изберете палитра.
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Показване/Скриване на честотния етикет (Show/Hide the Frequency Label)
Честотният етикет Frequency Label показва избраните текущи честоти. Вижте Set up Sonar
(настройка сонар).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Frequency Label (честотен етикет).
3. Изберете On (показване) или Oﬀ (скриване).

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ВРЕМЕ НА РИБОЛОВ (ADJUST SETTINGS WHILE YOU FISH
(DOWN IMAGING X-PRESS MENU))
Менюто X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността и обхвата по
време на риболов. Вие също така можете да контролирате скоростта на движение на сонарната
информация върху екрана. Менютата позволяват да виждате повече или по-малко отразени
сонарни сигнали от лъчите на сондата, като регулирате всяка настройка. Също можете да
използвате бутони за бърз достъп върху изображението.
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Настройка на чувствителност (Adjust Sensitivity)
Чувствителността (Sensitivity) контролира количеството подробности, които да се показват на
екрана. Вие можете да настроите чувствителността от менюто X-Press Menu или от менюто DI
Enhance menu (виж Enhance the Down Imaging View). Чувствителността може също да се настройва
посредством бутоните +/− ZOOM.
Намалете чувствителността, за да отстраните излишния „шум” и ненужни сигнали от екрана, които
понякога се появяват в мътни води. При чиста вода и големи дълбочини увеличаването на
чувствителността може да засили слабите сигнали, които биха били интересни за риболовеца.
Настройка на чувствителността от менюто X-Press (Adjust the Sensitivity using the X-Press
Menu)
1. Down Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Down Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Down Sensitivity.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да увеличите или намалите
чувствителността.
Настройка на чувствителността посредством бутоните ZOOM (Adjust the Sensitivity using the
ZOOM Keys)
Ако вашата командна глава разполага с бутони +/-ZOOM, вие можете да ги използвате, за да
настройвате чувствителността.
1. При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете бутон +ZOOM или
−ZOOM.

85

Подчертаване на изображение Down Imaging (Enhance the Down Imaging View)
Менюто DI Enhance ви позволява да настроите чувствителността, контраста и остротата на
изображението Down Imaging View. При регулиране на всяка настройка промените се показват
незабавно върху изображенето.
Подчертаване на изображението Down Imaging View
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Подчертаване на изображение Down Imaging (Enhance the Down Imaging View)
1. Down Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Down Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете DI Enhance. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете всяко едно меню и да регулирате
настройката.

Sensitivity
(Чувствителност)

Sensitivity контролира количеството подробности, които се показват на
екрана.
Намалете чувствителността, за да отстраните прекомерния „шум” от
екрана, който понякога възниква в мътни води. При чиста вода и големи
дълбочини увеличаването на чувствителността може да засили слабите
сигнали, които биха били интересни за риболовеца. Това меню може също
да бъде настройвано от менюто Down Imaging X-Press Menu (DI Sensitivity).

Contrast
(Контраст)

Регулирайте настройката на контраста, за да акцентирате на светлите и
тъмните участъци от информацията Down Imaging и по този начин да
получите изображение с по-добра дефиниция/разделителна способност.
За да усилите силните отразени сигнали, увеличете контраста. За да
усилите слабите отразени сигнали, намалете контраста.
Включете sharpness и изберете ниво на филтриране за изостряне на
ръбовете в съдържанието на изображението Down Imaging.

Sharpness
(Острота)

Настройка на горен/долен обхват (Set the Upper/Lower Range)
Upper Range и Lower Range контролират каква част от водния стълб ще се показва в
изображението. Например, ако се интересувате единствено от областта между 20 и 50 фута
дълбочина (6 до 15 м.), настройте горния обхват на 20 и долния обхват на 50. В изображението
няма да се показват отразени сонарни сигнали от области извън зададените граници, като по този
начин ще се показват повече подробности за избраната област.
1. Down Imaging X-Press Menu (Advanced User Mode): При активирано на екрана изображение Down
Imaging View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Upper Range (горен обхват). Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да регулирате настройката.
3. Изберете Lower Range (долен обхват). Изберете Auto или задайте специфична дълбочина
(ръчно).
Auto (авто): The Lower Range ще бъде настроен от командната глава автоматично да следва
дъното.
Manual (ръчно) : Командната глава приема команда за проследяване на избрана от вас дълбочина.
Забележка: Между настройките на горния и долния обхват е необходимо да има разлика от 3 м.
Промяна на скоростта на движение на сонарната информация (Change the Chart Speed)
Chart Speed контролира скоростта на движение на сонарната информация в изображението и
количеството на показваните подробности.
1. Down Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Down Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Speed.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Промяна на DI Colors (Change the DI Colors)
Менюто Down Imaging X-Press Menu ви позволява бързо да променяте палитрата на екрана по
време на риболов. Виж за повече информация Customize the Down Imaging View: Change the View
Colors.
1. Down Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Down Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете DI Colors.
3. Изберете палитра.
Промяна на режим изображение с кръгова диаграма (Change the Imaging SwitchFire Mode)
Imaging SwitchFire контролира как отразените сонарни сигнали се показват в изображенията Down
Imaging и Side Imaging.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Imaging SwitchFire.
3. Изберете Clear Mode или Max Mode.
Clear Mode: Прекомерният „шум” върху екрана си филтрира и отразените сонарни сигнали се
анализират с цел показване на повече подробности върху екрана за обектите в рамките на
лъча/лъчите на сондата.
Max Mode: Изображението показва максимума от наличната сонарна информация в рамките на
лъча/лъчите на сондата.
Превключване на честоти (Switch Frequencies)
Ако сондата включва повече от една честота за насочен надолу лъч, използвайте бутона
CHECK/INFO, за да промените бързо честотата, използвана в изображението Down Imaging. Вижте
за повече информация Sonar Overview (преглед сонар) и Set up Sonar (насктройка сонар).
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, натиснете бутона CHECK/INFO.
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ПРЕГЛЕД НА DOWN IMAGING ИСТОРИЯ И ПРИБЛИЖАВАНЕ/ОТДАЛЕЧАВАНЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ (REVIEW DOWN IMAGING HISTORY AND ZOOM IN/OUT)

НА

В допълнение на сонарните настройки по време на риболов, вие можете да направите неподвижна
сонарната история, да увеличите изображението на отразените сонарни сигнали и да прегледате
информацията за местоположението.
Задаване на неподвижно изображение Down Imaging View
Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора и сонарната история ще остане
неподвижна, а на екрана ще се появи курсор. Ако преместите курсора върху даден отразен
сонарен лъч, в изображението ще се появят цифрови данни за местоположението на курсора.
1. Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора.
2. Преместете курсора върху отразен сонарен лъч.
3. Прегледайте цифровите показания за местоположението и дълбочината в точката на курсора.
Забележка: За да маркирате маршрутна точка или да стартирате навигация към
местоположението на курсора, вижте Navigation in Down Imaging Views.
Zoom In/Zoom Out използвайки менюто X-Press Menu
Ако вашата командна глава не разполага с бутони ZOOM, вие ще използвате менюто X-Press, за да
увеличите избрана част от изображението.
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желано
местоположение върху изображението.
2. Натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете DI Zoom.
4. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
5. Close (затваряне): Изключете DI Zoom.
Zoom In/Zoom Out използвайки бутоните ZOOM
Ако вашата командна глава разполага с бутони +/−ZOOM, ползвайте инструкциите в този раздел,
за да увеличите избраната част от изображението.
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желано
местоположение върху изображението.
2. Zoom In (приближаване): Натиснете бутон +ZOOM.
Zoom Out (отдалечаване): Натиснете бутон -ZOOM.
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
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НАВИГАЦИЯ В DOWN IMAGING ИЗОБРАЖЕНИЯ (NAVIGATION IN DOWN IMAGING VIEWS)
За да маркирате маршрутни точки и да стартирате навигация командната глава на уреда ви е
необходимо да има GPS Fix от свързан вътрешен GPS приемник. Виж за повече информация
Getting Started.
Маркиране на маршрутна точка
Вие можете да маркирате маршрутна точка в местоположението на лодката или в
местоположението на курсора. Маршрутните точки се запаметяват в диалоговата кутия за
управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) (виж Manage your Navigation
Data).
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на лодката
1. Натиснете бутон MARK.
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на курсора
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1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху местоположение
от изображението.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.

Навигация към местоположение (Navigate to a Position)
Ползвайте указанията в този раздел, за да стартирате навигация към дадено местоположение
върху изображението. За повече информация относно тези функции вижте Navigation Overview.
Навигация до местоположението на курсора (Navigate to the Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желано
местоположение върху изображението.
2. Натиснете двукратно бутон GOTO.
Когато натиснете бутона GOTO, в местоположението на курсора ще бъде маркирана маршрутна
точка/ориентир.
Навигация до запаметена позиция (Navigate to a Saved Position)
Ако натиснете бутон GOTO, вие можете да изберете да стартирате навигация от списък със
запаметени маршрутни точки и маршрути.
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1. Натиснете бутон GOTO.
2. Изберете Nav Data. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете запаметена маршрутна точка или
маршрут.
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате навигация.
Прекратяване на навигация (Cancel Navigation)
1. Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Cancel Navigation. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
ПОКАЗВАНЕ ВЪРХУ ЕКРАНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ SIDE IMAGING (DISPLAY A SIDE IMAGING
VIEW ON-SCREEN) (САМО ПРИ МОДЕЛИ CHIRP SI, CHIRP MEGA SI)
Side Imaging данни могат да се представят на екрана в множество изображения. Вие също така
можете да адаптирате изображението, като показвате или скривате информация (виж Customize
the Side Imaging View) и също можете да регулирате сонарните настройки за да се максимизира
показваната на екрана информация (виж Adjust Settings While you Fish). Промените, които правите,
се прилагат към всички изображения Side Imaging.
Показване на изображение Side Imaging
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Side Imaging View.
Side Imaging View

Показване на изображение Side Imaging Combo View
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. За да се отвори изображение Side Imaging Combo View, изберете Sonar.
За да се отвори изображение Chart Combo View (заедно Side Imaging и Chart), изберете Chart.
3. Изберете изображение, което да се показва на екрана. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
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Забележка: Наличните изображения се определят от модела на командната глава на вашия
уред и от инсталираната сонда. За пълен списък с изображенията, налични върху командната
глава, натиснете двукратно бутон MENU и изберете етикета Views tab. Вижте за повече
информация всеки съответен раздел в ръководството (Views, Sonar, Down Imaging, Navigation
Overview, и др.).
РАЗБИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО SIDE IMAGING (UNDERSTAND THE SIDE IMAGING VIEW)
Лъчите Side Imaging “осветяват” дънния контур, структура и риби. Покритието на страничния лъч е
с изключително тънък фронтален профил, но с изключително широк профил от водната
повърхност към дъното. Съставът на дъното определя интензитета на отразения сонарен лъч и
изкачващият се към повърхността терен, разположен във визуалното поле на сондата, отразява
сонарните лъчи по-добре от понижаващия се към дъното терен, разположен извън визуалното
поле на сондата.
• Скорост на лодката: тролинг
• Навигация по права линия
• Минимум време на завиване и водна турболенция
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Използвайте светлите и тъмни части на екрана, за да интерпретирате обектите върху
изображението както следва:
Shadows (сенки): Колкото по-издължена е сянката, толкова по-дълъг/висок е обектът. Рибите
също хвърлят сенки. За отстоянието, на което те се немират от дъното, може да се съди по
техните сенки.
Light Shades (светлосенки): представляват по-плътен терен ( възможни компактни седименти,
дънери, скали) или изкачващ се към повърхността терен.
Water Column (воден стълб): показва относителната дълбочина на водата под лодката във всеки
един момент. Промените в дълбочината на водния стълб показват промените в разстоянието до
дъното при преминаване на лодката над дадения участък. Виж илюстрация Interpreting the Side
Imaging View.
White Streaks or Clouds (бели ивици или облаци): биха могли да представляват риби, виждащи
се на екрана.
Dark Shades (тъмни сенки): представляват меки дъна (вероятно пясъци или тиня) или понижаващ
се в дълбочина терен.
За да визуализираме начина на работа на Side Imaging, можем да прегънем илюстрацията на
изображението Side Imaging View веднъж през средата и още веднъж в най-ниската точка на
водния стълб. Издигната област ще показва водния стълб с неговата относителна дълбочина на
водата под плавателния съд. При изображение Side Imaging View измененията в широчината на
водния стълб показват изменения в разстоянието до дъното при движение на лодката над
съответната област.
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АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО SIDE IMAGING (CUSTOMIZE THE SIDE IMAGING VIEW)
Настройките в този раздел са по желание. Можете да използвате предварително зададените
настройки за изображението или да го адаптирате според вашите предпочитания.
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Показване/Скриване на SI линии на обхват (Show/Hide SI Range Lines)
SI Range Lines разделят в изображението Side Imaging View всеки обхват на страничен лъч на
равни секции. Използвайте линиите на обхват, за да оцените местоположението на обектите. Вие
можете да показвате или скривате върху изображението линиите на обхват.
Забележка: Числовите стойности за обхват са приблизителни и не трябва да се използват за
измерване. Ако SI Range Lines и Contour Mode са включени, SI Range Lines ще останат на
дисплея но отделните числови стойности за обхват няма да се показват.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете SI Range Lines.
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).
Показване/Скриване на цифрови показания в изображението Side Imaging (Show/Hide Digital
Readouts on the Side Imaging View)
Ако сте настроили цифровите показания да се представят в кутии във всички изображения, вие
можете да скриете кутиите за цифрови показания специално в изображението Side Imaging View.
Вижте за подробности: Views: Display Digital Readouts.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете SI Readouts
3. Изберете On (показване) или Off (скриване).

Промяна на цветовете на изображението (Change the View Colors)
Менюто SI Colors променя цветовете, използвани за показване на отразени сонарни сигнали върху
изображението.
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Colors.
3. Изберете палитра.
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Показване/Скриване на честотния етикет (Show/Hide the Frequency Label)
Честотният етикет показва избраните текущи честоти. Вижте Set up Sonar (настройка сонар).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Frequency Label (честотен етикет).
3. Изберете On (показване) или Oﬀ (скриване).

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ВРЕМЕ НА РИБОЛОВ (ADJUST SETTINGS WHILE YOU FISH)
(SIDE IMAGING X-PRESS MENU)
Менюто X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността и обхвата по
време на риболов. Вие също така можете да контролирате скоростта на движение на сонарната
история върху екрана. Меню опциите ви позволяват да виждате повече или по-малко отразени
сонарни сигнали от лъчите на сондата, докато регулирате всяка настройка. Вие можете също така
да използвате бутони за бърз достъп върху изображението.
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Настройка на чувствителност (Adjust Sensitivity)
Чувствителността (Sensitivity) контролира количеството подробности, които да се показват на
екрана и настройва чувствителността на всички сонарни честоти. Вие можете да настроите
чувствителността от менюто X-Press Menu или от менюто Enhance menu (виж Enhance the Side
Imaging View). Чувствителността може също да се настройва и с помощта на бутоните +/- ZOOM.
Намалете чувствителността, за да отстраните излишния „шум” и ненужни сигнали от екрана, които
понякога се появяват в мътни води. При чиста вода и големи дълбочини увеличаването на
чувствителността може да засили слабите сигнали, които биха били интересни за риболовеца.
Настройка на чувствителността посредством менюто X-Press (Adjust the Sensitivity using the
X-Press Menu)
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Sensitivity.
3. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора, за да увеличите или намалите
чувствителността.
Настройка на чувствителността посредством бутоните ZOOM (Adjust the Sensitivity using the
ZOOM Keys)
Ако командната глава на вашия уред разполага с бутони +/−ZOOM, вие можете да ги използвате,
за да настроите чувствителността.
1. При активирано на екрана сонарно изображение Sonar View, натиснете бутон +ZOOM или бутон
−ZOOM.
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Адаптиране на изображението Side Imaging (Enhance the Side Imaging View)
Менюто SI Enhance ви позволява да настроите чувствителността, контраста и остротата на
изображението Side Imaging View. При регулиране на всяка една настройка промените се показват
незабавно на екрана, така че вие да можете фино да настроите дисплея. От това меню вие също
можете да включите/изключите режим Contour Mode, така че водният стълб да се показва или да
се скрива в изображението.

Адаптиране на изображението Side Imaging (Enhance the Side Imaging View)
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Enhance. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете всяко отделно меню и да
регулирате настройката.
Sensitivity
(Чувствителност)

Sensitivity контролира количеството подробности, които се показват на екрана
и натстройва чувствителността на всички сонарни честоти.
Намалете чувствителността, за да отстраните прекомерния „шум” от екрана,
който понякога възниква в мътни води. При чиста вода и големи дълбочини
увеличаването на чувствителността може да засили слабите сигнали, които
биха били интересни за риболовеца. Това меню може също да бъде
настройвано от менюто Side Imaging X-Press Menu (SI Sensitivity).

Contrast
(Контраст)

Регулирайте настройката на контраста, за да акцентирате на светлите и
тъмните участъци от информацията Side Imaging и по този начин да получите
изображение с по-добра дефиниция/разделителна способност.

Sharpness
(Острота)

Включете sharpness и изберете ниво на филтриране за изостряне на ръбовете
в съдържането на изображението Side Imaging.

Contour Mode

Contour Mode контролира начина на показване на водния стълб в
изображенията Side Imaging Views. Когато Contour Mode е изключен, водният
стълб се показва в изображението. Установяването на цел върху екрана се
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основава на линията на видимото разстояние до целта.
Когато Contour Mode е включен, дъното се проектира в постоянна точка на
екрана, без оглед на промените в дълбочината. Лъчите Side Imaging се
разделят от вертикална линия. Водният стълб се премахва от изображението,
което позволява на екрана да показва цели в тяхното линейно хоризонтално
разстояние. Установяването на цел може да бъде по-лесно за
интерпретиране, когато водният стълб бъде премахнат.

Настройка на обхвата Side Imaging (Adjust the Side Imaging Range)
SI Range задава най-дълбокия обхват, който ще се показва в изображенията Side Imaging.
Изберете по-ниска стойност на обхват, за да се съсредоточите върху по-ограничена област от
водния стълб и да виждате повече подробности в изображението. Изберете по-висока стойност на
обхват, за да виждате на по-голяма дълбочина във водата с по-малко подробности върху екрана.
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Range.
Auto (авто): Обхватът (Range) ще бъде настроен от командната глава да следва дъното
автоматично.
Manual (ръчен): Командната глава ще следва само избраната от вас дълбочина.
Уредите Side Imaging активират по подразбиране настройка за обхват Side Imaging, ако SI Range е
настроен на по-голяма дълбочина отколкото Max Depth. Виж за повече информация Side Imaging
Overview.
Показване на лъчи (Display Beams)
Използвайте SI Side, за да изберете кой Side Imaging лъч да бъде показан на екрана.
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Избор на лъчи за показване в изображението (Select Beams to Display on the View)
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Side.
3. Изберете да се показват на екрана един или двата лъча.
Изберете лъчите, които да се показват в изображението Side/Side Combo (Beams to Display
on the Side/Side Combo View)
Използвайте изображението Side/Side Combo View, за да се фокусирате върху всяка страна или
върху една страна.
1. Натиснете и зъдръжте бутон VIEW.
2. Изберете Sonar > Side/Side Combo View.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на корсора.
4. X-Press Menu: Натиснете еднократно бутон MENU.
5. Изберете Active Pane (активна страна).
6. Изберете Upper или Lower.
7. Изберете SI Side.
8. Изберете да се показват на екрана един или двата лъча.
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Промяна на скоростта на движение на сонарната информация (Change the Chart Speed)
Chart Speed контролира скоростта на движение на сонарната информация в изображението и
количеството на показваните подробности.
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана сонарно изображение Side Imaging View,
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Select Chart Speed.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Промяна на цветовете в изображението (Change the View Colors)
Менюто Side Imaging X-Press Menu ви позволява бързо да променяте палитрата на екрана по
време на риболов. Виж за повече информация Customize the Side Imaging View: Change the View
Colors.
1. Side Imaging X-Press Menu: При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете SI Colors.
3. Изберете палитра.
Промяна на режим изображение с кръгова диаграма (Change the Imaging SwitchFire Mode)
Imaging SwitchFire контролира как отразените сонарни сигнали се показват в изображенията Down
Imaging и Side Imaging.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Imaging SwitchFire.
3. Изберете Clear Mode или Max Mode.
Clear Mode: Прекомерният „шум” върху екрана си филтрира и отразените сонарни сигнали се
анализират с цел показване на повече подробности върху екрана за обектите в рамките на
лъча/лъчите на сондата.
Max Mode: Изображението показва максимума от наличната сонарна информация в рамките на
лъча/лъчите на сондата.
Превключване на честоти Switch Frequencies (само модели CHIRP MEGA SI)
Ако сондата включва повече от една Side Imaging честота, използвайте бутона CHECK/INFO, за да
промените бързо честотата, използвана в изображенитео Side Imaging View. Вижте за повече
информация Sonar Overview (преглед сонар) и Set up Sonar (настройка сонар).
1. При активирано на екрана изображение Side Imaging View, натиснете бутона CHECK/INFO.
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ПРЕГЛЕД НА SIDE IMAGING ИСТОРИЯ И ПРИБЛИЖАВАНЕ/ОТДАЛЕЧАВАНЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ (REVIEW SIDE IMAGING HISTORY AND ZOOM IN/OUT)

НА

В допълнение към регулирането на сонарните настройки по време на риболов, вие можете да
направите неподвижна сонарната история, да увеличите изображението на отразените сонарни
сигнали и да прегледате информация за местоположението.
Задаване на неподвижно изображение Side Imaging View
Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора при което сонарната история ще
остане неподвижна и на екрана ще се появи курсорът. Ако преместите курсора над отразен
сонарен лъч, в изображението ще се покажат цифрови показания за местоположението на курсора.
1. Натиснете някоя от стрелките на бутона за управление на курсора.
2. Преместете курсора над отразен сонарен лъч.
3. Прегледайте цифровите показания с информация за местоположението на курсора и
дълбочината.
Забележка: За да маркирате маршрутна точка или да стартирате навигация към
местоположението на курсора, вижте Navigation in Side Imaging Views.

Увеличаване/Отдалечаване на изображение (Zoom In/Zoom Out)
За да разгледате по-отблизо дадено изображение, използвайте бутоните ZOOM, за да увеличите
избраната част от изображението.
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желано
местоположение върху изображението.
2. Zoom In (приближаване): Натиснете бутон +ZOOM.
Zoom Out (отдалечаване): Натиснете бутон -ZOOM.
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
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НАВИГАЦИЯ В SIDE IMAGING ИЗОБРАЖЕНИЯ (NAVIGATION IN SIDE IMAGING VIEWS)
За да маркирате маршрутни точки и да стартирате навигация, командната глава трябва да
притежава GPS Fix от свързан или вътрешен GPS приемник. Вижте за повече информация
Getting Started.
Включване/изключване на SI Navigation (Turn on/off SI Navigation)
SI Navigation контролира как символът лодка се показва в изображения Side Imaging Views. Вижте
за повече информация Navigate to a Position.
Ако SI Navigation е включена, икона стрелка показва посоката, към която лодката е необходимо да
завие, за да достигне до следващата маршрутна точка по време на навигация.
Ако SI Navigation е изключена, символът лодка няма да се промени по време на навигация,
въпреки че вие все още ще можете да маркирате маршрутни точки и да стартирате навигация от
изображение Side Imaging View.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете навигационния етикет Nav tab.
2. Изберете SI Navigation.
3. Изберете On или Off.
Маркиране на маршрутна точка (Mark a Waypoint)
Вие можете да маркирате маршрутна точка в местоположението на лодката или в
местоположението на курсора. Маршрутните точки се запаметяват в диалоговата кутия за
управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) (виж Manage your Navigation
Data).
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на лодката (Mark a Waypoint at the Boat
Position)
1. Натиснете бутон MARK.
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на курсора (Mark a Waypoint at the
Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в желано
местоположение върху изображението.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
Навигация към местоположение (Navigate to a Position)
Ползвайте указанията в този раздел, за да стартирате навигация към дадено местоположение
върху изображението. За повече информация относно тези функции вижте Navigation Overview.
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Навигация до местоположението на курсора (Navigate to the Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към местоположение
върху изображението.
2. Натиснете бутон GOTO.
След като натиснете бутон GOTO, в местоположението на курсора ще се появи маршрутна точка.
Навигация до запаметена позиция (Navigate to a Saved Position)
Ако натиснете бутон GOTO без да използвате курсора преди това, вие можете да изберете да
стартирате навигация от списък със запаметени маршрутни точки и маршрути.
1. Натиснете бутон GOTO.
2. Изберете Nav Data. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете запаметена маршрутна точка или
маршрут.
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате навигация.
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Прекратяване на навигация (Cancel Navigation)
1. Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Cancel Navigation. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКРАННИ СНИМКИ И ЗАПИСИ (MANAGE SCREEN SNAPSHOTS AND
RECORDINGS)
Изображението Snapshot and Recording View показва запаметените екранни снимки и записи от
инсталираната микро SD или SD карта (закупува се допълнително). Използвайте това
изображение, за да прегледате подробностите на файла със снимка и запис, да стартирате запис и
да регулирате настройките за запис.

Показване на екранната снимка и изображението на запис (Display the Screen Snapshot and
Recording View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Select System > Screen Snapshot and Recording View.
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Активиране на екранна снимка и запис (Enable Screen Snapshot and Recording)
За да се активират функциите Screen Snapshot (екранна снимка) и Recording (запис), в командната
глава трябва да се инсталира микро SD или SD карта. Вижте за повече информация HELIX Control
Head (командна глава HELIX). Ако е включен Screen Snapshot Waypoint (екранна снимка на
маршрутна точка), когато правите екранна снимка ще бъде запаметена също така и маршрутната
точка в местоположението на лодката или на курсора. Маршрутната точка се запаметява със
същото файлово име, като това екранната снимка.
ВНИМАНИЕ! Върху микро SD или SD картата ще видите, че се създава файл DAT (или .TXT) за
всяка екранна снимка .PNG. Този файл с данни е необходим за разглеждане на екранните снимки
от командната глава, затова не изтривайте тези файлове
Активиране на екранна снимка и запис (Enable Screen Snapshot and Recording)
1. Инсталирайте микро SD или SD карта в картовия слот на командната глава. Вижте HELIX Control
Head за подробности относно съвместимостта.
Активиране на маркиране на маршрутна точка при всяка екранна снимка (Enable Marking a
Waypoint with each Screen Snapshot)
Ако Screen Snapshot Waypoint е включен, когато правите екранна снимка ще бъде запаметена
също така и маршрутната точка в местоположението на лодката или на курсора. Маршрутната
точка се запаметява със същото файлово име, като това екранната снимка.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Accessories tab.
2. Изберете Screen Snapshot Waypoint.
3. Изберете On.
Заснемане на екранни снимки (Take Screen Snapshots)
Screen Snapshots представляват запаметени снимки на екранното изображение. Екранната снимка
ще включва менютата, диалоговите кутии, предупрежденията и съобщенията, които са били
активни в момента на заснемане на изображението. Ако Screen Snapshot Waypoint е включен,
когато правите екранна снимка маршрутна точка също ще бъде запаметена в местоположението
на лодката или курсора.
Забележка: За да позвате функциите за Snapshot (екранна снимка) и Recording (запис) в
командната глава трябва да бъде инсталирана микро SD или SD карта. Вижте HELIX Control
Head за подробности относно съвместимостта.
1. От което и да е изображение или местоположение на курсора, което желаете да заснемете,
натиснете и задръжте бутон MARK.
Заснемане на екранна снимка
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Управление на запаметени екранни снимки (Manage Saved Screen Snapshots)
Saved Screen Snapshots (запаметени екранни снимки) могат да се наблюдават от изображението
Snapshot and Recording View. Ако Snapshot Waypoint е включен при заснемането на екранна
снимка, вие можете да видите запаметения файл от изображението карта Chart View.
Забележка: За да позвате функциите за Snapshot (екранна снимка) и Recording (запис) в
командната глава трябва да бъде инсталирана микро SD или SD карта. Вижте HELIX Control
Head за подробности относно съвместимостта.

Показване на запаметена екранна снимка от изображение Snapshot and Recording View
1. Покажете на екрана изображение Screen Snapshot and Recording View.
2. Избор на екранна снимка (Snapshot): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на
курсора, за да преминете през запаметените файлвое.
3. Показване: Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Затваряне: Натиснете ляво на бутона за управление на курсора.
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Показване на запаметена екранна снимка от изображение Chart View
Ако Screen Snapshot Waypoint е включен, когато бъде заснета екранна снимка, можете да видите
запаметения файл от картовото изображение Chart View (вижте Enable Marking a Waypoint with
each Screen Snapshot (активиране на маркиране на маршрутна точка при всяка екранна снимка)).
1. Покажете на екрана изображение Chart View.
2. Избор на екранна снимка (Snapshot): Използвайте бутона за управление на курсора, за да
изберете икона с екранна снимка.
3. Показване: Натиснете бутона CHECK/INFO.
4. Затваряне: Натиснете бутон EXIT.

Изтриване на екранна снимка (Delete a Screen Snapshot)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Изберете екранна снимка: Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора, за
да преминете през запаметените файлове.
3. Натиснете бутон MENU.
4. Изберете Delete Image (изтриване на изображение). Натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
Изтриване на всички екранни снимки (Delete all Screen Snapshots)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете Delete All Images (изтриване на всички изображения). Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
Запис и възпроизвеждане (Record and Playback)
Функцията за запис (Recording) представлява записване на активна сонарна информация. Когато
записът се възпроизвежда, изображенията, които са били активни по време на записа, са налични
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в режим на възпроизвеждане (Playback). Вие можете да активирате възпроизвеждане на запаметен
запис от изображение Snapshot and Recording View.
Забележка: За да ползвате функциите за Snapshot (екранна снимка) и Recording (запис) в
командната глава трябва да бъде инсталирана микро SD или SD карта. Вижте HELIX Control
Head за подробности относно съвместимостта.
Стартиране на запис (Start Recording)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете Start Recording. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
File Name (име на файл): В местоположението на лодката ще бъде създадена маршрутна точка и
записът споделя същото име като това на маршрутната точка (.SON).
Use Different Views (използване на различни изображения): За да използвате различни
изображения на командната глава и да продължите записа, натиснете бутон EXIT.
Not Available (неналичен): Заснемането на екранни снимки и режим на възпроизвеждане не са
налични по време на запис.
Настройка на сигнала в секунда (Adjust Pings Per Second)
За оптимална работа по време на запис, оставете настройката Pings per Second на режим Auto. Ако
инсталираната микро SD или SD карта е с ограничена памет използвайте Pings Per Second, за да
забавите скоростта на излъчване на сигнала. Но в такъв случай записът ще улавя по-малко
сонарни подробности при по-ниска скорост на излъчване на сигнала.
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете Pings Per Second.
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Спиране на запис (Stop Recording)
1. X-Press Menu: от което и да е изображение натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Stop Recording. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Възпроизвеждане на запис (Play a Recording)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Избор на запис (Select a Recording): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на
курсора, за да преминете през запаметените файлове.
3. Стартиране на възпроизвеждане (Start Playback): Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
Навигацията (Navigation) се отменя по време на възпроизвеждане на запис.
Използване на различни изображения (Use Different Views): За да използвате различни
изображения на командната глава и да продължите възпроизвеждането на запис, натиснете бутон
EXIT.
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Настройка на сонар (Adjust Sonar): Използвайте менюто X-Press Menu, за да регулирате сонарните
настройки по време на възпроизвеждане на запис. Вие можете също така да използвате курсора.
Маркиране на маршрутни точки (Mark Waypoints): Натиснете бутон MARK, за да маркирате
маршрутни точки по време на възпроизвеждане на запис.

Настройка на скоростта на възпроизвеждане (Adjust Playback Speed)
1. X-Press Menu: От което и да е изображение, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Playback Speed (скорост на възпроизвеждане).
3. Натиснете десен или ляв бутон, за да настроите скоростта на възпроизвеждане или да зададете
пауза.
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Спиране на възпроизвеждане (Stop Playback)
1. X-Press Menu: От което и да е изображение натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Stop Playback. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Изтриване на запис (Delete a Recording)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Ибор на запис (Select a Recording): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на
курсора, за да преминете през запаметените файлове.
3. Натиснете бутон MENU.
4. Изберете Delete Recording (изтриване на запис). Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
Изтриване на всички запаметени записи (Delete all Saved Recordings)
1. Покажете на екрана екранната снимка (Screen Snapshot) и изображенито на запис (Recording
View).
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете Delete All Recordings (изтриване на всички записи). Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
Изпращане по електронен път на файлове до центъра за обслужване на клиенти (Email Files
to Customer Service)
Ако сте се обърнали към с центъра за обслужване на клиенти на Humminbird (Humminbird Customer
Service) с цел отстраняване на възкикнали проблеми със сонара, е възможно да бъдете помолени
от колегите в центъра да им изпратите екранна снимка или запис за преглед и анализ. Ползвайте
инструкциите в този раздел, за да изпратите по електронен път (имейл) запаметена екранна
снимка или запис до Humminbird Customer Service. За повече информация вижте humminbird.com.
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Изпращане по електронен път на запаметено екранно изображение (Email a Saved Screen
Snapshot)
1. Инсталирайте SD или микро SD картата (и адаптер) със запаметените екранни снимки и записи
във вашия персонален компютър.
ВНИМАНИЕ! Върху микро SD или SD картата ще видите, ча за всяка екранна снимка с
разширение .PNG се създава файл с разширение DAT (или .TXT). Този файл с данни е
необходим за разглеждане на екранните снимки от командната глава на вашия уред, затова
не изтривайте тези файлове. Вижте HELIX Control Head за подробности относно
съвместимостта.
2. Отворете вашия емейл акаунт (електронна поща) и съставете ново съобщение.
Ако от центъра за работа с клиенти (Customer Service) ви е предоставен клиентски номер,
включете го в заглавния ред.
3. Прикачете файловете с екранни снимки към съобщението. За всяка екранна снимка прикачете
файла Sxxxxx.PNG ﬁle.
Folder (папка): Екранните снимки са запаметени в папката SNAPSHOT, разположена в микро SD
или SD картата.
File Names (имена на файлове): Файловете с разширения .PNG и .DAT за всяка екранна снимка
имат едно и също име. Имената на екранните снимки започват с буквата S, освен ако вие не сте
променили името.
4. Повторете стъпка 3 за всяка екранна снимка.
5. Изпратете имейл съобщението до Humminbird Customer Service.
Забележка: Ако прикачените файлове са големи, може да се наложи да използвате win-zip или
сходна програма, за да компресирате файловете и да ги изпратите по електронен път.
Изпращане по електронен път на запаметен запис (Email a Saved Recording)
1. Инсталирайте SD или микро SD картата адаптер със запаметените екранни снимки и записи във
вашия персонален компютър.
ВНИМАНИЕ! Върху микро SD или SD картата ще видите, ча за всяка папка на запис се
създава файл с разширение DAT (или .TXT). Този файл с данни е необходим за разглеждане
на записите от командната глава на вашия уред, затова не изтривайте тези файлове. Вижте
HELIX Control Head за подробности относно съвместимостта.
2. Отворете вашия емейл акаунт (електронна поща) и съставете ново съобщение.
Ако от центъра за работа с клиенти (Customer Service) ви е предоставен сервизен номер, включете
го в заглавния ред.
3. Прикачете към съобщението файла за запис Rxxxxx.DAT.
Folder (папка): Записите са запаметени в папката RECORD, разположена в микро SD или SD
картата.
4. Прикачете към съобщението всички файлове в папката Rxxxxx. Отворете папката RECORD и
отворете папката с името на записа (Recording name).
Folder (папка): Записите са запаметени в папката RECORD, разположена в микро SD или SD
картата. Ако не сте редактирали името, записите започват с буквата R. Отворете папката Rxxxxx за
записа. Например, за да изпратите файловете за записа R00001, отворете папката R00001.
File Names (имена на файлове): Прикачете всички файлове с разширения .SON и .IDX в папката на
записа.
5. Повторете стъпки 3 и 4 за всеки запис.
6. Изпратете имейл съобщението до Humminbird Customer Service.
Забележка: Ако прикачените файлове са големи, може да се наложи да използвате win-zip или
сходна програма, за да компресирате файловете и да ги изпратите по електронен път.
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ПРЕГЛЕД КАРТА (CHART OVERVIEW)
За да се активират картовите и навигационните функции командната глава трябва да притежава
GPS fix от вътрешен или външен GPS приемник. Някои от тези функции изискват също към
главата на уреда да бъде свързан compass/heading sensor (сензор компас/посока).
Избраният картов източник също повлиява системното меню. Когато променяте картовия източник,
меню опциите за картовите изображения (Chart Views) се променят, позволявайки ви да добавяте
навигационни данни, shading или аларми.

Когато лодката е неподвижна, тя се отбелязва като кръг.
Когато лодката се движи, тя се отбелязва като символ във форма на лодка, насочена по
посока на движението си.

ПОКАЗВАНЕ ВЪРХУ ЕКРАНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТА (DISPLAY A CHART VIEW ONSCREEN)
Има множество налични изображения за показване на карти и навигация. Изображенията могат да
бъдат адаптирани и показвани като комбинирано изображение Combo View.
Показване на изображение карта или изображение птичи поглед (Display a Chart View or
Bird’s Eye View)
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Select Chart > Chart View или Chart Instrument View.
ИЛИ
Select Chart > Bird’s Eye View.
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Показване на комбинирано картово изображение (Display a Chart Combo View)
Вие можете да избирате измежду множество комбинирани изображения Chart Combo Views или
Chart/Sonar Combo Views.
1. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
2. Изберете Chart.
3. Изберете изображение, което да се показва на екрана. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
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Забележка: Наличните изображения се определят от модела на командната глава на вашия
уред и инсталираната сонда. За пълен списък с наличните в командната глава изображения,
натиснете двукратно бутон MENU и изберете етикета изображения Views tab. За повече
информация вижте всеки свързан раздел от ръководството (Views, Sonar, Side Imaging,
Navigation Overview,и др.).
ИЗБОР НА ИЗТОЧНИК ЗА КАРТА (SELECT A MAP SOURCE)
Командната глава HELIX включва вградена карта. Вие можете също така да инсталирате микро SD
или SD карта памет с географски карти с допълнителна картова информация за определена
област (изисква допълнително закупуване).
Вижте HELIX Control Head за подробности относно съвместимостта.
След като инсталирате микро SD или SD карта памет с географски карти, командната глава
автоматично избира най-добрата, която да бъде показана на екрана. Можете да променяте ръчно
източника за карта. Ако в командната глава на уреда има инсталирани две карти, вие можете да
избирате кой картов източник желаете да използвате (само при модели HELIX 9, 10, 12).
Инсталиране на микро SD или SD карта (Install a microSD or
SD Map Card)
1. Отстранете капачето/предпазител на слота за микро SD
или SD карти. Вижте HELIX Control Head за подробности
относно съвместимостта.
Забележка: Не оставяйте капачето на слота за SD карти
отворено. Капачето винаги трябва да е затворено, за да
предотврати навлизане на вода в уреда, което да предизвика
повреда.

Промяна на източника за карта (Change the Chart Source)
След като инсталирате микро SD или SD карта памет с географски карти, източникът за карта се
променя автоматично, така че да съответства на източника на SD картата. Вие също така можете
да променяте ръчно източника за карта. Когато променяте източника за карта, менютата за
картовите изображения също се променят, позволявайки ви да добавяте навигационни данни,
shading, аларми и др.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета карти Chart tab.
2. Изберете Map Source.
3. Изберете локацията на инсталираната карта или на вградената карта.
Auto: Най-добрата налична карта ще бъде избрана автоматично.

Промяна на координатната система на картата (по желание) (Change the Map Coordinate
System) (optional)
Използвайте Map Datum, за да промените координатната система на картата, използвана от
командната глава, така че тя да съответства на координатната ситема на хартиената карта. Почти
всички електронни карти използват WGS84 Map Datum и най-вероятно не изискват промяна на
настройки. (Default = WGS84)
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете навигационния
етикет Nav tab.
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2. Изберете Map Datum.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да промените настройката.
Отместване на картата (по желание) (Apply an Offset to the Map) (optional)
Използвайте Set Map Offset, за да преместите върху екрана позицията на картата и да коригирате
позиционна грешка в картографията. Тази настройка се прилага към всички карти, не само към
картата, която се нуждае от корекция.
Забележка: Тази функция не е налична при карти Humminbird LakeMaster map cards.
1. Показване върху екрана на изображение карта Chart View.
2. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към
местоположението, в което да бъде приложено отместването на картата.
3. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете картовия етикет
Chart tab.
4. Изберете Set Map Offset.
5. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
6. Следвайте указанията на екрана.
Clear Map Offset (изчистване на отместването на картата): Изберете Main Menu (Advanced User
Mode) > Chart tab > Clear Map Offset.
Избор на нова карта (по желание) (Select a New Map) (optional)
Ако инсталираната карта съдържа допълнителни географски карти, ползвайте следните указания
за показване на границите на картата и избиране на различна карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете картовия етикет Chart tab.
2. Изберете Map Borders (граници на карта).
3. Изберете MMC/SD Only или All Visible.
4. Покажете на екрана изображение карта Chart View.
5. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в рамките на
пунктирната линия на границата на географската картата.
6. Натиснете неколкократно бутон +ZOOM, за да се покажат подробностите за картата.
Виж Customize the Chart View: Customize the Chart Detail Level.
Промяна на позицията на симулация (по желание) Change the Simulation Position (optional)
Режим Simulator ви позволява да запаметявате настройки на менюта и навигационни данни, докато
учите как да използвате командната глава на вашия уред. За да стартирате режим на симулация,
вижте Getting Started. За да промените позицията на симулация, показана в изображението карта
Chart View, следвайте следните указания.
Режимът на симулация не е предназначен за работа във водна среда. Ако вие се намирате във
водна среда, използвайте рижим Normal. Вижте за подробности Getting Started.
1. Покажете на екрана изображение карта Chart View.
2. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора в местоположение
върху изображението.
3. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете картовия етикет
Chart tab.
4. Изберете Set Simulation Position (настройка на позиция за симулация).
5. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Символът лодка ще се премести в новото местоположение.
Clear the Track (изчистване на пътя/трака): Натиснете еднократно бутон MENU. Изберете Clear
Current Track (изчистване на текущия път/трак).
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Настройка на Humminbird ChartSelect (Set up Humminbird ChartSelect)
ChartSelect ви позволява да закупите онлайн карта Humminbird и да я свалите върху празна SD
карта памет. Посетете chartselect.humminbird.com за повече информация, включително и за
изтеглянето на ChartSelect User Guide.
Кодиране на SD карта памет (Encrypt an SD Card)
Използвайте менюто Encrypt SD Card, за да подготвите празна микро SD или SD карта памет за
ChartSelect. Вижте HELIX Control Head за подробности относно съвместимостта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте това меню с инсталирана микро SD или SD карта памет,
съдържаща географска карта. С това меню трябва да използвате празна SD карта памет.
Преди да предприемете действия, вижте ръководството ChartSelect and FishSmart User Guide.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Encrypt SD Card.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Настройка на Humminbird LakeMaster (Set up Humminbird LakeMaster)
След като бъде инсталирана и избрана за картов източник карта Humminbird LakeMaster map card,
към системното меню ще бъдат добавени допълнителни менюта.
Меню опциите се определят от географската карта, която сте закупили.
Compatible Map Sources (съвместими източници карти): Humminbird LakeMaster, LakeMaster PLUS,
ZeroLine Map Card, AUTOCHART PC, и др. Посетете humminbird.com за подробности относно
съвместимост и ъпдейти.
Забележка: За да се активира тази функция е необходимо да бъде инсталирана и избрана като
картов източник карта Humminbird LakeMaster (виж Change the Chart Source).

Настройка на отместване на водното ниво (Set the Water Level Offset)
Когато започвате риболовния си излет, важно е да обърнете внимание дали равнището на водата
е по-високо или по-ниско от нормалното. Например, ако знаете, че водното равнище във водоема е
спаднало с 3 фута (около 1 метър), настройте Water Level Offset да бъде -3.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Water Level Offset.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Ако водното равнище е по-високо от нормалното, задайте стойност за положително отместване (+).
Ако водното равнище е по-ниско от нормалното, задайте стойност за отрицателно отместване (-).
Ако водното равнище не се е променило (нормално), задайте за Water Level Offset стойност нула
(0).
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Забележка: За допълнителни менюта за карта LakeMaster, вижте в това ръководство Display
LakeMaster Contour Lines and Depth Ranges. За допълнителни функции, свързани с вашата карта
LakeMaster, посетете humminbird.com, за да изтеглите ръководството за аксесоари.
Настройка на Navionics (Set up Navionics)
След като бъде инсталирана и избрана за картов източник карта Navionics, към системното меню
ще се добавят допълнителни менюта. Меню опциите се определят от географската карта, която
сте закупили и те са налични в етикетите Chart tab (виж Customize the Chart View) и/или Platinum
tab.
Compatible Map Sources (съвместими източници карти): Navionics Gold, HotMaps, HotMaps Premium,
and Platinum+. Посетете humminbird.com за подробности относно съвместимост и ъпдейти.
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Забележка: За да се активират тези функции е необходимо да бъде инсталирана и избрана
като картов източник карта Navionics (виж Change the Map Source). За подробности и
допълнителни функции, свързани с вашата карта Navionics, вижте вашето ръководство
Navionics map card user guide.
АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ПТИЧИ ПОГЛЕД (CUSTOMIZE THE BIRD’S EYE VIEW)
Navaids on Bird's Eye View ви позволяват да добавяте допълнителни навигационни ориентири в
режим на изображение Bird’s Eye View, като например светлини и шамандури. Наличните
настройки се определят от инсталираната карта и избрания картов източник.

Показване/Скриване на навигационни ориентири (Show/Hide Navaids)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете картовия етикет Chart tab.
2. Изберете Navaids в изображение птичи поглед Bird’s Eye View.
3. Изберете Visible (видим) или Hidden (скрит).
Показване/Скриване на контура при изображение птичи поглед (Show/Hide the Bird’s Eye
Outline)
Ако използвате изображението Chart/Bird’s Eye View, вие можете да зададете да се показва линия
в изображението Chart View, която да показва частта от изображението, която се използва от Bird’s
Eye View.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет Nav tab.
2. Изберете 3D View Outline (3D изображение контур).
3. Изберете Visible (видим) или Hidden (скрит).
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АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО
INSTRUMENT VIEW)

КАРТА

ИДСТРУМЕНТ

(CUSTOMIZE

THE

CHART

Изображението Chart Instrument View показва цифров компас и XTE (Cross Track Error) графика
върху картовото изображение Chart View. Ако не е инсталиран компас, COG (Course Over Ground)
(наземен курс) осигурява източника на данни за цифровия компас.
Chart Instrument View споделя същите меню настройки като картовото изображение Chart View. За
информациа относно адаптиране вижте Customize the Chart View (адаптиране на картовото
изображение).

АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО КАРТА (CUSTOMIZE THE CHART VIEW)
Настройките в този раздел са по желание. Вие можете да използвате заводските настройки за
изглед на картата и източник на карта или можете да адаптирате изображението карта.

121

Забележка: Цифровите показания могат да се показват като наслагване или да се показват в
информационни кутии (виж Views: Display Digital Readouts).
Промяна на цвета на фона (Change the Background Color)
Менюто Background променя цвета на фона в изображението. Това меню също променя цвета на
фона за изображението от птичи поглед Bird’s Eye View.
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Background.
3. Изберете цвят.
Show/Hide the North Up Indicator Icon (Показване/Скриване на символа на индикатора за
посока север)
Индикаторът за посока север North Up Indicator показва посока север (True North). Символът също
така показва ориентацията на картата и той се променя при промяна на ориентацията и източника
на данни. За да настроите ориентацията на картата Chart Orientation, вижте Set the Chart Orientation
and Motion Mode.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете North Up Indicator.
3. Изберете Off (скрит) или On (видим).
Показване/Скриване на линията за проекция на курса (Show/Hide the Course Projection Line)
Линията за проекция на курса представлява стрелка или линия, простираща се от носа на символа
лодка. Тя проектира текущия курс и показва къде ще отиде лодката, ако продължите движението
си по текущия курс.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет Nav tab.
2. Изберете Course Projection Line.
3. Изберете настройка на дисплей.

Hidden
(Скрит)

Линията за проекция на курса няма да се
показва.

Standard
(Стандартен)

стрелка

Single Vector
(Единичен вектор)

линия

COG/SOG

Ще се появи линия с отметки по зададени
интервали от лодката. Отметките се основават
на изчислението на скоростта

Показване/Скриване на Линии на геогр.ширина/геогр.дължина (Show/Hide Latitude/Longitude
Lines)
Следвайте следните указания, за да показвате или скривате линиите на географската ширина и
дължина в изображението карта Chart View.
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1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Lat/Lon Grid.
3. Изберете Visible (видим) или Hidden (скрит).
Настройка на щриха на дълбочината (Adjust the Depth Shading)
Shaded Depth ви позволява да променяте дълбочината, използвана за маркиране на зона в
изображението карта Chart View. Наличните настройки се определят от инсталираната географска
карта и избрания източник на карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Shaded Depth.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Customize the Chart Detail Level (Адаптиране на детайлността на диаграмата)
Следвайте следните указания, за да добавяте или скривате подробности от диаграмата/картата и
навигационни ориентири в изображението Chart View и Bird’s Eye View.

Изберете детайлност на диаграмата (Select a Chart Detail Level)
Chart Detail Level ви позволява да добавяте подробности и слоеве към картовите изображения.
Наличните настройки се определят от инсталираната географска карта и избран източник на карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Chart Detail Level.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете едно от следните:
Basic
(Основна информация)
Navigation
(Навигационна
информация)
Underwater
(Подводна информация)

Показва области от сушата, пристанища, препятствия и зони с
ограничен достъп.
Всичко от ниво Basic плюс помощна навигационна информация,
ориентири, пътища на корабоплаване и навигационни маршрути.
Всичко от ниво Basic и Navigation плюс показване на дълбочинни
контури, риболовни области, подводни отломки/препятствия,
приливи/отливи и течения.
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Custom
(Избор
на
специфична
информация)
(Advanced User Mode)

Изберете Custom, за да селектирате специфични слоеве на
детайлност на картата. Вие можете да показвате или скривате
слоеве на картата, като например канали за навигация, граници,
зони с ограничен достъп, брегова ивица, мостове и др. Вижте See
Select Custom Chart Layers.

Избор на специфични слоеве на детайлност на картата (Select Custom Chart Layers)
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Chart Detail Level (детайлност на картата).
3. Изберете Custom.
4. Натиснете надолу на бутона за управление на курсора.
5. Изберете Custom Chart Layers. Натиснетете дясно на бутона за управление на курсора.
6. Използвайте бутона на курсора, за да изберете слой и да го включите (visible) или да го
изключите (hidden).
Опростяване на детайлността на картата (Simplify the Chart Detail Level)
Използвайте Chart Declutter, за да премахнете всички слоеве на карти освен очертанията на
сушата, маршрутните точки, маршрутите и пътищата/траковете. Картата ще се изчисти за 10
секунди, след което ще зареди предходните настройки на дисплея.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Declutter.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Показване/Скриване на граници на карта (Show/Hide Map Borders)
Пунктирните линни на границите върху картата показват област, съдържаща различна карта. Виж
за подробности Change the Chart Source: Select a New Map.
Наличните настройки се определят от инсталираната географска карта и избрания източник на
карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Map Borders.
3. Изберете Hidden, само MMC/SD, или All Visible.
Показване/Скриване на точково измерване на дълбочина (Show/Hide Spot Soundings)
Spot Soundings представляват дълбочинни измерения, които се показват в картата. Наличните
настройки се определят от инсталираната географска карта и избрания източник на карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Spot Soundings.
3. Изберете Visible (видим) или Hidden (скрит).
Увеличение на размера на текста (Increase the Text Size)
Включете Easy View Text (голям текст), за да увеличите размера на показвания текст в картовото
изображение. Наличните настройки се определят от инсталираната географска карта и избрания
източник на карта.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Easy View Text (голям текст).
3. Изберете On или Off.
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ПОКАЗВАНЕ НА HUMMINBIRD LAKEMASTER КОНТУРНИ ЛИНИИ И ОБХВАТИ НА ДЪЛБОЧИНА
(DISPLAY HUMMINBIRD LAKEMASTER CONTOUR LINES AND DEPTH RANGES)
След като инсталирате LakeMaster Map Card или LakeMaster PLUS Map Card към етикета HB Chart
Menu tab се добавят меню опции. Вие можете да показвате или скривате контурните линии, да
подчертавате върху картата плитка вода и дълбочинен обхват.
Забележка: За да се активират тези функции е необходимо да бъде инсталирана и зададена
като картов източник
географска карта Humminbird LakeMaster. За подробности и
допълнителни функции, свързани с вашата карта LakeMaster, посетете humminbird.com, за да
си свалите ръководството за аксесоари (accessory guide).

Показване/Скриване на контурни линии (Show/Hide Contour Lines)
Покажете или скрийте контурните линии на водата в картовото изображение Chart View. Тази
функция също така се влияе от настройката на водното ниво (Water Level Offset). Вижте See Select
a Map Source: Set up Humminbird LakeMaster.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Contour Lines.
3. Изберете Hidden (скрит) или Visible (видим).
Включване на цветове на дълбочина (Turn on Depth Colors)
Настройте дълбочинното оцветяване в картовото изображение Chart View като Off или shaded.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Depth Colors.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Подчертайте обхвата на дълбочина (Highlight a Depth Range)
Depth Highlight ви позволява да идентифицирате дълбочина в изображението карта Chart View. Вие
можете също така да настройвате обхвата на всяка страна на дълбочината, като използвате Depth
Highlight Range. Дълбочинният обхват, който настройвате, се подчертава в зелено върху картата.
Например, ако знаете, че дадена риба се намира на дълбочина между 18 и 20 фута, вие можете да
настроите Depth Highlight на 19 фута и обхвата Depth Highlight Range на +/- 1 фут. В изображението
ще се покаже зелена лента от 18 до 20 фута.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Depth Highlight.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете дълбочина.
4. За да подчертаете обхвата на двете страни на избраната дълбочина, натиснете надолу на
бутона за управление на курсора. Изберете Depth Highlight Range.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете обхват.
Подчертаване на обхват за плитка вода (Highlight a Shallow Water Range)
Когато дълбочината е равна или по-малка от стойността, която сте задали, тя ще бъде подчертана
в червено в изображението карта Chart View.
Например ако лодката ви има газене от 3 фута, настройте Shallow Water Highlight на 3 фута и върху
картата ще се появи червена лента от 0 до 3 фута.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Shallow Water Highlight.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете дълбочина.
ПРОМЯНА НА ОРИЕНТАЦИЯТА НА КАРТАТА И РЕЖИМА НА ДВИЖЕНИЕ (CHANGE THE CHART
ORIENTATION AND MOTION MODE)
Изображението карта Chart View автоматично активира панорамен изглед, така че лодката винаги
се намира в центъра на изображението. Настройките в този раздел ви позволяват да промените
ориентацията на картата, да зумирате автоматично изображението, да задавате настройка на
посока север и да виждате по-голяма или по-малка част от изображението, в зависимост от
скоростта или настройката на обхвата.
Настройка на ориентацията на картата (Set the Chart Orientation)
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Настройка на ориентацията на картата (Set the Chart Orientation)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Chart Orientation.
3. Изберете ориентация, която да приложите към картата.

North-Up (посока север нагоре)
Head-Up (посока нагоре)
(необходим е компас или GPS)

Course-up (курс нагоре)

Картата е ориентирана с показване на посока север върху
екрана и лодката се зъвърта съобразно посоката си или COG
(Course Over Ground) (курс над земята).
Текущата посока на движение на лодката сочи нагоре и
картата се зъвърта около символа лодка, така че символът
винаги сочи нагоре в изображението. Посоката се осигурява от
свързания компас/сензор за посока. Ако няма свързан компас,
лодката ще се ориентира съобразно COG (Course Over
Ground) (курс над земята).
По време на навигация предприетият курс или сегмент от
маршрута се показва в горната част на изображението.
Обектите, разположени пред лодката, се изобразяват над
лодката. Когато лодката не е в режим на навигация, на екрана
се показва текущата посока.

Забележка: Индикаторът север нагоре North Up Indicator ще се промени с промяната на
ориентацията и на източника на данни. За да се показва North Up Indicator, вижте Customize the
Chart View (адаптиране на изображението карта).
Настройка на референцията за посока север (Set the Bearing North Reference)
North Reference ви позволява указването на посока север да бъде спрямо True North (действителен
север) или Magnetic North (магнитен север).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете North Reference.
3. Изберете True North или Magnetic North.
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Включване/Изключване на автоматично мащабиране Auto Zoom (Turn on/off Auto Zoom)
Включете Auto Zoom, за да мащабирате автоматично избражението карта Chart View, въз основа
на скоростта на лодката. С увеличаване на скоростта на лодката обхватът на картата ще се
увеличи.
Забележка: Настройките в този раздел не се прилагат към изображението от птичи поглед
Bird’s Eye View.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Auto Zoom.
3. Изберете On или Off.
Zoom In/Out: Ако Auto Zoom е включен, вие можете да натиснете бутоните +/– ZOOM, за да видите
по-голяма или по-малка част от изображението и Auto Zoom ще се възстанови след 20 секунди. За
да използвате единствено бутоните +/– ZOOM за настройка на обхвата на картата, изключете Auto
Zoom.
Включване/Изключване на автоматичен обхват Auto Range (Turn on/off Auto Range)
Включете Auto Range, за да настроите мащаба на картата на най-нисък обхват, така че да се
показват единствено символът на лодката и следващата маршрутна точка в маршрута. Ако Auto
Range е включен, Auto Zoom ще бъде изключен.
Забележка: Настройките в този раздел не се прилагат към изображението от птичи поглед
Bird’s Eye View.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Auto Range.
3. Изберете On или Off.
Zoom In/Out: Ако Auto Range е включен, вие можете да натиснете бутоните +/– ZOOM, за да
видите по-голяма или по-малка част от изображението и Auto Range ще остане на пауза. За да
активирате отново Auto Range, натиснете и задръжте бутоните +/- ZOOM.
Включване на изместване на плавателния съд (Turn on Vessel Offset)
Vessel Offset ви позволява да виждате по-голяма или по-малка част от изображението карта Chart
View, в зависимост от скоростта на лодката. Vessel Offset работи с Offset Speed. Когато лодката се
движи с по-ниска скорост от зададената в настройката Offset Speed (скорост на изместване),
символът лодка ще бъде показан в центъра на изображението. Когато лодката се движи със
скорост равна или по-висока от зададената в настройката Offset Speed (скорост на изместване),
символът лодка ще се премести към ръба на изображението, така че да се показва по-голяма част
от изображението карта Chart View.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
2. Изберете Vessel Offset.
3. Изберете On.
4. Изберете Offset Speed.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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ПРЕГЛЕД НАВИГАЦИЯ (NAVIGATION OVERVIEW)
Командната глава на вашия уред Humminbird ви позволява да маркирате маршрутни точки, да
създавате маршрут и да стартирате навигация. Маршрутните точки, маршрутите и траковете могат
да се управляват на екрана, така че да можете да запаметявате предпочитанията си, да
редактирате имена и лесно да се връщате към предпочитаните от вас дестинации.
Има много начини за стартиране на навигация или редактиране на навигационни данни с
командната глава на вашия уред Humminbird. Инструкциите в този раздел правят преглед на
навигационните функции върху изображенията карти. За да използвате навигационните функции от
диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box), вижте
Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни).
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Когато лодката е неподвижна, тя се изобразява като кръг.
Когато лодката се движи, тя се изобразява във форма на лодка, насочена по посоката на
движение.

ПРЕГЛЕД НАВИГАЦИОННИ АЛАРМИ (NAVIGATION ALARMS OVERVIEW)
Когато бъде включена аларма, ще се активира звукова сигнализация или върху екрана ще се
покаже съобщение, че зададената гранична стойност е била премината.
Когато настройвате алармите Off Course Alarm, Arrival Alarm и Drift Alarm, граничните стойности се
показват в картовото изображение Chart View.
Включване на аларми и регулиране на настройки (Turn on Alarms and Adjust Settings)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Alarms tab.
2. Изберете меню за аларма. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да
настроите границата за активиране на алармата.
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Аларма за отклонение от курса (Off Course
Alarm)
Аларма за пристигане
(Arrival Alarm)
Аларма дрейф
(Drift Alarm)

Настройва разстоянието, до което лодката може
да се отклони от курса по време на навигация,
преди да се задейства алармата. Необходим е
GPS.
Настройва отстоянието, до което лодката
трябва да се доближи спрямо крайната точка от
маршрута, преди да се задейства алармата.
Необходим е GPS.
Позволява ви да определите периметър около
закотвената лодка и ако лодката го напусне, се
включва аларма. Необходим е GPS.

НАВИГАЦИЯ ЧОВЕК ЗАД БОРДА (MAN OVERBOARD (MOB) NAVIGATION)
При падане на човек зад борда (MOB), активирайте незабавно навигация човек зад борда (Man
Overboard), за да увеличите шанса за успешното му спасяване. Навигацията Man Overboard
маркира приблизителната точка, в която човекът пада извън борда и системата стартира
непрекъсната навигация към точката ориентир на падане (Man Overboard waypoint).
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Когато функцията Man Overboard бъде активирана, ще бъде отменена всяка текуща навигация и
текущият маршрут ще бъде изоставен без уведомяване. Навигацията Man Overboard ще започне
незабавно и вие ще видите следното на екрана:
Chart View: Изображението автоматично ще се превключи на изображение карта Chart View.
Man Overboard Waypoint: В текущото местоположение на лодката се създава ориентир, без оглед
на това, дали курсорът на картата е активен или не.
Continuous Navigation: Командната глава ще стартира непрекъсната навигация към ориентира
Man Overboard.
Auto Zoom: Екранното изображение се увеличава, за да показва ориенитра
лодката върху екрана.

Man Overboard и

Отмяна на навигация Човек зад борда (Cancel Man Overboard Navigation)
1. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Cancel MOB Navigation.

132

МАРШРУТНИ ТОЧКИ (WAYPOINTS)
Маршрутните точки са запаметени местоположения с координати (географска ширина и географска
дължина). Те маркират местоположение, представляващо интерес, като например ваша
предпочитана област на риболов, структура или маркер-шамандура. Командната глава запаметява
местоположението и ви позволява да редактирате името на маршрутната точка, иконата и пр.
(вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни)). Вие можете да
запаметите в командната глава 2750 маршрутни точки.
Адаптиране на настройките за показване на маршрутни точки (Customize Waypoint Display
Settings)
Вие можете да използвате настройките на маршрутни точки, предоставени от командната глава,
или можете да адаптирате показваните върху изображението маршрутни точки. Вие можете също
така да редактирате маршрутни точки от изображението карта Chart View или от диалоговата
кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) (вижте Manage your
Navigation Data (управление на вашите навигационни данни)).
Промяна на настройки на нови маршрутни точки (Change New Waypoint Settings)
Вие можете да адаптирате настройките на маршрутни точки за всички нови маршрутни точки. За да
редактирате маршрутни точки, след като те са били маркирани, вижте Edit a Waypoint in the Chart
View or Manage your Navigation Data (редактиране на маршрутна точка в изображението карта или
управление на вашите навигационни данни).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Waypoint Settings. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да настроите следните:

Icon Category

Default Waypoint Icon

New Waypoint Icon

Icon Category ви позволява да изберете категория за икона на
ориентир/маршрутна точка (All, Geometry, Alerts, Supplies, Navigation,
Recreation, Fish, Environment). Зададената по подразбиране икона на
ориентир също се променя, за да съответства на избраната категория.
Default Waypoint Icon ви позволява да изберете икона за всички нови
ориентири/маршрутни точки. За да разгледате възможностите за
избор на икони, настройте Icon Category на All.
Изберете Default и системата автоматично ще приложи вашите
настройки към новите ориентири/маршрутни точки.
Ако изберете Select всеки път, когато маркирате ориентир (вижте Mark
Waypoints),
ще
можете
да
променяте
иконата
на
ориентира/маршрутната точка и категорията. Вижте за подробности в
този раздел Mark and Edit Waypoints (on-the-go) (маркиране и
редактиране на ориентири/маршрутни точки (в движение)).

4. Save: Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Показване/Скриване на окръжности на приближение (пръстени за хвърляне) (Show/Hide
Casting Rings)
Тази функция позволява да се изобразява окръжност около всеки ориентир/маршрутна точка в
режим на картово изображение ChartView. Casting Rings не се прилагат към групирани маршрутни
точки (вижте Declutter Waypoints).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Casting Rings.
3. Използвайте дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да настроите отстоянието
от маршрутните точки, при което окръжностите ще се показват.
Hide (скриване): Изберете Off, за да премахнете окръжностите от екрана.
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Показване/Скриване на флагове за дистанция до маршрутна точка (Show/Hide Waypoint
Proximity Flags)
Функцията Waypoint Proximity Flags позволява в картовото изображение Chart View да бъдат
показвани на екрана или премахвани от екрана флагове, маркиращи десетте маршрутни точки,
разположени най-близо до лодката или активния курсор. Флаговете показват разстоянието от всяка
маршрутна точка до лодката (или активния курсор).
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Waypoint Proximity Flags.3
3. Изберете Hidden (скрит) или Visible (видим).
Забележка: Waypoint Proximity Flags се повлияват от степента на приближение и скоростта на
лодката. Флаговете се показват само ако обхватът на картата и по-малък от 0,5 кв.мили и
лодката се движи със скорост по-ниска от 15 мили/час. (28 км./час).
Групиране на маршрутни точки (Declutter Waypoints)
Използвайте функцията Waypoint Decluttering, за да контролирате как се показват на екрана
иконата на маршрутната точка и името.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Waypoint Decluttering.
3. Изберете On или Off.
On (включен)

Off
(изключен)

Ако две или повече маршрутни точки се застъпват или са изобразени много близо
една до друга, уредът автоматично ще съкрати имената им и ще намали размера
на иконите им, така че да могат ясно да се различават. За да видите иконите в
целия им размер е необходимо да преместите курсора върху желаната икона.
Можете също и да натискате ZOOM+, докато мащабът не стане такъв, че всяка
точка да я виждате добре.
Имената на маршрутните точки и иконите ще се показват с нормален размер.

Забележка: За да увеличите размера на текста, вижте Customize the Chart View: Increase the
Text Size (адаптиране на картовото изображение: увеличаване на размера на текста).
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Маркиране на маршрутни точки (Mark Waypoints)
Маршрутни точки могат да бъдат маркирани в местоположението на лодката или в
местоположението на курсора. За да редактирате маршрутната точка, вижте Edit a Waypoint in the
Chart View or Manage your Navigation Data (редактиране на маршрутна точка в картовото
изображение или управление на вашите навигационни данни).
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на лодката (Mark a Waypoint at the Boat
Position)
1. Натиснете бутон MARK.
Маркиране на маршрутна точка в местоположението на курсора (Mark a Waypoint at the
Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към местоположение
върху картата.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
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Избор на маршрутна точка в изображението карта (Select a Waypoint in the Chart View)
Вие можете да изберете запаметена маршрутна точка, като използвате системното меню, или като
използвате курсора върху картовото изображение Chart View.
Избор на запаметена маршрутна точка върху изображението карта (Select a Saved Waypoint
on the Chart View)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху изображението карта Chart View.
Edit (редактиране): Натиснете бутона MENU. Изберете маршрутната точка от менюто. Натиснете
дясно на бутона за управление на курсора. Изберете Edit.
More Info (повече информация): Натиснете бутона CHECK/INFO.
Start Navigation (стартиране на навигация): Натиснете бутона GOTO.
2. Exit Cursor (излизане от курсор): Натиснете бутона EXIT.
Избор на последната запаметена маршрутна точка (Select the Last Saved Waypoint)
1. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press Menu.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Изберете меню от менюто на маршрутните точки (waypoint menu).
Търсене и избор на запаметена маршрутна точка (Search and Select a Saved Waypoint)
Ползвайте тези инструкции, за да осъществите бързо търсене на маршрутна точка, което може да
ви е от помощ, ако не можете да я локализилате върху картовото изображение Chart View.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Cursor to Waypoint. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да сортирате списъка.
4. Изберете от менюто името на маршрутната точка. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
5. Натиснете еднократно бутон EXIT.
6. Курсорът ще избере маршрутната точка върху картовото изображение Chart View.
Edit (редактиране): Натиснете бутон MENU. Изберете маршрутната точка от менюто. Натиснете
дясно на бутона за управление на курсора. Изберете Edit.
More Info (повече информация): Натиснете бутона CHECK/INFO.
Start Navigation (стартиране на навигация): Настиснете двукратно бутона GOTO.
Редактиране на маршрутна точка (Edit a Waypoint)
Вие можете да редактирате маршрутна точка, като я маркирате или след като тя бъде запаметена.
Инструкциите в този раздел ви показват как да редактирате маршрутна точка в избражението карта
Chart View. За да редактирате маршрутна точка или група от маршрутни точки от диалоговата кутия
за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box), вижте Manage your Navigation
Data (управление на вашите навигационни данни).
Маркиране и редактиране на маршрутни точки (в движение) (Mark and Edit Waypoints (on-thego))
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да редактирате маршрутна точка веднага щом сте я
маркирали.
1. Setup (настройка): Вижте Change New Waypoint Settings (настройки за промяна на нова
маршрутна точка). Настройте менюто New Waypoint Icon menu като Select.
2. Натиснете бутон MARK.
ИЛИ

136

Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху местоположение.
Натиснете двукратно бутон MARK.
3. Edit (редактиране): Когато маркирате маршрутна точка, менюто Waypoint Settings ще се покаже,
за да можете да редактирате маршрутната точка.
No Changes (без промени): За да продължите без да правите промени, натиснете (отново) бутон
MARK.
Редактиране на маршрутна точка в изображението карта (Edit a Waypoint in the Chart View)
Ползвайте тези инструкции, за да редактирате маршрутна точка от избражението карта Chart View.
Вие можете също да редактиране маршрутни точки в диалоговата кутия за управление на
маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) (вижте Manage your Navigation Data
(управление на вашите навигационни данни)).
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху изображението карта Chart View.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

5. Използвайте менюто Edit Waypoint menu, за да редактирате името на маршрутната точка,
иконата и др. (вижте за повече информация Manage your Navigation Data (управление на вашите
навигационни данни)).
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6. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
7. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Промяна на местоположението на маршрутната точка в картовото изображение (Change the
Waypoint Position in the Chart View)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху картовото изображение Chart View.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
5. Изберете позицията на географската ширина. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
6. Използвайте бутона за управление на курсора, за да въведете нова позиция.
7. Save (запаметяване): Натиснете бутон CHECK/INFO.
8. Повторете стъпки 5 до 7, за да промените позицията на географската дължина.
9. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
10.Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Показване/скриване на маршрутна точка цел (Show/Hide a Waypoint Target)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да покажете цел около избрана маршрутна точка.
Показване на цел (Display a Target)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху картовото изображение Chart View.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете Target. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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Премахване на цел (Remove a Target)
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Remove Target. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Показване/Скриване на координатна мрежа на маршрутна точка (Show/Hide a Waypoint
Trolling Grid)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да се покаже координатна мрежа върху избрана
маршрутна точка.
Показване на координатна мрежа (Display a Trolling Grid)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху картовото изображение Chart View.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете Grid. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Настройка на въртенето на координатнтата мрежа (Adjust the Trolling Grid Rotation)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Trolling Grid Rotation.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирирате настройката.
Премахване на координатна мрежа (Remove a Trolling Grid)
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Remove Grid. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Изтриване на маршрутна точка в изображението карта (Delete a Waypoint in the Chart View)
Ползвайте следващите инструкции, за да изберете маршрутна точка и да я изтриете.
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
върху картовото изображение Chart View.
2. Натиснете бутон MENU.
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3. Изберете името на маршрутната точка от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Навигация към маршрутна точка или местоположение (Navigate to a Waypoint or Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
или местоположение върху картата.
2. Натиснете двукратно бутона GOTO.
Забележка: Ако старитрате навигация към местоположението на курсора, когато натиснете
бутона GOTO, ще бъде маркирана маршрутна точка.
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Навигация към запаметено местоположение (Navigate to a Saved Position)
Ако натиснете бутон GOTO, вие можете да изберете да стартирате навигация от списък със
запаметени маршрутни точки и маршрути.
1. Натиснете бутона GOTO.
2. Изберете Nav Data. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Ползвайте бутона за управление на курсора, за да изберете запаметена маршрутна точка или
маршрут.
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате навигация.
Непрекъсната навигация около маршрутна точка (Navigate Continuously Around a Waypoint)
Continuous Navigation Mode ви позволява да продължите навигацията и риболова около избрана
маршрутна точка/ориентир, дори при многократно преминаване над нея.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Continuous Navigation Mode.
3. Изберете On.
4. Натиснете неколкократно бутон EXIT, докато системното меню се затвори.
5. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка.
6. Натиснете бутона GOTO.
МАРШРУТИ (ROUTES)
Routes (маршрути) свързват две или повече маршрутни точки, като така създават път за
навигация. Маршрутът представлява вашата планирана навигационна траектория и показва найпрекия път от всеки един ориентир до следващия. Разстоянието между всяка маршрутна точка се
нарича route leg (етап от маршрута). Вие можете да запаметите в командната глава 47 маршрута
(всеки с 50 маршрутни точки).
Предупреждение! Винаги трябва да винмавате за поява на потенциални препятствия в
заобикалящаща ви среда.
Създаване на маршрут и стартиране на навигация (Create a Route and Start Navigation)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да свързвате маршрутни точки и да стартирате
незабавно навигация. За да създадете маршрут от диалоговата кутия за управление на маршрутни
точки (Waypoint Management dialog box), вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите
навигационни данни).
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора към маршрутна точка
или местоположение върху картата.
2. Натиснете бутона GOTO.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите повече маршрутни точки към маршрута.
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Запаметяване на текущия маршрут (Save the Current Route)
Един маршрут трябва да има не по-малко от две маршрутни точки, за да бъде запаметен като
маршрут.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Save Current Route. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Следвайте указанията на екрана, за да запаметите или да отхвърлите маршрута.
Промяна на маршрута по време на навигация (Change the Route During Navigation)
Менюто X-Press Menu ви позволява да правите промени в маршрута, докато осъществявате
навигация по него.
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Прескачане на маршрутна точка (Skip a Waypoint)
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View или изображение
от птичи поглед Bird’s Eye View, натиснете еднократно бутон GOTO.
2. Изберете Skip Next Waypoint.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Промяна на реда на маршрута (Change the Route Order)
Маршрутът трябва да бъде запаметен преди да можете да променяте реда на пътуването (вижте
Save the Current Route (запаметяване на текущия маршрут)).
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View или изображение
от птичи поглед Bird’s Eye View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете името на маршрута. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Travel Forward (пътуване напред) или Travel Reverse (пътуване в обратна посока).
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Нулиране на XTE (Reset XTE (Cross Track Error))
Когато бъде избрана тази функция Reset XTE, грешката cross track error (XTE) ще бъде
преизчислена от текущото местоположение на лодката до следващия ориентир/точка в маршрута.
Например, когато сте се отклонили от маршрут при навигация около остров, изберете Reset XTE,
за да може системата да осъвремени калкулациите по курса от текущото местоположение на
лодката вместо от предходния ориентир в маршрута.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View или изображение
от птичи поглед Bird’s Eye View, натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Reset XTE.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Отмяна на навигация (Cancel Navigation)
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
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2. Изберете Cancel Navigation. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Следвайте указанията на екрана, за да отмените навигацията и да запаметите маршрута.
Стартиране на навигация по запаметен маршрут (Start Navigation on a Saved Route)
Използвайте курсора, за да изберете маршрутна точка от запаметен маршрут и можете да
стартирате навигация към нея. Вие можете също така да изберете реда/посоката на навигация.
Стартиране на навигация по запаметен маршрут
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху маршрутна точка
от маршрута.
Ако изберете първата точка от маршрута, маршрутът ще се оцвети в червено.
2. Натиснете бутон GOTO.
3. Изберете ред/посока на пътуване.
Go To Point
Forward from Point
Reverse from Point
Travel Forward
Travel Reverse

Стартиране на навигация само към избраната маршрутна точка.
Стартиране на навигация към избраната маршрутна точка
продължаване на пътуването от тази точка напред по маршрута.
Стартиране на навигация към избраната маршрутна точка
продължаване на пътуването от тази точка назад по маршрута.
Стартиране на навигация към първата точка от маршрута
продължаване на пътуването от тази точка напред по маршрута.
Стартиране на навигация към последната точка от маршрута
продължаване на пътуването от тази точка назад по маршрута.
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Навигация до запаметена позиция (Navigate to a Saved Position)
Ако натиснете бутон GOTO, вие можете да изберете да стартирате навигация от списък със
запаметени маршрутни точки и маршрути.
1. Натиснете бутон GOTO.
2. Изберете Nav Data. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете запаметена маршрутна точка или
маршрут.
4. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате навигация.
Редактиране на запаметен маршрут (Edit a Saved Route)
Вие можете да редактирате името на маршрута и да го покажете или скриете в картовото
изображение Chart View. За да редактирате маршрути от диалоговата кутия за управление на
ориентири, вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни).
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху маршрутна точка
от маршрута. Натиснете бутон MENU.
ИЛИ
Ако маршрутът е бил наскоро запаметен, не е необходимо най-напред да го избирате. Натиснете
бутон MENU.
2. Изберете името на маршрута от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
3. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Използвайте бутона за управление на курсора, за да промените името на маршрута.
Visibility: Изберете Visible (видим) или Hidden (скрит).
5. Save: Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Изтриване на запаметен маршрут (Delete a Saved Route)
Вие можете да изтриете маршрут от картовото изображение Chart View или от диалоговата кутия
за управление на ориентири (Waypoint Management dialog box). За да изтриете маршрут от
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диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box), вижте
Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни).
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху маршрутна точка
от маршрута. Натиснете бутон MENU.
ИЛИ
Ако маршрутът е бил наскоро запаметен, не е необходимо най-напред да го избирате. Натиснете
бутон MENU.
2. Изберете името на маршрута от менюто X-Press Menu. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
3. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Следвайте указанията на екрана, за да изтриете маршрута.
ТРАКОВЕ (TRACKS)
Тракът е съвкупност от точки, съдържащ подробна история за местоположенията на лодката през
определени интервали от време. Текущият трак (Current Track) показва историята на
местоположенията от момента на включване на командната глава. Вие можете по всяко време да
изчистите текущия трак или да го запаметите. За да промените интервала на маркиране на трак
точки, редактирайте запаметени тракове и създайте трак настройки, вижте Manage your Navigation
Data (управление на вашите навигационни данни). Можете да запаметите 50 трака (всички с 20,000
трак точки) в командната глава.
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Промяна на настройките за нов трак (Change New Track Settings)
Вие можете да използвате настройките за тракове, предоставени от командната глава на уреда ви,
или можете да адаптирате траковете, показани върху изображението. Вие можете също така да
редактирате от картовото изображение Chart View или от диалоговата кутия за управление на
маршрутни точки (вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни)).
Настройка по подразбиране на изгледа на трака (Set the Default Track Appearance)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да адаптирате настройките за всички нови тракове. За
да редактирате тракове, след като те са били запаметени, вижте Edit the Current Track and Manage
your Navigation Data (редактиране на текущия трак и управление на вашите навигационни данни).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Saved Track Defaults. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да промените следното:
Visibility (видимост)

Style (стил)
Color (цвят)

За да се покажат всички тракове на картата, изберете Visible. За да се
скрият траковете, изберете Hidden. Ако изберете Hidden, командната глава
продължава да запаметява точки от трака, но тракът няма да се показва в
изображението.
Изберете стил на линия (пунктир, линия и др.) за всички нови тракове.
Ако изберете стил на линия, можете също да изберете цвят за линията.

4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Промяна на интервала на маркиране на точки от трака и минималното разстояние между
точките от трака (Change the Trackpoint Interval and Trackpoint Min Distance)
Trackpoint Interval и Track Min (minimum) Distance функционират заедно, за да добавят точка към
текущия трак. При плаване с ниска скорост или дрейф, настройката на Trackpoint Interval и Track
Min Distance чрез задаване на ниски стойности води до увеличение на резолюцията на трака.
Задаването в менютата на по-високи стойности увеличава времетраенето/продължителността на
трака, но за сметка на това той ще съдържа по-малко подробности.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Trackpoint Interval.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
4. Изберете Track Min Distance.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Запаметяване на текущия трак (Save the Current Track)
Ползвайте следните инструкции, за да запаметите такущия трак и да стартирате нов трак.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Save Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Следвайте указанията на екрана, за да запаметите или отхвърлите трака.
Забележка: Важно е тракът да бъде запаметен преди да изключите командната глава.
Редактиране на текущия трак (Edit the Current Track)
Ползвайтете следващите инструкции, за да редактирате текущия трак. За да редактирате
запаметен трак, вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни).
1. Main Menu: Натиснетете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Appearance.
4. Използвайте бутона за управление на курсора, за да промените видимостта, стила и цвета.
Вижте за подробности Change New Track Settings (промяна на настройките на новия трак).
5. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Изчистване на текущия трак (Clear the Current Track)
Ползвайте следващите инструкции, за да изчистите текущия трак върху изображението и да
стартирате нов трак от текущото местоположение на лодката.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете Clear Current Track.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Показване/Скриване на текущия трак (Show/Hide the Current Track)
Текущият трак се показва автоматично в картовото изображение Chart View. За да скриете или
покажете текущия трак, ползвайте следващите инструкции. За да покажете или скриете запаметен
трак, вижте Manage your Navigation Data (управление на вашите навигационни данни).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Appearance.
4. Изберете Visibility.
5. Изберете Hidden (скрит) или Visible (видим).
6. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Прекратяване на функцията Tracking (Stop Tracking)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да изключите функцията tracking. Ако изключите
функцията tracking, уредът няма да запаметява точки от трака.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете Nav tab.
2. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Stop Tracking. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
За да стартирате функцията tracking, изберете етикета Nav tab > Current Track > Start Tracking.
ТЪРСЕНЕ (SEARCH)
Има много начини за претърсване на областта за налични пристанища, станции за измерване на
приливи/отливи и станции за измерване на водното течение. Вие можете също така да търсите
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информация въз основа на местоположението на курсора. Опциите за търсене и разстоянитео на
областта на търсене се определят от инсталираната карта с географски данни и избрания източник
на карта.
Търсене по най-близко пристанище, станция за приливи/отливи или станция за водни
течения (Search by Nearest Port, Tide Station, or Current Station)
Командната глава трябва да има инсталирана в себе си допълнително закупена карта с географски
данни, за да се активират функциите в този раздел.
1. Натиснете бутона CHECK/INFO.
2. Изберете Nearest Port, Nearest Tide Station, или Nearest Current Station.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Търсене по местоположение на курсора (Search by Cursor Position)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху маршрутна точка
или местоположение върху картата.
2. Натиснете бутона CHECK/INFO.

Търсене на дълбочина на контура (Search for Contour Depth)
1. Използвайте бутона за управление на курсора, за да преместите курсора върху контур от
картата.
2. Натиснете бутона CHECK/INFO.
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Търсене на езеро (Search for a Lake)
Използвайте това меню, за да покажете езеро, различно от вашето текущо местоположение.
Картата на езерото, показана върху картовото изображение Chart View, е генерирана въз основа на
GPS координатите и на географската карта Humminbird LakeMaster map card, инсталирана в
командната глава. Необходим е прием на GPS сигнал, за да се покаже правилното езеро.
Опцията на менюто със списък от езера (Lake List menu) ви позволява да показвате различно езеро
от инсталираната географска карта. Когато избирате езеро, курсорът ще се премести върху
езерото, така че вие да го виждате в картовото изображение Chart View. Тогава можете да
маркирате маршрутни точки, да натиснете бутона GOTO, за да стартирате навигация към
маршрутна точка или да натиснете бутона CHECK/INFO за повече информация.
No GPS Reception (без прием на GPS сигнал): Ако нямате GPS Fix, можете да видите езерото в
режим Simulator. Когато включите командната глава, натиснете бутон MENU. Изберете Simulator от
менюто Start-Up Options Menu. Можете да маркирате маршрутни точки и маршрути и да ги
запаметявате в режим Simulator.
Забележка: За да се активира тази функция е нужно да бъде инсталирана географска карта
Humminbird LakeMaster map card.
Търсене на езеро (Search for a Lake)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет HB Chart tab.
2. Изберете Lake List (списък езера).
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Sort By (сортирай по): Изберете полето Sort By, и натиснете десния или левия бутон на курсора, за
да изберете опция за сортиране на списъка. Вие можете да сортирате по азбучен ред, да
определяте езерата на картата, които са с висока резолюция (Hi-Def), и др.
Scroll (скролиране): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора, за да се
предвижите в спикъка. Тъй като всяко езеро е подчертано, вие можете да разглеждате
информацията за езерото в кутията, показана на екрана.
Cursor To (курсор към): Изберете езеро от списъка. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ НАВИГАЦИОННИ ДАННИ (MANAGE YOUR NAVIGATION DATA)
Командната глава на вашия уред ви позволява да стартирате навигация или да редактирате
вашите навигационни данни от картовото изображение Chart View. Вие можете също така да
стартирате навигация или да редактирате навигационни данни от диалоговата кутия за управление
на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box). Инструкциите в този раздел се прилагат за
диалоговата кутия за управление на маршрутни точки.
Преглед
Отворете диалоговата кутия за управление на ориентири (Open the Waypoint Management
Dialog Box)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Waypoints, Routes, Tracks.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Сортиране (Sort)
Вие можете да сортирате вашите запаметени навигационни данни по азбучен ред или по найскорошна/най-стара дата, разстояние или икона.
1. Натиснете бутон EXIT.
2. Изберете Sort By.
3. Натиснете десния или левия бутон на курсора, за да изберете настройка за сортиране.
Select a File (Избор на файл)
Използвайте тези инструкции, за да изберете индивидуална маршрутна точка, маршрут, трак или
група. След това използвайте подменюто, за да приложите настройки или команди към избрания
файл.
1. Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора, за да изберете маршрутна
точка, маршрут, трак или група.
2. Отворете Submenu: Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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Прескачане към горната част (Jump to the Top)
Менюто Options и други важни команди са разположени в горната част на диалоговата кутия за
управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box). Ползвайте тези инструкции, за
да избирате бързо Options или да отидете директно в горната част.
1. Натиснете бутон EXIT.
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Управление на маршрутни точки (Manage Waypoints)
Когато натиснете бутон MARK и създадете нова маршрутна точка, към маршрутната точка се
задава азбучно-числово име (започващо с WP). Можете да използвате диалоговата кутия за
управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box), за да редактирате
запаметената маршрутна точка или да създадете нова маршрутна точка. Вие можете също така да
изберете икона на маршрутна точка и категория за всички нови маршрутни точки.
Отваряне на подменюто на маршрутните точки (Open the Waypoint Submenu)
1. Изберете маршрутна точка от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint
Management dialog box). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете една от следващите меню опции:

Edit (редактиране)
Delete (изтриване)

Duplicate (удвояване)
Save As (запаметяване
като)
Move (преместване)
Cursor To (курсор към)
Go To (отиди на)
Target (цел)
Grid
мрежа)

(координатна

Отваря менюто Edit Waypoint (редактиране на маршрутна точка). Вижте
за подробности Edit a Saved Waypoint (редактиране на запаметена
маршрутна точка).
Изтрива маршрутната точка. За да премахнете маршрутната точка от
групата, изберете Selected. За да изтриете маршрутната точка от всички
групи, изберете All Instances. Вижте за подробности Delete a Waypoint
(изтриване на маршрутна точка).
Създава копие на маршрутната точка и го добавя към нова група или
маршрут (вижте Search and Organize).
Създава нова маршрутна точка (въз основа на избраната маршрутна
точка) и отваря меню, така че да можете да промените името на новата
маршрутна точка. Вижте за подробности Search and Organize.
Премества маршрутната точка от избраната група към друга трупа
(вижте Search and Organize).
Премества курсора към избраната маршрутна точка в картовото
изображение Chart View (вижте Navigation Overview: Waypoints).
Стартиране на навигация към избранта маршрутна точка (вижте
Navigation Overview: Waypoints).
Показва цел върху избраната маршрутна точка в картовото
изображение Chart View (вижте Navigation Overview: Waypoints).
Показва координатна мрежа върху избраната маршрутна точка в
картовото изображение Chart View (вижте Navigation Overview:
Waypoints).
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Редактиране на запаметена маршрутна точка (Edit a Saved Waypoint)
1. Изберете маршрутна точка. Натиснете дясно на бутона на курсора.
2. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да редактирате наличните полета.
Name (име)
Icon Category (категория икона)
Icon (икона)
Visibility (видимост)
Latitude (географска ширина)
Longitude (географска дължина)

Изберете името на файла и натиснете дясно на бутона за
управление на курсора. Вижте илюстрацията Changing the
Waypoint Name (промяна на името на маршрутната точка).
Изберете Al, за да видите всички налични икони. (All,
Geometry, Alerts, Supplies, Navigation, Recreation, Fish,
Environment).
Наличните икони са определени от категорията, избрана в
Icon Category.
За да се покаже иконата на маршрутна точка в картовото
изображение Chart View, изберете Visible. За да се скрие,
изберете Hidden.
За да се предвижите с интервал, натиснете дясно или ляво на
бутона за управление на курсора. За да промените буквата
или числото, натиснете нагоре или надолу на бутона за
управление на курсора.
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4. Запаметяване: Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Създаване на нова маршрутна точка (Create a New Waypoint)
Ползвайте следващите инструкции, за да създадете нова маршрутна точка и да добавите ваши
собсвени настройки. За да маркирате маршрутна точка в картово изображение Chart View, вижте
Navigation Overview: Waypoints.
1. Open a Group or Route (отваряне на група или маршрут): Изберете група или маршрут (където
желаете да запаметите новата маршрутна точка). Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
Home е групата от най-високо ниво или главната директория в диалоговата кутия за управление на
маршрутни точки (Waypoint Management dialog box).
2. Изберете Open. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Options > New > New Waypoint.
4. Create New Waypoint (създаване на нова маршрутна точка): Използвайте бутона за управление
на курсора, за да настроите наличните полета. Вижте за подробности Edit a Saved Waypoint.
5. Запаметяване: Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Задаване на заводски настройки за иконата на маршрутната точка (Set the Waypoint Icon
Default)
Ползвайте следващите инструкции, за да настроите категорията на иконата на маршрутна точка и
иконата на маршрутна точка за всички нови маршрутни точки.
Забележка: Ако кутията за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) е
отворена, натиснете бутон EXIT, за да затворите диалоговата кутия и преминете към
следващите инструкции.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Waypoint Settings. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да настроите вашите нови предпочитания за
маршрутни точки.
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Icon Category
(директория икони)
Default Waypoint Icon
(икона на маршрутна
подразбиране)

точка

New Waypoint Icon
(икона на нова маршрутна точка)

по

Изберете All, за да видите всички налични икони. (All,
Geometry, Alerts, Supplies, Navigation, Recreation, Fish,
Environment).
Наличните икони са определени от избраната категория в
Icon Category (категория икона).
Default: Когато маркирате маршрутна точка, тя ще бъде
маркирана, използвайки настройките. Select: Всеки път,
когато маркирате маршрутна точка, вие ще бъдете
подсещан да промените иконата на маршрутната точка и
категорията. За да приемете текущите настройки,
натиснете отново бутона MARK. Вижте в раздел навигация
Waypoints: Mark and Edit Waypoints (on-the-go)
(маршрутни точки: маркиране и редактиране на маршрутни
точки (в движение)).

4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Изтриване на маршрутна точка (Delete a Waypoint)
1. Изберете маршрутна точка. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. За да премахнете маршрутната точка от групата, изберете Selected.
За да изтриете маршрутната точка от всички групи, изберете All Instances.
4. Следвайте указанията на екрана, за да изтриете маршрутната точка.
Управление на маршрути (Manage Routes)
Вие можете да редактирате вашите запаметени маршрути, а също и да създавате нови маршрути
от начало, като използвате вашите запаметени маршрутни точки. Имената на маршрутите са
азбучно-числови и започват с RT.
Отваряне на подменюто маршрути (Open the Route Submenu)
1. Изберете маршрут от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint
Management dialog box). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете една от следващите меню опции.

Open
(отваряне)

Travel
(пътуване)
Add/Remove
(добавяне/премахване)
Edit
(редактиране)
Delete
(изтриване)

Показва запаметените маршрутни точки в маршрута. От това меню
можете да променяте реда на маршрутните точки. (вижте Change the
Waypoint Order in a Route (промяна на реда на маршрутните точки в
маршрут)).
Стартира навигация по избрания маршрут по посока напред или назад
(Travel a Saved Route (вижте пътуване по запаметен маршрут)).
Копира маршрутни точки в маршрута или изтрива маршрутни точки от
маршрута. See Add Waypoints to a Route and Delete a Waypoint from a
Route.
Отваря менюто Edit Route (редактиране на маршрут). Вижте за
подробности Edit a Saved Route (редактиране на запаметен маршрут).
Изтрива маршрута. За да изтриете маршрута от избраната група,
изберете Selected. За да изтриете маршрута от всички групи, изберете
All Instances. Вижте за подробности Delete a Route.
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Duplicate
(дублиране)
Save As
(запаметяване като)
Move
(преместване)
Info
(информация)

Създава копие на маршрута и го добавя в нова група (Search and
Organize (търсене и организиране)).
Създава нов маршрут (въз основа на избрания маршрут) и отваря
диалогова кутия, така че да можете да промените името на новия
маршрут (вижте Search and Organize).
Премества маршрута от избраната група към различна група (вижте
Search and Organize).
Отваря Route Info box (информационна кутия за маршрути) и показва
маршрутните точки в маршрута. За да промените маршрутните точки в
маршрут, вижте Add Waypoints to a Route and Delete a Waypoint from a
Route (добавяне на маршрутни точки към маршрут и изтриване на
маршрутна точка от маршрут).

Отваряне на запаметен маршрут (Open a Saved Route)
1. Избор на маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Open. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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Преглед на информация маршрут разстояние (Review Route Distance Information)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да отворите запаметен маршрут и да прегледате
разстоянието и посоката от всяка една маршрутна точка до следващата.
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Info. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Пътуване по запаметен маршрут (Travel a Saved Route)
1. Изберете маршрут Select a route. Натиснете дясно на бутона на курсора.
2. Изберете Travel. Натиснете дясно на бутона на курсора.
3. Изберете Forward (напред) или Reverse (назад). Натиснете дясно на бутона на курсора.
Навигацията започва незабавно. Диалоговата кутия за управление на маршрутни точки ще се
затвори, така че да можете да виждате маршрута в картовото изображение Chart View.
Редактиране на запаметен маршрут (Edit a Saved Route)
Вие можете да адаптирате име на маршрут, да добавяте или премахвате маршрутни точки и да
променяте реда/посоката на пътуване при навигация.
За да добавяте маршрутни точки към маршрута или да изтривате маршрутни точки от маршрута,
вижте Add Waypoints to a Route and Delete a Waypoint from a Route.
За да промените реда/посоката на пътуване в маршрут, вижте Change the Waypoint Order in a
Route.
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да редактирате наличните полета.
Name (име)
Visibility (видимост)

Изберете името на файла и натиснете дясно на бутона за управление на
курсора. Вижте илюстрацията Changing the Route Name (промяна на името
на маршрута).
За да покажете маршрута върху картовото изображение Chart View,
изберете Visible. За да го скриете, изберете Hidden.
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4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

Създаване на нов маршрут (Create a New Route)
1. Open a Group (отворете група): Изберете група (където желаете да запаметите новия маршрут).
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Home е групата от най-високо ниво или главната директория в диалоговата кутия за управление на
маршрутни точки (Waypoint Management dialog box).
2. Изберете Options > New > New Route.
3. Create New Route (създайте нов маршрут): Използвайте бутона за управление на курсора, за да
редактирате наличните полета.
Name (име)
Visibility (видимост)

Изберете името на файла и натиснете дясно на бутона за управление на
курсора. Вижте илюстрацията Changing the Route Name (промяна на името
на маршрута).
За да покажете маршрута върху картовото изображение Chart View,
изберете Visible. За да го скриете, изберете Hidden.

4. Plan Route (планиране на маршрут):
Изберете Plan Route. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Менюто New Route се затваря, така че да можете да изберете маршрутни точки, които да добавите
към маршрута.
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5. Add Waypoints (Добавяне на маршрутни точки): Натиснете нагоре или надолу на бутона за
управление на курсора, за да преминете през наличните маршрутни точки.
За да добавите избрана маршрутна точка към маршрута, натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
Повторете ако е необходимо. Вижте илюстрацията Adding Waypoints to a Route (добавяне на
маршрутни точки към маршрут).
6. Save (запаметяване): Натиснете бутон EXIT, за да изберете Save. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
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Добавяне на маршрутни точки към маршрут (Add Waypoints to a Route)
Когато добавяте маршрутна точка към маршрут, тя е копие. Ако направите промени в копието,
промените ще се приложат към всички копия.
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Add/Remove (добавяне/премахване). Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
Менюто ще се затвори.
3. Натиснете нагоре или надолу на бутоните за управление на курсора, за да изберете маршрутна
точка. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да я добавите към маршрута.
4. Save (запаметяване): Натиснете бутон EXIT, за да изберете Save. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
Изтриване на маршрутна точка от маршрут (Delete a Waypoint from a Route)
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Open (отваряне). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора
3. Изберете маршрутна точка в маршрута. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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4. Изберете Delete (изтриване). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора
5. За да премахнете маршрутната точка от групата, изберете Selected.
За да изтриете маршрутната точка от всички групи, изберете All Instances.
6. Следвайте указанията на екрана, за да изтриете маршрутната точка.
Промяна на реда на маршрутните точки в маршрута (Change the Waypoint Order in a Route)
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Open (отваряне). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3a. Изберете Reverse и натиснете дясно на бутона за управление на курсора. По този начин бързо
ще се обърне редът в маршрута.
ИЛИ
3b.Изберете Waypoint (маршрутна точка) в маршрута и натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
Изберете Reorder и натинете дясно на бутона за управление на курсора.
За да преместите маршрутната точка нагоре или надолу в реда на маршрута, натиснете нагоре или
надолу на бутона за управление на курсора.
Вижте илюстрацията Changing the Route Order (Moving a Waypoint) (промяна на реда на маршрута
(преместване на маршрутна точка)).
4. Натиснете бутон EXIT, за да изберете Save (запаметяване).
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Изтриване на маршрут (Delete a Route)
1. Изберете маршрут. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. За да премахнете маршрута от групата, изберете Selected.
За да изтриете маршрута от всички групи, изберете All Instances.

162

Управление на тракове (Manage Tracks)
Запаметете и редактирайте вашите тракове с диалоговата кутия за управление на маршрутни
точки (Waypoint Management dialog box). Имената на траковете се запаметяват с данни за дата и
време. Подменюто Tracks ви позволява да редактирате името на трака, изгледа и видимостта на
трака. Вие също така можете да премествате тракове от една група в друга.
Отваряне на подменюто Track (Open the Track Submenu)
1. Изберете трак от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management
dialog box). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете една от следните меню опции:

Edit (редактиране)
Delete (изтриване)

Duplicate (дублиране)
Save As (запаметяване като)
Move (преместване)

Отваря менюто Edit Track. Вижте за подробности Edit a Saved
Track (редактиране на запаметен трак).
Изтрива трака. За да изтриете трака от избраната група, изберете
Selected. За да изтриете трака от всички групи, изберете All
Instances. Вижте за подробности Delete a Saved Track (изтриване
на запаметен трак).
Създава копие на трака и го добавя към нова група (вижте Search
and Organize (търсене и организиране)).
Създава нов трак (въз основа на избрания трак) и отваря меню,
така че да можете да промените името на новия трак (вижте
Search and Organize (търсене и организиране)).
Премества трака от избраната група към друга група (вижте
Search and Organize (търсене и организиране)).
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Редактиране на запаметен трак (Edit a Saved Track)
Използвайте следните инструкции, за да редактирате запаметен трак. Ползвайте следните
инструкции, за да редактирате запаметен трак. За да редактирате текущия трак, вижте Navigation
Overview: Tracks (преглед навигация: тракове).
1. Изберете трак. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да редактирате наличните полета.

Name (име)

Изберете името на файла и натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
За да се предвижвате от едно място на друго, натиснете дясно или ляво на
бутона за управление на курсора. За да промените буквата или числото,
натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора.

Visibility (видимост)

За да се покаже иконата в картовото изображение Chart View, изберете
Visible. За да се скрие, изберете Hidden.
Изберете стил на линия.

Style (стил)
Color (цвят)

Изберете цвят. Полето за цвят е налично ако сте избрали непрекъсната
линия от полето Style.

4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Изтриване на запаметен трак (Delete a Saved Track)
1. Изберете трак. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. За да премахнете трака от групата, изберете Selected.
За да изтриете трака от всички групи, изберете All Instances.

164

Управление на групи (Manage Groups)
Използвайте групи, за да организирате вашите маршрутни точки, маршрути и тракове в единна
директория. Някои риболовци предпочитат да групират своите навигационни елементи според
пътуването, вида на рибата, вида на водоема или времето от деня. Имената на новите групи са
азбучно-числови и започват с GP и вие можете да редактирате името.
Забележка: Групите и подгрупите заемат пространство памет. Ограничението за съхранение
на вашите маршрутни точки и маршрути може да варира поради сложността/комплексността
на вашата директория за управление на маршрутни точки (Waypoint Management directory).
Отваряне на подменюто Групи (Open the Group Submenu)
1. Изберете група от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management
dialog box). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете една от следните опции:
Open (отваряне)

Показва запаметените маршрутни точки, маршрути и тракове в групата.

Add/Remove
(добавяне/премахване)

Копира маршрутни точки, маршрути и тракове в групата или изтрива
файлове
от
групата
(вижте
Add/Remove
Navigation
Items
(добавяне/премахване на навигационни елементи)).

Edit (редактиране)

Отваря менюто Edit Group. Вижте за подробности Edit a Group
(редактиране на група).
Изтрива групата (вижте Delete a Group (изтриване на група)).

Delete (изтриване)
Move (преместване)

Премества групата от едно местонахождение в друго (вижте Search and
Organize (търсене и организиране)).

Задава група като директория по подразбиране (Set a Group as the Default Directory)
За да запаметите всички ваши нови маршрутни точки, маршрути и тракове в обозначена група,
използвайте следните стъпки:
1. Изберете група. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Open. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Options > Set as Default.
Създаване на нова група (Create a New Group)
1. Изберете Save Location (местонахождение на запаметяване): Използвайте бутона за управление
на курсора, за да изберете къде желаете да запаметите новата група.
Home е групата от най-високо ниво или главната директория. Вие също така можете да добавяте
подгрупа към съществуваща група. Текущата група е мястото, където ще бъдат запаметени новите
данни.
2. Изберете Options > New > New Group.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да настроите наличните полета.
4. Добавяне на елементи: Изберете Add Items и натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
Диалоговата кутия на новата група (New Group dialog box) ще се затвори, така че да можете да
избирате елементи от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки
(Waypoint
Management dialog box). Вие също така можете да оставите групата празна и да я добавите покъсно.
Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора, за да изберете маршрутна
точка, маршрут или трак и натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да го добавите
към групата.
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Повторете ако е необходимо. Вижте илюстрацията Adding Items to a Group (добавяне на елементи
към група).
5. Save (запаметяване): Натиснете бутон EXIT, за да изберете Save. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
Забележка: Когато добавяте елемент към група, това е копие. Ако направите промени в
копието, промените ще засегнат всички копия. Например, ако промените иконата за
маршрутна точка за маршрутна точка, която е запаметена в повече от една група, иконата
ще се промени във всички групи, където маршрутната точка е запаметена.

Добавяне/Премахване на навигационни елементи (Add/Remove Navigation Items)
1. Изберете група. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Add/Remove. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Менюто ще се затвори.
3. Add (добавяне): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на курсора, за да
изберете маршрутна точка, маршрут или трак. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора, за да го добавите към групата.
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Remove (премахване): Изберете елемент в групата. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора, за да го изтриете.
4. Повторете стъпка 3, ако е необходимо. Вие можете да добавяте или премахвате елементи от
всяка друга група в диалоговата кутия за управление на маршрутни точки. (Waypoint Management
dialog box).
5. Save (запаметяване): Натиснете бутон EXIT, за да изберете Save. Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
Забележка: Когато добавяте елемент към група, това е копие. Ако направите промени в копие,
промените ще засегнат всички копия.
Редактиране на група (Edit a Group)
1. Изберете група. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Edit. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да редактирате наличните полета.
Name (име)
Visibility (видимост)

Изберете името на файла и натиснете дясно на бутона за управление на
курсора. Вижте илюстрацията Changing the Group Name (промяна на името
на групата).
За да се покаже групата в картовото изображение Chart View, изберете
Visible. За да се скрие, изберете Hidden.

4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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Изтриване на група (Delete a Group)
1. Изберете група. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Delete. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. За да потвърдите, следвайте указанията на екрана.
Търсене и организиране (Search and Organize)
Диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management dialog box) ви
позволява да премествате вашите маршрутни точки, маршрути и тракове в посочена група, да
правите копия и да търсите информация. Вие също така можете да организирате вашите
навигационни
елементи
в
HumminbirdPC
(вижте
Import/Export
Navigation
Data
(импортиране/експортиране на навигационни данни)) и да посетите уеб сайта humminbird.com
за повече подробности.
Търсене по (Search By)
Search By ви позволява да търсите елементите в диалоговата кутия за управление на маршрутни
точки (Waypoint Management dialog box) по Name (име), Distance (разстояние), Date (дата), Icon
(икона) или Icon Category (категория икони).
1. Изберете Options. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Search By.
3. Изберете категория за търсене. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Използвайте бутона за управление на курсора, за да въведете вашите критерии за търсене в
диалоговата кутия.
5. Изберете Enter. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате
търсенето.
Дублиране или преместване (Duplicate or Move)
Ползвайте следните инструкции, за да преместите или да дублирате маршрутна точка, маршрут
или трак. Групите могат да се преместват, но не могат да се дублират.
Забележка: Когато правите промени в копиран елемент, промените ще се приложат към
всички копия. За да направите копие и да отделите елемента от неговите копия, използвайте
Save As (вижте Create a Copy and Save as a New Item (създаване на копие и запаметяване като
нов елемент)).
1. Изберете маршрутна точка, маршрут, трак или група. Натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
2. Изберете Move (преместване) или Duplicate (дублиране).
Duplicate: За да създадете копие на маршрутната точка, маршрута или трака, така че той/тя да се
появава в повече от една група, изберете Duplicate.
Move: За да изтриете групата, маршрутната точка, маршрута или пътя от една група и да го/я
прехвърлите в друга група, изберете Move.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да изберете групата на предназначение или
маршрут (само маршрутни точки).
4. Натиснете бутон EXIT, за да изберете Paste here (вмъкване тук). Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора, за да потвърдите промяната.
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Cъздаване на копие и запаметяване като нов елемент (Create a Copy and Save as a New Item)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да копирате маршрутна точка, маршрут или трак и да го
запаметите като отделен елемент. Новият елемент запазва свойствата/особеностите на
оригинала, но няма да се влияе от промени, направени в оригинала.
1. Изберете маршрутна точка, маршрут или трак. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
2. Изберете Save As. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да зададете име за новия елемент.
4. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.

169

Импорт/Експорт на навигационни данни (Import/Export Navigation Data)
Импортиране на навигационни данни (Import Navigation Data)
Използвайте следните инструкции, за да импортирате маршрутни точки, маршрути, тракове и групи
в командната глава на вашия уред Humminbird. Командната глава ще импортира навигационни
данни на Humminbird от инсталирана микро SD или SD карта. Вижте HELIX Control Head за
подробности относно съвместимост.
Ако навигационните данни са от друг източник или формат, те трябва да бъдат конвертирани
(използвайки HumminbirdPC) преди да ги импортирате. За повече подробности посетете уеб сайта
humminbird.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ импортирайте навигационни данни от непознати източници в командната
глава на вашия уред Humminbird, без преди това да сте конвертирали данните в правилния
формат, използвайки HumminbirdPC. Импортирането на грешни/неправилни данни може да
предизвика неизправно функциониране на уреда, което да доведе до загуба на навигационни
данни.
1. Инсталирайте заредена микро SD или SD карта в командната глава.
2. Следвайте указанията на екрана, за да потвърдите или отмените импортирането.
Експортиране на всички навигационни елементи (Export ALL Navigation Items)
Екпортирайте вашите навигационни елементи към отключена, инсталирана микро SD или SD карта
(закупува се допълнително), след което ги разгледайте в HumminbirdPC.
За подробности посетете сайта humminbird.com.
1. Изберете Options > Select All and... > Export.
2. Следвайте указанията на екрана, за да потвърдите или отмените експортирането.
Експортиране на избрани навигационни елементи (Export Selected Navigation Items)
Вие можете също така да избирате отделни навигационни елементи и да ги експортирате към
отключена, инсталирана микро SD или SD карта. Вижте HELIX Control Head за подробности
относно съвместимост.
1. От избрана група, изберете Options > Select Multiple and... > Export.
2. Select Items (Избор на елементи): Натиснете нагоре или надолу на бутона за управление на
курсора, за да преминете през маршрутните точки, маршрутите и траковете. Натиснете дясно на
бутона за управление на курсора, за да изберете елемент. Повторете ако е необходимо.
3. Confirm Export (Потвърждаване на експортиране): Натиснете бутон EXIT, за да изберете Export
Selected.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора. Следвайте указанията на екрана, за да
потвърдите или отмените експортирането.
Изтриване на всички навигационни данни и връщане на първоначалните настройки (Delete
all Navigation Data and Reset)
Използвайте Format Nav Directories, за да изтриете всички навигационни данни (маршрутни точки,
маршрути, тракове и групи) и върнете първоначалните настройки на директорията на
навигационните данни в диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint
Management dialog box). Може да е необходимо да върнете първоначалните настройки на
навигационната директория, ако сте импортирали грешни/неправилни навигационни данни от
неизвестен източник, което може да предизвика неизправно функциониране на устройството.
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ВНИМАНИЕ! Използвайте това меню внимателно! Свържете се с центъра за обслужване на
клиенти на Humminbird преди да използвате тази опция на менюто.
Забележка: Важно е периодично да копирате файловете с данни от вашия уред. Файловете с
данни също така трябва да се запаметяват на персоналния ви компютър преди да възстановявате
предварително зададените настройки на уреда или преди да осъвременявате софтуера на
системата.
Вижте Manage your Navigation Data: Import/Export Navigation Data (управление на вашите
навигационни данни: импортиране/експортиране на навигационни данни).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Format Nav Directories.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Следвайте указанията на екрана, за да потвърдите изтриването/премахването
ПРЕГЛЕД НА AUTOCHART В РЕАЛНО ВРЕМЕ ( AUTOCHART LIVE OVERVIEW)
AutoChart Live използва данни от инсталиран GPS приемник и 2D сонда (down beam,
DualBeamPLUS), за да създава подробни дълбочинни карти на предпочитаните от вас области на
риболов.
Map Source (източник карта): Humminbird LakeMaster или Navionics
Storage (памет): AutoChart Live запаметява 8 часа картографски данни в командната глава на уреда
ви. След изтичане на 8 часа картографиране, вие можете да изтриете данните и да продължите да
картографирате, или бихте могли да закупите карта ZeroLine Map Card, позволяваща неограничено
картографиране.
ZeroLine Map Card: За да закупите карта ZeroLine Map Card и да изтеглите ръководството за
аксесоари, посетете уеб сайта humminbird.com.
За повече информация: Посетете уеб сайта humminbird.com за информационни видео клипове.
ПЛАНИРАНЕ НА ВАШАТА КАРТА (PLAN YOUR MAP)
Преди да започнете, набележете областите, за които желаете да създадете карта. Прегледайте
следните съвети, които ще ви помогнат да планирате вашата карта:

Общи съвети (General Tips)
• Стартирайте с вашите предпочитани места за улов на риба. Не е препоръчително да се записват
данни за проучване на цяло езеро, тъй като това ще изисква много време за картографиране и е
възможно да бъдат включени области, които вие не желаете.
• При всяко излизане на риболов поемайте по различен маршрут към и от всяко предпочитано
място на риболов. Можете да откриете нови и интересни области за картографиране.
• Стартирайте нов трак или запис при започване на картографиране за съответния ден. При всяко
пътуване записвайте нови данни, за да създадете нови карти или да подобрите съществуващите
карти.
• Управлявайте лодката с подходяща скорост, когато записвате данни.
• Вижте илюстрацията по-долу за инструкции относно начина на управление на вашата лодка,
докато записвате данни от обследването.
Подробно картографиране на специфична област или обект (Mapping a Specific Area or
Object in Detail)
• Управлявайте лодката напречно на областта, а не надлъжно.
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• Направете завой с лодката, където областта и/или обектът са извън обхвата на сонарния лъч/и.
• Опитайте да ограничите времето на измерване, така че да редуцирате грешката, породена от
възможни GPS колебания.
Картографиране на цяло езеро (Mapping an Entire Lake)
• Следвайте план.
• Следвайте максималния наклон на морското дъно (изкачващ се нагоре или слизащ надолу).
• Поддържайте равномерна скорост. За оптимална работа се препоръчва скорост от 0 до 8 мили/ч.
(0 до 15 км./ч.)
• Направете завой с лодката, където дъното е плоско, ако това е възможно.

1. ПОДГОТОВКА НА КОМАНДНАТА ГЛАВА ЗА КАРТОГРАФИРАНЕ (PREPARE THE CONTROL
HEAD FOR MAPPING)
Когато започвате да картографирате за първи път през деня, е важно да отбележите дали нивото
на водата е по-високо или по-ниско от обикновено. Също така е важно да използвате предимно
2D лъчите на вашата сонда.
Настройка на източника на карта (Set the Map Source)
AutoChart Live може да се използва, когато географска карта Humminbird LakeMaster или Navionics
map card бъде инсталирана като картов източник.
Когато инсталирате географска карта картовият източник се променя автоматично, така че да
съответства на източника на микро SD или SD картата. Ако инсталирате повече от една географска
SD карта, можете да избирате кой картов източник желаете да използвате.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикет Chart tab.
2. Изберете Chart Select.
3. Изберете инсталираната локация на карта Humminbird LakeMaster или Navionics или вградена
карта.
Потвърдете 2D сондата и изключете допълнителните сонди (Confirm the 2D Transducer and
Turn off Additional Transducers)
За да запишете вашата адаптирана карта, е необходимо да притежавате надеждна цифрова
информация за дълбочина от включена и функционираща 2D сонда. Вие можете да използвате
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вашата двулъчева сонда Humminbird DualBeam PLUS (83/200 kHz), сонда Side Imaging с
възможности за 2D (насочен надолу лъч), или сонда CHIRP с 2D (насочен надолу лъч)
възможности.
Когато записвате вашата карта, трябва да имате на лодката само една включена и функционираща
2D сонда. Ако разполагате и с други 2D сонди, работещи и дистанционно захранващи с данни
други командни глави, е необходимо да ги изключите. Лъчите Down Imaging и Side Imaging могат да
работят едновременно. Тях не е необходимо да ги изключвате.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете сонарния етикет Sonar tab.
2. Изберете Connected Transducer (свързана сонда).
3. Потвърдете, че сондата, свързана към командната глава е избрана.
4. Ако има допълнителни командни глави на вашата лодка, разполагащи с 2D сонда, уверете се, че
те не излъчват сигнали, докато вие картографирате. На вашата лодка трябва да има само една 2D
сонда, която излъчва сигнали по време на процеса на запис.
Потвърждаване на цифрова дълбочина и GPS Fix (Confirm Digital Depth and GPS Fix)
1. Показване на екрана на картово изображение Chart View.
2. Confirm Digital Depth (потвърждаване на цифрова дълбочина): Уверете се, че цифровите
показания за дълбочина се показват.
Възможно е да отнеме няколко секунди време, за да се покаже дълбочината.
3. Confirm GPS Fix (потвърждаване на GPS Fix): Уверете се, че цифровите показания за скоростта
се показват.
Забележка: Цифровите показания могат да се показват като наслагване, или да се показват в
информационни кутии (виж Views: Display Digital Readouts).

Настройка на изместването на водното ниво (Adjust the Water Level Offset)
Когато започвате да картографирате за първи път през деня, е важно да отбележите дали нивото
на водата е по-високо или по-ниско от обикновено. Например, ако знаете, че нивото на водата във
водоема е спаднало с 3 фута /около 1 метър/, въведете стойност -3 за Water Level Offset.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете картовия етикет HB Chart tab.
2. Избеберете Water Level Offset.
3. Използвайте дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Ако нивото на водата е по-високо от нормалното, задайте положителна стойност.
Ако нивото на водата е по-ниско от нормалното, задайте отрицателна стойност.
Ако нивото на водата не се е променило (нормално), изключете Water Level Offset.
Показване на текущия трак (по желание) (Display the Current Track) (optional)
От полза е текущият трак да се показва, така че да можете да виждате изминатия път, докато
извършвате запис на картата.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
2. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Appearance (изглед). Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Изберете Visibility. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да
изберете Visible.
5. Save (запаметяване): Изберете Save. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Стартиране на сонарен запис за AutoChart PC (по желание) (Start a Sonar Recording for
AutoChart PC (optional))
Ако възнамерявате да използвате AutoChart PC, стартирайте сонарен запис преди да започнете да
записвате вашата адаптирана карта.
1. Инсталирайте микро SD или SD карта в слота за карти на командната глава.
Вижте HELIX Control Head за подробности относно съвместимост.
2. Натиснете и задръжте бутон VIEW.
3. Изберете System > Snapshot and Recording View.
4. Натиснете бутон MENU.
5. Иберете Start Recording. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
File Name (име на файл): В местонахождението на лодката също така ще бъде създадена
маршрутна точка и записът споделя същото файлово име както маршрутната точка (.SON).
Use Different Views (използване на различни изображения): За да използвате различни
изображения върху командната глава и да продължавате да записвате, натиснете бутон EXIT.
Not Available (неналичен): Заснемането на екранни снимки и режим на възпроизвеждане
(playback) не са налични по време на запис.
Забележка: За повече информация вижте Screen Snapshots and Recordings (екранни снимки и
записи). Също така посетете уеб сайта humminbird.com, за да закупите AutoChart PC и да
изтеглите ръководството.
2. ЗАПИС НА ВАШАТА АДАПТИРАНА КАРТА (RECORD YOUR CUSTOM MAP)
1. Подготовка: Преди да започнете да картографирате за съответния ден, проверете дали
командната глава е настроена по показания начин в раздела Prepare the Control Head for Mapping
(подготовка на командната глава за картографиране).
2. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
3. Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Изберете Record.
5. Изберете On.
Показване: Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да изберете Visible.
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Приближаване: Натиснете бутон +ZOOM, за да видите данните за дълбочината в картовото
изображение Chart View.
6. Управлявайте вашата лодката по зигзаговидна траектория, първо в една посока, след което в
друга. За оптимална работа поддържайте скорост между 0 и 8 мили/ч. (0 до 15 км./ч.). Вижте за
подробности Plan your Map (планиране на вашата карта).

3. СПИРАНЕ НА ЗАПИС (STOP RECORDING)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да преустановите записа. Вашата карта автоматично се
запаметява в командната глава (internal) или в карта ZeroLine Map Card, ако тя е инсталирана.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Record.
4. Изберете Off.
Ако нямате инсталирана карта ZeroLine Map Card и обемът на паметта в командната глава е
достигнал лимита (8 часа), командната глава ще активира диалогова кутия за Confirm
(потвърждаване) или за Clear Data (изчистване на данни). За да запаметите вашата карта и да
изключите/прекратите записването, изберете Confirm. За да изтриете вашата карта и да започнете
да презаписвате върху нея, изберете Clear Data.
КОРЕКЦИЯ НА ДАННИ (CORRECT DATA)
Ако забелязвате нередности в данните (като например загуба на дълбочина), те могат да бъдат
изтрити. Когато коригирате данните, процесът на запис трябва да бъде изключен.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
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2. Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете Show Raw Data (показване на необработени данни). Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.
4. Натиснете бутон +ZOOM, за да видите отделни точки с данни.
5. Преместете курсора върху точка с данни.
6. От менюто AutoChart Live, изберете Delete (изтриване). Натиснете дясно на бутона за
управление на курсора.

ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮТО AUTOCHART LIVE (OPEN THE AUTOCHART LIVE MENU)
Вие ще използвате менюто AutoChart Live за всички настройки. Някои от меню настройките в този
раздел е възможно да бъдат показвани в други части на системното меню, така че да имате бърз
достъп до тях. Без оглед на това къде правите промяната, командната глава ще осъвремени
настройката в цялата система.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана картово изображение Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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ПОКАЗВАНЕ НА КАРТАТА AUTOCHART LIVE MAP (DISPLAY THE AUTOCHART LIVE MAP)
Вие можете да правите промени към картата AutoChart Live по време на запис или след като сте
запаметили вашата карта. Вие също така можете да виждате данни за твърдостта на дъното или
подводната растителност и можете да адаптирате начина на показване на информацията/данните.
Показване/Скриване на картата AutoChart Live Map (Show/Hide the AutoChart Live Map)
Адаптираната карта може да се показва или скрива, докато осъществявате запис, или след като
картата бъде запаметена. Вие можете също така да настройвате прозрачността.
Показване на картата AutoChart Live Map (Show the AutoChart Live Map)
1. От менюто AutoChart Live, изберете AutoChart Live.
2. Изберете Visible.

Скриване на картата AutoChart Live Map (Hide the AutoChart Live Map)
1. От менюто AutoChart Live, изберете AutoChart Live.
2. Изберете Hidden.
Настрайка на прозрачността (Adjust the Transparency)
1. От менюто AutoChart Live, изберете s AC Live Transparency.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Показване на цветовата лента AC Live Color Bar (Display the AC Live Color Bar)
Цветовата лента AC Live Color bar ви позволява да показвате иконата палитра за AutoChart Live
или Bottom Type. Вижте илюстрациите на изображенито Chart View с AutoChart Live Map Displayed
и Chart/Chart Combo View.
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Вие можете да използвате тази икона, за да виждате избраната палитра и от ляво на дясно –
дълбочинния обхват AutoChart Live depth range (нисък към висок), обхвата за твърдост на дъното
Bottom Hardness range (меко към твърдо), или обхвата за подводна растителност Vegetation range
(мека към твърда).
Показване/Скриване на цветовата лента AC Live Color Bar (Show/Hide the AC Live Color Bar)
1. От менюто AutoChart Live, изберете AC Live Color Bar.
2. Изберете лента за показване.
Показване на AutoChart Live и Bottom Layer в изображение Chart/Chart Combo View
Вие можете също така да използвате изображението Chart/Chart Combo View, за да показвате
данни за AutoChart Live и Bottom Layer (дънен слой) по едно и също време. Използвайте менюто XPress Menu, за да извършвате настройки на всеки от прозорците. Вижте за повече информация
Views: Combo Views.

АДАПТИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА КАРТАТА AUTOCHART LIVE MAP
(CUSTOMIZE THE AUTOCHART LIVE MAP DISPLAY SETTINGS)
Използвайте менюто AutoChart Live Options menu, за да настроите обхвата на дълбочина,
контурния интервал и разположението на картата. Вие можете също така да промените цветовата
палитра и сенките.
Отваряне на AutoChart Live Options Menu
Вие ще използвате менюто AutoChart Live Options за всички екранни настройки.
1. Chart X-Press Menu: При активирано на екрана изображение карта With a Chart View, натиснете
еднократно бутон MENU.
2. Изберете AutoChart Live. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Изберете AC Live Options. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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Настройка на обхвата на дълбочина (Adjust the Depth Range)
Вие можете да настройвате обхвата на данните, показвани върху картата, като променяте
минималния и максималния обхват върху дисплея. Обхватът, който избирате, влияе на начина на
показване на цветовете на дълбочина. За опции, отнасящи се до цветове и сенки, вижте Change
the Display Colors (промяна на цветовете на дисплея).
1. От менюто AutoChart Live Options, изберете Min Range.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
3. Изберете Max Range.
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.

Забележка: Използвайте иконата AC Live Color Bar, за да видите избраната палитра и отляво
надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live depth range (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (меко към твърдо), или обхвата за подводна
растителност Vegetation range (мека към твърда).
Промяна на цветовете на десплея (Change the Display Colors)
Ползвайте следните инструкции, за да промените цветовата палитра, използвана за показване на
картата AutoChart Live map.
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Забележка: Използвайте иконата AC Live Color Bar, за да видите избраната палитра и отляво
надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live depth range (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (меко към твърдо), или обхвата за подводна
растителност Vegetation range (мека към твърда).
Показване/Скриване на цветове на дълбочина (Show/Hide Depth Colors)
Ползвайте следните инструкции, за показвне или скриване на цветове на дълбочина. Ако скриете
цветовете на дълбочина, контурите ще се показват на екрана.
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Depth Colors.
2. Изберете On (видим) или Oﬀ (скрит).
Промяна на цветовата палитра (Change the Color Palette)
Менюто Color Palette menu променя цветовете, използвани за показване на картата AutoChart Live
map. Цветовият обхват е показан в лентата AC Live Color bar и се влияе от настройките на
минималния обхват Min Range и максималния обхват Max Range. За повече информация вижте
настройка на обхвата на дълбочина Adjust the Depth Range.
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Color Palette.
2. Изберете палитра.
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Промяна на цвета на подчертаване (Change the Highlight Color)
Ако сте настроили Depth Highlight (подчертаване на дълбочина) и Depth Highlight Range (обхват на
подчертаване на дълбочина) в етикета HB Chart tab, и не е лесно да се види с избраната от вас
цветова палитра AutoChart Live, вие можете да промените цвета на подчертаване Highlight Color.
Вижте за повече информация Display Humminbird LakeMaster Contour Lines и Depth Ranges.
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Highlight Color.
2. Изберете цвят.
Промяна на повърхностния цвят (Change the Shallow Color)
Ако сте настроили Shallow Water Highlight (подчертаване на плитка вода) в етикета HB Chart tab, и
не е лесно да се види с избраната от вас цветова палитра AutoChart Live, вие можете да промените
повърхностния цвят Shallow Color. See Вижте за повече информация Display Humminbird
LakeMaster Contour Lines и Depth Ranges.
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Shallow Color.
2. Изберете цвят.
Показване на контурни линии и настройка на контурния интервал (Display Contour Lines and
Adjust the Contour Interval)
Вие можете да показвате или скривате контурните линии върху картата, а също и да настройвате
разстоянието между всяка контурна линия. Контурният интервал се влияе също така от
настройката Water Level Oﬀset (изместване на нивото на водата).
Показване на контурните линии и настройка на контурния интервал (Display the Contour
Lines and Adjust the Contour Interval)
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Contour Lines.
2. Изберетеt Visible.
3. Изберете Contour Intervals.
4. Натиснетете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Промяна на цвета на контурните линии (Change the Contour Lines Color)
1. От менюто AutoChart Live Options menu, изберете Contour Colors.
2. Изберете цвят.
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Добавяне на настройки с опции за карти (Add Settings with Chart Options)
Вие можете също така да добавяте настройки към вашата адаптирана карта, като използвате
менюто HB Chart menu. Например, ако Humminbird е зададен като картов източник, вие можете да
добавяте Depth Colors, Shallow Water, и др. към вашата карта AutoChart Live map. Вижте Display
Humminbird LakeMaster Contour Lines and Depth Ranges.
Ако Navionics е зададн като картов източник, вие можете да показвате Contours и Shading върху
вашата карта AutoChart Live map. Вижте за повече информация Customize the Chart View
(адаптиране на картовото изображение).

Промяна на отместването на нивото на водата (Change the Water Level Offset)
Когато започвате да картографирате за първи път през съответния ден, е важно да обърнете
внимание дали нивото на водата е по-високо или по-ниско от обикновено. Вижте за повече
информация Prepare the Control Head for Mapping (подготовка на командната глава за
картографиране).
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета HB Chart tab.
2. Изберете Water Level Offset.
3. Използвайте дясно и ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Ако нивото на водата е по-високо от нормалното, задайте положителна стойност.
Ако нивото на водата е по-ниско от нормалното, задайте отрицателна стойност.
Ако нивото на водата не се е променило (нормално), изключете Water Level Offset.
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АДАПТИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ДЪНОТО (CUSTOMIZE
THE BOTTOM HARDNESS DISPLAY SETTINGS)
Дънният слой/пласт Bottom Layer се показва най-огторе на картата AutoChart Live map и може да се
показва като твърдост на дъното или растителност. Bottom Hardness показва силни отразени
сонарни лъчи, генерирани от компактни седименти, скали, потънали дървета и др.
Показвани/Скриване на твърдостта на дъното (Show/Hide Bottom Hardness)
Показване на твърдост на дъното (Show Bottom Hardness)
1. От менюто AutoChart Live, изберете Bottom Layer.
2. Изберете Visible.
3. Изберете Bottom Type.
4. Изберете Bottom Hardness.

Скриване на твърдост на дъното (Hide Bottom Hardness)
1. От менюто AutoChart Live, изберете Bottom Layer.
2. Изберете Hidden.
Настройка на Gain Offset (Adjust the Gain Offset)
Използвайте Gain Oﬀset, за да настроите фино показването на твърдостта на дъното. Например,
ако ловите риба в езеро, което в по-голямата си част е с твърдо дъно, намалете стойността на
gain, така че само най-твърдото дъно да се показва.
1. От менюто AutoChart Live, изберете Hardness Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Gain Oﬀset.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
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Настройка на прозрачността на изображението за твърдост на дъното (Adjust the Bottom
Hardness Transparency)
Дънният слай се показва най-отгоре на картата AutoChart Live map и вие можете да настройвате
прозрачността, за да виждате различни слоеве в изображението.
1. От менюто AutoChart Live, изберете Hardness Transparency.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Настройка на обхвата за твърдост (Adjust the Hardness Range)
Вие можете да настроите обхвата на твърдост на дъното, показван върху картата, като променяте
минималния и максималния обхват върху дисплея. Обхватът, който избирате, повлиява на това как
се изобразяват цветовете за твърдост на дъното. Обхватът се показва в лентата AC Live Color Bar
с избран Bottom Hardness (твърдост на дъното).
1. От менюто AutoChart Live, изберете Hardness Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Min Hardness.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
4. Изберете Max Hardness.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.

Забележка: Използвайте иконата на лентата AC Live Color Bar, за да видите избраната
палитра и отляво надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (мек към твърд), или обхвата за растителност
Vegetation range (мек към твърд).
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Промяна на цветовете за твърдост на дъното (Change the Bottom Hardness Colors)
Използвайте следните инструкции, за да промените цветовата палитра, използвана за показване
на твърдост на дъното Bottom Hardness.

Забележка: Използвайте иконата на лентата AC Live Color Bar, за да видите избраната
палитра и отляво надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (мек към твърд), или обхвата за растителност
Vegetation range (мек към твърд).
Промяна на цветовете за твърдост (Change the Hardness Colors)
Менюто Hardness Color променя цветовете, използвани за показване на твърдостта на дъното в
изображението. Цветовият обхват се показва в лентата AC Live Color bar и се влияе от настройките
Min Hardness (минимална твърдост) и Max Hardness (максимална твърдост). Вижте за повече
информация Adjust the Hardness Range (настройка на обхвата на твърдост).
1. От менюто AutoChart Live, изберете Hardness Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Hardness Color.
3. Изберете палитра.
АДАПТИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ (CUSTOMIZE THE
VEGETATION DISPLAY SETTINGS)
Дънният слой/пласт Bottom Layer се изобразява най-отгоре на картата AutoChart Live и може да се
показва като твърдост на дъното или растителност. Растителността Vegetation показва върху
картовото изображение Chart View отразените сонарни сигнали, интерпретирани като
растителност.
Показване/Скриване на растителност (Show/Hide Vegetation)
Показване на растителност (Show Vegetation)
1. От менюто AutoChart Live, изберете Bottom Layer (дънен слой).
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2. Изберете Visible (видим).
3. Изберете Bottom Type (тип дъно).
4. Изберете Vegetation (растителност).

Скриване на растителност (Hide Vegetation)
1. От менюто AutoChart Live, изберете Bottom Layer (дънен слой).
2. Изберете Hidden (скрит).
Настройка на Gain Offset (Adjust the Gain Offset)
Използвайте Gain Oﬀset, за да настроите фино показването на растителност върху екрана.
Растителността се променя съобразно езерото, сезона или условията на риболов и вие е
необходимо да настроите Gain Oﬀset според нуждите.
1. От менюто AutoChart Live, изберете Vegetation Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Gain Oﬀset.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Настройка на прозрачност на растителността (Adjust the Vegetation Transparency)
Дънният слой се показва най-отгоре на картата AutoChart Live map и вие можете да настроите
прозрачността, така че да виждате различни слоеве в изображението.
1. От менюто AutoChart Live, изберете Vegetation Transparency.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
Настройка на обхвата за растителност (Adjust the Vegetation Range)
Вие можете да настроите обхвата за растителност, показван върху картата, като променяте
минималния и максималния обхват върху дисплея. Обхватът, който избирате, повлиява на това как
се изобразяват цветовете на растителност.
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1. От менюто AutoChart Live, изберете Vegetation Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Min Vegetation.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.
4. Изберете Max Vegetation.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да регулирате настройката.

Забележка: Използвайте иконата на лентата AC Live Color Bar, за да видите избраната
палитра и отляво надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (мек към твърд), или обхвата за растителност
Vegetation range (мек към твърд).
Промяна на цветовете за растителност (Change the Vegetation Colors)
Използвайте следните инструкции, за да промените цветовата палитра, използвана за показване
на растителността.
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Забележка: Използвайте иконата на лентата AC Live Color Bar, за да видите избраната
палитра и отляво надясно обхвата на дълбочина AutoChart Live (нисък към висок), обхвата за
твърдост на дъното Bottom Hardness range (мек към твърд), или обхвата за растителност
Vegetation range (мек към твърд).
Промяна на цветовете за растителност (Change the Vegetation Colors)
Менюто променя цветовете, използвани за показване на растителност в изображението. Цветовият
обхват се показва в лентата AC Live Color bar и се влияе от настройките Min Vegetation (минимум
растителност) и Max Vegetation (максимум растителност). Вижте за повече информация Adjust the
Vegetation Range (настройка на обхвата за растителност).
1. От менюто AutoChart Live, изберете Vegetation Options.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Vegetation Color.
3. Изберете палитра.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМАНДНАТА ГЛАВА (MANAGE YOUR CONTROL HEAD)
Изберете инсталиран GPS приемник (Select an Installed GPS Receiver)
Менюто GPS Receiver Override е налично, когато има инсталиран и разпознат от командната глава
повече от един GPS приемник. Ако GPS Receiver Override е зададен като Auto, командната глава
ще избере автоматично GPS приемник. За да изберете ръчно GPS приемник, следвайте
инструкциите в този раздел.
Забележка: Ако командната глава е свързана към мрежа Ethernet, това меню не е налично.В
тази ситуация използвайте диалоговата кутия Network Source Setup, за да изберете GPS
източник. За повече информация изтеглете Ethernet ръководството от сайта humminbird.com.
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1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Nav tab.
2. Изберете GPS Receiver Override.
3. Изберете място за инсталиране на GPS.
Настройка на изходящата честота на GPS (Set the GPS Output Frequency)
GPS Output контролира честотата, на която данните от GPS приемника се изпращат към
командната глава. Изберете 10 Hz, за да се показват най-голям брой GPS ъпдейти на екрана.
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете GPS Output.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете настройка.
Включване/Изключване на GPS GLONASS (Turn on/off GPS GLONASS)
Използвайте следните инструкции, за да използвате GLONASS.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете GPS GLONASS.
3. Изберете On (включен) или Oﬀ (изключен).
Включване/изключване на NMEA 0183 Output (Turn on/off NMEA 0183 Output)
NMEA Output трябва да бъде включен, ако вие свържете изходящите проводници NMEA Output към
аксесоар GPS приемник (външен) или кабел за сензор за посока към друго NMEA-съвместимо
устройство, като например автопилот. Вижте за подробности ръководството за аксесоари.
Ръководствата за аксесоари можете да изтеглите от уеб сайта humminbird.com.
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете NMEA 0183 Output.
3. Изберете On (включен) или Off (изключен).
Ако NMEA 0183 Output е изключен, ще се показват следните съобщения:

APB
BWR
DPT
GGA
GLL
MTW
RMB
RMC
VTG
ZDA

контролер за посока/трак (автопилот) съобщение B (само при навигация)
данни за местоположение и разстояние до ориентир (само при навигация)
Дълбочина
GPS данни за местоположение
Позиция географска ширина/дължина
Температура на водата
Препоръчителна минимална навигационна информация
Препоръчителни минимални специфични данни GNSS
Курс над земята и наземна скорост
Час и дата

Конфигуриране на NMEA Talker ID (Configure the NMEA Talker ID)
Ползвайте следните инструкции, за да промените NMEA 0183 Talker ID, така че да съответства на
инсталирания аксесоар NMEA 0183.
1. Main Menu (Advanced User Mode): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Conﬁgure NMEA Talker ID.
3. Изберете IN-Integrated Navigation (зададен по подразбиране) или GP-Global Positioning System.
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Стартиране на таймера (Start the Timer)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Alarms tab.
2. Изберете Timer Setup (настройка на таймер). Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора.
3. Използвайте бутона за управление на курсора, за да настроите часовете, минутите и секундите.
4. За да стартирате таймера незабавно, изберете Start. Натиснете дясно на бутона за управление
на курсора.
За да запаметите вашите настройки и да стартирате таймера на по-късен етап, изберете Save.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Забележка: Таймерът може да се показва като цифрово показание. Вижте Views: Display Digital
Readouts.
Промяна на езика на екрана (Change the Display Language)
Наличните езици се определят от модела на вашия уред Humminbird.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Language.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете език.
Промяна на формата на цифровите показания (Change Digital Readout Formats)
Използвайте следните инструкции, за да адаптирате формата за цифровите показания, показвани
върху командната глава. Вижте за повече информация Views: Display Digital Readouts.
Промяна на формата на цифрите (Change the Digits Format)
Ако цифровите показания Digital Readouts са настроени на Boxes (кутии), можете да променяте
начина на показване на числата.
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете Digits Format.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете формат.
Промяна на мерни единици (Change Units of Measurement)
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Units - Depth, Units - Distance, Units - Speed, и т.н.., и изберете настройки за всяка
единица според вашите предпочитания.
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Забележка: Менюто Units - Temp е налично единствено при моделите за продажба извън САЩ и
Канада.
Прилагане на отместване към цифрово показание (Apply an Offset to a Digital Readout)
Ползвайте следните инструкции, за да настроите цифровото показание с въведената стойност на
отместване.
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете едно от следните менюта. Използвайте дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да настроите отместването.
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Depth Offset

Temp. Offset
Speed
Calibration

Настройва цифровото показание за дълбочина чрез въведената стойност.
За да определите дълбочината от линията на водата, въведете положително
вертикално показание от сондата към линията на водата. За да определите
дълбочината от кила, въведете отрицателно вертикално показание от сондата
към кила.
Настройва цифровото показание за температура чрез въведената стойност.
Настройва цифровото показание за скорост чрез въведената стойност.
Необходим е аксесоар Speed paddlewheel.

Промяна на формата на географскта ширина/дължина (Change the Latitude/Longitude Format)
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете Position Format.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете формат.
Промяна на формата на времето и датата (Change the Time and Date Format)
1. Main Menu (потребителски режим Advanced): Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Setup tab.
2. Изберете едно от следните менюта. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да изберете формат.

Local Time Zone
Daylight SavingTime
Time Format
Date Format

Изберете вашето местно време.
За да добавите един час към времето, показано в зоната за местно време,
изберете On.
Изберете формат за време. Само при моделите продавани извън САЩ и
Канада.
Изберете формат за дата. Само при моделите продавани извън САЩ и
Канада.

Изключване на режим на демонстрация (Turn off Demonstration Mode)
Командната глава ще стартира режим на демонстрация ако не бъде избран стартов режим при
първоначалното включване на уреда. (вижте Getting Started). Ако на екрана се показват
автоматично указания, менюта и изображения, значи се намира в режим Demonstration. Ползвайте
следните инструкции, за да изключите режим Demonstration.
Забележка: Настройките на менюто не могат да се запаметяват в режим Demonstration.
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Demonstration.
3. Изберете Off.
Настройка на подсветката (Adjust the Backlight)
1. Press the POWER key.
2. Изберете Light.
3. Регулирайте настройката на подсветката Backlight от Dim (слаб) до 10 (най-ярък).

Стартиране на режим за готовност (Start Standby Mode)
За да съхраните енергия, докато командната глава не се използва, стартирайте режим Standby
mode.
1. Натиснете бутон POWER.
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2. Изберете Standby.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Turn oﬀ (изключване): Натиснете бутон POWER.

Възстановяване на първоначалните системни настройки (Restore System Defaults)
Използвайте следните инструкции, за да възстановите фабричните настройки на ВСИЧКИ меню
настройки.
ВНИМАНИЕ! Използвайте това меню внимателно!
1. Main Menu: Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Setup tab.
2. Изберете Restore Defaults.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
4. Следвайте указанията на екрана, за да потвърдите промените.
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА СОФТУЕРА (UPDATE SOFTWARE)
Настройте онлайн акаунт на уеб сайта humminbird.com, така че да получавате последните новини
от Humminbird и софтуерни ъпдейти за вашия модел Humminbird. Вие можете също така да
изтеглите HumminbirdPC от вашия акаунт, който ще ви позволи да управлявате вашите маршрутни
точки, маршрути и тракове на персоналния ви компютър.
Ако командната глава на вашия уред не разполага със слот за микро SD или SD карти, вие
можете да използвате HumminbirdPC, за да осъвремените софтуера на командната глава. За
подробности посетете humminbird.com.
Забележка: Важно е периодично да създавате копия на файловете с данни от командната
глава (маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, записи, и др.). Файловете с данни трябва
също така да бъдат запаметявани на вашия компютър преди да зададете команда за връщане
към фабричните настройки или за извършване на ъпдейт на софтуера. Вижте за повече
информация Manage your Navigation Data: Import/Export Navigation Data и Manage your Screen
Snapshots and Recordings. Също така за всякакви въпроси можете да се свържете с центъра
за обслужване на клиенти на Humminbird.
Необходимо оборудване: Персонален компютър с достъп до интернет и форматирана микро SD
или SD карта.
Регистриране на вашите продукти Humminbird (Register your Humminbird Products)
Създайте онлайн акаунт и регистрирайте вашето оборудване Humminbird, за да получавате
последните новини от Humminbird, включително информация за съвместимост на аксесоари и
софтуерни ъпдейти.
1. Посетете уеб сайта humminbird.com. Изберете Support > Register your Product.
Ако вече имате акаунт humminbird.com, изберете My Humminbird.
2. Следвайте указанията на екрана, за да създадете нов акаунт и да регистрирате вашите
продукти.
Ъпдейт на софтуера на командната глава (Update the Control Head Software)
Използвайте следните инструкции, за да изтеглите софтуерни ъпдейти от вашия акаунт на
humminbird.com.
1. Инсталирайте форматирана микро SD или SD карта в слота на вашия компютър.
2. Download: Изберете страницата My Equipment. Наличните софтуерни ъпдейти са описани като
Downloads под всеки регистриран продукт.
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• Под Downloads, кликнете върху името на файла.
• Прочетете инструкциите в диалоговата кутия и изберете Download.
• Следвайте указанията на екрана, за да запаметите софтуерния файл в SD картата.
3. Инсталирайте микро SD или SD картата със софтуерния осъвременен файл в картовия слот
върху командната глава.
4. Power On (включване): Командната глава ще разпознае новия софтуер и ще активира серия от
съобщения за потвърждаване на инсталацията на софтуера.

Поддръжка (Maintenance)
Вашият Humminbird® е създаден да ви служи безотказно в продължение на години, като за целта
е необходима известна поддръжка. Следвайте описаните по-долу стъпки, които ще гарантират
безупречната работа на уреда ви.
Поддръжка на главата/тялото на уреда:
Важно е да се имат предвид следните предупреждения, когато се изпозва тялото на уреда.
-

Химикали, като тези, съдържащи се в спрейовете срещу насекоми и слънцезащитните
препарати, могат да увредят непоправимо екрана на уреда. Такива повреди не се покриват
от гаранцията.

-

Никога не оставяйте тялото на уреда в затворен автомобил или в багажника на автомобил.
Високите температури в автомобила при горещо време могат да повредят електрониката.

-

Когато командната глава не се използва, поставете върху уреда капака на командната
глава.

-

Ремонти трябва да се извършват само от оторизиран техник.

Ползвайте следващите съвети за почистване на камандната глава и екрана на уреда.
Екран: За да почистите екрана на уреда използвайте мек сапун и топла вода. Подсушете екрана с
мека кърпа. Внимавайте да не издраскате екрана. Ако останат водни петънца, използвайте разтвор
от вода и оцет.
Внимание! Не изпозвайте препарат за почистване на стъкло. Химикалите в този разтвор
могат да предизвикат спукване на екрана на уреда.
Внимание! Не бършете екрана, ако по него има прах или мазнина.
Командна глава: Ако върху главата/тялото на уреда попаднат пръски солена вода, избършете
засегнатата повърхност с кърпа, навлажнена със сладка вода.
Поддръжка на сондата:
Ползвайте следните съвети за поддръжка изправността на сондата.
-

Ако лодката ви остава във вода за дълъг период от време, водорасли и друга морска
растителност могат да намалят ефективната работа на сондата. Периодично почиствайте
лицевата страна на сондата с течен почистващ препарат.

Забележка: за да почистите сондата може да се наложи да завъртите сондата нагоре в
скобата.
- Ако лодката ви не е била пускана на вода за дълъг период от време, може да отнеме малко
време на сондата да се овлажни при установяване на контакт с водата. Малки въздушни
мехури могат да се изкачат до повърхността на сондата и да повлияят на правилното й
функциониране. С времето тези мехурчета ще се разпръснат, но също така вие сами можете
да изтриете лицевата страна на сондата с пръсти, след като сондата е поставена във водата.
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Откриване и отстраняване на проблеми (Troubleshooting)
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.

Фишфайндерът не се включва
Ако вашата система 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;
 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 12,2 V;
Отстранете всички известни ви проблеми, включително и премахване на ръждата от полюсите на
батерията или проводниците, или дори, ако е необходимо, заменете батерията.

Командната глава не открива свързаната сонда
Connected Transducer)

(Control Head Doesn’t Detect the

Ако сондата е свързана и работеща, тя автоматично ще бъде засечена от командната глава.
Командната глава автоматично ще задейства сондата, която е включена към ващия уред и
автоматично ще избере сонарни настройки, въз основа на мъзможностите на сондата. Ако/когато
включите командната глава тя не избере автоматично сонарни настройки или не покаже на екрана
сонарни данни, въпреки че има свързана сонда, това означава, че командната глава не открива
сондата.
Осъществете следните стъпки за откриване на проблема:
 Като използвате Ръководството за инсталиране на сондата, което също е включено към
вашата риболовна система, проверете дали кабелът на сондата е здраво свързан към
командната глава. 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 командната
глава.
 Проверете кабела на сондата. Подменете сондата, ако кабелът е повреден или корозирал.

Командната глава не засича свързан аксесоар (Control Head Doesn’t Detect a
Connected Accessory)
Свързан и функциониращ аксесоар ще бъде засечен автоматично от командната глава. Ако сте
свързали аксесоар към командната глава и аксесоарът не е засечен от комадната глава, опитайте
следното:
• Проверете дали кабелът на аксеоара е свързан сигурно/надеждно към командната глава.
Свържете отново кабела, ако е необходимо.
• Уверете се, че аксесоарът е свързан към стабилен и надежден източник на захранване.
• Entire System Restart (Рестарт на цялата система): Изключете всички командни глави и свързано
оборудване. Изчакайте 10 секунди, след което включете цялото оборудване.
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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.

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.
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Възможен източник на
шума
Други
електронни
устройства
Моторът на лодката

Кавитация от витлото на
лодката

Как да изолираме източника на шума
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.
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.
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СПЕЦИФИКАЦИИ (SPECIFICATIONS)

HELIX 5 SONAR G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)
WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
650 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz and 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 5 CHIRP GPS G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)
WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
650 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz and 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 5 DI G2

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)
WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
650 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz and 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 5 CHIRP DI GPS G2

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
600 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz and 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
.Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 5 CHIRP SI GPS G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
600 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Side Imaging Transducer
XNT 9 SI 180 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота
Обхват на Side Imaging
Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

Side Imaging: 455 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz and 83 kHz
200 ft (61 m) Side to Side
DualBeam PLUS: 1500 ft (457 m)
Side Imaging: (2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
DualBeam PLUS: 60° @ -10 dB in 83 kHz, 20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)
2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 5 GPS G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

5 inches (127 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
600 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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Размери на командната глава HELIX 5 (HELIX 5 Control Head Measurements)
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HELIX 7 SONAR G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
800 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 CHIRP GPS G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
850 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 CHIRP GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
900 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.

207

HELIX 7 CHIRP DI G2, HELIX 7 CHIRP DI GPS G2
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
850 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz и 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 CHIRP DI GPS G2N
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
900 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz и 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 CHIRP SI GPS G2

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
850 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Side Imaging Transducer
XNT 9 SI 180 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота
Обхват на Side Imaging
Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

Side Imaging: 455 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz и 83 kHz
200 ft (61 m) Side to Side
DualBeam PLUS: 1500 ft (457 m)
Side Imaging: (2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
DualBeam PLUS: 60° @ -10 dB in 83 kHz, 20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)
2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 CHIRP SI GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
900 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Side Imaging Transducer
XNT 9 SI 180 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота
Обхват на Side Imaging
Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

Side Imaging: 455 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz и 83 kHz
200 ft (61 m) Side to Side
DualBeam PLUS: 1500 ft (457 m)
Side Imaging: (2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
DualBeam PLUS: 60° @ -10 dB in 83 kHz, 20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)
2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 7 GPS G2

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

7 inches (178 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183
10 to 20 VDC
800 mA
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 9 CHIRP GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

9 inches (228,6 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
1.3 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

9 inches (228,6 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
2.5 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz and 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 9 CHIRP SI GPS G2N (CHIRP MEGA SI)
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

9 inches (228,6 mm)

WVGA 480V x 800H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
2.5 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP MEGA Side Imaging Transducer
XM 9 20 MSI T (включва вградена температурна сонда)
Side Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Възможности за обхват

Изходяща мощност

455 kHz: 800 ft (244 m) Side to Side
800 kHz: 250 ft (76 m) Side to Side
MEGA: 250 ft (76 m) Side to Side
(2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
(2) 55º @ -10 dB in 800 kHz (130º Total Coverage)
MEGA: (2) 86º @ -10 dB in MEGA kHz (180º Total Coverage)
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Down Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Област на покритие

Дълбочинни
възможности

Изходяща мощност

455 kHz: 400 ft (122 m)
800 kHz: 125 ft (38 m)
MEGA: 125 ft (38 m)
75° @ -10 dB in 455 kHz
45° @ -10 dB in 800 kHz
MEGA: 75° @ -10 dB in MEGA kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

DualBeam PLUS
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Област на покритие

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)
60° @ -10 dB in 83 kHz,
20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)
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Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 10 CHIRP GPS G2N
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

10.1 inches (256.5 mm)

WSVGA 600V x 1024H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
1.5 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

200 kHz and 83 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 10 CHIRP DI GPS G2N
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

10.1 inches (256.5 mm)

WSVGA 600V x 1024H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
2.7 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz and 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 10 CHIRP SI GPS G2N (CHIRP MEGA SI)
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

за

10.1 inches (256.5 mm)

WSVGA 600V x 1024H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
2.7 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP MEGA Side Imaging Transducer
XM 9 20 MSI T (включва вградена температурна сонда)

Side Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Възможности за обхват

Изходяща мощност

455 kHz: 800 ft (244 m) Side to Side
800 kHz: 250 ft (76 m) Side to Side
MEGA: 250 ft (76 m) Side to Side
(2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
(2) 55º @ -10 dB in 800 kHz (130º Total Coverage)
MEGA: (2) 86º @ -10 dB in MEGA kHz (180º Total Coverage)
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Down Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Област на покритие

Дълбочинни
възможности

Изходяща мощност

455 kHz: 400 ft (122 m)
800 kHz: 125 ft (38 m)
MEGA: 125 ft (38 m)
75° @ -10 dB in 455 kHz
45° @ -10 dB in 800 kHz
MEGA: 75° @ -10 dB in MEGA kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

DualBeam PLUS
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Област на покритие

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)
60° @ -10 dB in 83 kHz,
20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)
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Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 12 CHIRP GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

12.1 inches (307.3 mm)

за

WXGA 800V x 1280H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
2.2 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP DualBeam PLUS Transducer
XNT 9 20 T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

83 kHz, 200 kHz

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)

Изходяща мощност

500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Разграничаване
целите

60°@-10 dB in 83 kHz, 20°@-10 dB in 200 kHz

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 12 CHIRP DI GPS G2N

Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

12.1 inches (307.3 mm)

за

WXGA 800V x 1280H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
3.0 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP Down Imaging Transducer
XNT 9 DI T (включва вградена температурна сонда)
Работна честота

Down Imaging: 455 kHz, 800 kHz
DualBeam PLUS: 200 kHz, 455 kHz
Down Imaging: 350 ft (107 m)
DualBeam PLUS: 600 ft (183 m)
Down Imaging: 75º @ -10 dB in 455 kHz, 45º @ -10 dB in 800 kHz
DualBeam PLUS: 28° @ -10 dB in 200 kHz, 16° @ -10 dB in 455 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Дълбочинни
възможности
Област на покритие
Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)

Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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HELIX 12 CHIRP SI GPS G2N (CHIRP MEGA SI)
Командна глава (Control Head)
Размер
на
(диагонал)
Пиксел матрица
Тип дисплей
Подсветка
Комуникация
Изисквания
напрежение
Сила на тока
IPX Rating

екран

12.1 inches (307.3 mm)

за

WXGA 800V x 1280H
TFT Color
LED
NMEA 0183, Ethernet
10 to 20 VDC
3.0 A
IPX7 Waterproof/Submersible @ 1 m for 30 minutes and dust tight
((водоустойчив на потъване) 1 м за 30 минути, прахоустойчив)

Сонда CHIRP MEGA Side Imaging Transducer
XM 9 20 MSI T (включва вградена температурна сонда)

Side Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Възможности за обхват

Изходяща мощност

455 kHz: 800 ft (244 m) Side to Side
800 kHz: 250 ft (76 m) Side to Side
MEGA: 250 ft (76 m) Side to Side
(2) 86º @ -10 dB in 455 kHz (180º Total Coverage)
(2) 55º @ -10 dB in 800 kHz (130º Total Coverage)
MEGA: (2) 86º @ -10 dB in MEGA kHz (180º Total Coverage)
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Down Imaging
Работна честота

455 kHz, 800 kHz, MEGA

Област на покритие

Дълбочинни
възможности

Изходяща мощност

455 kHz: 400 ft (122 m)
800 kHz: 125 ft (38 m)
MEGA: 125 ft (38 m)
75° @ -10 dB in 455 kHz
45° @ -10 dB in 800 kHz
MEGA: 75° @ -10 dB in MEGA kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

DualBeam PLUS
Работна честота

200 kHz и 83 kHz

Област на покритие

Дълбочинни
възможности
Област на покритие

1500 ft (457 m)
60° @ -10 dB in 83 kHz,
20° @ -10 dB in 200 kHz
500 Watts (RMS), 4000 Watts (Peak to Peak)

Изходяща мощност
Разграничаване
целите

на

2.5 inches (63.5 mm)
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Забележка: Humminbird установява максималната оповестена дълбочина в солени води, но
действителните дълбиченни възможности могат да варират според инсталацията на
сондата, типа на водата, температурните слоеве, състава на дъното и наклона.
Забележка: Продуктовите спецификации и характеристики са обект на изменение без
предизвестие.
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Речник (Glossary)
Sonar Terms:
Alarm, Depth – Аларма за определяне на дълбочина. Активира се при достигане на по-малка или
равна на предварително зададената дълбочина.
Alarm, Temperature – Аларма активираща се при достигане на стойност на температурата на
водната повърхност, равна на предварително зададената.
Backlight – Фоново осветление (подсветка). Осигурява осветяване на LCD екрана при нощни
условия или недостатъчна видимост. Стандартното фоново осветление е с баланс на бялото –
incandescent. Технологията на фоновата подсветка LED използва светлоизлъчващи диоди (light
emitting diodes), което осигурява по-силен нюанс на белия цвят и излъчване на по-слаб в
сравнение с традиционния луминисцентен фонов светлинен поток. Технологията на фоновата
подсветка CCFL осигурява флуорисцентна светлина от студен катоден лъч (cold cathode florescent
light) със силно изразен бял нюанс и висока яркост, осигуряващи добро изображение и контраст на
цветния дисплей при излагане на слънчева светлина.
Beam (Sonar Beam) – Сонарният лъч представлява конусовидна проекция на звукови вълни при
тяхното проникване във водните слоеве. Виж Cone Angle (конусен ъгъл).
Big Digits Views – Изображение с големи цифри е функция на Humminbird представяща сонарната
диаграма и цифровите показания в увеличен мащаб за по-лесно разчитане от разстояние. Това е
мното полезна опция при необходимост от проследяване на измененията в дълбочината, като
например при движение с по-високи скорости или при наблюдение на устройствто (риболовната
система) от разстояние. При активиране на функцията за отчитане на скоростта се показва
изображение на триплога с големи цифри. Виж също Triplog.
Bottom Black – Това е функция за запълване на областта от екрана, разположена под дънния
контур. Активира се от някои риболовци поради високия контраст и яснота които предоставя, но
същевременно предизвиква затъмняване на изображението интерпретиращо твърдостта на
дъното.
Bottom Contour – Представя на екрана изменящият се профил на дъното съобразно промените в
дълбочината.
Bottom hardness – Предоставя информация за плътността (състава) на дъното, което често се
определя чрез интерпретиране показанията на главния отразен сонарен лъч. Различните нива на
твърдост могат да бъдат определени чрез интерпретиране плътността на отразения лъч.
Отраженията от твърда структура се изобразяват с черен цвят и по-ниска плътност, докато
отраженията от по-меко дъно са по-плътни и с по-светъл нюанс на черния цвят. Необходимо е да
се отбележе, че сонарното отражение от дъно с полегат наклон може да се изобрази на екрана с
характерните черти на мекото дъно.
Cavitation – С термина “кавитация” се означава образуването на въздушни мехури или кухини,
вследствие въртеливото движение на витлото и предвижването на лодката по водната повърхност.
Корпуси с изпъкналости (занитовани) генерират по-голяма кавитация в сравнение с гладки корпуси,
като например такива изработени от фибростъкло. Кавитацията предизвиква интерференции
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(смущения) в сонарното отражение, водещи до загуба на отразен сигнал от дъното, рибата или
друти обекти. Виж Noise (шум).
Chart Speed – Настройка на скоростта с която сонарната информация се движи по екрана.
Настройка на по-висока скорост показва повече детайли, но сонарната информация се движи
много бързо по екрана. По-ниската скорост задържа информацията върху екрана по-дълго, но
изобразява по-малко подробности. Настройте Chart Speed според предпочитанията си.
Cone Angle - Ъгловата стойност на сонарния лъч при определено ниво на децибелите (т.е. - 10db)
Виж също: DB Down Point
Customizable Digital Readouts - Настройка на цифровите показания – предоставя възможност на
потребителя за избор на специфична цифрова информация, която да бъде видима в основното
сонарно изображение ( скорост, температура, атмосферно налягане, триплог и др.)
Dead Zone - Това е областта от обсега на сонарния лъч, която приема сигнала след основния
отразен сонарен лъч. В резултат на това риба и други обекти в непосредствена близост до дъното
е вероятно да не бъдат засечени от сонара. Мъртвата зона на точните сонарни лъчи, като 20˚ лъч
на Humminbird е по-ограничена.
Decibel - Децибел е мерна единица за нивото на звуково налягане или “интензитета” на отразения
сонарен лъч. Виж: DB Down Point
DB Down Point – Това е стандартното ниво на децибели, използвано за измерване на сонарния
конусовиден ъгъл, отчитано като “@ -10db” or “@-3db”. Измерването на по-ниски нива на
децибелите ( с по-големи отрицателни числа) означава, че се използват сонарни сигнали с по-слаб
интензитет. Humminbird използва като стандарт -10db down point, тъй като той по-прецизно
представя действително използвания конус на сонарния лъч и приемникът Humminbird може да
функционира ефективно при тези ниски нива на сигнала. Някои популяризират неправилно -3db
down point като промишлен стандарт, тъй като той представя точката от която при оптимални
условия само 50% от сонарния сигнал ще бъдат отразени. -10 db down point представя точката от
която 20% от сонарния сигнал ще бъдат отразени. Водещите научно-изследователски екипи в
областта на сонарните технологии, сред които и Американския военноморски флот използват
широк набор от DB down points (-3 db, -6 db and -10 db) в зависимост от конкретното приложение.
Display, FSTN – Дисплей, (Film Super-Twist Nematic). Това е технология за монохромни екрани,
характеризираща се с черни, високо контрастни пиксели. Всички продукти на Humminbird с
вградени монохромни екрани използват технологията FSTN.
DualBeam PLUS – Сонарна конфигурация на Humminbird, която използва два сонарни лъча
едновременно и комбинира информацията от двата лъча в единно изображение, като препокрива
данните върху екрана или показва всеки от лъчите самостоятелно, разделяйки екрана на две
половини, или позволява индивидуално изобразяване на всеки лъч върху целия екран.
Feature Memory – Функция на Humminbird, която запазва в постоянната памет настройките на
менюто направени от потребителя. Настройките се съхраняват дори и след изключване на
устройството за неопределено време.
Fish Arch – Символът “дъга рибка” се появява на екрана под формата на дъга, когато бъде
засечен обект движещ се в конусовидния обсег на сонарния лъч. Дъгата се появява при
постепенно намаляване на разстоянието до обект, предвижващ се в конусовидния обсег на
сонарния лъч. Разстоянието до определен обект се променя в резултат на конусовидната форма
на сонарния лъч, което е причина за това разстоянието да бъде по-голямо в краищата на лъча
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отколкото в неговия център. Когато тази промяна в разстоянието бъде отчетена на екрана се
появява символ “дъга”.
Fish ID+ - Функция на Humminbird, използваща усъвършенствани алгоритми за обработка на
сонарни данни с цел определяне на вероятността даден засечен обект да представлява риба.
Когато сонарният сигнал от определен обект отговаря на точно определени параметри,
устройството изобразява на екрана символ “рибка” (или икона), както и цифрова стойност на
дълбочината до целта. При риболовните системи разполагащи с функция DualBeam и DualBeam
PLUS, рибите засечени от тесния централен лъч се изобразяват на екрана като почернен символ,
докато рибите засечени от широкия лъч се изобразяват като непочернен символ.
Fish Symbol – Символ “рибка” се показва на екрана, когато Fish ID+ разпознава отразен сонарен
сигнал като риба. Виж също: Fish ID+
Freeze Frame – Неподвижно изображение е функция на Humminbird, позволяваща стопиране на
сонарното изображение на екрана за подробно анализиране. Виж също: Instant Image Update.
Frequency – Честота. Отчита броя на сериите от звукови вълни за секунда излъчени от звуковия
импулс във водата. Стандартната честота от 200kHz на риболовната система предлага добър
баланс на възможности при различни условия. По-ниските честоти като 50kHz са способни да
достигат до по-големи дълбочини, но с по-ниска разделителна способност. По-високите честоти
като 455kHz предоставят най-висока резолюция, но са с ограничено дълбочинно проникване.
Humminbird използва оптимизиран честотен набор за специфичните условия.
Grayscale – Използване на скала с вариация от нюанси на сивия цвят за представяне силата на
сонарния сигнал върху дисплея. Стандартното представяне на най-силните сонарни сигнали е в
черен цвят, като прогресивното отслабване на сигнала се изобразява със сив цвят с увеличаващ
се светъл нюанс.
Равнищата на скалата на сивия цвят варират спрямо продукта и неговата цена, като общият им
брой достига от 4 до 16. С настоящата технология на монохромните екрани често е невъзможно да
се направи разлика между изображенията генерирани с висок брой равнища на скалата на сивия
цвят, като например 12 или 16 на брой. Стандартната скала на сивия цвят се активира от менюто
Bottom View като се избира настройка Structure ID.

Grayscale, Inverse – Обратната скала на сивия цвят е функция на Humminbird, която обръща в
противоположна посока корелацията от силата на сонарния сигнал и стандартния нюанс на сивия
цвят използван за нейното представяне. Най-силните сонарни сигнали са представени в бял цвят,
докато прогресивно отслабващите сигнали се изобразяват в сив цвят с увеличаващ се тъмен
нюанс. Този метод на представяне осигурява по-ясно очертаване на сонарните изображения и
повишава светлочувствителността поради по-силното подчертаване на слабите сигнали.
Използването на обратната скала на сивия цвят дава добри резултати в много бистри води. Води с
високо наносно съдържание и отломки предизвикват често задръстване на екрана. Функцията
Inverse Grayscale се избира от менюто Bottom View.
Instant Image Update - Моментално осъвременяване на изображението е функция на Humminbird,
която осъвременява цялата сонарна информация върху екрана, когато чувствителността и набора
от сонарни настройки (Bottom View, Range и др.) са променени. По този начин тя се различава от
стандартния подход за осъвременяване единствено на новата сонарна информация постъпила
след промяната на настройките.
Моменталното осъвременяване на изображението позволява по-прецизна фина настройка на
екрана, тъй като потребителят има възможност да види резултатите от цялостната сонарна
диаграма. При комбиниране с функцията “неподвижно изображение”потребителят може бързо и
лесно да регулира и възприема показанията от различни сонарни настройки.

233

Maximum Depth Menu – Характерна особеност на Humminbird за оптимизиране на
функционирането основаващо се на максималната работна дълбочина настроена от потребителя.
Значителен брой продукти на Humminbird могат да оперират в много широк дълбочинен диапазон (
до 760 м.), което позволява на устройството да “търси” максималната дълбочина при определени
обстоятелства. Поради скоростта на звука предвижващ се във водна среда, това може да доведе
до по-слаба реакция на отговор, тъй като за риболовната система е необходим по-дълъг времеви
лаг за приемане на сонарния сигнал. Когато е настроена по-ниска стойност в менюто Maximum
Depth,
устройството търси дълбочината само в зададените граници, което спомага за
увеличаване на реакцията на отговор на риболовната система. Тази функция е от съществено
значение при оперирането в плитки дълбочини.
Noise – Шумът представлява случайни външни звукови вълни, смущаващи
оптималното
функциониране на сонара. Шумът се проявява върху екрана под формата на точки и може да бъде
предизвикан от различни източници. Електрическият шум ( от мотора на лодката, помпи за
изсмукване на вода, VHF радио сигнали) обикновено се характеризира с появата на точки с
последователна (еднообразна) структура. Шумът от електрически импулси може да бъде изолиран
чрез селективно включване и изключване на допълнителните електрически приспособления с цел
идентифициране източника на шума. Често изваждането и повторното свързване на захранращия
кабел или свързването към алтернативен енергоизточник (втори акумулатор) може да помогне за
отстраняването на електрическия шум.
Хидродинамичният шум ( от витлото и/или кавитацията) се характеризира с по-спорадично и
непостоянно проявление и обикновено е свързан със скоростта на лодката – по-високата скорост
предизвиква по-силен шум. Хидродинамичният шум може да бъде отстранен чрез монтаж на
сондата по подходящ начин. Значителен брой продукти на Humminbird притежават меню за
настройка на шумов филтър (Noise Filter menu setting), изчистващ от екрана трудно отстранимия
шум.
Pixels - Пикселите представляват “елементите на изображението”, или малки квадратни блокчета,
които изграждат образа върху LCD дисплея. Измерван като брой по вертикала и хоризонтала (т.е.
640V x 320H), този ключов показател обикновено отчита качеството на разделителната способност.
При риболовните системи общата резолюция (умножение на броя по вертикалата и по
хоризонталата) често се явява по-маловажна характеристика от резолюцията на “вертикалните
пиксели”. Виж също: Vertical Pixels.
Pixels, Vertical – Вертикалните пиксели представляват количеството вертикални елементи на
изображението, разположени в самостоятелна колона върху LCD дисплея. По-големият брой
вертикални пиксели осигурява по-висока разделителна способност на обектите засечени от
сонара. Тъй като всеки пиксел отразява отделен интервал от дълбочината, то когато вертикалната
дистанция (дълбочината) е разделена на по-голям брой интервали, локализиращи по-малки
отрязъци от общата наблюдавана област, изображението в обсега на отделните интервали е с повисока степен на детайлизация.
При риболовните системи вертикалните пиксели са по-критически в сравнение с хоризонталните,
защото хоризонталната ос на дисплея показва информация за времето или историята. Върху
хоризонталната ос сонарната информация може да се променя до голяма степен в зависимост от
скоростта на лодката и настройката Chart Speed. По-големият брой хоризонтални пиксели показва
по-голямо количество информация за вече сканираната от сонара област (сонарна история). Много
от моделите на Humminbird разполагат с максимален брой вертикални пиксели с цел постигане на
по-висока разделителна способност. Виж също: Chart Speed, Pixels
Power Output – Изходяща мощност. Това е количеството звукова енергия излъчена във водата от
сонарния предавател. Изходящата мощност се измерва посредством мерните системи: RMS (Root
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Mean Square) или P-T-P (Peak-to-Peak). И двата метода са допустими, но е важно при сравняване
на изходящи мощности да използваме една и съща система за измерване, тъй като стойностите
отчетени по системата P-T-P ще надвишават осемкратно аналогичните стойности получени по
системата RMS. По-високата изходяща мощност позволява на сонарния сигнал да прониква през
водорасли и термоклини, да достига до по-големи дълбочини и да функционира по-ефективно в
шумови среди, като например при движение с висока скорост. Humminbird използва сонарни
предаватели с възможности за промяна на изходящата мощност с цел осигуряване на оптимално
функциониране в съответните условия. За по-голяма яснота Humminbird показва стойностите
получени едновременно от двете системи: RMS и P-T-P.

Pulse Width (Pulse Length) - Pulse Width е отрязъкът от време необходим за предаване на
сонарния звуков импулс във водата. По-тесните импулси осигуряват по-добро изолиране на целта,
но не достигат на голяма дълбочина. По-широките импулси имат
по-добро дълбочинно
проникване, но с по-слаби възможности за изолиране на целта. Humminbird настройва ширината на
импулса в зависимост от дълбочината с оглед, както по-доброто детайлизиране на целта, така и
едновременното проследяване на дъното. Виж също: Target Separation
QuadraBeam – Конфигурация на сонарите Humminbird използваща четири сонарни лъча за поподробно изображение на дъното. QuadraBeam използва конфигурацията DualBeam PLUS за
непосредствено наблюдение на областта под сонара, като същевременно активира два
допълнитетелни лъча за наблюдение на областта в ляво и дясно от сонара. Ляво и дясно
насочените сонарин лъчи предоставят възможност за засичане на риби и други обекти
локализирани в обсега на широка област от 90˚, и установяват от коя страна на лодката те са
разположени. Виж също: DualBeam PLUS
Quick Disconnect Mount – Системата за бърз монтаж и демонтаж е отличителна особеност на
Humminbird, позволяваща лесното отделяне на тялото от базата чрез натискане на освобождаващ
бутон и повторното му разполагане в нея само чрез притискане. При монтиране на устройството не
се изисква допълнително свързване на ел. кабели. Базата има възможност за наклоняване на 90° и
завъртане на 360° за настройка на ъгъла на наблюдение на риболовната система спрямо вашето
положение в лодката.
Real Time Sonar – Сонар в реално време представлява технология на Humminbird за активиране
на свръх бърз режим на работа на предавателя/приемника, което позволява да се наблюдава поподробно моментално изображение на обектите под лодката. Прозорецът сонар в реално време
(Real Time Sonar window) е вертикална лента разположена в дясната страна на екрана, която
показва мигновеното отражение на сонарния лъч в определен момент. Опциите в менюто на RTS
Window дават възможност на потребителя да настрои прозореца за изобразяване на цялостния
отразен сигнал или само на по-тясна лента, показваща интензитета на лъча чрез използване на
сива скала (grayscale). Прозорецът сонар в реално време се осъвременява с възможно най-голяма
скорост (Ping Speed). Виж също: Update Rate
Receiver: Виж Transmitter.
Second Return – Втори отразен сонарен. лъч. Това е термин характеризиращ появата на втори
отразен сонарен сигнал под първия отразерен сонарен лъч (дънен контур) на разстояние точно
двукратно превишаващо фактическата дълбочина. Вторият отразен сонарен сигнал се появява в
резултат на това, че част от сонарната енергия веднъж отразена от дъното се връща и повторно
се отразява от водната повърхност, при което достига дъното за втори път, и отново се отразява от
него. Втори отразен сонарен сигнал по-често се наблюдава в плитки води и при наличие на твърди
дъна. В действителност е възможно засичането дори и на трети отразен сигнал при определени
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обстоятелства. Вторият отразен сонарен лъч предоставя полезна инфорамция за определяне
твърдостта но дъното, тъй като областите с твърди дъна обикновено генерират втори отразен лъч.
Вторият отразен сонарен сигнал може да бъде използван като указател за настройка на
чувствителността при функциониране в плитки води.
Sensitivity – Функция за настройка на чувствителността на сонарната система за показване на
повече или по-малко подробности от сонарните отражения на подводните обекти. По-високата
чувствителност е предпочитана често, но когато водата съдържа отломки е възможно да бъде
затруднено идентифицирането на целите. Обратно, ако чувствителността се настрои твърде ниско,
екранът може да не покаже много от отразените сонарни лъчи, които може да са риби.
SONAR – (Sound and Navigation Ranging). Сонарната технология използва прецизни звукови
импулси, които се предават във водата с цел определяне на разстоянието до обектите и други
техни характерни качества. Разстоянието може да бъде установено, тъй като звукът се
разпространява във водна среда с постоянна скорост, а като критерий за измерване служи времето
необходимо за връщането на сигнала. Така простата математическа калкулация позволява да се
определи разстоянието. Сонарната технология се явява основополагаща за разработването на
всички риболовни и определящи дълбочината системи, използвани за непрофесионални или
търговски цели.
Sonar Echo Enhancement - Функция на Humminbird, характеризираща високата степен на сонарна
чувствителност постигната посредством комбиниране на предавател/приемник с програмни
алгоритми. Посредством Sonar Echo Enhancement се изобразява практически всичко намиращо се
във водата и представляващо интерес за риболовеца, като риба примамка, риба цел, термоклини,
туфи от водна растителност, особености на релефа.
Sonar Update Rate – Термин отчитащ колко пъти за секунда предавателят/приемникът изпраща и
получава сонарни сигнали. Бързото сонарно осъвременяване събира повече информация и
предоставя по-подробно изображение на дъното, рибите и другите обекти. Значителен брой от
риболовните системи на Humminbird изпращат/получават сигнали до 40 пъти в секунда при
опериране на единична честота. Поради ограничената скорост на предвижване на звука във водна
среда, скоростта на осъвременяване на сигнала започва да намалява с увеличаване на
дълбочината над 15 м. Все пак в много плитки води под 3 м. скоростта на осъвременяване на
сигнала може да достигне до 60 пъти за секунда.
Speed – Скорост на движение на плавателния съд във водата. Скоростта на лодката може да бъде
измерена като Speed Over Ground (отправна наземна скорост) или Speed Through Water (скорост
във водна среда). Speed Over Ground изисква наличието на GPS и отчита предвижването на
лодката по определена дистанция, или с други думи времето, за което лодката изминава
разстоянието между две отправни точки по права линия. Отчитането на Speed Through Water се
осигурява от лопатно колело и измерване на преплавания от лодката воден поток, който се
променя в зависимост от моментната скорост и посоката на движение. Speed Through Water е покритичен показател за риболовците използващи downriggers (даунригъри), тъй като въздейства
върху дълбочината на потапяне на даунригърите. Speed Over Ground е оптимален показател при
навигация. Продуктите на Humminbird предоставят възможност за инсталиране и отчитане на
показания генерирани от двата източника.
Structure – Общ термин за обекти разположение на дъното, които имат непоследователна и/или
прекъсната структура и са привлекателни за рибите. Тук се включват характерни особености на
дънния контур (стръмни наклони, издатини и ями), изпъкнали обекти (дънери, дървесни стволове,
купове от храстова растителност) и широка гама от други потенциални обекти (потънали
плавателни съдове, рифове). Продуктите на Humminbird се отличават със способността си да
представят изключително подробно изображение от по-широка област на покритие благодарение
на уникалните сонарни конфигурации разработени за любителите на риболова.
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Structure ID – функция на Humminbird характеризираща традиционния метод на сива скала
(grayscale) използван за представяне на сонарната информация. Виж също: Grayscale
Surface Clutter – Задръстване на повърхността. С този термин се означават отразените сонарни
лъчи от малки обекти в близост до водната повърхност, включващи водорасли и дори водни
мехури. Обикновено соленоводната среда поражда по-високо задръстване на повърхността в
сравнение със сладководната среда, което се дължи на постоянното въздействие на вятъра и
вълнението, предизвикващи аерация на повърхността. Менюто Surface Clutter предоставя
възможност за ръчен кнтрол и промяна на предварително зададените настройки за функциониране
при екстремни условия.
Target Separation – Разграничаване на целите. Това е размера на минималното разстояние между
два близки обекта, необходимо на риболовната система, за да ги различи като отделни цели (т.е.
две риби непосредствено отстоящи една до друга, или риба в близост до друг обект). Риболовните
системи на Humminbird се характеризират с много добро разграничаване на целите от 6,35 кв.см.
на дълбочина по-малка от 30 м. Разграничителната способност намалява с увеличаване на
дълбочината поради необходимост от по-дълга ширина на имлулса за достигане на по-големи
дълбочини. Виж също: Pulse Width
Thermoclines – Термоклини. Слоеве вода с различна температура. Те предизвикват сонарно
отражение вследствие промените в плътността на водните слоеве с различна температура.
Термоклината обикновено се появява като непрекъсната лента напречно на екрана на същата
дълбочина на известно разстояние над дънния контур. Термоклините представляват интерес за
риболовците, тъй като рибите в търсене на оптималното равнище на температура и кислородно
съдържание се концентрират над или под термоклината.
Time Variable Gain – Прилагане на способ за обработка на отразения сонарен сигнал с цел
“нормализиране” на данните , така че обекти с еднакви размери (т.е. риби) се представят на екрана
също с еднакъв размер, дори ако във водата те се намират на значително разстояние едни от
други. Time Variable Gain е основно качество на добрите сонари, но често се представя като
отличителна характеристика. Някои конкуренти използват наименованието Depth Controlled Gain.
Total Screen Update – Цялостно осъвременяване на екрана. Функция на Humminbird за
опресняване и осъвременяване на цялостната информация изобразявана върху екрана при
промяна на настройката. Без функцията Total Screen Update само последната постъпила сонарна
информация ще бъде адаптирана съобразно новата настройка, а старата сонарна информация ще
продължи да се премества върху екрана запазвайки първоначалния си изглед от предходната
настройка.
Transducer – Сондата е онази част от сонарната система, която осъществява контакт с водата и
трансформира електрическата енергия от предавателя в звукова енергия, която формира сонарния
лъч. Устройството на сондата се състои от един или повече пиезоелектрически дискове, които
съвсем слабо се разширяват, като по този начин генерират звукова вълна. Този елемент
изпълнява и обратната функция, а именно да преобразува отразената звукова енергия отново в
електрически сигнал който се интерпретира от приемателя. Сондите предоставят възможности за
разнообразен монтаж върху плавателния съд ( прикрепване към транцевата дъска, мотора и др.).
Humminbird предлага широк набор от високотехнологични сонди, често оборудвани с голям брой
пиезоелектрически елементи проектирани да образуват сонарни лъчи с определена форма, като
по този начин предоставят на риболовците усъвършенствани средства за откриване и улавяне на
риба. Виж също: Transmitter, Sonar Beam, Dual Beam, QuadraBeam,Side Imaging
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Transmitter – Предавателят и приемникът са взаимосвързани компоненти в сонарната система,
които изпращат, приемат сонарни сигнали и функционират съвместно със сондата. Предавателите
на Humminbird са проектирани за изключително бързо излъчване на сигнали – до 60 пъти в
секунда, същевременно пораждат различни равнища на захранваща мощност необходими за
различните дълбочини и условия. Предавателят също така е в състояние да създава сонарни
импулси с висока точност необходими за прецизното разграничаване на целите. Приемателите на
Humminbird са изключително чувствителни в тясната честотна лента (narrow “bandwidth”) за
разграничаване на шум от външни източници. Приемателят разполага с широк “динамичен обхват”,
позволяващ алтернативно улавяне на много силни и много слаби сигнали, без опасност от
заглушаване на слабите сигнали от страна на силните. Виж също: Pulse Width, Transducer, Noise

TripLog – Функция на Humminbird позволяваща изобразяването върху екрана на информация за
изминалото време, средната скорост и общото изминато разстояние. Функцията се активира след
пускане в ход на плавателния съд. Триплогът се изобразява с големи цифри и може да бъде
пренастроен на нула от TripLog menu.
TruArch – Характеристика на Humminbird за представяне на правилни дъги изобразяващи риби.
Риболомвите системи на Humminbird имат възможност за представяне на дъги символизиращи
локализирани обекти – риби, посредством използването на 60° широк сонарен лъч характерен за
сонарните конфигурации DualBeam PLUS, а също така и в резултат на изключително
чувствителния сонарен приемател. Виж също: Fish Arch
Viewing Angle – Ъгъл на видимост. Особеност на LCD технологията, характеризираща нивото на
видимост на изображението върху екрана при странично наблюдение под определен ъгъл. Поширокият ъгъл на видимост предоставя по-добра странична видимост на информацията.
WhiteLine – Функция на Humminbird подчертаваща върху екрана най-силно отразените сонарни
сигнали посредством светлосива ивица. Тя е предпочитана от някои риболовци привикнали да
разчитат картографски данни изобразявани върху хартия. Функцията Whiteline е близка до
конкурентната Grayline.

Wide Side – Сонарна конфигурация на Humminbird използвана при отделно закупуване на сонда.
Wide Side използва три сонарни лъча насочени наляво, надясно и надолу. Ляво и дясно насочените
лъчи са ефективни при локализиране на риби и други обекти в близост до повърхността или брега.
Лъчът насочен перпендикулярно на водната повърхност предоставя информация за дълбочината
под лодката.
X-Press Menu - Функция на Humminbird предоставяща възможност само с едно натискане на
бутона за основното меню да се получава достъп до най-често използваните менюта за избор.
Елементите които се появяват в менюто X-Press са свързани с изображението, което в момента е
представено върху екрана. Менюто X-Press е една от основните причини за по-лесното използване
на продуктите носещи марката Humminbird.
Zoom – Характерна способност за фокусиране върху по-малка област от дъното (или водата) с
увеличаване на разделителната способност. По-високата разделителна способност позволява на
риболовеца да разграничава по-лесно рибата намираща се в близост до друг обект или пасаж от
близко разположени една до друга риби. Функцията Zoom се активира на цял или на разделен
екран в зависимост от модела на риболовната система. Изображението в близък план върху
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разделен екран се разполага на лявата страна на дисплея, а пълномащабното изображение – на
дясната страна. Humminbird поддържа функцията One-Touch Zoom, която позволява, докато се
намирате в режим на стандартно изображение да активирате изображение в близък план само с
натискане на един бутон, без необходимост от допълнително преминаване през системата от
менюта.
Zoom, Bottom Lock – Способност за фокусиране с повишена резолюция върху ограничена област
непосредствено над дъното. За разлика от стандартното изображение в близък план, тук дъното се
изобразява непрекъснато върху екрана, независимо от промяната на дълбочината. Тази функция
прави по-плоски очертанията на дънния контур, но въпреки това тя е ефективна за показване на
риби локализирани на или в близост до дъното, което я прави предпочитана от значителен брой
практикуващи морски риболов.

GPS & Navigation Terms:
Acquisition Time – Времето необходимо на GPS приемника за определяне на положението въз
основа на данните получени от минимум три сателита. На GPS приемниците на Humminbird е
нужно по-малко от една минута време за да определят положението, което позволява движение
във водата с по-висока скорост.
Alarm, Arrival – Аларма със звуков сигнал която се активира, когато разстоянието между
плавателния съд и точката на дестинация е равно или по-малко от зададения в алармата обхват
(от 7,5 м. до 1000 м.).
Alarm, Drift – Аларма със звуков сигнал която се активира, когато разстоянието между
плавателния съд и местоположението, в което е бил активиран режим на аларма е равно или поголямо от зададения в алармата обхват (от 7,5 м. до 1000 м.).
Alarm, Off-Course – Аларма със звуков сигнал която се активира, когато разстоянието между
плавателния съд и предвиденото направление или ъгъл на отклонение от курса е равно или поголямо от зададения в алармата обхват (от 7,5 м. до 1000 м.).Виж също: Track, CrossTrack Error.
Altitude – Надморска височина. GPS приемникът поддържа показания на надморската височина.
Bearing (BRG) – Показва посоката към отправна точка, измерена в градуси от север (т.е. 321°,
където 000˚ е север, 090° е изток, 180° е юг, 270° е запад).
Chartplotter – Картографът представлява навигационно устройство, което локализира настоящото
местоположение върху картата, заедно с направленията, маршрутите и маркерните точки.
Картографите (Chartplotters) дублират функциите и на устройствата за проследяване на маршрута
(Trackplotters). Всички устройства GPS Combo на Humminbird са картографи. Виж също: Trackplotter
Cold Start – Студен старт. Отнася се до процедурата, която GPS приемника трябва да следва,
когато не разполага с историческа информация за текущото му местоположение. Тази операция
обикновено изисква няколко минути и може да се осъществи при първоначалното включване на
устройството или в случай, че GPS приемника е бил преместен на голямо разстояние.
Course Over Ground (COG) – Наземен курс. Това е текущата посока на движение на лодката
отчитана в градуси от север (т.е. 321°, където 000˚ е север, 090° е изток, 180° е юг, 270° е запад).
Когато Course Over Ground и Bearing съвпадат, плавателният съд “следва курса” и ще достигне по
най-ефективен начин в крайната точка. COG често се възприема за Heading. Виж също: Heading.
Cross Track Error (XTE) - Това е разстоянието по права линия от лодката до зададената посока.
XTE отчита какво е отклонението на лодката от зададения курс, и е индикатор за активиране на
алармата (Off Course Alarm). Виж също: Track
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Differential GPS (DGPS) – Диференциален GPS е разработена система от Департамента по
отбрана на САЩ за увеличаване на точността на позициониране посредством използването на
вторични “корекционни сигнали” излъчвани от наземни станции локализирани по бреговата ивица
на САЩ и по някои вътрешноконтинетални плавателни артерии. Тези корекционни сигнали се
доставят от USCG, и се приемат от допълнителен – спомагателен диференциален радиоприемник
(Differential Beacon Receiver (DBR)), който свързва GPS приемника. Наличието на WAAS вече
премахна необходимостта от допълнителния и скъпоструващ DBR в САЩ.
Distance To Go (DTG) – Разстоянието по права линия между настоящото положение и крайната
точка. DTG и SOG (Speed Over Ground) се използват за изчисляване на оставащото време (Time To
Go). Виж също: Time to Go, Speed Over Ground
Estimated Position Error (EPE) – Приблизителна позиционна грешка. Изчисление показващо
потенциално отклонение в точността на позициониране, което би могло да възникне поради
значителен брой GPS фактори, между които разположение на сателита в орбита, сила на сигнала и
др.
Fix Type - Показва дали GPS приемникът генерира 2D fix, или 3D fix. 2D fix изисква осъществяване
на връзка само с три сателита и отчита само географската ширина и географската дължина. 3D fix
изисква осъществяване на връзка с четири или повече сатилита и отчита геогрфската ширина,
дължина и надморска височина.
GPS (Global Positioning System) – GPS предоставя информация за точното местоположение
(географска ширина, географска дължина, надморска височина) в практически всяка една точка на
земята посредством сателитната технология и наземните персонални приемници. Система от
геосинхронни сателити излъчват ежесекундно към земята уникален сигнал. GPS приемник, като
тези с които са оборудвани значителен брой от продуктите на Humminbird, приема сателитните
сигнали и е в състояние да идентифицира местоположението въз основа на съвсем слабата
разлика във времето на приемане на всеки сигнал и наличната в приемника информация за
дислокацията на отделните сателити.
Heading – обозначава посоката в която е насочен плавателния съд изчислена в градуси (т.е. 321°,
където 000˚ е север, 090° е изток, 180° е юг, 270° е запад). Поради въздействието на вятъра и
вълнението, плавателният съд често се отклонява в незначителна степен от зададената посока на
движение, затова в много случаи Heading се възприема като Course Over Ground. Виж също:
Course Over Ground
Map Datum – Термин отнасящ се до специфично размерване на земната повърхност, намиращо
приложение в морската картография (т.е. WGS84). Тъй като земята не е плоска, нито идеално
обла, е необходимо да бъде използван математически модел за транслиране на координатите от
сферичната форма на земята към плоскоизмерната повърхност на морската карта.
Математическият метод се нарича Map Datum. За създаването на географски карти са използвани
различни математически методи; често в легендата на географската карта може да бъде открита
отпратка към Datum. Важно е да се избере правилния Map Datum в устройството, когато се
сравнява GPS местоположение върху морска карта, в противен случай е възможна появата на
известна неточност при определяне на местоположението. На практика всички електронни морски
карти използват WGS84 Map Datum без това да изисква промяна на настройките.
MMC (Multi Media Card) – Мултимедийната карта е с размер на пощенска марка и е предназначена
за съхраняване на електронни данни, като географски карти, точки, маршрути и друга информация.
MMC е много груб формат, подходящ за морски условия, но тя изисква повишено внимание, тъй
като не е непромокаема. Мултимедийната карта може да се отделя от продуктите на Humminbird и
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да се инсталира на компютър оборудван с подходящ “четец”. Мултимедийната карта е с идентичен
формат, като този използван в повечето дигитални фотоапарати. Виж също: SD
North, Magnetic - Север е сновната референтна точка на компаса (т.е. север е 000˚). Magnetic North
се основава на земното магнитно поле, което привлича стрелката на компаса към посока север
(True North). Обаче вследствие на колебанията на земното магнитно поле в различните части на
земята, разликата в отклонението между True North и Magnetic North може да достигне до 10°.
North, True - Север е основната референтна точка на компаса (т.е. север е 000˚). True North
използва оста на ротация на земята като еталон за посока север и остава константа във всички
точки от земната повърхност. Повечето GPS устройства поддържат като предварително зададена
настройка True North. GPS heading и boat compass heading могат да се различават, тъй като
компасът използва за еталон на посока север земните магнитни полюси. GPS приемниците на
Humminbird предоставят възможност за избор на отчитане на показанията въз основа на True North
или Magnetic North, които се задават от менюто North Reference. Виж също: Magnetic North
Present Position – Настоящата позиция е текущото местоположение (спрямо географската ширина
и географската дължина) определено от GPS приемника. Настоящото положение е посочено върху
екрана като насочена икона “лодка” ако плавателният съд се движи, или като цилиндричен символ
при неподвижно положение на съда.
Route – Маршрутът представлява поредица от точки свърани заедно в определена
последователност, като по този начин между две точки се очертава навигационна траектория,
която се запазва в паметта на устройството. Маршрутите се използват често при многократно
придвижване между две или повече местоположения, защото това е по-бърз и по-точен метод в
сравнение с повтаряемото селектиране на индивидуални точки при всяко преминаване през една и
съща област. Маршрутите включват: начална отправна точка, крайна точка и поредица от точки
между тях. Потребителят може да стартира навигацията от началото, края (да измине маршрута в
обратна посока) или от произволна точка между тях. Виж също: Waypoint
SD (Secure Digital) - Функците на SD картата са практически идентични с тези на MMC (Multi
Media Card), обаче при нея достъпът до информацията е по-високоскоростен, капацитетът за
съхранение е по-широк, а също така картата разполага със защитни механизми за
възпрепятстване копирането на данни от картата. Форматът на SD картата е идентичен с този
използван в повечето дигитални фотоапарати.
Selective Availability - Selective Availability (SA) е “характерна особеност” на GPS системата, която
може да бъде активирана от Департамента по отбрана на САЩ с цел да се понижи точността на
информацията за местоположението, генерирана посредством GPS. При SA в режим - active ,
точността на GPS-а е в рамките на 100 м. през 95% от времето. При SA в режим - inactive ,
точността на GPS-а е в рамките на 45 м. през 95% от времето. Обикновено SA е в режим – inactive,
което позволява да се локализира местоположението с голяма точност, но Департаментът по
отбраната на САЩ си запазва правото да активира SA по всяко време.
Speed Over Ground (SOG) – Измерва преместването на плавателния съд по определена
дистанция, и отчита скоростта посредством GPS.
Отчитането на Speed Through Water се осигурява от лопатно колело и измерване на преплавания
от лодката воден поток, който се променя в зависимост от моментната скорост и посоката на
движение. Speed Over Ground е оптимален показател при навигация. Продуктите на Humminbird
предоставят възможност за инсталиране и отчитане на показания генерирани от двата източника.
Time To Go (TTG) – Приблизително изчисленото време необходимо за достигане до крайната
точка. TTG се изчислява посредством SOG и DTG.
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Track: – Съвкупност от запаметени точки очертаващи траекторията, по която се е придвижил
плавателният съд. Тези точки се запамеяват през определени интервали от време. Tracks методът
е полезен и бърз начин да се установи къде сте били, и едновременно лесен пътепоказател, който
ще ви отведе обратно до началната отправна точка. Обикновено всички GPS приемници могат да
запаметяват ограничен брой маршрутни точки, като след запълване капацитета на паметта
устройството започва да изтрива първите запаметени маршрутни точки. Потребителят обаче е в
сътояние чрез настройка на Track Point Interval menu да увеличи продължителността на времевите
интервали между които се извършва запаметяване на точките, като по този начин ще бъде
удължено и общото проследявано разстояние. Маршрутите също така могат да бъдат трайно
запазени в паметта и повторно визуализирани на екрана.
Track Line (TRK) - Track Line е свързващата линия за предвижване между две точки и
същевременно е най-ефективната траектория между две точки, тъй като представлява права
линия. TRK се измерва в градуси (т.е. 321°, където 000˚ е север, 090° е изток, 180° е юг, 270° е
запад). Виж също: Cross Track Error, Course Over Ground
Trackplotter – Chartplotter представлява навигационно устройство за определяне на настоящото
местоположение заедно с функциите: Track, Waypoint и Routes, но без да се изобразява карта на
заден план. Виж също: Chartplotter
Trolling Grid – Характеристика на Humminbird за изобразяване на точно съответстваща
координатна мрежа около зададена точка. Тази координатна мрежа играе роля на указателен
шаблон при движение в определено пространство с цел осигуряване на по-цялостно и ефективно
покритие на съответната област. Разделителната способност на координатната мрежа може да
бъде модифицирана посредством настройка на близък или далечен план на фокусиране върху
картата. Координатната мрежа може да бъде завъртана върху дисплея за оптималното й
ориентиране спрямо курса на плавателния съд, вълнението и вятъра.
UTC (Universal Time Constant) – UTC е “времеви стандарт” използван в корабоплаването и
означаващ местното време по Гринуич. (UTC е еквивалент на Greenwich Mean Time (GMT)). За
правилното отчитане на местното време посредством GPS устройствата на Humminbird е
необходимо от менюто Local Time Zone да бъде селектирана времева зона (т.е. EST, CST).
WAAS (Wide Area Augmentation System) – WAAS е допълнителна GPS технология за повишаване
на точносттта чрез излъчване на корекционни сигнали от WAAS сателитите на Федералната
администрация по въздухоплаване разположени над територията на САЩ. GPS приемниците на
Humminbird автоматично получават тези вторични сигнали. Със сигнала WAAS се повишава
точността на GPS приемника, достигайки до 3 метра през 95% от времето. Извън САЩ въз основа
на регионални правителствени споразумения са създадени сходни системи като: EGNOS (Европа)
и MSAS (Япония).
Waypoint – Представлява запаметеното местоположение ( географска ширина и дължина) на
точка, която е запазена в паметта на GPS приемника. Това може да бъде маркерна шамандура,
пристанищен док, ями съдържащи риба, или друг обект, към който потребителят би желал
повторно да се върне. Продуктите на Humminbird предоставят възможност за наименуване и
отбелязване със символ на запаметеното местоположение. Съществува също така възможност за
добавяне на дълбочина, календарна дата, ден и час към запаметеното местоположение.
Waypoint Target – Функция на Humminbird за ограждане в мишена на избрана точка
(местоположение). Мишената позволява лесно следене на положението на плавателния съд
спрямо маркерната точка и е ефективна при риболов над потопени обекти.
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