ONIX и ION
Ръководство за експлоатация
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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. При необходимост от ремонт (колкото и малко вероятно да е
това) ние предлагаме безплатно сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, както и
постгаранционен сервиз на приемливи цени.
ВНИМАНИЕ! За да избегнете сблъскване, засядане на дъното, повреди на лодката или
наранявания, не трябва да използвате това устройство като помощно навигационно средство.
Когато лодката се движи, дълбочината на водата може да се променя твърде бързо и да нямате
време да реагирате. Винаги карайте лодката с много бавна скорост, ако подозирате, че водата е
плитка или има подводни обекти.
ВНИМАНИЕ! 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! Compass Safe Distance: НЕ инсталирайне GPS + Compass Sensor в близост до
метални обекти или източници на магнитни полета или интерференция. Сензорът трябва да бъде
инсталиран на разстояние не по-малко то 1,2 метра от други магнитни или метални
материали/обекти, намиращи се в плавателния съд.
ВНИМАНИЕ! Това устройство е предназначено за използване само в мобилни конфигурации, в
които антените, използвани за предавател, е необходимо да бъдат инсталирани, така че да са на
разстояние най-малко 20 см. от хората, а също и да не споделят едно и също местоположение с
други предаватели, с изключение на случаите, посочени в продуктовите процедури на FCC and
Industry Canada multi-transmitter product procedures.
ВНИМАНИЕ! Humminbird не носи отговорност при загуба на файлове с данни (ориентири,
маршрути, пътища, групи, записи е 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.
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! Този продукт съдържа химически вещества, признати от американския щат
Калифорния като причинители на злокачествени заболявания и/или репродуктивни проблеми.
ВНИМАНИЕ! Не управлявайте лодката с висока скорост с инсталиран капак на уреда. Отстранете
капака на уреда преди да увеличите скоростта на лодката над 20 mph.
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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: Спецификаците и функциите на продукта са обект на изменение без
предупреждение.
Забележка: Humminbird проверява обявената максимална дълбочина в солени води, въпреки
това действителните дълбочинни способности могат да варират в зависимост от
инсталацията на сондата, типа вода, температурните водни пластове, състава на дъното,
наклона на подводния терен.

ROHS STATEMENT: Продукт, проектиран и предназначен за неподвижна инсталация или част
от система в плавателен съд, може да бъде считан, че се намира извън обхвата на Директива
2002/95/EC на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003, отнасяща се до
рестрикцията за използване на определени опасни вещества, съдържащи се в електрическо и
електронно оборудване.
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.
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INTRODUCTION (ВЪВЕДЕНИЕ)
Инструкциите в това ръководство се отнасят за работата с уредите ONIX и ION control. Моделите
CT (Cross Touch) осигуряват възможност за настройка на менюта и стартиране на операции, както
от сензорния екран, така и от клавиатурата върху командната глава на уредите. При моделите NT
(Non-Tactile), неразполагащи със сензорен екран, за команди и настройки се използва само
клавиатурата върху командната глава на уредите.
Инструкциите за работа със сензорния екран и клавиатурата са описани за всяка отделна функция
в настоящото ръководство. Също така за преглед на функциите разгледайте приложеното
ръководсво за бързо стартиране (Quick Start Guide).
Създаване на мрежа (Build your Network): Някои от функциите, показани в това ръководство,
изискват допълнително закупуване. Radar, AIS, Compass/Heading Sensor,Black Box Sonar, Ethernet
Switch, i-Pilot Link, и др. изискват допълнително закупуване. За да инсталирате всеки аксесоар
можете да използвате ръководството за инсталация или да свалите това ръководство от
официалната уеб страница: humminbird.com.
Регистрация и осъвременяване (Register and Update): При изграждане на вашата Humminbird
мрежа, е важно да регистрирате вашите продукти и да осъвременявате вашия софтуер. Посетете
уеб станицата humminbird.com, за да създадете акаунт, да осъвремените софтуера за командната
глава и аксесоарите, както и да закупите допълнително оборудване.

GETTING STARTED (СТАРТИРАНЕ)
Процедурите в този раздел описват как да стартирате главата/тялото на уреда. Вижте вашето
ръководство за инсталиране на командата глава, за да конфигурирате устройството за
първоначана настройка. Виже също така Installation Information в настоящето ръководство за
подробности относно конфигуриране на главата на уреда и конфигуриране на мрежата.
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Забележка: когато оборудването и аксесоарите за командните глави на вашите уреди ONIX и
ION бъдат инсталирани за първи път, Setup Guide (ръководството за настройки) ви
предоставя упътванията, чрез които да конфигурирате уреда. Setup Guide съдържа важни
стъпки за конфигуриране на командната глава с оборудването, включващо размери на
плавателния съд, данни за горивото, настройка на сонда, избор на източник карта и offset
менюта. Вижте вашето ръководство за инсталиране на командната глава, за да
конфигурирате уреда за първи път.
Power On (Включване)
1. Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Start Normal Mode.
3. Когато на екрана се покаже първото изображение, командната глава е готова за работа.

Start Radar Transmission (Стартиране на радарен предавател)
Ако към мрежата на главата на уреда има свързан радар, следвайте следните инструкции, за да
стартирате радарна трансмисия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Радарът трябва да се конфигурира от квалифициран радарен техник след
извършване на инсталация или ремонт на оборудване. Виж Installation Information: Configure
Radar.
1. Уверете се, че захранващият източник на радара е включен (прекъсвач или ключ).
2. Натиснете бутон POWER.
3. Изберете Radar Transmit. Натиснете бутона on/off или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.

Check Sensor Reception and Connections (Проверете рецепоторите и връзките на сензора)
Ако сте свързали към мрежата на уреда друго допълнително закупено оборудване, като например:
Compass/Heading Sensor, Radar, i-Pilot Link, 360 Imaging и други, следвайте тези инструкции, за да
се уверите, че оборудването е разпознато и осъществява комуникация с главата на уреда.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Разгледайте горния десен ъгъл на статус лентата.
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Detected and Active (разпознат и активен): Ако сензорът е активен и
предава/приема, той ще бъде изобразен в бял цвят. Виж таблицата по-долу.
Connected but not Detected or Active (свързан, но неразпознат или активен): Ако
сензорът не е разпознат в мрежата или не предава/приема, той ще бъде изобразен
изцяло в сив цвят.
Connected but not Transmitting/Receiving (свързан, но не предава/не приема):
Ако сензорът е разпознат, но не предава/приема, той ще бъде изобразен със символ,
частично оцветен в сив цвят. На тази илюстрация GPS приемникът е разпознат, но
няма GPS координатна локация. Тази функция варира в зависимост от типа на
използвания за представяне символ.

3. Ако сензорите са активни, вашата система е готова за използване на вода.

За допълнителен системен статус, изберете Home > Settings > Network> System Info.
Ако сте свързали аксесоар към главата на уреда и символът не се показва в статус лентата,
проверете инсталацията на аксесоара и кабелната връзка към главата на уреда.
За да промените мрежата NMEA 2000 или мрежовите източници за свързване на множество уреди,
вижте Set up a NMEA 2000 Network and Set up your Humminbird Network.
Review GPS Reception (Преглед на GPS приемник)
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В допълнение на сензорния символ в статус лентата, вие можете също така да проверите статуса
на GPS приемането в инструмента GPS tool. GPS tool предоставя два начина за идентифициране
на сателитите, осъществяващи комуникация с GPS приемника. Жълтият цвят показва, че
сателитът се използва за определяне на текущото ви местоположение. Лилавият цвят показва, че
сателитът се наблюдава, но не се използва. Също така се изобразява и следната информация:
- Position (Координати с географска ширина и дължина)
- GPS Fix Type: обозначаван като No Fix, 2D Fix, 3D Fix, или Enhanced. Enhanced fix –
увеличена точност посредством използване на информация от WAAS, EGNOS или MSAS.
При осъществяване на навигация се изисква 3D или Enhanced Fix.
- HDOP (the Horizontal Dilution of Precision): GPS системен параметър, който зависи от
текущата сателитна конфигурация. HDOP се използва за изчисляване на Estimated Position
Error (Приблизителна грешка на позициониране).

Отваряне на инструмента GPS Tool
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете GPS tool.
Преглед на сателити и сила на сигнала
1. Под GPS (1), изберете Satellites.
2. Под GPS (1), изберете Signal Strength (сила на сигнала).
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GPS (1) и GPS (2) източници
Вие също така можете ръчно да промените кой GPS приемник да бъде избраният източник за GPS
(1) или GPS (2). За да промените GPS източниците, вижте Set up your Humminbird Network.
GPS (1) осигурява информация за местоположението, Наземна скорост (SOG), Наземна скорост
(COG), ориентири, маршрути, пътища и навигационни изчисления за командната глава на уреда.
GPS (2) осигурява информация за местоположението, която се показва в GPS (2) прозореца за
данни.

Настройка на аларми
В командната глава на уреда са зададени заводски настройки по подразбиране. Следвайте
инструкциите по-долу, за да включите желаната аларма. Опциите на алармите зависят от
свързаното оборудване. За подробности относно всеки тип аларма вижте съответната секция от
това ръководство. Например за настройване на аларма за навигация, вижте Navigation Alarms
Overview. Когато е включена аларма, ще се активира звуков сигнал или ще се покаже съответно
съобщение на дисплея, че зададената гранична стойност е била премината.
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1. Натиснете бутон HOME. Изберете Alarms.
2. Под Settings (настройки), изберете Alarms.
3. Изберете категория на аларма.
4. Изберете име на аларма.
5. On/Off: Докоснете в желаното положение бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да
включите алармата.
Adjust (настройка): Натиснете и задръжте плъзгача, дръпнете плъзгача, или завъртете шайбата
върху главата на уреда, за да настроите прага на алармата.
6. Ако сте свързали кабела за алармата (само за ION, след допълнително закупуване) към външен
клаксон или сигнална свирка, изберете External Alarms. Маркирайте името на менюто или
натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка към позициите, които ще задействат външната
аларма/сигнал.
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Start the Trip Log (Стартиране на Trip Log)
Trip Log осигурява активна навигационна информация, като средна наземна скорост (Speed over
Ground (SOG)), таймер за изтекло време, изминато разстояние от последната пренастройка,
гориво.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмент Trip Log tool.
3. Изберете Trip > Trip Log.
4. Докоснете бутона on/off или натиснете бутон ENTER, за да го включите.

Change System Settings (Промяна на системните настройки)
Главата на вашия уред е конфигурирана по време на инсталационния процес. За да промените
системните настройки, като фоново осветление (подсветка), звуци на бутоните, мерни единици,
формата на времето и датата, е нужно да изберете Settings, когато се намерате в екран Home. Виж
за повече информация Manage your Control Head.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете General.
Забележка: за да преконфигурирате главата на уреда със Setup Guide, изберете инструмента
Setup Guide от екран Home.
Power Off (Изключване)
Много от настройките на главата на уреда позволяват бърз достъп до тях от менюто Power X-Press
Menu. Вие също така можете да изключите радарния предавател (Radar Transmission) и
безжичната връзка Wi-Fi, или да промените от това меню източника на сондата.
Power Off (изключване)
1. Докоснете десния горен ъгъл на на статус лентата
ИЛИ
Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Power Off.
Cross Touch Option
Натиснете и задръжте бутон POWER.
TOUCH SCREEN OVERVIEW (ПРЕГЛЕД НА СЕНЗОРЕН ЕКРАН)
Тук е изложено кратко резюме на действията със сензерен екран. Действията със сензорния екран
също така се определят от вида на изображениеито, показано на екрана.
TAP OR PRESS AND HOLD (Докоснете или натиснете и задръжте)
Изберете View (изображение), Tool (инструмент), Menu (меню), или Icon
(символ): Докоснете еднократно избрания обект.
Активиране на курсора: докоснете дадена позиция върху изображението.
Натиснете и задръжте дадената позиция, за да се отвори Cursor menu.
Увеличено изображение/близък план (Zoom in): Докоснете двукратно екрана.
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TWO FINGER TAP (Докосване с два пръста)
Преминаване към 2D или 3D изображение: При активирано на екрана картово
изображение 2D Chart View, докоснете екрана двукратно, за да преминете към 3D
или да се върнете отново към 2D изображение. (Само с Navionics and C-MAP by
Jeppesen. Виж Customize the Chart View).
Отдалечено изображение/пълномерно (Zoom Out): Докоснете двукратно екрана.

PINCH IN/OUT (Приближаване/раздалечаване с пръсти)
Увеличено изображение/близък план (Zoom in): Докоснете екрана с два пръста и
ги раздалечете един от друг.
Отдалечено изображение/пълномерно (Zoom Out): Докоснете екрана с два
пръста и ги приближете един към друг.

ONE FINGER SWIPE UP OR DOWN (Плъзване с пръст вертикално нагоре или надолу)
Търсене на менюта: Плъзнете с един пръст, за да се предвижите по листа с
менюта (нагоре или надолу).

SWIPE SIDE TO SIDE (Плъзване с пръсти настрани)
Следващ/предходен: плъзнете наляво или надясно, за да заредите на екрана
следващо или предходно изображение.

ONE FINGER SWIPE LEFT OR RIGHT (Плъзване настрани с един пръст)
Настройка на меню плъзгач: Докоснете менюто, за да го изберете. Дръпнете
плъзгача, за да регулирате настройката.
Вижте повече: Плъзнете лентата с предпочитани изображения (Favorites View bar)
и лентата с инструменти (Tools bar), за да разгледате символите върху екран Home.
Панорамиране: При активирано картово изображение на екрана, прокарайте пръст по екрана, за
да видите повече от областта на картата, която остава извън екрана. С активирано върху екрана
изображение 2D Sonar View, прокарайте пръст по екрана, за да видите повече от сонарната
история.
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SWIPE DOWN (Плъзване с пръсти надолу)
Home Screen/View Toggle: При налично изображение върху екрана, докоснете
екрана с два пръста и плъзнете надолу, за да заредите екран Home. За да се
върнете в предходното изображение, отново плъзнете с два пръста надолу по
екрана.

ONIX CROSS TOUCH
Функцията Cross Touch ви позволява да използвате сензорния екран (touch screen) или
клавиатурата (keypad), за да изберете менюта и да активирате команди от главата на уреда.
Изберете Tool (инструмент), View (изображение) или Menu (меню)

Плъзнете, за да видите повече

Регулиране на настройка на меню
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Активиране на курсора

Приближаване, отдалечаване на изображението
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ION CROSS TOUCH
Функцията Cross Touch ви позволява да използвате сензорния екран (touch screen) или
клавиатурата (keypad), за да изберете менюта и да активирате команди от главата на уреда.

Изберете Tool (инструмент), View (изображение) или Menu (меню)

Плъзнете, за да видите повече
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Регулиране на настройка на меню

Активиране на курсора

Приближаване, отдалечаване на изображението
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ONIX CONTROL HEAD (КОМАНДНА ГЛАВА НА ONIX)

ONIX Key Functions (Функции на бутоните на уред ONIX)
Функциите за всеки бутон са описани тук. За да приложите функциите на бутоните, разгледайте
всеки раздел от това ръководство. Също така можете да ползвате сензорния екран, за да сменяте
функциите на бутоните. Виж за повече информация ONIX Cross Touch.

POWER KEY (Бутон POWER)
Натиснете бутон POWER, за да включите главата на уреда. Натиснете и задръжте бутон
POWER, за да изключите главата на уреда. По време на работа натиснете бутон POWER, за да
отворите меню с функции за стартиране (start-up functions), като например Sonar Source и Radar
Transmit. Опциите на менюто зависят от свързаните към системата аксесоари. Подсветката и
сензорният екран също могат да се регулират от това меню.

ENTER KEY (Бутон ENTER)
Натиснете бутон ENTER, за да стартирате команда или да включите настройка. Бутонът
ENTER също така отваря Info menu и Cursor menu.
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EXIT KEY (Бутон EXIT)
Натиснете еднократно бутон EXIT, за да затворите меню, диалогова кутия, да изключите
аларма или да излезете от режим Cursor. Натиснете и задръжте бутон EXIT, за да
затворите всички менюта едновременно.

JOYSTICK/ROTARY DIAL (Джойстик/Въртяща клавиатура)
Преместете джойстика, за да изберете изображение, инструмент или меню.
Натиснете джойстика, за да се отвори избраният от вас елемент.
Джойстикът също така се използва за преместване на курсора върху
изображението, за панорамиране на 2D/3D картови изображения и за избор на
опции на меню и информация от диалогови кутии.

Натиснете джойстика, за да маркирате точка от маршрута (Route Point).
Завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате настройките на менюто.
Подобно на бутон ENTER можете да натиснете джойстика, за да въведете
настройка на меню или да стартирате команда.
MENU KEY (Бутон меню)
За да отворите X-Press Menu, така че да се изобразява на екрана в операционен
режим, натиснете еднократно бутон MENU. За да отворите Main Menu (Settings tool)
(инстумент настройки) натиснете двукратно бутон MENU. За да се върнете в последно
използвания етикет на основното меню натиснете и задръжте бутон MENU. Виж за подробности
The Menu System.
GO TO/SCREEN SNAPSHOT KEY (Бутон отиди към/екранна снимка)
Натиснете еднократно този бутон, за да се отвори менюто Go To и да покаже
навигационните функции. Виж за подробности Routes (маршрути)
Натиснете и задръжте този бутон, за да запаметите екранното изображение. Виж за
подробности Images Tool.

PANE KEY (Бутон прозорец)
Натиснете бутон PANE, за да отворите менюто View Options или да изберете
прозорец в изображение с няколко прозореца. Избраният прозорец ще бъде
подчертан в жълт цвят. Виж за подробности Views.
MARK/MAN OVERBOARD KEY (Бутон маркиране/човек зад борда)
Натиснете и задръжте този бутон, за да стартирате Man Overboard Navigation
(навигация човек зад борда). За да маркирате ориентири, натиснете двукратно този
бутон. Виж за подробности Man Overboard (MOB) and Introduction to Navigation.
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HOME KEY (Бутон HOME)
Натиснете бутон HOME, за да се покаже екран Home. Екран Home ви дава достъп до
Settings (Настройки), Alarms (Аларми), Views (Изображения) и Tools (Инструменти) за
командната глава на уреда. Виж за подробности The HomeScreen.

ZOOM IN (+)/ZOOM OUT (–) KEYS (Бутони за приближаване/отдалечаване на
изображение)
Натиснете отделните ZOOM бутони, за да промените мащаба на изображението. За
приближаване на изображение натиснете бутон ZOOM IN (+). За отдалечаване на
изображение натиснете бутон ZOOM OUT (-). Натиснете и задръжте бутон ZOOM OUT
(–), за да може изображението да се върне в първоначалния си вид.

ARROW KEYS (Бутони/стрелки)
При заредено изображение на екрана, натиснете неколкократно всеки бутон/стрелка,
докато изображението Favorites, което желаете да използвате, се покаже на екрана.
Вижте Views за повече информация.
Следващо изображение: Натиснете десния бутон/стрелка.
Предходно изображение: Натиснете левия бутон/стрелка.

SD CARD SLOTS
Пъхнете в слота SD карта, с етикета насочен нагоре. SD картите могат
да бъдат ползвани, за да се качват на тях допълнителни карти,
импортна/експортна навигационна информация, запаметени екранни
снимки, импортни/експортни настройки на менюта и др. Горният слот
се показва в системното меню като SD Card (1), а долният слот се
показва като SD Card (2).
ВНИМАНИЕ! Преди да се пристъпи към осъвременяване на софтуера на главата на уреда или към
възстановяване на фабричните системни настройки, е препоръчително да експортирайте вашите
меню настройки, радарни настройки и навигационни данни. Виж Installation Information: Export
Radar Settings, Manage your Control Head: Import/Export Files, and Manage your Navigation Data.
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ION CONTROL HEAD (КОМАНДНА ГЛАВА НА ION)

ION Key Functions (Функции на бутоните на уред ION)
Функциите за всеки бутон са описани тук. За да приложите функциите на бутоните, разгледайте
всеки раздел от това ръководство. Също така можете да ползвате сензорния екран, за да сменяте
функциите на бутоните. Виж за повече информация ION Cross Touch.

POWER KEY (Бутон POWER)
Натиснете бутон POWER, за да включите главата на уреда. Натиснете и задръжте бутон
POWER, за да изключите главата на уреда. По време на работа натиснете бутон POWER, за да
отворите меню с функции за стартиране (start-up functions), като например Sonar Source, Radar
Transmit и Wi-Fi. Опциите на менюто зависят от свързаните към системата аксесоари.
Подсветката и сензорният екран също могат да се регулират от това меню.

ZOOM IN (+)/ZOOM OUT (–) KEYS (Бутони за приближаване/отдалечаване на
изображение)
Натиснете отделните ZOOM бутони, за да промените мащаба на изображението. За
приближаване на изображение натиснете бутон ZOOM IN (+). За отдалечаване на
изображение натиснете бутон ZOOM OUT (-). Натиснете и задръжте бутон ZOOM OUT (–),
за да може изображението да се върне в първоначалния си вид.
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HOME KEY (Бутон HOME)
Натиснете бутон HOME, за да се покаже екран Home. Екран Home ви дава достъп до
Settings (Настройки), Alarms (Аларми), Views (Изображения) и Tools (Инструменти) за командната
глава на уреда. Виж за подробности The HomeScreen.

PILOT/STANDBY KEY (Бутон PILOT/STANDBY)
Използвайте бутона PILOT/STANDBY, ако към системата има свързан автопилот.
Натиснете бутона PILOT/STANDBY, за да отворите Settings > Navigation menu и включете
Autopilot Navigation. Виж за подробности Autopilot Overview.

PANE KEY (Бутон прозорец)
Натиснете бутон PANE, за да отворите менюто View Options или да изберете прозорец в
изображение с няколко прозореца. Избраният прозорец ще бъде подчертан в жълт цвят. Виж за
подробности Views.

MENU KEY (Бутон меню)
За да отворите X-Press Menu, така че да се изобразява на екрана в операционен режим,
натиснете еднократно бутон MENU. За да отворите Main Menu (Settings tool) (инстумент
настройки) натиснете двукратно бутон MENU. За да се върнете в последно използвания етикет на
основното меню натиснете и задръжте бутон MENU. Виж за подробности The Menu System.

ENTER KEY (Бутон ENTER)
Натиснете бутон ENTER, за да стартирате команда или да включите настройка. Бутонът
ENTER също така отваря Info menu и Cursor menu.

EXIT KEY (Бутон EXIT)
Натиснете еднократно бутон EXIT, за да затворите меню, диалогова кутия, да изключите
аларма или да излезете от режим Cursor. Натиснете и задръжте бутон EXIT, за да
затворите всички менюта едновременно.

GO TO/SCREEN SNAPSHOT KEY (Бутон отиди към/екранна снимка)
Натиснете еднократно този бутон, за да се отвори менюто Go To и да покаже
навигационните функции. Виж за подробности Routes (маршрути)
Натиснете и задръжте този бутон, за да запаметите екранното изображение. Виж за подробности
Images Tool.
MARK/MAN OVERBOARD KEY (Бутон маркиране/човек зад борда)
Натиснете и задръжте този бутон, за да стартирате Man Overboard Navigation (навигация
човек зад борда). За да маркирате ориентири, натиснете двукратно този бутон. Виж за
подробности Man Overboard (MOB) and Introduction to Navigation.
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JOYSTICK (Джойстик)
Преместете джойстика, за да изберете изображение, инструмент или меню.
Натиснете джойстика, за да се отвори избраният от вас елемент.
Джойстикът също така се използва за преместване на курсора върху
изображението, за панорамиране на 2D/3D картови изображения и за избор на
опции на меню и информация от диалогови кутии.
Натиснете джойстика, за да маркирате точка от маршрута (Route Point).
Подобно на бутон ENTER можете да натиснете джойстика, за да въведете
настройка на меню или да стартирате команда.

SD CARD SLOTS AND USB PORT
ВНИМАНИЕ! Преди да се пристъпи към осъвременяване на софтуера на главата на уреда или към
възстановяване на фабричните системни настройки, е препоръчително да експортирайте вашите
меню настройки, радарни настройки и навигационни данни. Виж Installation Information: Export
Radar Settings, Manage your Control Head: Import/Export Files, and Manage your Navigation Data.

SD CARD SLOTS
Пъхнете в слота SD карта, с етикета насочен нагоре. SD картите могат
да бъдат ползвани, за да се качват на тях допълнителни карти,
импортна/експортна навигационна информация, запаметени екранни
снимки, импортни/експортни настройки на менюта и др. Горният слот
се показва в системното меню като SD Card (1), а долният слот се
показва като SD Card (2).

USB PORT
Използвайте USB порта, за да осъвременявате софтуера на главата
на уреда или да импортирате/експортирате навигационни данни.
Software Updates: Виж за подробности Manage your Control Head.
Import/Export Navigation data: Виж Manage your Navigation Data

THE HOME SCREEN (ЕКРАН HOME)
Екран Home е основният контролен център за командната глава на уреда. Използвайте екран
Home, за да получите достъп до настройките на главата на уреда, алармите, любимите
изображения и инструментите. Инструментите, налични от екран Home се определят от
оборудването, свързано към мрежата на командната глава.
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Open the Home Screen (Отваряне на екран Home)
Touch Screen (Сензорен екран)
1. При наличие на заредено на екрана изображение, докоснете екрана с два пръста и плъзнете
надолу.
2. Докоснете инструмент или изображение, за да го отворите.
Keypad (Клавиатура)
1.
Натиснете бутон HOME.
2.
Използвайте джойстика, за да изберете инструмент или изображение. Натиснете бутон
ENTER, за да го отворите.
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Main Settings (Главни настройки)
Изберете Settings, за да промените общите системни настройки, като подсветка,
сила на звука, мерни единици и формàта за час и дата. Вие също така можете да
използвате това меню, за да промените основните настройки за всяко едно
приложение (Sonar, Chart, Radar, и т.н.). Виж всеки свързан с това раздел от това
ръководство.
Изберете Alarms, за да видите регистъра на алармите, да включите външни аларми,
да изключите звуков сигнал на аларми и да настроите алармите за отделните им
приложения. За да настроите отделни аларми за навигация, сонар, радар, AIS и т.н.,
вижте всеки свързан с това раздел от това ръководство. Например за настройки на
радарна аларма вижте Radar Alarms.
Изберете Views, за да видите пълния набор от налични изображения, поддържани
от вашия уред. Можете да редактилате изображения, да създавате ваши собствени
изображения и да запаметявате вашите най-предпочитани изображения. Вижте за
повече информация Views.

Favorites Bar (Лента с предпочитани изображения)
Когато запаметявате изображение към Favorites (предпочитани), то се запаметява към лентата с
предпочитани изображения (Favorites bar) на екран Home, така че да можете бързо да го
отваряте. Виж за повече информация Views.

Tools Bar (Лента с инструменти)
Лентата с инструменти на екран Home ви позволява да управлявате операциите на командната
глава на уреда. Когато свържете аксесоар към главата на уреда, възможно е в лентата да се
покаже съответен инструмент.

Изберете Nav Data, за да управлявате вашите запаметени ориентири, маршрути,
пътища и групи. От този екран можете да създавате нови навигационни данни, да
редактирате вашите запаметени навигационни данни или да стартирате навигация
(виж Manage your Navigation Data).
Необходимо оборудване: GPS приемник (вътрешен или външин)
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Изберете Targets (Цели), за да управлявате AIS и MARPA цели. Виж за повече
информация AIS and MARPA.
Необходимо оборудване: AIS или Radar, GPS приемник (вътрешен или външен) и
compass/heading sensor (сензор компас за оказване на посока).

Изберете Internet, за да отворите Browser и да сърфирате в мрежата Web. Виж за
повече информация Internet Tool.
Необходимо оборудване: външна безжична антена
Тази функция е налична само при командната глава ION.

Изберете Wireless, за да се свържете към безжични мрежи. Този инструмент ви
позволява да откривате безжични мрежи в близост до вас и да въвеждате
необходимата информация за пароли. Виж за повече информация Set up Wireless.
Необходимо оборудване: външна безжична антена.
Тази функция е налична само при командната глава ION.

Изберете Trip Log, за да се покаже на екрана Speed over Ground (SOG) (наземна
скорост), таймер за изтекло влеме, изминато разстояние от последната настройка,
средна скорост, необходимо гориво. Можете да пренастроите триплога на нула и да
разгледате тренд данните от този прозорец.
Необходимо оборудване: GPS приемник (вътрешен или външен)

Изберете Fuel (Гориво), за да разгледате горивния регистър за NMEA 2000 горивни
сензори, свързани към мрежата. Този инструмент осигурява предупредителна
сигнализация при недостиг на гориво и необходимост от дозареждане, като също
показва и нивото на горивото в графичен вид. Виж за подробности Set up a NMEA
2000 Network.
Необходимо оборудване: NMEA 2000 танк сензор и/или сензор за моментния
разход на горивото.

Изберете Tides, за да прегледате информацията за най-близко разположената до
вас станция за измерване на приливи/отливи. Инструментът включва оказване
местоположението на станцията и времената на приливите и отливите за
съответната дата. Също така се изобразява диаграма на приливите/отливите,
показваща покачването и спада на приливите за период от 24 часа, отнесен към
съответната дата. Натискайки ЛЯВО или ДЯСНО на бутоните-стрелки, можете да
променяте датата, за да разгледате информацията за приливите за дата предхождаща или
следваща актуалната дата в момента. Също така можете да търсите данни за точно определена
дата.
Required Map Source (Необходим картов източник): Navionics или C-MAP by Jeppesen
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Изберете Currents, за да прегледате информацията за най-близко разположената до
вас станция на водните течения. Също така се изобразяват две диаграми, които
показват времето, посоката и скоростта на течението и измененията за период от 24
часа, отнесен към съответната дата. Натискайки ЛЯВО или ДЯСНО на бутонитестрелки, можете да променяте датата, за да разгледате информацията за нивото на
водата за дата предхождаща или следваща актуалната дата в момента.
Required Map Source (Необходим картов източник): Navionics или C-MAP by Jeppesen

Изберете Sun +Moon, за да прегледате данните за изгрева и залеза за текущата
дата или друга избрана дата. Данните за луната показват нейния изгрев и залез,
както и лунните фази.

Изберете Images, за да управлявяте вашите екранни снимки. Когато бъде
направена екранна снимка, в текущото местоположение също така може да бъде
запаметен и ориентир. Можете също да избирате дали да запаметите
изображенето в главата на уреда, в SD карта или в USB port (само за модели ION).
Също така екранни снимки и изображения от SD картата на вашия фотоапарат
могат да бъдат показвани като slideshow чрез този инструмент. Виж за повече информация Images
Tool.

Изберете Recordings, за да стартирате сонарен запис или изберете място за
запаметяване. Също така можете да наблюдавате сонарен запис от перспективата
на 2D, SI, или DI View, в зависимост от възможностите на вашия модел уред. Виж за
повече информация Sonar Recording.
Необходимо оборудване: сонда, black box sonar (сонар черна кутия)

Изберете GPS, за да прегледате силата на сигнала от GPS приемниците (сензори),
свързани към системата. Инструментът ви показва наличните сателити в областта,
техните положения и сила на сигнала на всеки от тях. Вие също така чрез този
инструмент можете да зададете първичен и вторичен GPS източник. Виж Getting
Started, Installation Information, and Set up your Humminbird Network.
Необходимо оборудване: GPS приемник (вътрешен или външен)

Изберете Files, за да осъвремените софтуера за главата на уреда или за свързаните
аксесоари. Също така чрез този инструмент вие можете да импортирате и
експортирате навигационни данни, както и да импортирате и експортирате меню
настройки. Настройките за радарна инсталация могат да се управляват от този
инструмент, но ние препоръчваме това меню да се ползва само от оторизиран техник.
Виж следните раздели: Manage your Navigation Data and Manage your Control Head.
Необходимо оборудване: SD карта

Изберете Setup Guide и главата ще ви преведе през базовите конфигурационни
настройки за командната глава на вашия уред, включващи: мерни единици, език,
източник сонда, източник карта, настройки на плавателен съд. Виж за подробности
ръководството за инсталация. За да промените настройките след първоначално
въвеждане, езберете Home > Settings.

26

THE MENU SYSTEM (СИСТЕМНО МЕНЮ)
Моделите ONIX и ION предоставят меню опции, които се променят съобразно приложението,
активираното на екрана изображение и избрания режим на работа.

Отваряне на настройки
Инструментът Settings осигурява настройки на главното меню за главата на уреда.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Tap Settings (Настройки чрез докосване)
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете Settings. Натиснете бутон ENTER.

Cross Touch Option
При активирано изображение на екрана, натиснете двукратно бутон MENU или натиснете
и задръжте бутон МЕNU.
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Open an X-Press Menu (Отваряне на меню X-Press)
X-Press Menu показва меню опции за активираното на екрана изображение и работния режим (като
например навигация). При изображение с множество прозорци опциите на X-Press Menu се
определят в зависимост от избрания прозорец. Виж за повече информация Views.
Отваряне на меню X-Press
1. При активирано на екрана изображение, докоснете името на изображението в статус
лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
Отваряне на меню X-Press в изображение Multi-Pane View
1. При активирано на екрана изображение с множество прозорци (Multi-Pane View), докоснете
прозорец.
ИЛИ
2. Натиснете бутон PANE, за да изберете прозорец.
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Change a Menu or Start an Action (Променете меню или стартирайте действие)
Cross Touch ви позволява да използвате сензорния екран или клавиатулрата, за да промените
дадена настройка на меню или да стартирате действие чрез системното меню.
1. Докоснете категория от менюто или използвайте джойстика, за да я изберете.
2. Докоснете опция от менюто или използвайте джойстика, за да я изберете.
3. Регулирайте настройката или стартирайте действие, като използвате сензорния екран или
бутоните. Виж Tips for Changing a Menu.

Tips for Changing a Menu (Съвети за промяна на меню)
Този раздел описва различните видове менюта в системното меню и как да се променят от
сензорния екран или клавиатурата.
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Tips for Using the On-Screen Keyboard (Съвети за използване на екранната клавиатура)
Използвайте екранната клавиатура, за да промените името на командната глава в мрежата, да
влезете в интернет адрес, да редактирате вашите навигационни данни и пр.

Tips for Using the Status Bar (Съвети за използване на статус лентата)
Статус лентата е разположена в най-горната част на екрана. Тя се променя,така че да съответсва
на активното в момента екранно изображение, наличните менюта и избрания работен режим.
Можете да докоснете иконата в статус лентата, за да отворите меню, да се върнете в екран Home,
да затворите меню или да потвърдите избор на меню. Също така можете да използвате
съответстващите бутони.
В следващата илюстрация менютата в статус лентата съответстват на картовото изображение
Chart View, показано на екрана.
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Close a Menu (Затваряне на меню)
Когато затваряте дадено меню вашите настройки се запаметяват, докато не ги промените отново
или докато бъдат възстановени заводските настройки на командната глава.

1. Back: Докоснете иконата Back,
ниво назад в системното меню.
ИЛИ
Натиснете бутон EXIT.

за да затворите текущото меню и да се върнете едно

2. Close: Докоснете Х иконата
ИЛИ
Натиснете бутон EXIT. За да затворите едновременно няколко менюта, натиснете и
задръжте бутон EXIT.

Забележка: Иконата X се показва в статус лентата или в горната част на менюто.
Местоположението се променя в зависимост от показвания на екрана обент.
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VIEWS (ИЗОБРАЖЕНИЯ)
Моделите ONIX и ION разполагат с множество опции за показване на данни върху екрана и
данните могат да се представят по различни начини. Можете да отворите изображение от лентата
с предпочитани изображения (Favorites bar) или от инструмент Views tool. Също така можете да
създадете ново изображение, да редактирате изображения и да адаптирате лентата с
предпочитани изображения (Favorites bar). За да добавите изображение към лентата с
предпочитани или за да премахнете изображение, вижте Add or Remove the View from the Favorites
Bar.
Display a View from the Favorites Bar (Показване на изображение от лентата с предпочитания)
Favorites bar включва предварително зададени изображения за командната глава на вашия уред.
Когато прикачите аксесоар към главата или към мрежата, свързани с него изображения могат да
бъдат добавени към лентата с предпочитания. Също така вие можете да променяте
изображенията, които да бъдат запаметявани в лентата с предпочитания.
Display a View (Показване на изображение)
Сензорен екран
1. Докоснете екрана с два пръста и плъзнете надолу или натиснете бутон HOME.
2. Докоснете изображение от лентата с предпочитания (Favorites bar).
Клавиатура
1. Натиснете бутон HOME
2. Използвайте джойстика, за да изберете изображение от лентата с предпочитания (Favorites
bar). Натиснете бутон ENTER, за да го покажете на екрана.
Display the Next/Previous View (Показване на следващо/предходно изображение)
При активирано изображение на екрана можете също така да преминете към следващото или
предходното изображение от лентата с предпочитания Favorites.

Display the Next/Previous View (Показване на следващо/предходно изображение)
Сензорен екран
Next View (следващо изображение): Плъзнете по екрана с два пръста от дясно наляво.
Previous View (предходно изображение): Плъзнете по екрана с два пръста от ляво надясно.
Клавиатура
Next View (следващо изображение): Натиснете десния бутон/стрелка.
Previous View (предходно изображение): Натиснете левия бутон/стрелка.
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Display a View from the Views Tool (Показване на изображение от инструмент View)
Инструментът Views включва пълната база от налични изображения за главата на вашия уред.
Използвайте инструмента Views, за да създадете ново изображение и да редактирате
съществуващо изображение. Вие също така чрез този инструмент можете да редактирате лентата
с предпочитания.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмента Views.
3. Изберете Group (група). За да видите всички налични изображения изберете All.
4. Докоснете изображението
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете изображение. Натиснете бутон ENTER, за да го
покажете на екрана.
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EDIT THE ON-SCREEN VIEW (РЕДАКТИРАНЕ НА ЕКРАННОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Вие можете да редактирате изображение от инструмента Views tool, който се показва на екрана.
Когато редактирате изображение от екрана, менюто View Options menu предоставя допълнителни
опции за редактиране.
Global: За да приложите промени към всички изображения в същата директория е нужно да
включите Global. За да приложите промени единствено към изображението на екрана е нужно да
изключите Global.
Меню опциите в Data bar, Options, Preferences, и Overlays се променят, така че да съответстват на
активираното екранно изображение. Меню опциите са описани подробно във всеки раздел.
Например за настройките на Sonar Overlay виж Sonar Overview.
Change the View Appearance (Preferences) (Промяна на изгледа на изображението
(Предпочитания))
Използвайте менюто Preferences, за да промените изгледа на дисплея. Меню опциите зависят от
типа на екранното изображение и съществуват множество опции за всяко изображение. Например
в сонарно изображение (Sonar View) можете да избирате палитрата, да включвате Fish ID+, да
показвате или скривате прозореца сонар в реално време (Real Time Sonar Window) и др.
1. При активирано на екрана изображение, докоснете името на изображението в статус
лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Options. Например в сонарно изображение (Sonar View) изберете Sonar Options. В
картово изображение (Chart View) изберете Chart Options.
3. Изберете Preferences.
4. Използвайте сензорния екран или джойстика, за да изберете меню и да промените
настройка.
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Change the View Overlays (Промяна на маркерите в изображенията)
Използвайте менюто Overlays, за да показвате или скривате информация върху изображенето.
Например при активирано картово изображение (Chart View), вие можете да зададете да се
показва или скрива символът лодка и можете да избирате кои навигационни данни (waypoints,
routes, tracks и др.) да бъдат показвани върху изображението.
1. При активирано на екрана изображение, докоснете името на изображението в статус
лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Options. Например в сонарно изображение (Sonar View) изберете Sonar Options. В
картово изображение (Chart View) изберете Chart Options.
3. Изберете Overlays.
4. Използвайте сензорния екран или джойстика, за да изберете меню и да промените
настройка. (поставяне на отметка = видим, без отметка = скрит).

Display Data Overlays (Показване на данни за маркери)
Цифрови данни могат да се показват като маркер и те се поместват в лентата за данни (data bar).
За да включите лентата за нанни, вижте Display a Data Bar.
1. При активирано на екрана изображение, докоснете името на изображението в статус
лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Options. Например в сонарно изображение (Sonar View) изберете Sonar Options. В
картово изображение (Chart View) изберете Chart Options.
3. Изберете Overlays.
4. Изберете Data Overlay.
5. Изберете Show Data. Докоснете бутона on/off или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.
6. Използвайте сензорния екран или джойстика, за да направите елементите видими върху
изображението. (поставяне на отметка = видим, без отметка = скрит).
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Display a Data Bar (Показване на лента за данни)
Главата на вашия уред ви позволява да избирате между стандартна лента за данни и
навигационна лента за данни с предварително зададени кутии/полета за данни. Ако прикачите към
главата на уреда или към мрежата допълнителни аксесоари, могат да се покажат и допълнителни
опции в лентата за данни. Кутиите/полетата за даданни в лентата за данни също могат да се
променят.
Select the Data Bar Type (Избор на типа лента за данни)
1. Вижте Options Menu: При активирано на екрана изображение, натиснете еднократно бутон
PANE. При изображение с множество прозорци, натиснете неколкократно бутон PANE,
докато статус лентата се оцвети в жълто.
2. Докоснете View Options в статус лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Data Bar от менюто View Options.
4. Изберете типа лента за данни, който желаете да се показва. За да скриете лентата за
данни изберете Off.
Забележка: за да се показват цифровите показания като маркер, виж Display Data
Overlays.
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Change the Data Boxes (Промяна на кутиите/полетата за данни)
Използвайте следните инструкции, за да промените кутиите/полетата за данни, които се показват в
лентата за данни.
Забележка: Необходимо е лентата за данни да бъде показана на екрана, за да получите достъп
до меню опциите в тази секция. Виж Display a Data Bar.
1. Вижте Options Menu: При активирано на екрана изображение, натиснете еднократно бутон
PANE. При изображение с множество прозорци, натиснете неколкократно бутон PANE,
докато статус лентата се оцвети в жълто.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете Edit Data.
4. За да редактирате Standard на лентата за данни, изберете Standard Data. За да
редактирате Navigation на лентата за данни, изберете Navigation Data.
Global (Optional): За да приложите промените към всички изображения, използвайки
лентата за данни, е нужно да включите Global. За да приложите промени единствено към
изображението на екрана е нужно да изключите Global.
5. Използвайте джойстика, за да изберете кутия/поле за данни. Натиснете джойстика, за да
активирате избора.
6. Изберете тип на данни от менюто.
7. Изберете кутия/поле за данни.
8. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT. Натиснете бутон PANE.
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Understand Data Box Digital Readouts (Разбиране на цифровите показания от кутията/поле за
данни)
Таблицата по-долу показва основните опции на кутията/поле за данни, които се показват в лентата
за данни Standard и Navigation, както и допълнителните опции на кутията/поле за данни за
плавателен съд, вятър и двигател. Опциите на кутията/поле за данни зависят от инсталираното
оборудване и избраните източници на мрежата. Командната глава на вашия уред предоставя
широк набор от опции за кутии/полета за данни, повече от информацията, посочена тук.
Числото върху етикета за данни (Temp 1, Temp 2, Temp 3, и пр.) съответства на номера на
източника. За повече информация относно източници и мрежи, виж Installation Information, Set up
your NMEA 2000 Network, and Set up your Humminbird Network:Select Data Sources.
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THE VIEW OPTIONS MENU (МЕНЮ ОПЦИИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ)
Менюто View Options предоставя опции за редактиране на избраното
изображение. Можете да отворите View Options menu от екранното
изображение или от инструмента Views tool в екран Home. Опциите на менюто
леко се различават. Например, ако отворите View Options menu от дадено
екранно изображение, вие можете също да редактирате лентата с данни от
менюто. Ако отворите View Options menu от инструмента Views tool можете да
дублирате/направите копие и изтриете изображението от командната глава.

Отваряне на View Options Menu за On-Screen View (екранно изображение)
1. При наличие на активирано екранно
изображение, натиснете еднократно бутон
PANE. В изображение с множество прозорци
натиснете последователно бутон PANE,
докато статус лентата се оцвети в жълто.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Close (затваряне): Натиснете бутон PANE.

Отваряне на View Options Menu от инструмент Views Tool
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Views tool.
3. Натиснете и зъдръжте изображението, което искате да редактирате.
ИЛИ
Изполвайте джойстика, за да изберете изображение. Натиснете бутон MENU.
4. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
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CREATE A NEW VIEW (СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Следвайте инструкциите в този раздел, за да създадете ново изображение от празен шаблон.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Views tool.
3. Изберте New View.
4. Вижте Edit the View Layout and Application, за да преименувате изображението, да
редактирате изложението, да добавите приложения, да се показват на екрана цифрови
показания и др.
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Edit the View Layout and Application (Редактиране на изгледа на изображението и
приложението)
1. Изберете Edit (или Edit View) от менюто View Options.
2. За да промените изгледа и броя на прозорците в изображението, изберете Template. Ако не
желаете да променяте изгледа, преминете към стъпка 4.
3. Докоснете шаблона (template) или използвайте джойстика, за да изберете изгледа, който
желаете да ползвате.
4. За да промените типа на показваните в изображението данни, изберете Applications.
5. Докоснете прозореца, след което докоснете типа данни, които да запълнят прозореца.
ИЛИ
Завъртете Rotary dial (въртяща клавиатура), за да изберете прозорец. Използвайте
джойстика, за да изберете приложение и натиснете джойстика, за да активирате избора.
6. Повторете стъпки 4 и 5, докато прозорците се запълнят.
7. Изберете Save (запаметяване).
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Change the View Name (Views Tool) (Промяна на името на изображението (Views Tool) )
1. Изберете Name от менюто View Options.
2. Използвайте сензорната клавиатура на екрана, за да редактирате името на изображението.
Виж за повече информация The Menu System: Tips for Using the On-Screen Keyboard.

Add or Remove the View from the Favorites Bar (Добавяне или премахване на изображението
от лентата с предпочитания)
1. Изберете Favorite View (предпочитано изображение) от менюто View Options.
2. Докоснете менюто или натиснете бутон ENTER, за да добавите/премахнете отметката.
(поставена отметка = добавен в лентата с предпочитания, без отметка = невключен в лентата с
предпочитания).
Optional: Във Views tool докоснете звездата, за да добавите/премахнете изображението от
Favorites bar (лента с предпочитания). (Звезда = добавен в лентата с предпочитания, отсъствие на
звезда = невключен в лентата с предпочитания).

Duplicate the Selected View (Views Tool) (Дублиране на избраното изображение (Views Tool))
Когато дублирате изображение, командната глава създава копие. Вие можете да преименувате
новото изображение, да го редактирате и да промените изгледа.
1. Изберете Duplicate от менюто View Options.
2. Докоснете менюто или натиснете бутон ENTER, за да създадете копие.
Delete the Selected View (Views Tool) (Изтриване на избраното изображение (Views Tool))
1. Изберете Delete от менюто View Options.
2. Докоснете менюто или натиснете бутон ENTER, за да изтриете изображението.
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SET UP AN INSTRUMENT VIEW (НАСТРОЙКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Командните глави на ONIX and ION осигуряват Instrument Views (инструментални изображения) в
разнообразие от комбинации за изобразяване върху екрана. Вие можете да използвате
стандартното
изображение Dashboard Instrument View (инструментално изображение на
командното табло) или изображението Engine Instrument View (инструментално изображение на
двигателя). Вие също така можете да настройвате уредите за измерване, информационните кутии
и границите на обхват.
Забележка: информационните кутии и уредите за измерване трябва да получават
постъпващи данни от свързано и включено в захранването оборудване. Engine Instrument View
трябва да се захранва от мрежа NMEA 2000, за да осигурява информация за източника. За
повече информация относно източници и мрежи, вижте Installation Information, Set up your
NMEA 2000 Network, and Set up your Humminbird Network.

Display an Instrument View (Показване на инструментално изображение)
Сензорен екран
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Views tool.
3. Под етикет Groups, изберете Instrument.
4. Докоснете Instrument View.
5. Докоснете Instrument в статус лентата.
6. Изберете Dashboard или Engine.
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Клавиатура
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Views tool.
3. Под етикет Groups, изберете Instrument.
4. Използвайте джойстика, за да изберете Instrument View.
5. Натиснете бутон MENU.
6. Изберете Dashboard или Engine.

Customize an Instrument View (Адаптиране на инструментално изображение)
При активирано Instrument View вие можете да адаптирате измервателните уреди,
информационните кутии и границите на обхват. Можете да променяте всеки компонент по същия
начин, по който променяте информационни кутии в изображение. Можете също да задавате
граници за предупреждение към избрания обхват от данни.
Забележка: наличните промени и източници се определят от избрания измервателен уред или
информационна кутия. Като променяте данни, наличните източници се показват в бял цвят, а
неналичните източници се показват в челен цвят.
Сензорен екран
1. При активирано инструментално изображение на екрана Instrument View докоснете
Instrument в статус лентата.
2. Изберете Edit Instrument (редактиране на инструмент).
3. Натиснете и задръжте измервателен уред или информационна кутия.
4. Докоснете отметката в статус лентата.
5. Променете Type of Data (тип данни): Изберете Data Type. Изберете категория и тип данни
от менютата.
6. Променете Displayed Range (показван обхват): Изберете Data Limits. Изберете обхват от
списъка.
Настройте Warning(s) Threshold (предупредителен праг): Изберете предупреждение (ако
има налично) и докоснете бутона on/off, за да го включите. Натиснете и задръжте плъзгача,
за да зададете/настроите предупредителния праг.
7. Close (затваряне): Натиснете и задръжте бутон EXIT.

Клавиатура
1. При активирано инструментално изображение на екрана Instrument View, натиснете бутон
MENU.
2. Изберете Edit Instrument (редактиране на инструмент).
3. Използвайте джойстика, за да изберете измервателен уред или информационна кутия.
Натиснете бутон ENTER.
4. Променете Type of Data (тип данни): Изберете Data Type. Изберете категория и тип данни
от менютата.
5. Променете Displayed Range (показван обхват): Изберете Data Limits. Изберете обхват от
списъка.
Настройте Warning(s) Threshold (предупредителен праг): Изберете предупреждение (ако
има налично) и натиснете бутон ENTER, за да го включите. Завъртете въртящата се
клавиатура (Rotary dial), за да зададете/настроите предупредителния праг.
6. Close (затваряне): Натиснете и задръжте бутон EXIT.
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CHART OVERVIEW (ПРЕГЛЕД КАРТА)
За да се активират 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.
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MAP SOURCE (КАРТОВ ИЗТОЧНИК)
Моделите ONIX и ION притежават вградени карти от Humminbird, Navionics и C-MAP by Jeppesen.
Вие също така можете да инсталирате SD карти с допълнителна картова информация за
определена област (необходимо е допълнително закупуване).
Humminbird е зададен като картов източник по подразбиране, но вие можете да променяте
картовия източник по всяко време. Когато инсталирате SD карта, командната глава автоматично
избира най-добрата карта, която да покаже. Ако инсталирате повече от една SD карта, можете да
изберете кой картов източник бихте желали да използвате.
Съвместими картови източници: Humminbird LakeMaster, Navionics, and C-MAP by Jeppesen.
Посетете нашия уебсайт humminbird.com за подробности относно съвместимостта.
Install an SD Chart Card (Инсталиране на SD Chart Card)
Install an SD Card (Инсталиране на SD Chart Card)
1. Пъхнете картата в слота с етикета насочен
нагоре.
2. Командната глава автоматично избира найдобрата карта, която да покаже. Ако има
инсталирани повече от един тип SD карти,
следвайте указанията на екрана за избиране на
картовия източник.

Eject an SD Card (Изваждане на SD карта)
1. Само за SD карти C-MAP by Jeppesen: Докоснете десния ъгъл на статус лентата или
натиснете бутон POWER. Изберете от менюто Eject C-MAP Card.
2. Всички SD карти: Натиснете SD картата в слота и след това освободете. Изтеглете картата
от слота.
Предупреждение! Не оставяйте капачето на SD слота отворено. Капачето на слота трябва винаги
да бъде затворено, за да се избегне навлизането на вода и повреждането на уреда.

Change the Map Source (Промяна на картовия източник)
Когато инсталирате SD карта, картовият източник се променя автоматично, така че да съответства
на картовия източник от SD картата. Вие също можете да променяте картовия източник, като
използвате инструмента за настройки Settings tool.
Когато променяте картовия източник, меню опциите за картовите изображения Chart Views също се
променят, като ви позволяват да добавяте навигационни данни, shading, аларми и др. Виж всеки
раздел за подробности.
1.
2.
3.
4.

Натиснете бутон HOME.
Изберете Settings.
Изберете Chart.
Изберете Map Source (картов източник).

50

Set up Humminbird (Настройка на Humminbird)
Когато Humminbird е избран като картов източник, можете да използвате предварително
зададените системни настройки или можете да зададете съответните меню настройки според
вашите предпочитания. Можете да използвате вградената Humminbird карта, или да инсталирате
SD карта с допълнителни функции Humminbird LakeMaster.
1. Изберете Humminbird като картов източник.
2. Задайте следните менюта съобразно вашите предпочитания:
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Забележка: Съществуват също така опции за аларма и показване на екран, които са налични
единствено за картите Humminbird LakeMaster. Виж за повече информация Navigation Alarms
Overview and Customize the Chart View.

Set up Navionics (Настройка на Navionics)
Когато бъде избран Navionics, като картов източник можете да изполвате предварително
зададените системни настройки или да зададете системни настройки според вашите
предпочитания.
Можете да използвате вградената карта или да инсталирате SD карта с допълнителни функции.
1. Изберете Navionics като картов източник.
2. Настройте следните менюта според вашите предпочитания.
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Забележка: Съществуват също така опции за аларма и показване на екран, които са налични
единствено за картите Navionics. Виж за повече информация Navigation Alarms Overview and
Customize the Chart View.
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Set up C-MAP by Jeppesen
Когато C-MAP by Jeppesen бъде избран като картов източник, можете да използвате
предварително зададените системни настройки или да регулирате системните настройки според
вашите предпочитания. Можете да използвате вградената карта или да инсталирате SD карта с
допълнителни функции.
1. Изберете C-MAP by Jeppesen като картов източник.
2. Настройте следните менюта според вашите предпочитания.

Забележка: Съществуват също така опции за аларма и показване на екран, които са налични
единствено за картите C-MAP by Jeppesen. Виж за повече информация Navigation Alarms
Overview and Customize the Chart View.
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NAVIGATION ALARMS OVERVIEW (ПРЕГЛЕД НА НАВИГАЦИОННИ АЛАРМИ)
Когато бъде включена аларма, ще бъде възпроизведен звуков сигнал или ще се изпише
съобщение на екрана, посочващо, че зададеният праг е бил преминат. Настройките в този раздел
описват как се включва навигационна аларма (Navigation alarm), настройка на прага на активация и
показване на зададените граници в изображението, ако те са налични. Опциите на алармата се
определят от картовия източник.
Забележка: За да включите допълнителни аларми, които са свързани с вашия плавателен съд
или навигация, като например Lost Heading, Drift Alarm, Pitch, Roll и др., изберете Home > Alarms
> System and Home > Alarms > Vessel.
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Off Course (XTE) Alarm (Аларма за отклонение от курса)
Включете Off Course (XTE), за да получите сигнал, ако плавателният съд се е отклонил от
избрания маршрут. Можете също да задавате разстоянието на отклонение от курса, след
преминаването на което да се задейства алармата. Ако алармата е изключена, границите на
отклонение от курса (Off Course limit) могат да се показват в картовото изображение (Chart View),
но вие няма да получите сигнал, ако плавателният съд ги премине.
Включване на алармата
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms > Navigation.
3. Изберете Off Course (XTE). Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.
Настройка на параметрите (по желание)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings > Navigation > Off Course (XTE).
3. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете кръговата клавиатура, за да зададете стойността,
с която плавателният съд може да се отклони от курса.
Показване на Off Course (XTE) Limit (по желание)
1. При активирано на екрана картово изображение Cart View, докоснете Chart в статус лентата
или натиснете бутон MENU.
2. Изберете Chart Options > Overlays > Nav Data.
3. Изберете XTE Limits.
4. Докоснете квадратчето за отметка или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка и
границите (Off Course (XTE) Limit) да се показват в изображението.

Arrival Alarm (Аларма за пристигане)
Включете Arrival, за да получите сигнал, когато плавателният съд достигне в крайната точка
ориентир, точка от маршрута или точка от пътя. Вие сащо можете да настроите Arrival Radius
(радиус на пристигане) да посочва на каква дистанция от точката на пристигане алармата трябва
да се задейства. Ако тази аларма е изключена, Arrival Radius ще се показва в картовото
изображение (Chart View), но уредът няма да ви сигнализира, ако плавателният съд премине този
радиус. Arrival Radius също така влияе върху навигацията. Ако Arrival Radius е настроен на 60 фута
(18 метра) от точката на пристигане, пристигането се счита за завършено на 60 фута от точката на
пристигане. Ако съществува друга точка в маршрута, тогава ще се стартира навигация към
следващата точка.
Включване на алармата
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms > Navigation.
3. Изберете Arrival. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я включите.
Настройка на параметрите (по желание)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings > Navigation > Arrival Radius.
3. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете кръговата клавиатура, за да настроите радиуса.
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Waypoint Avoidance Alarm (Аларма за избягване на ориентир)
Включете Waypoint Avoidance, за да се включи сигнализация, ако плавателният съд пресече
Waypoint Avoidance Radius (радиус за избягване на ориентир). Ако тази аларма е изключена
Waypoint Avoidance Radius може да се настрои за ориентир и ще се показва в картовото
изображение (Chart View), но уредът няма да ви сигнализира, ако плавателният съд премине този
радиус.
Включване на алармата
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms > Navigation.
3. Изберете Waypoint Avoidance. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.
Create an Avoidance Waypoint (Създаване на ориентир за избягване)
1. Виж Waypoints: Настройте Waypoint Radius and Avoidance, за да идентифицирате ориентир
за избягване.

Anti-Collision Alarm (Аларма срещу сблъсък)
Ако е избран Navionics и Anti-Collision alarm е включена, ще бъде активирана сигнализация, въз
основа на потенциалните опасности, забелязани в картовите данни и разположени пред
плавателния съд, като например суша, скали и зони с ограничен достъп. Вие можете също да
зададете Anti-Collision Objects и колко далеч пред плавателния съд да бъде сканирана областта
въз основа на показателите разстояние или време.
Забележка: Navionics трябва да бъде избран като картов източник, за да се активира тази
функция.
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Включване на алармата
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms > Navigation.
3. Изберете Anti-Collision Alarm. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.

Включване на Anti-Collision
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings > Navigation.
3. Изберете Anti-Collision. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я включите.
Използвайте предварително зададените настройки срещу сблъсък (Anti-Collision default settings)
или използвайте менютата в този раздел, за да зададете как да бъде претърсвана съответната
област (Search Parameters, Search (Time) or Search (Distance), and Anti-Collision Objects).
Показване на подложка срещу сблъсък Anti-Collision Overlay
Когато подложката (overlay) е изключена, сканираната област се показва, само когато бъде
засечена опасност. Когато подложката е включена, сканираната област се показва постоянно на
екрана. При засичане на потенциална опасност сканираната област ще се оцвети в червено.
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус
лентата или натиснете бутон MENU.
2. Изберете Chart Options > Overlays > Vessel.
3. Изберете Anti-Collision.
4. Докоснете полето за отметка или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка и
подложката да стане видима в изображението.

Guardian Alarm
Ако бъде избрана карта C-MAP by Jeppesen и алармата Guardian е включена, ще бъде активирана
сигнализация в зависимост от потенциалните опасности, разположени пред плавателния съд и
засеченни в картовата информация, като например подводни препятствия, суша, скали и др.
(Guardian Objects). Вие можете също да изберете Guardian Objects и на каква отдалеченост пред
плавателния съд да бъде сканирана областта, въз основа на показателите разстояние или време.
Забележка: C-MAP by Jeppesen трябва да бъде избран като картов източник, за да се активира
тази функция.
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Включване на алармата
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms > Navigation.
3. Изберете Guardian Alarm. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.
Включване на Guardian
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings > Navigation.
3. Изберете Guardian. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я включите.
Използвайте предварително зададените настройки (Guardian Options default settings) или
използвайте менютата в този раздел, за да зададете как да бъде претърсвана съответната област
(Search Parameter, Search [Time] or Search [Distance], and Guardian Objects).

Показване на подложката Guardian Area Overlay
Когато подложката (overlay) е изключена, сканираната област се показва, само когато бъде
засечена опасност. Когато подложката е включена, сканираната област се показва постоянно на
екрана. Сканираната област се показва в жълто на картата. При засичане на потенциална
опасност сканираната област ще се оцвети в червено.
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус
лентата или натиснете бутон MENU.
2. Изберете Chart Options > Overlays > Vessel.
3. Изберете Guardian Area.
4. Докоснете полето за отметка или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка и
подложката да стане видима в изображението.

MAN OVERBOARD (MOB) (ЧОВЕК ЗАД БОРДА)
Веднага щом разберете, че има паднал човек зад борда (MOB), трябва да активирате Man
Overboard navigation (Навигация човек зад борда), за да увеличите вероятността за успешното му
спасяване. Man Overboard navigation маркира приблизителната точка на изпадане на човека зад
борда и стартира непрекъсната продължителна навигация към създадения в тази точка ориентир
MOB.
Активиране на навигация човек зад борда (Man Overboard Navigation)

1. Натиснете и задръжте бутона MARK/Man Overboard.
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След като бъде активиран Man Overboard, всяка текуща навигация ще бъде отменена и текущият
маршрут ще бъде изоставен без предупреждение. Незабавно ще започне навигация Man
Overboard и вие ще виждате на екрана следното:
Chart View (Картово изображение): Изображението автоматично ще се превключи в режим Chart
View.
Man Overboard Waypoint (Ориентир човек зад борда): В текущото местоположение на
плавателния съд се създава ориентир, независимо от това дали курсорът на картата е активен или
не.
Continuous Navigation (Продължителна навигация): Командната глава на уреда ще започне
продължителна навигация към ориентира на изпадане на човек зад борда Man Overboard.
Auto Zoom: Екранът се увеличава, за да показва ориентира Man Overboard и плавателния съд.
Data Bar (Информационна лента): Информационната лента ще показва цифрови показания за
Man Overboard, включително координатите (гео. ширина и гео.дължина) в точката на падане на
човек зад борда, изтеклото време от активиране на Man Overboard и разстоянието и времето за
достигане до ориентира MOB (DTG + TTG ).

Отмяна на навигация човек зад борда Man Overboard Navigation
1. Натиснете и задръжте бутона MARK/Man Overboard. Изберете Cancel Navigation.
ИЛИ
Натиснете бутон GO TO. Изберете Cancel Navigation.
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CUSTOMIZE THE CHART VIEW (АДАПТИРАНЕ НА КАРТОВОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Настройките в този раздел са по избор. Можете да използвате заводските настройки по
подразбиране за изгледа на картата и картовия източник или можете да адаптирате картовото
изображение Chart View съобразно вашите навигационни предпочитания. Виж за повече
информация Views.

OPEN THE CHART PREFERENCES MENU (ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮТО ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА
КАРТИ)
Preferences menu ви позволява да настроите ориентацията на картата, режима на движение и
изместването на плавателния съд. За повече информация относно view preferences, вижте Views.
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Options.
3. Изберете Preferences.
Adjust the Depth Range and Colors (Настройване на цветовете за дълбочинно означение)
Забележка: Humminbird трябва да бъде избран като картов източник, за да се активира тази
функция.
1. От меню Preferences изберете Depth.
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Настройка на Chart Orientation (Ориентация на карта)
1. От меню Preferences изберете Orientation.
2. Изберете вида на ориентацията, която да приложите към картата.
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Set the Motion Mode (Настройка на режим движение)
Motion Mode контролира как се движи картата в изображението.
1. От меню Preferences изберете Motion Mode.
2. Изберете Relative или True.

Turn on/off Vessel Offset (Включване/изключване на изместването на плавателния съд)
Vessel Offset ви позволява да виждате повече от изображението, в зависимост от скоростта на
плавателния съд. Vessel Offset функционира с Auto Shift Speed.
1. От меню Preferences изберете Vessel Offset.
2. Изберете Off, On или Auto.
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3. Close (Затваряне): Натиснете бутон EXIT, докато менюто се затвори.
4. За да промените настройката Auto Shift Speed Setting, натиснете двукратно бутон MENU.
Изберете My Vessel > Auto Shift Speed.
Turn on Auto Zoom (Включване на Auto Zoom)
Функцията Auto Zoom фокусира изображението върху текущия сегмент от маршрута, докато по
него се осъществява навигация. С увеличаване на скоростта на плавателния съд скоростта на
преместване на картата също се увеличава. Ако натиснете бутоните ZOOM, за да видите повече
или по-малко от изображението, Auto Zoom ще остане в режим на пауза.
Забележка: Настройката Auto Zoom не се прилага към триизмерните изображения 3D Views.

1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Navigation.
4. Изберете Auto-Zoom. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я включите.

Select Map Data (Избор на картови данни)
Когато карта Navionics chart или C-MAP by Jeppesen chart бъде инсталирана и избрана като картов
източник, вие можете да настройвате да бъдат видими или неведими помощните данни за
навигация, икони за обозначение на морски и сухоземни обекти. Опцията на менюто за дълбочина
(Depth menu option) ви позволява да разглеждате оцветяването на картата, в зависимост от
зададената дълбочина.
Забележка: C-MAP by Jeppesen или Navionics трябва да бъде избран като картов източник, за
да се активира тази функция. Опциите на менюто ще се променят според избрания картов
източник.
1.При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата или
натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Options.
3. Изберете Map Data.
4. Използвайте сензорния екран или джойстика, за да изберете меню и да промените настройките.
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CHANGE THE CHART VIEW OVERLAYS (ПРОМЯНА НА ПОДЛОЖКИТЕ НА КАРТОВОТО
ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Използвайте менюто Overlays, за да показвате или скривате информация от изображението. При
картово изображение Chart View, вие можете да показвате или скривате символа лодка,
навигационните данни (ориентири, маршрути, пътища), подложките с данни, целите AIS и MARPA
и окръжностите за обхват. Наличните меню опции се определят от прикачените аксесоари към
мрежата на командната глава на уреда. Също за повече информация за подложките (Overlays)
можете да видите Views.
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Options.
3. Изберете Overlays.
4. Използвайте сензорния екран или джойстика, за да изберете меню и да промените настройка.
(поставена отметка = видим, без отметка = скрит).

CHART AND RADAR (КАРТА И РАДАР)
Ако има радар, свързан към мрежата на командната глава, радарните данни могат да се показват
върху картовото изображение Chart View. За да регулирате меню настройките за радара, вижте за
повече информация Radar Overview.
Display Radar on the Chart View (Показване на радар в картовото изображение)
1. Start Radar Transmission: Натиснете еднократно бутон POWER. Изберете Radar Transmit и го
включете.
2. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата
или натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Radar.
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4. Изберете Radar Overlay. Докоснете бутона on/off или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.
Забележка: Вие също можете да показвате Range Rings и MARPA цели в картовото
изображение Chart View. Виж за повече информация в този раздел Change the Chart View
Overlays.

CHANGE THE CHART MODE (ПРОМЯНА НА КАРТОВИЯ РЕЖИМ)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да превключите картовото изображение Chart View от
режим 2D на 3D. C-MAP by Jeppesen също така ви позволява за изберете Perspective.
Забележка: C-MAP by Jeppesen или Navionics трябва да бъде избран като картов източник, за
да се активира тази функция.
Change the Chart Mode (Промяна на картовия режим)
Сензорен екран
1. С два пръста чукнете двукратно върху екрана.
ИЛИ
1. Докоснете Chart в статус лентата.
2. Изберете Chart Mode.
3. Изберете опция от менюто.
Клавиатура
1. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Chart Mode.
3. Изберете опция от менюто.
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Забележка: Опциите на менюто също са налични в статус лентата. Виж илюстрацията
Switching to Perspective Mode.
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INTRODUCTION TO NAVIGATION (ВЪВЕДЕНИЕ В НАВИГАЦИЯ)
Командната глава на вашия уред Humminbird ви позволява да маркирате ориентири, да създавате
маршрут и да стартирате навигация. Ориентирите, маршрутите и пътищата могат да бъдат
управлявани върху екрана, така че да запаметявате вашите предпочитания, да редактирате имена
и лесно да се връщате към предпочитаните от вас дестинации.
Има много начини за стартиране на навигация или за редактиране на навигационни данни
посредством командната глава на вашия уред Humminbird. Инструкциите в този раздел разглеждат
навигационните функции при картовото изображение Chart View. За да използвате навигационните
функции от инструмента Nav Data tool, вижте Manage your Navigation Data.
Забележка: за да стартирате навигация от командната глава към вашия автопилот, вижте
раздела autopilot в това ръководство.
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NAVIGATION MENU OVERVIEW (ПРЕГЛЕД НА МЕНЮ НАВИГАЦИЯ)
Cross Touch ви позволява достъп до навигационните функции от сензорния екран или от
клавиатурата. Navigation X-Press Menu се отваря посредством сензорния екран. Същите менюта се
показват чрез натискане на бутон MARK, бутон GO TO и бутон ENTER. Менюто на курсора също се
показва чрез използване на сензорния екран.
Този раздел е преглед на наличните за навигация менюта. Наличните меню опции се определят от
режима на навигация. За да приложите тези функции вижте Waypoints, Routes, Tracks и Search.

Navigation X-Press Menu
Navigation X-Press Menu ви позволява да отваряте следните навигационни менюта: Mark, Go To и
Info. Navigation X-Press Menu може да се отваря също в изображения Radar View и Sonar View,
когато е активирана навигация.
Отваряне на Navigation X-Press Menu
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата.
2. Изберете Mark, Go To или Info.
3. Изберете действие от подменюто. Например, за да маркирате ориентир, изберете Mark >
Waypoint.
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Mark Menu
Mark menu маркира ориентир в избраната локация. Вие също така
можете да създадете запаметен маршрут или да маркирате
положението на плавателния съд. Вижте Waypoints и Routes за повече
информация относно това меню.
Отваряне на Mark Menu
1. Натиснете бутон MARK.
ИЛИ
Изберете Mark от Navigation X-Press Menu.

Go To Menu
Go To menu стартира навигация към избрания от вас обект. Вижте
Routes за повече информация относно това меню.
Отваряне на Go To Menu
1. Натиснете бутон GO TO.
ИЛИ
Изберете Go To от Navigation X-Press Menu.
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Когато менюто Go To е отворено по време на навигация, ще бъдат достъпни допълнителни
меню опции, включващи следните:

Info Menu
Използвайте менюто Info, за да стартирате близко търсене. Вие също
можете от това меню да зададете координатна мрежа. Ако използвате
Humminbird като картов източник можете да търсите информация за
водоеми/езера. Navionics и C-MAP by Jeppesen също притежават
допълнителни опции за търсене.
Ако имате прикачен Radar и AIS, използвайте това меню, за да търсите
цели (Виж Radar Overview, AIS and MARPA).
Отваряне на Info Menu
1. Натиснете бутон ENTER.
ИЛИ
Изберете Info от Navigation X-Press Menu.
Забележка: ако изберете ориентир, маршрут или път с курсора и след
това натиснете бутон ENTER, ще се покаже менюто Info за избрания
елемент.

71

Cursor Menu
Cursor menu ви дава възможност да използвате по още един начин сензорния екран и да
маркирате ориентир, да създавате маршрут или да стартирате търсене. Cursor menu е налично
само при следните изображения 2D Chart View, Sonar Views и Radar View.
Отваряне на Cursor menu
1. Натиснете и задръжте позиция върху картовото изображение Chart View.
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WAYPOINTS (ОРИЕНТИРИ)

Ориентирите са запаметени мостоположения с географски координати (географска
ширина/географска дължина). Те отбелязват местоположение, представляващо интерес, като
например ваша любима област за риболов, структра или маркерна шамандура. Командната глава
запаметява позицията и ви позволява да редактирате името на ориентира, иконата и др. (виж
Manage your Navigation Data). Вие можете да запаметите 5000 ориентира в командната глава на
уреда.

73

Маркиране на ориентири
Cross Touch ви позволява да маркирате ориентири, като използвате сензорния екран или
клавиатурата. Ориентирите могат да бъдат отбелязани в местоположението на плавателния съд
или в местоположението на курсора. За да редактирате ориентир, вижте Edit a Waypoint in the
Chart View or Manage your Navigation Data. За да се показват ориентирите върху картата така, както
са отбелязани, вижте Change the Chart View Overlays.

Маркиране на ориентир в местоположението на плавателния съд
Сензорен екран
1. Докоснете Chart в статус лентата.
2. Изберете Mark.
3. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Натиснете двукратно бутон MARK.

Маркиране на ориентир в местоположението на курсора
Сензорен екран
1. Натиснете и задръжте позиция върху картовото изображение Chart View.
2. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора в желаната позиция върху картата.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
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Mark + Edit Waypoints (on the go) (Маркиране + Редактиране на ориентири (в движение))
Ако настроите режим Mark Mode на опция Mark + Edit, вие ще можете да редактирате ориентир
незабавно щом го маркирате в картовото изображение Chart View. Виж за повече информация
Manage your Navigation Data.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инстумента Nav Data tool.
3. От Options, изберете Waypoints.
4. Изберете Mark Mode > Mark + Edit.
5. Затворете Nav Data tool и заредете на екрана картово изображение Chart View.
Когато маркирате ориентир, менюто Waypoint Info ще се показва, така че да можете да
редактирате ориентира.

Mark Favorite Waypoints (on the go) (Маркиране на предпочитани ориентири (в движение))
Ако настроите режим Mark Mode на опция Mark Favorites, вие ще можете да редактирате
незабавно ориентир, използвайки вашите настройки Favorites. Ориентирите ще бъдат запаметени
към посочената от вас група. Виж за повече информация Manage your Navigation Data.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмента Nav Data.
3. От Options, изберете Waypoints.
4. Изберете Mark Mode > Mark Favorites.
5. Изберете символа Back, за да се върнете в предходното меню.
6. Изберете Favorite Settings, и настройте вашите предпочитани символи, цветове, група и т.н.
7. Затворете Nav Data tool, заредете на екрана картово изображение Chart View.
Когато маркирате ориентир, ще се покажат менютата Favorites, така че да можете да редактирате
ориентира, като използвате зададените от вас опции в настройките Favorite Settings.
Move a Waypoint in the Chart View (Преместване на ориентир в картовото изображение)
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към ориентир варху картата.
2. Натиснете бутон ENTER.
3. Изберете Move.
4. Менюто ще се затвори. Използвайте джойстика, за да преместите ориентира в ново
местоположение.
5. Натиснете бутон ENTER, за да потвърдите новото местоположение.
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Edit a Waypoint in the Chart View (Редактиране на ориентир в картовото изображение)
1. Докоснете символа ориентир, за да го изберете. Докоснете името на ориентира.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към символ ориентир. Натиснете бутон ENTER.
2. Използвайте менюто Waypoint Info menu, за да редактирате името на ориентира, символ, цвят и
пр. (виж за повече информация see Manage your Navigation Data).
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.

Create a Depth Marker (Създаване на дълбочинен маркер)
За да запаметите информация за дълбочина с ориентир, маркирайте ориентира в
местоположението на плавателния съд. Ако ориентирът е маркиран в местоположението на
курсора, инфармацията за дълбочина няма да бъде налична, но вие можете ръчно да въведете
дълбочина. Когато Depth Marker (маркер на дълбочина) е включен, символът Depth Marker се
показва върху картовото изображение Chart View.
1. Докоснете Chart в статус лентата. Изберете Mark > Waypoint.
ИЛИ
Натиснете двукратно бутон MARK.
2. Изберете символа Waypoint върху картовото изображение Chart View.
3. Натиснете бутон ENTER.
4. Изберете Depth Marker. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
За да промените дълбочинен маркер отново в символ ориентир, изключете Depth Marker.
Забележка: Ако ориентирът е бил маркиран в местоположението на курсора, изберете Full
Info > Edit Depth. Използвайте сензорната клавиатура на екрана, за да въведете дълбочина. Ако
включите Depth Marker, въведената от вас дълбочина ще се покаже.
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Set the Waypoint Radius and Avoidance (Задаване на радиус на ориентир и избягване)
Около избран ориентир може да бъде зададен радиус. Ако изберете Avoidance, радиусът ще бъде
подчертан около ориентира. За да се активира сигнализация, когато радиусът за избягване на
ориентир е бил пресечен, включете Waypoint Avoidance Alarm (виж Navigation Alarms
Overview).
1. Докоснете символа ориентир, за да го изберете. Докоснете името Waypoint Name (име на
ориентира).
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към символ ориентир. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Full Info.
3. Изберете Radius и го включете.
Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата се клавиатура, за да регулирате
настройката на радиуса.
4. За да настроите ориентира да бъде избягван, изберете Avoidance. Докоснете полето за отметка
или натиснете бутон ENTER, за да добавите към него отметка.
5. Optional (по желание): За да се активира сигнализация след пресичане на радиуса, включете
Waypoint Avoidance в менюто Navigation Alarms menu.
(Home > Alarms > Navigation > Waypoint Avoidance > On)
Display/Hide a Trolling Grid (Показване/Скриване на координатна мрежа)
Trolling Grid прилага координатна мрежа към картовото изображение Chart View, която може да се
използва като пътеводител при тролинг около определено място. Координатната мрежа може да
бъде приложена към всяка позиция върху картата.
1. Докоснете позиция върху картовото изображение Chart View.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към позиция върху картовото изображение
Chart View.
2. Докоснете Chart в статус лентата, или натиснете бутон ENTER.
3. Изберете Trolling Grid.
4.Използвайте опциите на менюто, за да зададете размера на мрежата и ротацията.
Показване на мрежата: Изберете Set Grid.
Премахване на мрежата: Изберете Remove Grid.
Delete a Waypoint in the Chart View (Изтриване на ориентир в картовото изображение)
1. Докоснете символа ориентир, за да го изберете. Докоснете името на ориентира Waypoint Name.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към символ ориентир. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Delete.
ROUTES (МАРШРУТИ)
Routes (маршрути) свързват две или повече точки, за да създадат път за навигация.
Маршрутът представлява вашата планирана навигация и показва най-краткия път от
всяка точка с информация до следващата. Разстоянието между отделните точки от
маршрута се нарича етап от маршрута. Вие можете да запаметите 50 маршрута в
командната глава на уреда.
Route Points представляват запаметени местоположения с координати (гео. ширина/гео.
дължина), които се свързват, за да образуват маршрут за навигация.
Route Start Point (Стартова точка от маршрут)
Route End Point (Крайна точка от маршрут)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вие винаги трябва да сте информиран за заобикалящата ви среда и да
внимавате за поява на потенциални препятствия.
Quick Route Navigation (Бърза навигация по маршрут)
Quick Route ви позволява да свързвате маршрутни точки и ориентири и незабавно да стартирате
навигация. Quick Route може да бъде стартиран от бутона GO TO или от сензорния екран. Quick
Routes могат да бъдат запаметявани или премахвани. За да създадете запаметен маршрут, вижте
Create a Saved Route or Manage your Navigation Data.
Start Quick Route Navigation (Стартиране на бърза навигация по маршрут)
Сензорен екран
1. Докоснете Chart в статус лентата.
2. Изберете Go To.
3. Изберете Quick Route.
4. Докоснете картата в месоположенията, които желаете да маркирате като маршрутни точки.
Undo Last Route Point (Отмяна на последна точка от маршрут): Докоснете иконата Back (връщане
назад).
Cancel Route Creation (Отмяна на създаване на маршрут): Докоснете иконата X.
5. За да стартирате навигация, докоснете полето за отметка в статус лентата.
Клавиатура
1. Натиснете бутон GO TO.
2. Изберете Quick Route.
3. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към местоположение или ориентир.
Натиснете джойстика, за да маркирате първата точка от маршрута.
4. Повторете стъпка 3, за да свържите повече от една маршрутна точка.
Undo Last Route Point (Отмяна на последна точка от маршрут): Натиснете еднократно бутон EXIT.
Cancel Route Creation (Отмяна на създаване на маршрут): Натиснете и задръжте бутон EXIT.
5. За да стартирате навигация, натиснете бутон ENTER.
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Change Route Order During Navigation (Промяна на посоката/реда на маршрута по време на
навигация)
1. По време на навигация докоснете Chart в статус лентата. Изберете Go To.
ИЛИ
Натиснете бутон GO TO.
2. Изберете едно от следните меню опции:
Restart Course (рестартиране на курс): Пренастройва навигацията да стартира от текущото
местоположение на плавателния съд до следващата точка от маршрута.
Next Point (следваща точка): Прескача до следващата точка от маршрута.
Reverse Route (обратен маршрут): Обръща маршрута, по който се осъществява навигация.
Навигацията ще стартира от местоположението на плавателния съд и ще продължи в обратен ред
по маршрута.
Cancel Quick Route Navigation (Отмяна на бърза навигация по маршрут)
1. По време на навигация докоснете Chart в статус лентата. Изберете Go To.
ИЛИ
Натиснете бутон Go To.
2. Изберете Cancel Navigation.
3. Изберете Save Route (запаметяване на маршрут) или Discard Route (изоставяне на маршрут).
Start Navigation to a Saved Waypoint or Route (Стартиране на навигация към запаметен
ориентир или маршрут)
Използвайте курсора, за да изберете запаметен ориентир или маршрутна точка от картовото
изображение Chart View и вие можете да стартирате навигация към него. Ако изберете маршрутна
точка, вие също можете да изберете и посока/ред на навигация за избрания маршрут.

Start Navigation
Сензорен екран
1. Докоснете символ ориентир или маршрутна точка.
2. Докоснете Chart в статус лентата.
3. Изберете Go To.
4. Изберете Go To: Route или Go To: Point.
Cancel Navigation (отмяна на навигация): Докоснете Chart в статус лентата. Изберете
Go To > Cancel Navigation.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към ориентир или маршрутна точка.
2. Натиснете бутон GO TO.
3. Изберете Go To: Route или Go To: Point.
Cancel Navigation (отмяна на навигация): Натиснете бутон GO TO. Изберете Cancel
Navigation.
Program a Position and Start Navigation (Програмиране на местоположение и стартиране на
навигация)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да въведете координати на местоположение
(гео.ширина/гео.дължина) и да стартирате навигация към него.
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Start Navigation to a Latitude/Longitude Position (Стартиране на навигация към
местоположение с гео. координати)
1. Докоснете Chart в статус лентата. Изберете Go To.
ИЛИ
Натиснете бутон GO TO.
2. Изберете Lat/Long.
3. Използвайте сензорната клавиатура на екрана, за да въведете позиция.
4. Изберете Go To.
Cancel Navigation (отмяна на навигация): Натиснете бутон GO TO. Изберете Cancel Navigation.

Start Auto-Route Navigation (International Models Only) (Стартиране на автоматична
маршрутна навигация)
Auto-Route изчислява маршрут, който избягва сухоземни области и потенциални препятствия,
основавайки се на наличните картови данни. Етапите/сегментите от маршрута ще бъдат
подчертани, като зелен цвят означава безопасен етап, жълт цвят предупреждава за внимание, а
червен цвят обозначава опасен етап от маршрута. Ако C-MAP by Jeppesen бъде избран като
картов източник, предварително включете Respect Safe Depth (спазване на безопасна дълбочина).
Забележка: Параметрите за safe depth, safe beam, and safe height (безопасна дълбочина, ширина,
дължина) се регулират, когато командната глава се настройва за първи път. Изберете Home screen
> Settings > My Vessel > Vessel Dimensions, за да прегледате настройките.
Забележка: За да се активира тази функция Navionics или C-MAP by Jeppesen трябва да бъде
избран като картов източник.
Turn on Respect Safe Depth (C-MAP by Jeppesen only) (Включване на функция за поддържане
на безопасна дълбочина) (само със C-MAP by Jeppesen)
Ако C-MAP by Jeppesen бъде избран като картов източник, включете Respect Safe Depth. Когато
Respect Safe Depth е включен, Auto-Route се изчислява посредством данните safe depth (безопасна
дълбочина), safe beam (безопасна ширина на плавателния съд), and safe height (безопасна
височина на плавателния съд). Котаго функцията Respect Safe Depth (спазване на безопасна
дълбочина) е иключена, Auto-Route (автоматичен маршрут) евентуално може да бъде планиран да
пресече водна повърхност, която обаче да е твърде плитка за плаване и навигация.
1 Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Navigation > Respect Safe Depth. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER,
за да включите Respect Safe Depth.
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Start Auto-Route Navigation (Стартиране на автоматична навигация по маршрут)
Сензорен екран
1. Докоснете върху картата крайната точка на направление.
2. Докоснете Chart в статус лентата.
3. Изберете Go To.
4. Изберете Auto-Route.
Cancel Navigation (отмяна на навигация): Докоснете Chart в статус лентата. Изберете
Go To > Cancel Navigation.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора върху желана крайна точка на направление,
разположена върху картата.
2. Натиснете бутон GO TO.
3. Изберете Auto-Route.
Cancel Navigation (отмяна на навигация): Натиснете бутон GO TO key. Изберете Cancel
Navigation.
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Create a Saved Route (Създаване на запаметен маршрут)
Инструкциите в този раздел ви позволяват да създадете маршрут в картовото изображение Chart
View и да го запаметите за последваща навигация по него. Стъпките са сходни на тези за
създаване на Quick Route (бърз маршрут), но за стартиране използвате менюто Mark.
Save Location (място на запаметяване): Маршрутът се запаметява в инструмента Nav Data tool.
Navigation: За да стартирате навигация по маршрута, вижте Start Navigation to a Saved Waypoint or
Route.
Overlay (подложка): За да визуализирате запаметени маршрути върху картовото изображение
Chart View, натиснете еднократно бутон MENU.
Изберете Chart Options > Overlays > Nav Data > Routes (Saved).
Create a Saved Route (Създаване на запаметен маршрут)
Сензорен екран
1. Докоснете Chart в статус лентата.
2. Изберете Mark.
3. Изберете Route.
4. Докоснете екрана в местата, където желаете да маркирате маршрутна точка.
Undo Last Route Point (отмяна на последно зададена маршрутна точка): Докоснете символа Back.
Cancel Route Creation (отмяна на създаване на маршрут): Докоснете символа X.
5. За да запаметите маршрута, докоснете полето за отметка в статус лентата.
Клавиатура
1. Натиснете бутон MARK.
2. Изберете Route.
3. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към желана позиция или ориентир.
Натиснете джойстика, за да маркирате началната маршрутна точка.
4. Повторете стъпка 3, за да свържите повече от една маршрутна точка.
Undo Last Route Point (отмяна на последно зададена маршрутна точка): Натиснете еднократно
бутон EXIT.
Cancel Route Creation (отмяна на създаване на маршрут): Натиснете и задръжте бутон EXIT.
5. За да запаметите маршрута натиснете бутон ENTER.
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Edit a Route in the Chart View (Редактиране на маршрут в картовото изображение)
1. Докоснете маршрута, за да го изберете. Докоснете името на маршрута.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към маршрут върху картата. Натиснете бутон
ENTER.
2.Използвайте менюто Route Info, за да редактирате името на маршрута, цвета и др. (виж за
повече информация Manage your Navigation Data).
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Add or Delete Points in a Route (Добавяне или изтриване на точки в маршрута)
1. Докоснете маршрута, за да го изберете. Докоснете името на маршрута.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към маршрут върху картата. Натиснете бутон
ENTER.
2. Изберете Add Point (добавяне на точка), Extend Route (удължаване на маршрут) или Delete Point
(изтриване на точка).
Delete a Route in the Chart View (Изтриване на маршрут в картовото изображение)
1.Докоснете маршрута, за да го изберете. Докоснете името на маршрута.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към маршрут върху картата. Натиснете бутон
ENTER.
2. Изберете Delete Route (изтриване на маршрут).

84

SEARCH (ТЪРСЕНЕ)
Има множество начини за претърсване на областта за пристанища, услуги, станции за
приливи/отливи, станции за течението и други точки, представляващи интерес. Вие също така
можете да търсите най-близките ориентири, маршрути и пътища. В много случаи можете да
използвате също и менюто Go To, за да стартирате навигация към избран от вас елемент. Опциите
за търсене и разстоянието в областта на търсене се определят от избрания източник карта.
Search by Vessel Position (Търсене по местоположение на плавателния съд)
Ако е избран като картов източник Navionics или C-MAP by Jeppesen, можете да зададете търсене,
въз основа на местоположението на плавателния съд.
1. Докоснете Chart в статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Info.
3. Изберете елемент от показания списък. Докоснете елемента или натиснете бутон ENTER, за да
видите повече информация, ако има налична такава.
4. За да стартирате навигация към избрания от вас елемент, натиснете бутон GO TO.
Search by Cursor Position (Търсене по местоположение на курсора)
Ако е избран като картов източник Navionics или C-MAP by Jeppesen, можете да зададете търсене,
въз основа на местоположението на курсора.
1. Натиснете и задръжте местоположение върху картовото изображение Chart View.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към позиция върху картовото изображение
Chart View. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Info.
3. Изберете елемент от показания списък. Докоснете елемента или натиснете бутон ENTER, за да
видите повече информация, ако има налична такава.
4. За да стартирате навигация към избрания от вас елемент, натиснете бутон GO TO.
Search for a Lake (Търсене на езеро)
Ако Humminbird е избран като картов източник, можете да търсите езера в околността.
1. Докоснете Chart в статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. За да търсите по област, изберете Lake List (списък езера).
За да търсите по име, изберете Lake Name (име на езеро). Използвайте сензорната клавиатура на
екрана, за да въведете име.
3. Изберете елемент от показания списък. Докоснете елемента или натиснете бутон ENTER, за да
видите повече информация, ако има налична такава.
Find the Nearest Navigation Data (Откириване на най-близките навигационни данни)
Използвайте Find Nearest menu, за да търсите за най-близо разположени ориентири, маршрути и
пътища.
1. Докоснете Chart в статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Find Nearest.
3. Изберете Waypoints, Routes, или Tracks.
4. Изберете елемент от показания списък. Докоснете елемента или натиснете бутон ENTER, за да
видите повече информация, ако има налична такава.
5. За да стартирате навигация към избрания от вас елемент, натиснете бутон GO TO.
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TRACKS (ПЪТИЩА)
Пътят е набор от пътни точки, който съдържа подробната история за местоположенията
на плавателния съд в рамките на зададени интервали. Current Track показва историята на
местоположенията от момента на включване на командната глава на уреда. Record Track
трябва да бъде включен, за да се активира тази функция (виж Record a Track). По всяко
време можете да изтриете или запаметите Current Track (текущия път). За да промените
интервала за маркиране на точки от пътя е нужно да редактирате запаметените пътища и да
създадете настройки за пътища, виж Manage your Navigation Data. Можете да запаметите в
командната глава на уреда 50 пътя (всеки с 20000 точки).
Start Point
End Point
Set up Tracks (Настройка на пътища)
Командната глава на вашия уред е настроена да записва пътища и да ги показва в изображението.
Използвайте инструкциите в този раздел, ако сте променили предварително зададените заводски
настройки на командната глава.
Record a Track (Запис на път)
Когато Record Track е включен, командната глава на уреда ще запамети текущия път. Ако Record
Track е изключен, пътят няма да бъде записан или запаметен.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмента Nav Data tool.
3. От Options, изберете Tracks.
4. Изберете Record Track. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Auto-Save (Автоматично запаметяване)
Когато Auto-Save е включен, командната глава ще запаметява текущия път при всяко изключване
на комнадната глава на уреда и ще се стартира нов път след включване отново на комнадната
глава.
Когато Auto-Save е изключен, текущият път ще бъде продължен, докато го запаметите. Виж Tracks:
Save the Current Track.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Nav Data tool.
3. От Options, изберете Tracks.
4. Изберете Auto Save. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Display Tracks on the Chart View (Показване на пътища върху картовото изображение)
Можете да задавате да се показват на екрана в картовото изображение Chart View запаметени
пътища или активни пътища.
1. При активирано на екрана картово изображение Chart View, докоснете Chart в статус лентата.
ИЛИ
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Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Chart Options.
3. Изберете Overlays > Nav Data.
4. Добавете отметка към Tracks (Active) или Tracks (Saved), за да ги настроите да бъдат видими в
картовото изображение Chart View.
Забележка: За да настроите отделен път да бъде видим или скрит, вижте Manage your
Navigation Data: Edit a Saved Track.
Save the Current Track (Запаметяване на текущия път)
Използвайте следните инструкции, за да запаметите текущия път и да стартирате нов път.
1. Докоснете начална пътна точка или крайна пътна точка. Докоснете Track Name (име на път).
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към начална пътна точка или крайна пътна
точка. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Save Track.
Забележка: Можете също така да стартирате нов път от инструмента Nav Data tool. Виж
Manage your Navigation Data: Manage Tracks.

Clear the Current Track (Премахване на текущия път)
Използвайте следните инструкции, за да изтриете текущия път и да стартирате нов път от
текущото местоположение на плавателния съд.
1. Докоснете начална пътна точка или крайна пътна точка. Докоснете Track Name.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към начална пътна точка или крайна пътна
точка. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Clear Track.
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Edit a Track in the Chart View (Редактиране на път в картовото изображение)
1. Докоснете начална пътна точка или крайна пътна точка. Докоснете Track Name.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към начална пътна точка или крайна пътна
точка. Натиснете бутон ENTER.
2. Редактирайте името на пътя, стила, цвета и др. от Track Info menu.
3. Close (затваряне): Натиснете бутон EXIT.
Забележка: За да промените предварително зададения изглед на новите пътища или да
промените Track point Interval (интервал на маркиране на пътни точки), вижте Manage your
Navigation Data: Manage Tracks.
Delete a Saved Track (Изтриване на запаметен път)
Когато изтривате запаметен път, той бива трайно изтрит от командната глава.
1. Докоснете начална пътна точка или крайна пътна точка. Докоснете Track Name.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към начална пътна точка или крайна пътна
точка. Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете Delete Track.
MANAGE YOUR NAVIGATION DATA (УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ НАВИГАЦИОННИ ДАННИ)
Използвайте Nav Data tool, за да управлявате запаметените от вас ориентири, маршрути, пътища и
групи. Можете да редактирате вашите запаметени навигационни данни и да стартирате навигация
от този инструмент.
Open the Nav Data Tool (Отваряне на Nav Data Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Nav Data tool.
Sort Lists (Списъци на сортиране)
1. В лентата за сортиране, докоснете име на колона или преместете джойстика и го натиснете
върху име на колона. Първото докосване/натискане на джойстика ще зададе сортиране на
елементите в колоната във възходящ ред или от A към Z. Второто докосване/натискане на
джойстика ще зададе сортиране на елементите в колоната в низходящ ред или от Z към A.
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Manage Waypoints (Управление на ориентири)
Edit a Waypoint (Редактиране на ориентир)
1. От Lists, изберете Waypoints.
2. Натиснете и задръжте върху ориентир. Изберете Info.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете ориентир. Натиснете бутон ENTER.
3. Редактирайте ориентира, като използвате опциите в менюто Waypoint Info menu. За да видите
пълния списък с опции, изберете Full Info.

Change the Mark Mode for New Waypoints (Промяна на режим Mark за нови ориентири)
Когато маркирате ориентир командната глава задава азбучно-числово наименование, което може
да бъде редактирано от Nav Data tool. Използвайте тези инструкции, за да промените начина по
който командната глава маркира ориентир, като ви позволява да маркирате и редактирате
ориентири в движение или да маркирате ориентири и да ги редактирате с вашите найпредпочитани настройки.
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1. От Options, изберете Waypoints.
2. Изберете Mark Mode.

Change Default Settings for New Waypoints (Промяна на предварително зададените настройки
за нови ориентири)
Всеки път, когато маркирате нов ориентир, командната глава ще ползва предварително
зададените настройки, за да запамети ориентира.
1. От Options, изберете Waypoints.
2. Изберете Default Settings. Можете да променяте предварително зададените настройки за
символа, цвета и др. Виж за подробности таблицата Editing Options for Saved Waypoints or Default
Settings for details.
Create Favorite Settings (Създаване на предпочитани настройки)
Ако сте избрали Mark Favorites като Mark Mode (режим на маркиране) за ориентири, използвайте
инструкциите в този раздел, за да настроите предварително вашия предпочитан символ,
дълбочинен маркер, група по подразбиране и дали ориентирът да бъде видим или скрит. Когато
маркирате ориентир ще се покажат меню опциите от вашите настройки с предпочитания, за да
редактирате ориентира. Вижте също за повече информация Waypoints: Mark Favorite Waypoints (on
the go).
1. От Options, изберете Waypoints.
2. Изберете Favorite Settings. Докоснете елемента или използвайте джойстика, за да изберете.
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Delete a Waypoint (Изтриване на ориентир)
1. От Lists, изберете Waypoints.
2. Докоснете ориентир или използвайте джойстика, за да го изберете.
3. Натиснете бутон ENTER.
4. Изберете Full Info.
5. Изберете Delete.
Navigate to a Selected Waypoint (Навигация до избран ориентир)
1. От Lists, изберете Waypoints.
2. Докоснете ориентир или използвайте джойстика, за да го изберете.
3. Натиснете бутон GO TO.
4. Натиснете отново бутона GO TO, или докоснете Go To върху екрана.
Manage Routes (Управление на маршрути)
Edit a Route ( Редактиране на маршрут)
1. От Lists, изберете Routes.
2. Натиснете и задръжте маршрут. Изберете Info.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете маршрут. Натиснете бутон ENTER.
3. Редактирайте маршрута, като използвате опциите в Route Info menu.
За да видите пълния списък от опции за редактиране на маршрута, изберете Full Info.
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Change Default Settings for New Routes (Промяна на предварително зададените настройки за
нови маршрути)
1. От Options, изберете Routes.
2. Изберете Default Settings.
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Add Points, Remove Points, and Edit Route Order (Добавяне на точки, премахване на точки и
редактиране на реда в маршрута)
1. От Lists, изберете Routes.
2. Натиснете и задръжте маршрут. Изберете Info.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете маршрут. Натиснете бутон ENTER.
3. Изберете Full Info.
4. Изберете Extend Route.
5. За да удължите маршрута от последната маршрутна точка, изберете From Finish. За да
удължите маршрута от първата маршрутна точка, изберете From Start.
Navigate a Selected Route (Навигация по избран маршрут)
1. От Lists, изберете Routes.
2. Докоснете маршрут или използвайте джойстика, за да го изберете.
3. Натиснете бутон GO TO.
4. Натиснете отново бутон GO TO, или докоснете Go To върху екрана.
Delete a Route (Изтриване на маршрут)
1. От Lists, изберете Routes.
2. Натиснете и задръжте маршрут. Изберете Info.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете маршрут. Натиснете бутон ENTER.
3. Изберете Full Info.
4. Изберете Delete Route.
Manage Tracks (Управление на пътища)
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Start a New Track (Стартиране на нов път)
Record Track menu трябва да бъде включено, за да се активира тази функция.
1. От Options, изберете Tracks.
2. Изберете New Track.
Record a Track (Запис на път)
Когато Record Track е включен, командната глава ще запамети текущия път. Ако изключите
командната глава и след това включите командната глава в различно от предходното
местоположение, е възможно в пътя да се появят празни пространства. Ако Record Track е
изключен, пътят няма да се показва в картовото изображение Chart View и пътят няма да бъде
записван или запаметяван.
1. От Options, изберете Tracks.
2. Изберете Record Track. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Auto-Save (Автоматично запаметяване)
Когато Auto-Save е включен, командната глава ще запаметява текущия път при всяко изключване
на комнадната глава на уреда и ще се стартира нов път след включване отвоно на комнадната
глава.
Когато Auto-Save е изключен, текущият път ще бъде продължен, докато го запаметите. Виж Tracks:
Save the Current Track.
1. От Options, изберете Tracks.
2. Изберете Record Track. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Командната глава ще започне да записва текущия път от момента на включване на менюто.

Change Default Settings for New Tracks (Промяна на предварително зададените настройки за
нови пътища)
1. От Options, изберете Tracks.
2. Изберете Default Settings.

Change the Track Point Interval (Промана на интервала за маркилане на пътни точки)
1. От Options, изберете Tracks.
2. Изберете Track Point Interval.
3. Изберете Distance (разстояние) или Time (време).
4. Изберете символа Back от статус лентата, или изберете етикета Tracks от Options, за да се
върнете в Track Options menu.
5. Ако сте избрали Distance в стъпка 3, настройте Distance плъзгача, за да зададете разстоянието
между пътните точки.
Ако сте избрали Time в стъпка 3, изберете Time и отворете менюто. Изберете времевия интервал
между пътните точки.
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Edit a Saved Track (Редактиране на запаметен маршрут)
1. От Lists, изберете Tracks.
2. Натиснете и зъдръжте път. Изберете Info.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете път. Натиснете бутон ENTER.
3. Редактирайте запаметения път, като използвате опциите в Track Info menu.
За да видите пълния списък от опции за редактиране на пътя, изберете Full Info.

Delete a Track (Изтриване на път)
1. От Lists, изберете Tracks.
2. Натиснете и задръжте път.
3. Изберете Delete Track.
Manage Groups (Управление на групи)
Използвайте Groups, за да организирате вашите навигационни данни (ориентири, маршрути и
пътища) в една серия/комплект. Някои риболовци предпочитат да групират своите навигационни
данни по пътуване, вид на рибата, тяло на водоема или време от денонощието.
Default Group: Вашите навигационни данни се запаметяват в директорията My Data, предварително
зададената група за командната глава на вашия уред. Вие можете да създавате нови групи и да
запаметявате нови навигационни данни в тях. Вие също така можете да премествате запаметени
навигационни данни от една в друга група.
Create a New Group (Създаване на нова група)
1. От Options, изберете Groups.
2. Изберете New Group.
3. Използвайте сензорната клавиатура на екрана, за да зададете име на новата група.
4. Изберете Save.
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Set the Default Group (Настройка на предварително зададена група)
Вашите навигационни данни се запаметяват в директорията My Data като група по подразбиране.
Инструкциите в този раздел ви позволяват да запаметите вашите нови навигационни данни в
различна група, така че, когато ориентир, маршрут или път бива запаметен, той ще се запамети в
зададената от вас група. Вие можете да прехвърляте ориентири, маршрути и пътища в различни
групи или да ги съберете в една и съща група.
1. От Options, изберете Waypoints, Routes или Tracks.
2. Изберете Default Settings.
3. Изберете Group.
4. Изберете група от списъка.
За да създадете нова група, изберете New Group.
5. Повторете тези инструкции за всеки тип навигационни данни.
Move Navigation Data to a Group (Преместете навигационните
данни в група)
1. От Lists, изберете Waypoints, Routes или Tracks.
2. Докоснете запаметения обект или използвайте джойстика, за да
го изберете.
3. Натиснете бутон ENTER.
4. Изберете My Data (или текущото име на групата).
5. Изберете група от списъка.
За да създадете нова група, изберете New Group.

Delete All Navigation Data (Изтриване на всички навигационни данни)
Delete All menu ви позволява да изберете категория за навигационни данни и да изтриете всички
обекти в тази категория. Например ако изберете Delete All > Waypoints, всички запаметени
ориентири ще бъдат изтрити. За да изтриете отделни ориентири или други отделни навигационни
елементи, вижте предходните раздели за Manage your Navigation Data.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте тази опция на менюто внимателно!
1. От Options, изберете Delete All.
2. Изберете категория. Следвайте указанията на екрана, за да потвърдите изтриването.
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Import/Export Navigation Data (Импортиране/експортиране на навигационни данни)
Уредите ONIX и ION ви позволяват да експортирате вашите ориентири, маршрути и пътища, така
че да можете да разглеждате данните на персоналния ви компютър. Вие можете също да
импортирате вашите навигационни данни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не носи отговорност при загуба на файлове с данни (ориентири,
маршрути, пътища, групи, снимки, записи и др.), която може да възникне поради пряка или непряка
повреда в хардуера или софтуера на уреда. Важно е периодично да запаметявате вашите
файлове 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.
Виж за подробности вашия Humminbird онлайн акаунт на humminbird.com.
Import Navigation Data (Импортиране на навигационни данни)
Изисквания: Навигационните данни Humminbird запаметени като GPX файл.
1. Инсталирайте SD картата или USB флаш паметта (с навигационни данни) в предния порт на
командната глава.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете инструмента Files tool.
4. От Import, изберете Nav Data.
5. Изберете .GPX file. Навигационните данни ще бъдат импортирани в командната глава.

Export Navigation Data (Експортиране на навигационни данни)
1. Инсталирайте форматирана SD карта или USB флаш памет в предния порт на командната
глава.
2. Натиснете бутон HOME key.
3. Изберете инструмента Files tool.
4. От Export, изберете Nav Data.
5. Изберете място за запаметяване Save Location: Изберете порта, в който SD картата или USB
флаш паметта са инсталирани.
Всички запаметени навигационни данни ще бъдат експортирани в избраната локация.
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AUTOPILOT OVERVIEW (ION ONLY) (ПРЕГЛЕД НА АВТОПИЛОТ (САМО ION))
Humminbird autopilot (SC 110) се свързва със системата на командната глава на уреда ION.
Системата Humminbird autopilot изисква допълнително закупуване. За допълнителни autopilot
продукти и оборудване, посетете humminbird.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отговорност на оператора е да взема предпазливи решения относно
личната безопасност и управлението на плавателния съд. НЕ оставяйте автопилота без
наблюдение, докато той направлява плавателния съд. Внимавайте постоянно за препятствия и
потенциални опасности. Бъдете подготвени да реагирате на променящите се условия и да
поемете ръчен контрол над плавателния съд при необходимост.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ използвайте автопилота в области с плитка вода, препятствия или там,
където се изисква ръчна навигация, особено при следните ситуации:
• при навигация или маневриране в плитчини или опасни дъна,
• при навлизане или излизане от пристанище, акустиране или отплаване
• при плаване с висока скорост
• в области с интензивен трафик, в близост до вълноломи, канали
• или при среща с всякакви потенциални препятствия
Send Navigation Data to the Autopilot (Изпращане на навигационни данни към автопилота)
Когато се стартира маршрут от командната глава, той ще комуникира с автопилота, за да посочи
посоката на завой за достигане до курса. Autopilot Navigation menu трябва да бъде включено, за да
се активира тази функция в командната глава на уреда ION.
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Enable Autopilot Navigation (Активиране на навигация автопилот)
Използвайте следните инструкции, за да активирате Autopilot от командната глава.
1. Виж Installation Information: Configure the Control Head, Set up Autopilot. Autopilot трябва да бъде
правилно настроен/синхронизиран с командната глава, когато бъде инсталиран за първи път.
2. Натиснете бутон PILOT/STANDBY.
3. Изберете Navigation > Autopilot Navigation.
4. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Disable Autopilot Navigation (Деактивиране на навигация автопилот)
Използвайте следните инструкции, за да деактивирате навигация автопилот. Когато Autopilot е
деактивиран, командната глава няма да изпраща данни към автопилота.
1. Натиснете бутон PILOT/STANDBY.
2. Изберете Navigation > Autopilot Navigation.
3. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го изключите.
RADAR OVERVIEW (ПРЕГЛЕД НА РАДАР)
Радарният скенер трябва да бъде свързан към командната глава, за да се активират радарните
функции. Някои от функциите също изискват compass/heading sensor (сензор компас/посока).
Забележка: За да конфигурирате радара след инсталация или ремонт на оборудване, вижте
Configure Radar.
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RADAR ALARMS (РАДАРНИ АЛАРМИ)
Когато е включена аларма, тя ще използва предварително зададените настройки в командната
глава за сигнализилане на тревога, а вие също можете да регулирате настройките, използвани за
задействане на алармата. Ако възнамерявате да проследявате цели с MARPA или AIS, вижте AIS
and MARPA.
Turn on Radar Alarms (Включване на радарни аларми)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms.
3. Изберете Alarms > Targets.
4. От Radar, изберете аларма. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.
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За да се настрои Transmission range (предавателния обхват), вижте Adjust the Transmission Range.
За да се настрои Guard Zone (защитна зона), вижте Set the Guard Zone.
Забележка: Вие също така можете да включите AIS аларми от това меню. Виж за повече
информация AIS and MARPA.

Set the Guard Zone (Настройка на защитна зона)
Ако сте включили алармите Guard Zone в инструмента Alarms, използвайте този раздел, за да
бъде показана Guard Zone и да регулерате настройките, които ще задействат алармата.
Настройките в този раздел са по желание. Вие можете да включите алармите Guard Zone и да
бъде активирана сигнализация, като се използват предварително зададените настройки в
командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Отворете Radar View.
3. Докоснете Radar в статус лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
4. Изберете Guard Zone.
5. Включете Circle или Sector. (Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.)
6. Изберете Adjust Circle или Adjust Sector.
Circle (radius): Използвайте джойстика, за да настроите радиуса. Натиснете бутон ENTER, за да
зададете защитната зона. Превю изображение на защитната зона ще бъде подчертано между
пунктираните линии.
Sector (angular): Използвайте джойстика, за да преместите курсора в желаното местоположение
върху радарното изображение Radar View. Натиснете бутон ENTER, за да изберете първия ъгъл на
защитната зона. Повторете, за да изберете втория ъгъл на защитната зона. Превю изображение на
защитната зона ще бъде подчертано между пунктираните линии.
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7. Изберете Alarm Type.
8. За да се активира сигнализация, когато цел навлезе в защитната зона, изберете Entry Alarm.
За да се активира сигнализация, когато цел излезе от защитната зона, изберете Exit Alarm.
9. Изберете символа Back, за да се върнете в предходното меню.
10. Изберете Alarm Sensitivity, за да настроите чувствителността към цели в защитната зона.
Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете кръговата клавиатура, за да настроите обхвата,
където 1 = ниска чувствителност, а 10 = висока чувствителност.
Turn off the Guard Zone (Изключване на защитната зона)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Отворете Radar View.
3. Докоснете Radar в статус лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
4. Изберете Guard Zone.
5. Изберете Circle и го изключете.
Изберете Sector и го изключете.
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Radar Transmission Settings (Настройки на радарен предавател)
Достъп до менюто Radar Transmit се получава от Power X-Press Menu, Radar X-Press Menu и
настройките на етикет Radar.
Start Transmission (Стартиране на предаване)
1. Power On: Включете източника за захранване на радара (прекъсвач или ключ).
2. Докоснете горния десен ъгъл на статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон POWER.
3. Изберете Radar Transmit и го включете.
Set up Timed Transmission Settings (Задаване на времеви настройки за радарно предаване)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Radar.
4. Изберете Timed Transmit и го включете.
5. Изберете Transmit Time. Задайте времевата продължителност, в рамките на която радарът ще
предава в режим Timed Transmission mode.
6. Изберете символа Back, за да се върнете в предходното меню.
7. Изберете Standby Time. Задайте времевата продължителност, в рамките на която радарът ще
прекъсва между предаванията в режим Timed Transmission mode.
Set the Park Position (Настройка на Park Position)
Използвайте Park Position, за да зададете точката на стопиране за open array scanner, когато е
завършил ротационното сканиране.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Radar.
4. Изберете Park Position. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да промените настройката.
Stop Transmission (Стопиране на радарно предаване)
1. Докоснете горния десен ъгъл на статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон POWER.
2. Изберете Radar Transmit и го изключете.
3. Power Off (изключване): Изключете източника за захранване от прекъсвача или от ключа.
Adjust the Transmission Range (Настройка на предавателния обхват)
Предавателният обхват на скенера може да се настрои от X-Press Menu или чрез натискане на
бутоните +/- ZOOM. Настройката на обхвата се прилага към всички радарни изображения
Radar Views в командната глава. Командната глава ще зададе най-обширната избрана област от
всички радарни изображения Radar Views.
Adjust the Range with the Keypad (Настройте обхвата от клавиатурата)
1. Keypad: Натиснете бутон (+) или бутон (–), за да увеличите или намалите предавателния обхват.
Adjust the Range with the Menu System (Настройте обхвата от системното меню)
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Transmit Range.
3. Изберете обхват от менюто.
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CUSTOMIZE THE RADAR VIEW (АДАПТИРАНЕ НА РАДАРНОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Настройките в този раздел са по желание. Можете да използвате предварително зададените
настройки за радарното изображение Radar View, или да го адаптирате според вашите
предпочитания. Виж за повече информация Views.
OPEN THE RADAR PREFERENCES MENU (ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮ РАДАРНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ)
Предпочитанията ви позволяват да настроите ориентацията на радарното изображение,
изместването на плавателния съд и показваните цветове. За повече информация относно
предпочитания на изображение вижте Views.
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Radar Options.
3. Изберете Preferences.
Set the Chart Orientation (Настройка на ориентация карта)
Използвайте менюто Preferences, за да промените ориентацията на картата. Вие можете също да
изберете менюто ориентация от статус лентата.
1. От Preferences menu, изберете Orientation.
2. Изберете ориентация, която да приложите към картата.
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3. Close (затваряне): Натискайте бутон EXIT, докато се затвори менюто.
4. За да промените Auto Shift Speed Setting (настройката за автоматична промяна на скоростта),
натиснете двукратно бутон MENU. Изберете My Vessel > Auto Shift Speed.

Change Radar Display Colors (Промяна на показваните цветове на радара)
Менюто Radar Colors променя цветовата палитра, използвана за показване на отразените радарни
лъчи. Менюто Background Colors променя цвета на подсветката в радарните изображения Radar
Views.
1. От меню Preferences, изберете Radar Colors или Background Colors.
2. Изберете цветова палитра или цвят на подсветка.
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Radar Colors (радарни цветове): Палитрите в това меню са подредени от най-слаб към най-силен
отразен сигнал, както следва:

CHANGE THE RADAR VIEW OVERLAYS (ПРОМЯНА НА ПОДЛОЖКИТЕ НА РАДАРНИТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ)
Използвайте менюто Overlays, за да покажете или скриете информация върху изображението. При
активирано радарно изображение Radar View, вие можете да показвате или скривате окръжности
на обхват, символи на обхват, окръжността компас, индикатор за посока север и кутия с показания
EBL/VRM. Вие също можете да показвате или скривате данни за плавателния съд, AIS и MARPA
цели, навигационни данни и данните за подложката. Наличните меню опции се определят от
оборудването, свързано към мрежата на командната глава. Вижте също така Views за повече
информация относно Overlays.
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Radar Options.
3. Изберете Overlays.
4. Докоснете менюто или използвайте джойстика, за да изберете елемент и да добавите отметка.
(поставена отметка = видим, без отметка = скрит).
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Display Range Rings (Показване на окръжности на обхват)
1. От меню Overlays, изберете Range Rings.
2. Докоснете менюто, или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка в полето.
Display Vessel Icons (Символи за показване на плавателен съд)
Vessel Overlay ви позволява да показвате символа лодка с друга визуална информация, като
например линията за посока, COG (Course overGround), Rate of Turn и drift limit.
1. От меню Overlays, изберете Vessel.
2. Изберете Show. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
3. Докоснете името на менюто, или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка в полето.
Display AIS and MARPA Targets (Показване на AIS и MARPA цели)
Targets Overlay показва или скрива AIS цели, MARPA цели и Safe Zone. AIS трябва да бъде
свързан, за да се активират върху изображението AIS цели.
Виж за повече информация AIS и MARPA.
1. От меню Overlays, изберете Targets.
2. Изберете Show. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
3. Изберете MARPA и/или AIS, и добавете отметка към всяко поле.
4. За да се показва Safe Zone, докоснете името на менюто, или натиснете бутон ENTER, за да
добавите отметка към полето.
Display Navigation Data (Показване на навигационни данни)
Използвайте Nav Data Overlay, за да се показват в радарното изображение ориентири, маршрути и
пътища. Виж за повече информация Introduction to Navigation.
1. От меню Overlays, изберете Nav Data.
2. Изберете Show. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
3. Докоснете типовете навигационни данни, или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка
към полето.
Display the Data Overlay (Показване на подложката за данни)
Данните с цифрови показания могат да се показват като подложка и тя да се показва в лентата с
данни. За да включите лентата с данни, вижте Views:Display a Data Bar. За повече информация
относно подложките с данни вижте Views.
1. От менюто Overlays, изберете Data Overlay.
2. Изберете Show. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
3.Докоснете името на менюто или използвайте джойстика, за да изберете елемент и добавете
отметка.
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ADJUST RADAR SIGNAL SETTINGS (РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА РАДАРНИЯ СИГНАЛ)
Използвайте настройките в този раздел, за да филтрирате отразените сигнали върху екрана или
да увеличите количеството отразени сигнали, изобразявани върху екрана.
Adjust Gain Settings (Регулиране на Gain настройки)
Използвайте настройката Gain, за да настроите чувствителността на радара. Увеличете gain, за да
виждате повече цели в изображението. Намалете gain, за да понижите задръстването,
предизвиквано от дъжд или сняг.
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Gain.
3. Натиснете и задръжте плъзгача или зъвъртете въртащата клавиатура, за да регулирате
настройката.
Adjust Sea Clutter Settings (Регулиране на Sea Clutter настройки)
Използвайте настройката Sea Clutter, за да намалите задръстването, което може да се появи в
изображението при бурни морски условия.
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Sea Clutter.
3. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
Adjust Rain Clutter Settings (Регулиране на Rain Clutter настройки)
Използвайте настройката Rain Clutter, за да намалите задръстването в изображението,
предизвикано от дъжд или сняг.
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1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Rain Clutter.
3. Натиснете и задръжте плъзгача, или зъвъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
Adjust Interference Rejection (Настройка на отхвърляне на интерференция)
Използвайте настройката Interference Rejection, за да намалите шума или интерференцията от
други предаващи радари в областта.
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Interference Rejection.
3. Изберете настройка от списъка, за да регулирате филтъра.
EBL/VRM
Използвайте EBL (Electronic Bearing Range) и VRM (Variable Range Ring), за да измерите
разстоянието и посоката между независимо кои две цели в радарното изображение Radar View.
EBL и VRM могат да бъдат настроени като комплект, а вие можете да настроите два комплекта.
Маркерът се прикрепва към центъра на плавателния съд. При изместване на местоположението и
посоката на плавателния съд, EBL/VRM също се измества.
Create an EBL/VRM (Създаване на EBL/VRM)
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете EBL/VRM.
3. Изберете EBL/VRM (1) или EBL/VRM (2) и го включете.
4. Изберете Adjust.
5. Използвайте джойстика, за да преместите курсора, докато той се позиционира върху избраната
EBL/VRM пресечна точка.
6. Натиснете бутон ENTER.
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Edit an EBL/VRM (Редактиране на EBL/VRM)
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете EBL/VRM.
3. От EBL/VRM (1) или EBL/VRM (2), изберете Adjust.
4. Използвайте джойстика, за да преместите курсора, докато той се позиционира върху избраната
EBL/VRM пресечна ночка.
5. Натиснете бутон ENTER.
Turn off an EBL/VRM (Изключване на EBL/VRM)
1. При активирано на екрана радарно изображение Radar View, докоснете Radar в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон MENU.
2. Изберете EBL/VRM.
3. Изберете EBL/VRM (1) или EBL/VRM (2) и го изключете.

NAVIGATION IN RADAR VIEW (НАВИГАЦИЯ В РАДАРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Вие можете да маркирате ориентири и да стартирате навигация от радарно изображение Radar
View. Виж за повече функции и информация Introduction to Navigation.
Забележка: За да покажете навигационни данни върху радарно изображение Radar View, вижте
Change the Radar View Overlays: Display Navigation Data.
Mark a Waypoint (Маркиране на ориентир)
Има множество начини за маркиране на ориентир в радарното изображение Radar View.
Основните инструкции са показани тук. Виж за повече функции и информация Introduction to
Navigation.
Mark a Waypoint at the Vessel Position (Маркирайте ориентир в местоположението на
плавателния съд)
Сензорен екран
1. Докоснете Radar в статус лентата.
2. Изберете Mark.
3. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Натиснете двукратно бутон MARK.

110

Mark a Waypoint at the Cursor Position (Маркирайте ориентир в местоположението на
курсора)
Сензорен екран
1. Натиснете и задръжте позиция върху радарното изображение Radar View.
2. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към местоположение върху картата.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
Start Navigation (Стартиране на навигация)
Има разнообразни начини да стартирате навигация в радарното изображение Radar View.
Основните инструкции са показани тук. Виж за повече функции и информация Introduction to
Navigation.
Start Quick Route Navigation (Стартиране на навигация по бърз маршрут)
Сензорен екран
1. Докоснете Radar в статус лентата.
2. Изберете Go To.
3. Изберете Quick Route.
4. Докоснете картата в местата, където желаете да маркирате маршрутна точка.
Undo Last Route Point (премахване на последна маршрутна точка): Докоснете символа Back.
Cancel Route Creation (Отмяна на създаване на маршрут): Докоснете символа X.
5. За да стартирате навигация, докоснете символа за отметка в статус лентата.
Клавиатура
1. Натиснете бутон GO TO.
2. Изберете Quick Route.
3. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към местоположение или ориентир.
Натиснете джойстика, за да маркирате първата маршрутна точка.
4. Повторете стъпка 3, за да свържите повече от една маршрутна точка.
Undo Last Route Point (премахване на последна маршрутна точка): Натиснете еднократно бутон
EXIT.
Cancel Route Creation (Отмяна на създаване на маршрут): Натиснете и задръжте бутон EXIT.
5. За да стартирате навигация, натиснете бутон ENTER.

AIS AND MARPA
AIS и MARPA позволяват на командната глава да показва цели върху картовите и радарните
изображения (Chart and Radar Views). Докато AIS и MARPA споделят много идентични менюта и
функции, някои от изискванията и операциите са различни за всяка функция.
AIS: Целите в рамките на AIS VHF предавателен обхват са показани върху картовите и радарни
изображения. AIS и сензор компас/посока трябва да бъдат свързани към командната глава, за да
се активира тази функция. Командната глава може да проследява до 100 цели едновременно. Ако
от оборудването AIS се получават данни за повече от 100 цели, ще бъдат показани първите 100
цели, най-близо разположени до вашия плавателен съд. Вижте за повече информация AIS.
MARPA: Целите се показват и проследяват върху радарното изображение. Радарен скенер и
сензор компас/посока трябва да бъдат свързани към командната глава, за да се активира MARPA и
командната глава може да проследява до 20 цели едновременно. Виж за повече информация
MARPA.
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AIS AND MARPA ALARMS (АЛАРМИ AIS И MARPA)
Когато бъде включена аларма, от командната глава ще се активира визуална или звукова
сигнализация, която ще посочи, че зададеният праг е бил преминат. Алармата ще използва
предварително зададената настройка на командната глава за предоставяне на сигнализация, а
вие също можете да регулирате настройките на алармите. Алармите за AIS и MARPA също се
влияят от Guard Zone. За да настроите Guard Zone (защитна зона), вижте: Radar Alarms.
Turn on AIS Alarms (Включване на AIS аларми)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms.
3. Изберете Alarms > Targets.
4. От AIS, изберете аларма и я включете. (Докоснете бутон on/off, или натиснете бутон ENTER, за
да я включите.)

Turn on MARPA Alarms (Включване на MARPA аларми)
За да бъде засечена MARPA цел, радарът трябва да предава и отразеният сигнал трябва да бъде
идентифициран като цел. Настройките в този раздел се споделят с Radar.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms.
3. Изберете Alarms > Targets.
4. От Radar, изберете аларма и я включете. (Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон
ENTER,за да я включите.)
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Set the Safe Zone (Настройване на безопасна зона)
Използвайте Safe Zone, за да зададете близостта, до която целите могат да приближават вашия
плавателен съд. Ако цел навлезе в безопасната зона Safe Zone, нейният статус ще се промени на
Dangerous (опасна). Вие можете да настройвате размера на безопасната зона около плавателния
съд в морски мили и време. За да се покаже Safe Zone върху радарното или картовото
изображение (Radar View или Chart View), вижте Display the Safe Zone.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмента Targets tool.
3. Изберете Settings > Safe Zone (Range) или Safe Zone (Time).
Safe Zone (Range) (обхват на безопасна зона): Изберете най-близката точка на приближаване от
страна на друг плавателен съд (основавайки се на CPA [Closest Point of Approach] and
TCPA [Time to Closest Point of Approach]). Количеството се измерва в морски мили, а стойността
определя радиуса на безопасната зона.
Safe Zone (Time) (време до безопасна зона): Изберете най-близката точка на приближаване
измерена във време.
AIS AND MARPA DISPLAY SETTINGS (ЕКРАННИ НАСТРОЙКИ AIS, MARPA)
Display AIS and MARPA Targets (Показване на AIS и MARPA цели)
Използвайте следните инструкции, за да показвате AIS или MARPA цели върху картовото или
радарното изображение.
Забележка: Ако Automatic AIS Tracking е включен, но вие не виждате AIS цели в картовите и
радарни изображения, използвайте инструкциите, за да се уверите, че целите са настроени да
се показват в менюто Overlays.

1. При активирано на екрана радарно или картово изображение (Radar View or Chart View),
докоснете Radar или Chart в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Radar Options или Chart Options.
3. Изберете Overlays.
4. Изберете Targets.
5. Изберете Show и го включете.
6. Изберете MARPA и/или AIS и добавете отметка във всяко поле.

Display the Safe Zone (Показване на безопасната
зона)
Safe Zone се показва в радарното или картовото
изображение, за да посочи обхвата на зоната за
безопасност. Обхватът се подчертава в червено. За
да промените обхвата на безопасната зона, вижте
AIS and MARPA Alarms: Set the Safe Zone.
1. При активирано на екрана радарно или картово
изображение, докоснете Radar или Chart в статус
лентата.
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ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Radar Options или Chart Options.
3. Изберете Overlays.
4. Изберете Targets.
5. Изберете Show и го включете.
6. Изберете Safe Zone и я докоснете, или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка в
полето.
Set Target Display Settings (Задаване на настройки за показване на целите)
При AIS и MARPA, когато бъде идентифицирана цел, тя се показва на екрана със символ,
посочващ нейния статус на безопасност.
Вие можете да зададете предварителни настройки за това как целите да бъдат показвани върху
екрана.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Settings > Target Settings.

AIS OVERVIEW (ПРЕГЛЕД НА AIS)
Когато има свързан AIS към мрежата на командната глава, целите в рамките на предавателния
обхват AIS VHF се показват върху картовите и радарните изображения. За да се активира тази
функция са необходими AIS и сензор компас/посока. AIS проследява едновременно до 100 цели.
AIS също обменя информация с целите, включвайки идентификация на плавателен съд,
местоположение, курс и скорост. Когато дадена цел излиза от предавателния обхват на AIS,
информацията за нея ще бъде изтрита автоматично.
Забележка: В някои случаи може да отсъстват данни за плавателния съд. Информацията,
получавана от други плавателни съдове, се определя от класа на плавателния съд (Class A =
изискуема, Class B = незадължителна), тяхното AIS оборудване и информацията, която
капитаните избират да предадат.
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AIS Broadcast Settings (AIS радиопредавателни настройки)
Вашият AIS също разпространява данни към плавателни съдове в рамките на предавателния
обхват. За да видите вашия опознавателен знак/позивна, клас, тип, местоположение, посока, MMSI
(Maritime Mobile Service Identity) и др. е нужно да отворите диалоговата кутия My AIS Info.
Open the My AIS Info Dialog Box (Отваряне на диалоговата кутия My AIS Info)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете My Vessel.
4. Изберете My AIS Info.

Turn on/off Silent Mode (Включване/изклюлване на Silent Mode)
Ако Silent Mode (тих режим) бъде включен, AIS информацията за вашия плавателен съд няма да се
излъчва към други плавателни съдове. В този случай вашият AIS само приема данни от други
плавателни съдове в областта. Ако Silent Mode бъде изключен, AIS информацията за вашия
плавателен съд ще бъде излъчвана към други плавателни съдове, така че AIS ще приема и ще
предава данни. Режим Silent mode може да бъде включван или изключван от диалоговата кутия My
AIS Info или вие можете да използвате следните инструкции.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Settings > Silent Mode. (предварително зададен = Off)
Забележка: Silent Mode е възможно да не се поддържа от вашето AIS оборудване. Вижте за
повече информация вашето ръководство за инсталация на AIS.
AIS Filter Settings (Настройки на AIS Filter)
Вие също можете да контролирате колко AIS цели са показани върху изображението като
регулирате настройките на филтъра.
Turn on/off Range Filter (Включване/изключване на филтъра за обхват)
Ако Range Filter е включен, целите ще се показват само в границите от вашия плавателен съд до
зададената от вас дистанция. Целите извън този обхват няма да се показват.
Ако Range Filter е изключен, целите ще се показват в пълния обхват на AIS излъчването и
приемането.
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1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Settings > Range Filter. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
включите/изключите.
4. Натиснете и зъдръжте плъзгача, или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
Turn on/off Class B Filter (Включване/изключване на Class B Filter)
Ако Class B Filter е включен, целите Class B няма да бъдат избирани. Ако Class B filter е изключен,
всички налични AIS цели ще бъдат показани.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Settings > Class B Filter. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
включите/изключите.
AIS Targets (AIS цели)
Всяка цел е изобразена като символ/икона, посочващ типа на плавателния съд. Цветът на символа
цел се определя от AIS Target Type, показан в списъка AIS. Типът цел показва своя статус
посредством следните видове форми и цветови детайли.
Например изгледът на Cargo Target (цел товарен кораб) ще се промени в зависимост от
неговия статус и дали той се движи или е на котва, както е показано на следващата
таблица:
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Забележка: Вижте Open the AIS Target List за повече информация относно AIS List and the AIS
Target Key.
Track AIS Targets (Проследяване на AIS цели)
Вие можете да включите проследяване на всички цели. Можете също да изберете отделни цели и
да включите или изключите проследяването за тях.

Turn on Automatic AIS Tracking (Включване на автоматично AIS проследяване)
Когато Automatic AIS Tracking е включен, всички AIS цели се проследяват в рамките на
възможностите на AIS оборудването. Когато Automatic AIS Tracking е изключен, всички AIS цели не
се проследяват, но вие все още можете да проследявате индивидуално цели (виж Track a Selected
Target).
1. От екран Home, изберете Targets tool.
2. Изберете Settings > Automatic AIS Tracking. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER,
за да го включите.
Забележка: Ако Automatic AIS Tracking е включен, но вие не виждате AIS цели върху картовите и
радарни изображения, уверете се, че целите са настроени да се показват в менюто Overlays.
Виж Display AIS and MARPA Targets.

Track a Selected Target (Проследяване на избрана цел)
Ако Automatic AIS Tracking е изключен, можете да изберете цел
и да я проследявате индивидуално. Ако Automatic AIS Tracking е
включен, опцията Track Target (за индивидуално проследяване
на цел) не е налична в системното меню. Виж за повече
информация Turn on Automatic AIS Tracking.
1. От екран Home, изберете Targets tool.
2. От Lists, изберете AIS.
3. Натиснете и задръжте дадена цел или използвайте
джойстика, за да я изберете.
4. Изберете Track Target. Докоснете бутона on/off, или натиснете
бутон ENTER, за да го включите.

Cancel Tracking for a Selected Target (Отмяна на проследяване за избрана цел)
1. От екран Home, изберете Targets tool.
2. От Lists, изберете AIS.
3. Натиснете и задръжте дадена цел, или използвайте джойстика, за да я изберете.
4. Изберете Track Target, и го изключете.
Change all Targets to Inactive (X-Press Menu) (Промяна на всички цели като неактивни)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да отмените проследяването от менюто X-Press Menu.
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете Chart или Radar в
статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете AIS: All Inactive.
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Change all Targets to Inactive (Targets Tool) (Промяна на всички цели като неактивни)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да отмените проследяването от Targets tool.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Cancel All AIS Targets.
Start Navigation to a Selected Target (Стартиране на навигация към избрана цел)
Стартирайте навигация към избрана цел, като използвате следните инструкции. Виж за повече
функции и информация Introduction to Navigation.

Start Navigation to a Selected Target (Стартиране на навигация към избрана цел)
Сензорен екран
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете целта, за да я изберете.
2. Докоснете Radar или Chart в статус лентата и изберете Go To.
3. Изберете Go To Cursor.
Клавиатура
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, използвайте джойстика, за да
преместите курсора към дадена цел.
2. Натиснете бутон GO TO.
3. Изберете Go To Cursor.
Open the AIS Target List (Отваряне на AIS списък с цели)
Списъкът AIS List се основава на последото налично изчисление на предавателен сигнал и
посочва името на целта, MMSI (Maritime Mobile Service Identity), Distance (разстояние), Bearing
(посока), SOG (наземна скорост) и Class (клас). AIS List може да бъде отворен в инструмента
Targets tool или може да бъде отворен в картовите и радарни изображения.
Open the AIS List from the Targets Tool (Отваряне на AIS списък от Targets Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. От Lists, изберете AIS.
Open the AIS List from a View (Отваряне на AIS списък от изображение)
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете Chart или Radar в
статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете AIS List.
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Sort the AIS List (Сортиране на AIS списък)
1. В лентата за сортиране докоснете име на колона или преместете джойстика и го натиснете
върху име на колона. Първото докосване/натискане на джойстика ще сортира колоната във
възходящ ред или от A of Z. Повторното докосване/натискане на джойстика ще сортира колоната в
низходящ ред от Z до A.
Display the AIS Data for a Selected Target (Targets Tool) (Показване на AIS данни за избрана
цел)
1. От екран Home изберете Targets tool.
2. От Lists изберете AIS.
3. Докоснете цел или използвайте джойстика, за да я изберете. Прегледайте сбитата информация
в диалоговата кутия (виж по-горе илюстрацията AIS Target Data Received).

Display the AIS Data for a Selected Target (Chart View or Radar View) (Показване на AIS данни за
избрана цел)
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете цел, за да я изберете.
Докоснете името на целта.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към дадена цел. Натиснете бутон ENTER.
2. Диалоговата кутия ще покаже класа на целта, типа, наземната скорост SOG (Speed over Ground),
наземния курс COG (Course over Ground), най-близката точка на приближаване CPA (Closest Point
of Approach) и времето до най-близката точка на приближаване TCPA (Time to Closest Point of
Approach).
За да видите цялата информация за избраната цел, изберете Full Info.
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Display the COG Vector for a Selected Target (Показване на COG Vector за избрана цел)
COG Vector показва линия, простираща се от целта, която посочва последната известна скорост на
кораба. COG посочва наземния курс Course over Ground.
1. Изберете цел от Targets tool, Radar View или Chart View.
2. Докоснете името на целта или натиснете бутон ENTER.
3. Изберете COG Vector.
4. Докоснете полето за отметка или натиснете джойстика, за да добавите отметка към COG Vector.
MARPA TARGETS (ЦЕЛИ MARPA)
Използвайте MARPA, за да проследявате цели върху радарното изображение. Необходимо е да
има свързан сензор компас/посока към мрежата на командната глава, за да се активира MARPA и
радарът трябва да излъчва и приема (виж Radar Overview). Ако е свързан AIS, тогава AIS цели
също ще се показват върху радарното изображение. Виж за повече информация AIS and MARPA.
Командната глава проследява до 20 цели едновременно. Към всяка цел се зачислява номер (от 1
до 20) и символ, показващ нейния статус за безопасност. Възможните статуси на целта биват:
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Turn on MARPA Tracking (Включване на MARPA проследяване)
Радарът е необходимо да излъчва и приема, за да можете да проследявате цели. Целите MARPA
могат да бъдат проследявани в радарните или картови изображения.
Забележка: Radar Transmission Range (предавателен обхват на радара) също влияе върху броя
на обработваните цели. Ако Transmission Range е настроен на твърде ниски стойности вие
можете да загубите известна информация за целите. Виж за повече информация Radar
Overview.
Track a Target (Проследяване на цел)
1. Натиснете и задръжте отразен радарен сигнал/лъч. Изберете Track MARPA, за да приемете
целта.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да преместите курсора към отразен радарен сигнал/лъч. Натиснете
джойстика, за да приемете целта.
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Cancel Tracking for a Selected Target (Отмяна на проследяване за
избрана цел)
1. Изберете цел от изображенията Radar View, Chart View, или Targets
tool.
2. Докоснете името на целта или натиснете бутон ENTER.
3. Изберете Cancel Target.
Cancel Tracking for all Targets (X-Press Menu) (Отмяна на проследяване за всички цели)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да отмените проследяването от X-Press Menu.
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение докоснете Chart или Radar в статус
лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете MARPA: All Inactive.
Cancel Tracking for all Targets (Targets Tool) (Отмяна на проследяване за всички цели)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да отмените проследяването от Targets tool.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. Изберете Cancel All MARPA Targets.

Start Navigation to a Selected Target (Стартиране на навигация към избрана цел)
Стартирайте навигация към избрана цел, като използвате следните инструкции. Виж Introduction to
Navigation за повече функции и информация.
Start Navigation to a Selected Target (Стартиране на навигация към избрана цел)
Сензорен екран
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение докоснете цел, за да я изберете.
2. Докоснете Radar или Chart в статус лентата и изберете Go To.
3. Изберете Go To Cursor.
Keypad
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение използвайте джойстика, за да
преместите курсора към дадена цел.
2. Натиснете бутон GO TO key.
3. Изберете Go To Cursor.
Open the MARPA Target List (Отваряне на MARPA списък цели)
Open the MARPA List from the Targets Tool (Отваряне на MARPA списък от Targets Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Targets tool.
3. От Lists изберете MARPA.
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Open the MARPA List from a View (Отваряне на MARPA списък от изображение)
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете Chart или Radar в
статус лентата. Изберете Info.
ИЛИ
Натиснете бутон ENTER.
2. Изберете MARPA List.

Sort the MARPA List (Сортиране на MARPA списък)
1. В лентата за сортиране докоснете име на колона или преместете джойстика и го натиснете
върху име на колона. Първото докосване/натискане на джойстик ще сортира колоната във
възходящ ред или от A до Z. Повторното докосване/натискане на джойстика ще я сортира в
низходящ ред или от Z до A.
Display the MARPA Data for a Selected Target (Показване на MARPA данни за избрана цел)
1. При активирано на екрана картово или радарно изображение, докоснете целта. Докоснете името
на целта.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете цел. Натиснете бутон ENTER.
Диалоговата кутия ще покаже ID, SOG (Speed over Ground), COG (Course over Ground), CPA
(Closest Point of Approach), and TCPA (Time to Closest Point of Approach).
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Display the COG Vector for a Selected Target (Показване на COG Vector за избрана цел)
COG Vector показва линия, простираща се от целта, която посочва Course over Ground (наземния
курс).
1. Изберете цел от изображение Radar View, Chart View или от Targets tool.
2. Докоснете името на целта или натиснете бутон ENTER.
3. Изберете COG Vector.
4. Докоснете полето за отметка или използвайте джойстика, за да добавите отметка към COG
Vector.

SONAR OVERVIEW (ПРЕГЛЕД СОНАР)
За да се активират сонарните функции е необходимо да има функционираща сонда, която да е
свързана към командната глава или да е избран в мрежата източник сонда. За закупуване на сонди
и black box сонарно оборудване посетете нашия уеб сайт на humminbird.com.
DualBeam PLUS Sonar
Сонарните лъчи DualBeam PLUS осигуряват конусовидно покритие директно под лодката. Лъчите
на сондата ще използват честота 83/200 kHz или 50/200 kHz, в зависимост от модела на сондата.
Отразените сонарни лъчи DualBeam PLUS се показват върху изображенията Sonar (2D)
Views. Лъчите могат да бъдат смесвани заедно, разглеждани поотделно или сравнявани един до
друг.
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Сондата 83/200 kHz използва двулъчева сонарна система DualBeam PLUS с
широка (60°) област на покритие. Сондата има тясно фокусиран 20°
о
централен лъч, и втори обкръжаващ лъч с обхват от 60 , осигуряващ област
на покритие равна на дълбочината над която се намира лодката. При
дълбочина на водата от 20 фута (6 метра), широкият сонарен лъч покрива
област с диаметър равен също на 20 фута (6 метра). Сондата 83/200 kHz
може да осигури дълбочинно покритие до 1500 фута (500 метра).
Сондата 50/200 kHz използва сонарната система DualBeam PLUS с широка
(74°) област на покритие. Широкият 50 kHz лъч предава на ниска честота, за
да осигури по-голямо дълбочинно покритие до 5000 фута (1524 метра).
Тесният 200 kHz централен лъч предава на висока честота, за да осигури
максимални подробности от плитки дълбочини.
Забележка: Дълбочинната способност се влияе от фактори като
например скорост на лодката, действие на вълните, твърдост на
дъното, водни условия и инсталация на сондата.
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High Definition Side Imaging Sonar
Сондата HDSI осигурява активиране от командната глава на Imaging sonar, Down Imaging sonar, и
DualBeamPLUS sonar.
Сонар Side Imaging изпозва два изключително
прецизни сонарни лъча, които са насочени под прав
ъгъл спрямо пътя на лодката. Покритието на
страничния лъч е с много тесен профил по посоката
на движение на лодката, но с много широка област на
покритие от повърхността на водата към дъното.
Лъчите предоставят информация на „тънки резани” от
дъното, като по този начин се получава изображение с
висока резолюция.
Страничните сонарни лъчи могат да бъдат настроени
на честота 455 kHz или 800 kHz. При избор на честота
800 kHz се генерира възможно най-точно и детайлно
изображение, но се ограничава страничната област на
покритие и дълбочината на сканиране в сравнение с
тази, получена при 455 kHz честота. По принцип,
сонарът със странично изображение сканира област с
ширина от 150 м. (75 м. отляво и отдясно на лодката)
на максимална дълбочина до 45м., когато е настроен
на работна честота от 455 kHz.
Сонарните лъчи Down Imaging са насочени надолу и
сканират водата. Те са с висока дефиниция, с
изключително тънък профил по посока на движението
на лодката, но с много широка странична област на
покритие. Лъчите Down Imaging™ функционират на
две честоти: 455 kHz (75°) или 800 kHz (45°). Изберете 455 kHz за цялостно най-добро качество на
изображението и дълбочинно проникване (107 м.). Изберете 800 kHz за 800 kHz за най-ясно
изображение с висок контраст.
Сонарните лъчи DualBeam PLUS осигуряват конично покритие точно под лодката. Лъчите от
сондата ще използват честота 83/200 kHz или 50/200 kHz, в зависимост от модела на сондата.
(Виж за повече информация DualBeamPLUS Sonar). Отразените сонарни лъчи DualBeamPLUS се
показват в изображенията Sonar (2D) Views и те ще бъдат използвани и в изображението Side
Imaging View, когато област директно под лодката остава без покритие Side Imaging. Отразените от
DualBeam PLUS™ сонарни лъчи могат да се смесват, да се разглеждат по отделно, или да се
сравняват един с друг.
Забележка: Дълбочинната способност се влияе от фактори като например скорост на
лодката, действие на вълните, твърдост на дъното, водни условия и инсталация на сондата.

SONAR SET UP (НАСТРОЙКА СОНАР)
Наличните сонарни изображения от командната глава се определят от свързаната сонда и
избрания източник сонда. Избраната сонда трябва да издава звук, за да се активират
изображенията.
Когато свържите сонда към сонар black box или към командната глава ONIX, сондата ще бъде
автоматично засечена в мрежата. Най-добрият източник сонда ще бъде избран и той ще започне
автоматично да издава звуков сигнал. За да изберете ръчно източник сонда, вижте Set up your
Humminbird Network.
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SONAR ALARMS (СОНАРНИ АЛАРМИ)
Преди да започнете навигация и риболов с вашия уред, е нужно да настроите сонарните аларми.
Към командната глава трябва да има прикачена работеща сонда или да бъде избрана като
източник сонда в мрежата, за да се активират всички сонарни функции.
Turn on Sonar Alarms (Включване на сонарни аларми)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Alarms.
3. Изберете Alarms > Sonar.
4. Изберете аларма и я включете. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да я
включите.
5. Натиснете и задръжтие плъзгача, или зъвъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката за обхват.

2D SONAR OVERVIEW (DUAL BEAM PLUS TRANSDUCER REQUIRED) (ПРЕГЛЕД 2D СОНАР
(НЕОБХОДИМА СОНДА DUALBEAM PLUS))
При движение на лодката, уредът чертае промените в дълбочината върху екрана, за да създаде
профил на дънния контур. Изображението 2D Sonar View показва интензитета на отразените
сонарни лъчи в различни цветове.
Силните отразени сонарни лъчи често се пораждат от скалисти или твърди дъна (компактни
утаечни скали, камъни, паднали дънери), докато слабите отразени сонарни лъчи често се
пораждат от меки дъна (пясък, тиня), растителност и дребни риби.
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Цветовете, използвани за изобразяване на отразените сонарни лъчи със силен, среден и нисък
интензитет, се определят от палитрата, която избирате от меню Preferences (виж Open the Sonar
Preferences Menu: Change the Palette and Background).
Командната глава показва интензитета на отразения сонарен лъч, базирайки се на меню
настройките в изображение Palette and Bottom View. Вие можете да зададете да се показва
прозореца за сонар в реално време RTS Window (Real Time Sonar), да включите или изключите
символите риба (Fish ID+), да промените режима SwitchFire, да настройвате чувствителността и др.
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CUSTOMIZE THE 2D SONAR VIEW (АДАПТИРАНЕ НА 2D СОНАРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Настройките в този раздел са по желание. Вие можете да използвате предварително зададените
настройки за 2D Sonar View, или можете да адаптирате изображението според вашите
предпочитания. Виж за повече информацияViews.
OPEN THE 2D SONAR PREFERENCES MENU (ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮ 2D СОНАРНИ
ПРЕДПОЧИТАНИЯ)
Менюто Preferences ви позволява да настроите сонарния режим, режима на близък/далечен план
zoom, палитрата на отразените сонрни лъчи, цвета на фона на екрана, изображението на дъното и
прозореца за сонар в реално време RTS Window. За повече информация относно view preferences,
вижте Views.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options.
3. Изберете Preferences.
Change the Sonar Mode (Промяна на режим сонар)
Сонарните данни 2D Sonar data могат да бъдат показвани върху целия екран. Вие можете също да
изберете разделен екран, за да показвате лъчите отделно или можете да активирате да се покзва
разделено изображение в близък план.
1. От меню Preferences, изберете Sonar Mode.
2. Изберете режим, който да приложите към изображението.
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Set the Zoom Mode (Настройка на режим за близък план)
Zoom Mode настройва zoom командите за увеличаване на пълмномерния прозорец или избора на
курсор. Виж Use Cursor and Zoom in Sonar Views, за да се приложат функциите zoom.
1. От меню Preferences, изберете Zoom Mode.
2. Изберете Pane Zoom или Cursor Zoom.

Change the Palette and Background (Промяна на палитрата и фона)
Менюто Palette променя цветовете, използвани за показване на отразените сонарни лъчи в
изображение. Менюто Background променя цвета на фона в изображението.
1. От меню Preferences, изберете Palette или Background.
2. Изберете color palette (цвят на палитра) или background color (цвят на фон).

130

Set the Bottom View Preferences (Настройка на предпочитания за изображение на дъното)
Изображението Bottom View избира метода, използван за представяне на дъното и структурата
върху екрана. Има множество начини за показване на дъното върху екрана.
1. От меню Preferences, изберете Bottom View.
2. Изберете Structure ID или WhiteLine. След това изберете Bottom Fill и/или Bottom Line, за да ги
добавите към изображението.
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Display the RTS Window (Показване на прозорец сонар в реално време)
Прозорецът за сонар в реално време RTS Window чертае дълбочината и интензитета на отразен
сонарен лъч. Той се осъвременява с възможно най-висока скорост за дълбочинните условия и
показва само отразените лъчи от дъното, структурата и рибите, които се намират в обхвата на
лъча на сондата. Когато използвате курсора, за да прегледате сонарната история, сонарната
история временно ще прекъсне, но RTS Window ще продължи да показва отразени сонарни
сигнали в реално време.
1. От меню Preferences, изберете RTS Window.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите. След това изберете
типа на прозореца RTS Window, който да бъде показван.

Turn on/off Fish ID+ (Включване/изключване на Fish ID+)
Fish ID+ използва усъвършенствана обработка на сигнали за интепретиране на отразени сонарни
лъчи. Когато бъде избран Fish ID+, символите рибка ще бъдат показани в сонарното изображение
Sonar View, когато бъдат изпълнени специфични изисквания за подбор.
Когато Fish ID+ не е избран, командната глава показва на екрана само необработените отразени
сонарни сигнали. Отразените лъчи се показват на екрана като дъги, посочващи потенциални цели.
1. От меню Preferences, изберете Fish ID+.
2. Използвайте следните меню опции, за да се показват символи рибка, да се настрои
чувствителността и др.
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CHANGE THE 2D SONAR VIEW OVERLAYS (ПРОМЯНА НА ПОДЛОЖКИТЕ НА 2D СОНАРНО
ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Използвайте менюто Overlays, за да показвате или скривате информация върху изображението.
При изображение 2D Sonar View вие можете да зададете да се показва следното: линии на
дълбочина, обхват на дълбочина, цветова лента за избраната палитра, температурна диаграма,
етикет с честота на сонарен лъч, подложки с данни. Данните с цифрови показания могат да се
показват като подложка и тя може да се показва в лентата с данни. За да включите лентата с
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данни, вижте Views: Display a Data Bar. За повече информация относно подложките с данни, вижте
Views.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options.
3. Изберете Overlays.
4. Докоснете менюто или използвайте джойстика, за да изберете елемент и добавете отметка.
(отметка = видим, без отметка = скрит).

ADJUST 2D SONAR DISPLAY SETTINGS (НАСТРОЙКА НА 2D СОНАРЕН ЕКРАН)
X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността и обхвата, докато ловите
риба. Вие също можете да маркирате определена дълбочина и да контролирате скоростта, с която
сонарната история се измества по екрана. Опциите на менюто ви позволяват да виждате повече
или по-малко от отразените сонарни сигнали от лъчите на сондата, докато регулирате всяка
настройка.
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Adjust Display Settings (Регулиране на настройките на екрана)
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sensitivity, Surface Clutter, или Chart Speed.
3. Натиснете и задръжте плъзгача, или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
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Change the SwitchFire Mode (Промяна на режим SwitchFire)
SwitchFire контролира как отразените сонарни лъчи се показват в изображенията 2D Sonar Views.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете SwitchFire.
3. Изберете Clear Mode или Max Mode.
Изберете Clear Mode, за да виждате по-малко
задръстване и по-ясен размер на засечените
риби. Когато бъде избран режим Clear Mode,
задръстването се филтрира и отразените
сонарни лъчи се обработват по начин, да
показват повече подробности за обектите в
обсега на лъча на сондата, без оглед на
тяхното местоположение. С други думи,
появата на голяма дъга на екрана означава,
че е засечена голяма риба.

Изберете Max Mode, за да виждате на екрана
само необработените отразени сонарни лъчи.
Когато бъде избран режим Max Mode, ще
виждате максималното количество сонарна
информация, налична в обсега на лъча на
сондата, като ще бъдат показвани повече
дъги–рибки и по-добра следа от главата на
джига.

Set the Range (Задаване на обхват)
Range контролира каква чест от водния стълб се показва в изображенито. Например ако ви
интересува единствено областта меду 20 и 50 фута дълбочина, настройте горната граница Upper
Range на 20, а долната граница Lower Range на 50. Изображението няма да показва отразени
сонарни лъчи извън зададените граници и по този начин то ще представя повече подробности за
избрания обхват.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Range.
3. Изберете Upper Range. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да регулирате настройката.
4. Изберете Lower Range.
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Auto: Преместете плъзгача на Auto. Lower Range ще бъде настроена от командната глава, така че
автоматично да следва дъното.
Man (Manual): Преместете плъзгача на Manual и регулирайне настройката.

Display the Depth Marker (Показване на дълбочинния маркер)
За да маркирате определена дълбочина върху изображението, включете Depth Marker.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете Sonar (2D) в статус лентата
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Depth Marker.
3. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
4. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.

Select Frequencies (Избор на честоти)
Ако сондата разполага с няколко налични лъча, вие можете да показвате отделни честоти в
изображението 2D Sonar View. Виж за повече подробности Set up your Humminbird Network: Select
Sonar Sources.
1. При активирано на екрана изображение 2D Sonar View, докоснете честотното меню в статус
лентата.
2. Изберете честота от списъка.
Забележка: ако командната глава използва сонарен източник само с една лъчева честота,
честотният списък няма да покаже допълнителни опции.
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SIDE IMAGING OVERVIEW (SIDE IMAGING TRANSDUCER REQUIRED) (ПРЕГЛЕД SIDE IMAGING)
(НЕОБХОДИМА Е СОНДА SIDE IMAGING)
Лъчите Side Imaging „осветяват” дънния контур, структура и риби. Покритието на страничните лъчи
е изключително тясно по посока на движение на лодката и осигурява сканиране на дъното на
„тънки резани” за получаване на изображение с висока резолюция, но в същото време лъчите са
много широки от повърхността на водата към дъното. Съставът на дъното определя интензитета
на отразения сонарен лъч, а издатините по дъното, насочени към сондата, отразяват сонарните
лъчи по-добре от вдлъбнатините и подводните ями.

Използвайте светлите и тъмните части на екрана, за да интерпретирате обектите върху
изображението, както следва:
Сенки: По-дългата сянка означава по-висок обект. Рибите също хвърлят сенки и посредством
сянката може да бъде преценено на какво разстояние от дъното се намират те.
Светлосенките изобразяват по-плътен терен (вероятно компактни утаечни скали, дървесни трупи,
камъни) или издигащ се към повърхността терен.
Воден стълб: показва относителната дълбочина на водата под плавателния съд във всеки един
момент. Измененията в широчината на водния стълб показват изменения в разстоянието до
дъното при движение на плавателния съд. Виж илюстрацията, интерпретираща изображението
Side Imaging View.
Бели ивици или облаци могат да изобразяват риби върху екрана.
Тъмни участъци изобразяват мек терен (вероятно пясък или тиня) или спускащ се към дъното
терен.
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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.
For Best Side Imaging Performance (За оптимална работа на Side Imaging)
• Скорост на плавателния съд: 2 to 6 mph (3,7 до 11 км/ч.)
• Навигация по права линия
• Минимум време на завиване и водна турболенция
Виж също humminbird.com за упътвания и видео клипове за Side Imaging.
CUSTOMIZE THE SIDE IMAGING VIEW (АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО SIDE IMAGING)
Настройките в този раздел са по желание. Можете да използвате предварително зададените
настройки за изображението или да го адаптирате според вашите предпочитания.
Вижте за повече информация Views.
OPEN THE SIDE IMAGING PREFERENCES MENU (ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮ SIDE IMAGING
ПРЕДПОЧИТАНИЯ)
Менюто Preferences ви позволява да изберете лъч, който да се показва, да настроите режима за
близък план zoom, палитрата на отразените лъчи return palette и да включите Contour Mode and
SI Navigation. За повече информация относно предпочитанията на изображение view preferences,
вижте Views.
1. При активирано на екрана изображение Side Imaging View, докоснете Sonar (SI) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options.
3. Изберете Preferences.
Select Beams to Display (Изберете лъчите, които да се показват)
Side Imaging View показва и двата лъча в изображението. Вие можете също така да избирате да се
показва лявата страна или дясната страна от лъчите на сондата Side Imaging.
1. От Preferences menu, изберете SI Side.
2. Изберете страна, която да се показва.
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Change the Palette (Промяна на палитрата)
Менюто Palette променя цветовете, ползвани за показване на отразените сонарни лъчи върху
изображението.
1. От Preferences menu, изберете Palette.
2. Изберете цветова палитра.

Turn on/off Contour Mode (Включване/изключване на рижим 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 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.
1. От Preferences menu, изберете Contour Mode.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите/изключите.
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Set the Zoom Mode (Настройка на режим за близък план Zoom Mode)
Zoom Mode настройва zoom командите за увеличаване на пълния прозорец или избора на курсора.
За да приложите zoom функциите, вижте Use Cursor and Zoom in Sonar Views.
1. От Preferences menu, изберете Zoom Mode.
2. Изберете Pane Zoom или Cursor Zoom.

Turn on/off SI Navigation (Включване/изключване на SI Navigation)
SI Navigation контролира как символът лодка се изобразява в изображенията Side Imaging Views.
Вижте за повече информация Navigation in Sonar Views.
Ако SI Navigation е включен, символът лодка посочва посоката, в която лодката трябва да завие, за
да достигне до следващия ориентир по време на навигация. Ако SI Navigation е изключен,
символът лодка няма да се промени по време на навигация, макар че вие можете все пак да
маркирате ориентири и да стартирате навигация от изображение Side Imaging View.
1. От меню Preferences, изберете SI Navigation.
2. Докоснете бутона on/off button, или натиснете бутон ENTER, за да го включите/изключите.
CHANGE THE SIDE IMAGING VIEW OVERLAYS (ПРОМЯНА НА ПОДЛОЖКИТЕ НА
ИЗОБРАЖЕНИЕ SIDE IMAGING)
Използвайте менюто Overlays, за да показвате или скривате информация в изображението. В
изображението Side Imaging View, можете да зададете да се показва следното: символ лодка,
линии на обхват, интервали на обхват, страничен етикет, честотен етикет и подложки с данни. За
да включите лантата с данни, вижте Views: Display a Data Bar. За повече информация относно
подложките с данни, вижте Views.
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ADJUST SIDE IMAGING DISPLAY SETTINGS (РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЕКРАН SIDE
IMAGING)
Менюто X-Press Menu предоставя меню опции за настройка на чувствителността, контраста и
обхвата, докато ловите риба. Вие можете също така да маркирате определен обхват и можете да
контролирате скоростта на изместване на сонарната информация по екрана. Меню опциите ви
позволяват, като регулирате всяка настройка, да виждате повече или по-малко от отразените
сонарни сигнали от лъчите на сондата.
Adjust Display Settings (Регулиране настройки на екрана)
1. При активирано на екрана изображение Side Imaging View, докоснете Sonar (SI) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sensitivity, Contrast, Chart Speed, или Sharpness.
3. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата се клавиатура, за да регулирате
настройката.
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Set the Range (Настройка на обхвата)
Range контролира каква част от водния стълб да се показва в изображението.
1. При активирано на екрана изображение Side Imaging View, докоснете Sonar (SI) в статус лентата,
или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Range.
3. Докоснете плъзгача, за да изберете Auto или Man (Manual), или натиснете бутон ENTER.

Display Range Markers (Показване на маркери за обхват)
За да маркирате специфичен обхват върху
изображението, включете Range Marker.
1. При активирано на екрана изображение Side
Imaging View, докоснете Sonar (SI)
в статус лентата, или натиснете еднократно бутон
MENU.
2. Изберете Range Marker.
3. Изберете Left Marker или Right Marker.
4. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон
ENTER, за да го включите.
5. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете
въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
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DOWN IMAGING OVERVIEW (DOWN IMAGING TRANSDUCER REQUIRED) (ПРЕГЛЕД НА DOWN
IMAGING) (НЕОБХОДИМА СОНДА DOWNIMAGING)
Изображенията, които виждате на екран Down Imaging са получени посредством сонарна
технология. Всеки път, когато уредът излъчва/приема сигнал ивици от данни, представляващи
всички приети от сондата отразени сигнали, се изобразяват заедно на екрана, за да образуват
изображението, което наблюдавате. Като традиционен 2D Sonar, сонарната история се измества
наляво по екрана. Лъчите Down Imaging „осветяват” дънния контур, структура и риби. Лъчите са
странично широки и надлъжно много тънки.

Използвайте светлите и тъмните части на екрана, за да интерпретирате обектите, намиращи се
под лодката, както следва:
Тъмни участъци изобразяват мек терен (вероятно пясък или тиня) или спускащ се към дъното
терен.
Светлосенките изобразяват по-плътен терен (вероятно компактни утаечни скали, дървесни трупи,
камъни) или издигащ се към повърхността терен. Много твърдо дъно може да бъде изобразено в
бял цвят на екрана.
Бели ивици или облаци могат да изобразяват риби на екрана.
Сенките не са предизвикани от светлина, а от липсата на отразен сонарен лъч. Стърчащи нагоре
обекти по дъното предизвикват появата на сонарна сянка върху екрана. По-дългата сянка означава
по-висок обект. Рибите също хвърлят сенки и посредством сянката може да бъде преценено на
какво разстояние от дъното се намират рибите или обектите.
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CUSTOMIZE THE DOWN IMAGING VIEW (АДАПТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО DOWN IMAGING)
Настройките в този раздел са по желание. Можете да използвате предварително зададените
настройки за изображението или да го адаптирате според вашите предпочитания.
За повече информация относно предпочитанията на изображение view preferences, вижте Views.
OPEN THE DOWN IMAGING PREFERENCES MENU (ОТВАРЯНЕ НА МЕНЮ DOWN IMAGING
ПРЕДПИЧИТАНИЯ)
Менюто Preferences ви позволява да настроите палитрата palette, режима за близък план zoom
mode и линията на дъното bottom line. За повече информация относно предпочитания вижтеViews.
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, докоснете Sonar (DI) в статус
лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options.
3. Изберете Preferences.
Change the Palette (Промана на палитрата)
Менюто Palette променя цветовете, ползвани за показване на отразените сонарни лъчи върху
изображението.
1. От Preferences menu, изберете Palette.
2. Изберете цветова палитра.
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Set the Zoom Mode (Настройка на режим за близък план Zoom Mode)
Zoom Mode настройва zoom командите за увеличаване на пълния прозорец или избора на курсора.
За да приложите zoom функциите, вижте Use Cursor and Zoom in Sonar Views.
1. От Preferences menu, изберете Zoom Mode.
2. Изберете Pane Zoom или Cursor Zoom.

Display the Bottom Line (Показване на линията на дъното)
Добавете отметка към Bottom Line, за да се показва показанието за дълбочина от дълбочинния
източник Depth Source като линия, генерирана от избраната сонда или от друг цифров източник на
дълбочина. За подробности относно избор на източници, вижте Set up your Humminbird Network.
1. От Preferences menu, докоснете Bottom Line или натиснете бутон ENTER.
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CHANGE THE DOWN IMAGING VIEW OVERLAYS (ПРОМЯНА НА ПОДЛОЖКИТЕ ЗА
ИЗОБРАЖЕНИЕ DOWN IMAGING VIEW)
Използвайте менюто Overlays, за да скривате или показвате информация върху изображението. В
изображение Down Imaging View можете да зададете да се показва следното: обхват на
дълбочина, етикет с честота на сонарен лъч и подложки с данни. Данните с цифрови показания
могат да бъдат показвани като подложка и те могат да се разполагат в лентата за данни. За да
включите лентата за данни, вижте Views: Display a Data Bar. За повече информация относно
подложки с данни, вижте Views.
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, докоснете Sonar (DI) в статус
лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options.
3. Изберете Overlays.
4. Докоснете менюто или използвайте джойстика, за да изберете елемент и добавете отметка.
(отметка = видим, без отметка = скрит).
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ADJUST DOWN IMAGING DISPLAY SETTINGS (РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЕКРАН
DOWN IMAGING)
X-Press Menu осигурява меню опции за настройване на чувствителността и обхвата, докато ловите
риба. Вие също така можете да маркирате специфична дълбочина и да контролирате скоростта на
изместване на сонарната информация по екрана. Меню опциите ви позволяват да виждате повече
или по-малко отразени сонарни сигнали от лъчите на сондата, докато регулирате всяка настройка.

Adjust Display Settings (Регулиране на настройките на екрана)
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, докоснете Sonar (DI) в статус
лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sensitivity, Contrast, Chart Speed, или Sharpness.
3. Натиснете и задръжте плъзгача, или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
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Set the Range (Задаване на обхват)
Range контролира каква чест от водния стълб се показва в изображенито. Например ако ви
интересува единствено областта меду 20 и 50 фута дълбочина, настройте горната граница Upper
Range на 20, а долната граница Lower Range на 50. Изображението няма да показва отразени
сонарни лъчи извън зададените граници и по този начин то ще представя повече подробности за
избрания обхват.
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, докоснете Sonar (DI) в статус
лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Range.
3. Изберете Upper Range. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да регулирате настройката.
4. Изберете Lower Range.
Auto: Преместете плъзгача на Auto. Lower Range ще бъде настроена от командната глава, така че
автоматично да следва дъното.
Man (Manual): Преместете плъзгача на Manual и регулирайне настройката.

Display the Depth Marker (Показване на дълбочинния маркер)
За да маркирате определена дълбочина върху изображението, включете Depth Marker.
1. При активирано на екрана изображение Down Imaging View, докоснете Sonar (DI) в статус
лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Depth Marker.
3. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
4. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
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USE CURSOR AND ZOOM IN SONAR VIEWS (2D, SI, DI) (ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУРСОР И ФУНКЦИЯ
ЗА БЛИЗЪК ПЛАН ZOOM В СОНАРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2D, SI, DI)
Вие можете да използвате курсора в изображения 2D Sonar, Side Imaging и Down Imaging Views.
След като сте активирали курсора, вие можете да увеличавате изображението на отразените
сонарни лъчи, за да ги разгледате по-отблизо. Вие можете също така да увеличите изображението
без курсора.
Забележка: За да се покаже изображение 2D Sonar View в режим Split Zoom, виж Customize the
2D Sonar View: Change the Sonar Mode.
Activate the Cursor (Активирайте курсора)
1. Докоснете позиция върху изображение 2D Sonar, Down Imaging, или Side Imaging View.
ИЛИ
Преместете джойстика.

Cursor Zoom
Използвайте Cursor Zoom, за да увеличите избрана област от изображението.
1. При активирано на екрана изображение Sonar View (2D, SI, DI), докоснете Sonar в статус
лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options > Preferences > Zoom Mode.
3. Изберете Cursor Zoom.
4. Натиснете и задръжте бутон EXIT, докато менюто се затвори.
5. Докоснете позиция върху екрана или използвайте джойстика, за да преместите курсора към
желаната позиция.
6. Zoom: Докоснете екрана с два пръста и ги раздалечете (увеличаване) или ги съберете
(намаляване).
ИЛИ
Натиснете бутоните +/- ZOOM.
7. Close: Натиснете бутон EXIT.
Pane Zoom (Прозорец за близък план)
Използвайте Pane Zoom, за да увеличите цялото изображение.
1. При активирано на екрана изображение Sonar View (2D, SI, DI), докоснете Sonar в статус
лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Options > Preferences > Zoom Mode.
3. Изберете Pane Zoom.
4. Натиснете и задръжте бутон EXIT, докато менюто се затвори.
5. Zoom: Докоснете екрана с два пръста и ги раздалечете (увеличаване) или ги съберете
(намаляване).
ИЛИ
Натиснете бутоните +/- ZOOM.
6. Close: Натиснете бутон EXIT.
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NAVIGATION IN SONAR VIEWS (2D, SI, DI) (НАВИГАЦИЯ В СОНАРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2D, SI, DI)
За да маркирате ориентири и да стартирате навигация, командната глава трябва да има GPS
координати от свързан или вътрешен GPS приемник. Достъп до навигационните менюта се
получава от X-Press Menu, сензорния екран и клавиатурата.
Mark a Waypoint (Маркиране на ориентир)
Cross Touch ви позволява да маркирате ориентир върху сонарните изображения, като използвате
сензорния екран или клавиатурата. Вие можете също така да маркирате ориентир в
местоположението на плавателния съд или в местоположението на курсора.
Mark a Waypoint at the Vessel Position (Маркиране на ориентир в местоположението на
плавателния съд)
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Сензорен екран
1. Докоснете Sonar в статус лентата.
2. Изберете Mark.
3. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Натиснете двукратно бутон MARK.
Mark a Waypoint at the Cursor Position (Маркиране на ориентир в местоположението на
курсора)
Сензорен екран
1. Натиснете и задръжте позиция върху сонарното изображение Sonar View.
2. Изберете Waypoint.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да преместите курсора към местоположение върху сонарното
изображение Sonar View.
2. Натиснете двукратно бутон MARK.
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Navigate to a Position (Навигация до местоположение)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да стартирате навигация до местоположение в
сонарните изображения Sonar Views. За повече информация относно тези функции вижте
Introduction to Navigation.
Start Navigation (Стартиране на навигация)
Сензорен екран
1. Натиснете и задръжте позиция върху сонарното изображение Sonar View.
2. Изберете Go To Cursor.
Клавиатура
1. Натиснете бутон GO TO.
2. За да стартирате навигация до запаметено местоположение, изберете Nav Data.
За да въведете координати на местоположение (гео. ширина/гео.дължина), изберете Lat/Long.
3. Продължете да следвате съветника на екрана, за да стартирате навигация.
Забележка: В режим на изображения Side Imaging Views, ако SI Navigation е включена, символът
лодка ще се завърти, за да покаже посоката, в която лодката е необходимо да завие, за да
достигне до следващия ориентир по време на навигация (виж Customize the Side Imaging View:
Turn on/off SI Navigation).
Cancel Navigation (Отмяна на навигация)
1. По време на навигация докоснете Sonar в статус лентата. Изберете Go To.
ИЛИ
Натиснете бутон GO TO.
2. Изберете Cancel Navigation.
SONAR RECORDING (СОНАРЕН ЗАПИС)
Използвайте Sonar Recording menu, за да записвате активна сонарна информация. Сонарните
записи се запаметяват в инсталирана SD карта и вие можете да възпроизвеждате вашите
запаметени сонарни записи от инструмента Recordings tool. Когато бъде възпроизвеждан запис,
изображенията, които са били активни по време на записа, са налични. Вие можете също така да
регулирате настройките на изображенията и да маркирате ориентири по време на
възпроизвеждане на запис.
Start Recording (Стартиране на запис)
Когато стартирате сонарен запис можете да избирате кои лъчи да бъдат записвани и къде
сонарният запис да се запаметява. Сонарният запис може да бъде стартиран от менюто Sonar XPress Menu или от Recordings tool. Инструкциите за Sonar X-Press Menu са показани тук.
1. При активирано на екрана изображение Sonar View (2D, SI, DI), докоснете Sonar в статус
лентата.
ИЛИ
Натиснетте еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Recording.
3. Настройка на сонарния запис:
Изберете Recording Sources (източници на запис) и изберете лъчите, които да се записват.
Изберете Save Location (място на запаметяване) и изберете инсталирана SD карта.
4. Изберете Start Recording.
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Stop Recording (Прекъсване на запис)
1. Натиснете еднократно бутон MENU.
2. Изберете Sonar Recording.
3. Изберете Stop Recording.
Play a Sonar Recording (Възпроизвеждане на сонарен запис)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете инструмента Recordings tool.
3. Докоснете името на записа, или използвайте джойстика, за да го изберете.
4. Изберете Start.
Open the Playback Control Menu (Отваряне на менюто за контрол на възпроизвеждането)
Playback Control menu включва stop (стоп), pause (пауза), forward (придвижване напред) или reverse
(придвижване назад) за възпроизвеждания на екрана запис.
1. Включете възпроизвеждане на сонарен запис.
2. При активирано на екрана изображение Sonar View (2D, SI, DI), докоснете Sonar в статус
лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Sonar Playback.
IMAGES TOOL (ИНСТРУМЕНТ ИЗОБРАЖЕНИЯ)
Images tool показва екранните снимки, запаметени в командната глава или в инсталираните SD
карти или USB устройства (само модел ION). Вие можете да редактирате, преименувате, копирате
и изтривате екранна снимка. Вие можете също така да разглеждате вашите запаметени екранни
снимки като слайд шоу.
Забележка: USB портовете не са налични при модел ONIX.
Take a Screen Snapshot (Заснемане на екранна снимка)
Използвайте функцията за екранна снимка, за да направите снимка на екранното изображение.
Екранната снимка включва предупрежденията, менютата и съобщенията, които са били активни в
момента на заснемането. Ако функцията Create Waypoint (създаване на ориентир) е включена, ще
бъде маркиран ориентир, когато заснемате екранната снимка. Виж за подробности Screen
Snapshot Settings.
1. Натиснете и задръжте бутона GO TO/Screen Snapshot.

Open the Images Tool (Отваряне на инструмент изображения)
Отворете Images tool, за да видите всички екранни снимки, запаметени в командната глава,
инсталирани SD карти или инсталирани USB устройства (само модел ION).
Вие също можете да разгледате всяко отделно място на запаметяване, а снимките могат да бъдат
сортирани по име, дата или тип файл.
Open the Images Tool (Отваряне на Images Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Images tool.
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Sort Screen Snapshots (Сортиране на екранни снимки)
1. От Images tool, изберете Settings.
2. Изберете Sort Options.
3. Изберете опция за сортиране по Name (име), Date (дата) или File Type (тип файл).
За да разгледате изображенията, започвайки от най-новото и стигайки до най-старото, изберете
Reverse Order. Докоснете бутона on/off или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Screen Snapshot Settings (Настройки на екранна снимка)
Екранните снимки се запаметяват автоматично в командната глава във вид на JPG файлове. За да
запаметите екранни снимки в SD карта или в USB устройство, предварително настройте мястото
на запаметяване. Ако включите Create Waypoint, при всяко заснемане на екранна снимка,
местоположението на ориентира ще бъде запаметявано.
Save Screen Snapshots to an SD Card or USB Stick (Запаметяване на екранни снимки в SD
карта или USB памет)
1. Инсталирайте SD карта или USB памет в съвместим порт върху командната глава.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Images tool от екран Home.
4. Изберете Settings.
5. От Screen Capture Save Location, изберете инсталиран източник. (горни портове = SD карта 1 или
USB - заден 1, долни портове = SD карта 2 или USB - заден 2; по подразбиране = в командната
глава).
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Create a Waypoint with Screen Snapshot
(Създаване на ориентир с екранна снимка)
Ако включите Create Waypoint в Images tool,
при всяко заснемане на екранна снимка
местоположението на ориентира ще бъде
запаметявано.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Images tool.
3. Изберете Settings.
4. Изберете Create Waypoint. Докоснете бутон
on/off или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.
Когато бъде направена екранна снимка с
включен Create Waypoint, екранната снимка ще
показва икона ориентир в превюто Images tool.

Display Screen Snapshots and Slideshow (Показване на екранни снимки и слайд шоу)
Когато изберете запаметена екранна снимка от Images tool, можете да я показвате на цял екран,
като използвате сензорния екран или клавиатурата.
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Display a Screen Snapshot (Показване на екранна снимка)
Сензорен екран
1. От Images tool, докоснете екранна снимка.
Преминете към Next Image/Previous Image (следваща/предходна снимка):
Докоснете стрелките върху екрана.
Върнете се към Images Tool:
Докоснете символа X върху екрана.
Клавиатура
1. Използвайте джойстика, за да изберете екранна снимка.
2. Натиснете бутон ENTER.
Преминете към Next Image/Previous Image (следваща/предходна снимка):
Натиснете десния бутон стрелка или левия бутон стрелка.
Върнете се към Images Tool:
Натиснете бутон EXIT.
Set up the Slideshow (Настройка на слайд шоу)
Екранните снимки и изображения от вашата SD карта на фотоапарат могат да бъдат показвани
като слайд шоу. Вие можете да използвате предварително зададените настройки в командната
глава, за да активирате слайд шоуто или можете да настроите слайд шоуто като loop или shuffle.
1. От Images tool, изберете Settings.
2. За да настроите слайд шоуто да върви постоянно, включете Loop.
За да настроите слайд шоуто, така че да показва екранните снимки разбъркано, включете Shuffle.
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Play the Slideshow (Активиране на слайд шоу)
1. От Options, изберете Start Slideshow.
2. Stop (прекъсване): Докоснете екрана и натиснете символа X върху екрана.
ИЛИ
Натиснете бутон EXIT.
Edit Screen Snapshots (Редактиране на екранни снимки)
Images Options menu ви позволява да ридактирате името и да прегледате файловата информация
за избраната екранна снимка. Вие можете също така да копирате екранни снимки в друго място на
запаметяване или да ги изтриете.

Change a Screen Snapshot Name (Промяна на името на екранната снимка)
1. От Images tool, натиснете и задръжте върху екранна снимка.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете екранна снимка. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Name. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете име.
3. Изберете Save.
Review Screen Snapshot Information (Преглед на информация за екранна снимка)
Когато запаметявате екранна снимка датата и часът на заснемането се запаметяват. Ако Create
Waypoint е включен, местоположението и името на ориентира също се запаметяват с екранната
снимка. Използвайте тези инструкции, за да разглеждате запаметената информация.
1. От Images tool, натиснете и задръжте върху екранна снимка.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете екранна снимка. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Info.
Copy a Screen Snapshot (Копиране на екранна снимка)
1. От Images tool, натиснете и задръжте върху екранна снимка.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете екранна снимка. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Copy.
За да копирате всички екранни снимки изберете Copy All.
3. Изберете място, където да запаметите копирания файл/файлове.
Delete a Screen Snapshot (Изтриване на екранна снимка)
1. От Images tool, натиснете и задръжте върху екранна снимка.
ИЛИ
Използвайте джойстика, за да изберете екранна снимка. Натиснете бутон MENU.
2. Изберете Delete.
За да изтриете всички екранни снимки изберете Delete All.
VIDEO VIEW (ВИДЕО ИЗОБРАЖЕНИЕ)
Ако свържите IP Video Camera към мрежата на командната глава, можете да наблюдавате видеото
от изображение цял екран или от мултипрозоръчно изображение. Настройките на дисплея могат
също да бъдат регулирани от Video X-Press Menu. Уредите ONIX и ION са съвместими с ONVIF
(Open Network Video Interface Forum) стандартни IP видео камери. Командната глава на уреда ION
може да показва до 4 броя камери от мрежата Ethernet.

158

Забележка: За да настроите камери върху командната глава и да зададете номерация на
източници към тях, вижте Installation Information.
Display the Video View (Показване на видео изображение)
Display the Video View
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Views.
3. Изберете Video.
4. Докоснете видео изображение на цял екран или мултипрозоръчно изображение, или
използвайте джойстика, за да го изберете.
Забележка: За да добавите изображението към лентата Favorites, докоснете звездата (виж за
подробности Views).
5. За да изберете камера, която да се показва върху изображението, вижте Display Cameras on the
Video View.

Open the Video X-Press Menu (Отваряне на Video X-Press Menu)
Open the Video X-Press Menu
1. При активирано на екрана изображение
Video View, докоснете Video в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
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Display Cameras on the Video View (Показване на камери върху видео изображение)
Командната глава на уреда ION позволява да се показват до 4 източника на видео камери.
Командната глава на уреда ONIX показва видео от един източник на камера.
Select a Camera Source to Display (Изберете източник камера, който да се показва)
1.От Video X-Press Menu, изберете Camera.
2. Изберете Camera Source (Camera 1, Camera 2, Camera 3, Camera 4).
Ако има повече от една свързана камера, вие можете да видите следващата камера в ротацията
като преместите джойстика.
Next Camera (следваща камера): Преместете джойстика надясно.
Previous Camera (предходна камера): Преместете джойстика наляво.
Display Video Cycle (Показване на видео ротация)
Настройте Video Cycle да показва камерите във времева ротация върху изображението.
1. От Video X-Press Menu, изберете Video Cycle.
2. Изберете Cycle и го включете.
3. Cycle Timing: Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да
промените продължителността на показване върху екрана на видео от дадена камера преди да се
покаже следващата камера.
4. Докоснете номер на камера или използвайте джойстика, за да я добавите към времевата
ротация. (отметка = видим, без отметка = скрит)
Change the Video Display Settings (Пломяна на настройките за показване на видео)
Adjust the Video Display Settings (Регулиране на настройките за показване на видео)
Командната глава ви позволява да настройвате яркостта, контраста и наситеността от менюто
Video X-Press Menu.
1. От Video X-Press Menu, изберете Brightness, Contrast, Saturation, или Sharpness.
2. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате всяка
настройка.
Display the Data Overlay (Показване на подложка с данни)
1. От Video X-Press Menu, изберете Data Overlay.
2. Докоснете менюто или натиснете бутон ENTER, за да добавите отметка към менюто.
INTERNET TOOL (ION ONLY) (ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕРНЕТ САМО ПРИ МОДЕЛ ION)
Изберете Internet tool, за да отворите браузъра и да сърфирате в нет пространството. Тази
функция е налична само за командната глава на уреда ION с външна безжична антена и връзка с
интернет. За да настроите Wi-Fi връзка, вижте Installation Information: Set up Wireless.
Open the Internet Tool (Отваряне на инструмента за интернет)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Internet tool.
3. Докоснете лентата за адреси и използвайте екранната клавиатура, за да въведете интернет
адрес.
Използвайте сензорния екран, за да отворите менюта от web страницата.
Close (затваряне): Докоснете символа X на екрана или натиснете бутон EXIT.

160

Open the Internet X-Press Menu (Отваряне на менюто Internet X-Press)
X-Press Menu от Internet tool предоставя достъп до отметки, история на търсене и интернет
настройки.
Open the Internet X-Press Menu
1. При показан на екрана Internet tool,
докоснете Internet в статус лентата.
ИЛИ
Натиснете еднократно бутон MENU.
Open a New Tab (Отваряне на нов етикет)
Можете да отворите пет етикета в
инструмента Internet tool.
1. Докоснете +Tab.
ИЛИ
От X-Press Menu, изберете New Tab.
Close a Tab (Затваряне на етикет)
1. При показн на екрана етикет, докоснете символа X в името на етикета.
ИЛИ
От X-Press Menu, изберете Close Tab.
Add a Bookmark (Добавяне на отметка)
Internet tool включва запаметени отметки при стартиране. За да добавите ваши отметки, следвайте
следните инструкции.
1. Докоснете лентата за адреси и използвайте екранната клавиатура, за да въведете интернет
адрес.
2. Докоснете Internet в статус лентата, или натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Bookmarks.
4. Изберете Add Bookmark.
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Delete Bookmarks (Изтриване на отметки)
1. От X-Press Menu, изберете Bookmarks.
2. Изберете Delete.
3. За да изтриете избрана отметка, докоснете името на отметката в менюто или използвайте
джойстика, за да я изтриете.
За да изтриете всички запаметени отметки, изберете Delete All.
Clear Search History (Изчистване на историята на търрсене)
1. От X-Press Menu, изберете History.
2. Изберете Clear History.
Set the Home Page (Задаване на начална страница)
1. Докоснете лентата за адреси и ползвайте екранната клавиатура, за да въведете интернет адрес.
2. Докоснете Internet в статус лентата или натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Settings.
4. Изберете Assign Home Page.
Change the Search Engine (Промяна на търсачката)
1. От X-Press Menu, изберете Settings.
2. Изберете Search Engine.
3. Докоснете име на търсачка Search Engine, или използвайте джойстика, за да го изберете.
Clear Cookies and Web Data (Изчистване на непотребна уеб информация)
1. От X-Press Menu, изберете Settings.
2. Изберете Clear Web Data.
INSTALLATION INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ)
Този раздел включва информация, която може да е необходима за свързване на ново оборудване
или нов аксесоар към командната глава. Има няколко налични конфигурации за командната глава
на вашия уред ONIX и ION. Вие можете да свързвате в мрежа командните глави, да свързвате
аксесоари към мрежа Ethernet network, да свързате към мрежа NMEA 2000 network и да добавяте
сонди към вашата система чрез black box sonar. За да научите повече за опциите за
конфигуриране и за най-новите аксесоари на Humminbird посетете нашия уеб сайт humminbird.com.
Упътванията за инсталация са включени към всеки хардуерен компонент за инсталиране на
отделно закупеното оборудване (сонда, сензор за посока, радар, AIS, автопилот и аксесоари).
Вижте за подробности вашето упътване за инсталация.
Неизползвни портове: Всеки неизползван порт трябва да бъде покрит с капаче, за да се избегне
възможна повреда на командната глава.
Кабели: Ние също ви препоръчваме да поставяте на кабелите водоустойчиви указателни
етикетчета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да свържите кабелите към командната глава или да разкачите
кабелите, източниците на захранването на командната глава и на захранването на оборудването
трябва да бъдат изключени.
ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към осъвременяване на софтуера на командната глава,
синхронизиране на уредите, свързани в мрежата или възстановяване на заводските системни
настройки, е препоръчително да експортирате меню настройките на командната глава в SD карта.
Също така е припоръчително да експортирате вашите навигационни данни в SD карта. Вижте
Installation Information: Configure Radar: Export Radar Installation Settings и Manage your
Control Head: Import/Export в този раздел и Manage your Navigation Data.
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Забележка: Ако имате въпроси относно инсталиране и отстраняване на проблеми, вижте
ръководството за инсталация на вашата командна глава. Също така се свържете с клиентския
център на humminbird.com.
SET UP WIRELESS (ION ONLY) (НАСТРОЙКА НА БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА САМО ПРИ МОДЕЛ ION)
Използвайте инструмента за безжична връзка Wireless tool, за да получите достъп до Wi-Fi мрежа
и да ползвате интернет върху командната глава на вашия уред ION. Безжичната антена Wireless
antenna изисква допълнително закупуване. За подробности посетете нашия уеб сайт Visit
humminbird.com.
Open the Wireless Tool (Отваряне на инструмент за безжична връзка)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Wireless tool.
Connect to a Wi-Fi Network (Свързване към Wi-Fi мрежа)
Когато Wi-Fi е включен, командната глава търси мрежи в областта и се свързва автоматично към
тази с най-силен сигнал.
Вие също така можете да търсите мрежа или да въвеждате информация за достъп до защитена
мрежа. Използвайте Wi-Fi, за да активирате интернет достъп от командната глава.
Turn on Wi-Fi (Включване на Wi-Fi)
Включете Wi-Fi, за да търсите мрежи в областта. Защитените мрежи и отворените мрежи ще бъдат
показани в мрежовия списък. Командната глава ще се свърже към мрежата с най-силен сигнал или
ще се свърже към известна мрежа, която преди това е била настроена (виж Connect to a Selected
Network и Connect to a Hidden Wi-Fi Network).
1. Изберете Wi-Fi.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Забележка: Wi-Fi може да бъде включен/изключен от Power X-Press Menu. Докоснете горния
десен ъгъл на статус лентата или натиснете еднократно бутон POWER.
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Sort Lists (Списъци за сортиране)
1. В лентата за сортиране докоснете име на колона или преместете джойстика и го натиснете
върху име на колона. Първото докосване/натискане на джойстика ще активира сортировка на
колоната по азбучен ред от A до Z. Повторното докосване/натискане на джойстика ще активира
сортировка на колоната по азбучен ред от Z до A.
Connect to a Selected Network (Свързване към избрана мрежа)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да се свържете към мрежа, която е различна от
мрежата, избрана от командната глава. Ако мрежата е заключена (защитена), можете да ползвате
тези инструкции, за да въведете защитна информация.
1. Включете Wi-Fi.
2. Докоснете името на мрежата или използвайте джойстика, за да я изберете.
Ако мрежата е отворена, командната глава ще се свърже към нея.
Ако мрежата е заключена ще се отвори диалогова кутия. Използвайте екранната клавиатура, за да
въведете паролата и допълнителната защитна информация.
Ако мрежата, от която се нуждаете, не се показва, вижте Connect to a Hidden Wi-Fi Network.
3. Натиснете еднократно бутон MENU.
4. Изберете Connect от менюто.
Automatically Connect to a Network (Автоматично свързване към мрежа)
Използвайте Auto-Connect, за да установите предпочитана мрежа. Когато Auto-Connect е избран с
отметка, командната глава ще се свърже първо с избраната мрежа, когато бъде включен Wi-Fi.
1. Включете Wi-Fi.
2. Докоснете името на мрежата или използвайте джойстика, за да го изберете.
3. Натиснете еднократно бутон MENU.
4. Изберете Auto-Connect. Докоснете полето за отметка или натиснете бутон ENTER, за да
добавите отметката.
Connect to a Hidden Wi-Fi Network (Свързване към скрита Wi-Fi мрежа)
Find Network menu ви позволява ръчно да въвеждате име на мрежа и парола, които да бъдет
използвани ако не бъде открита мрежа, когато включите Wi-Fi. След като се свържете към мрежата
за първи път, тя ще бъде включена в списъка с мрежи, когато Wi-Fi е включен.
Забележка: Мрежата трябва да бъде в приемния обхват на антената, за да бъде засечена от
командната глава.
1. Включете Wi-Fi.
2. От Wi-Fi Networks, изберете Find Network.
3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете име на мрежа.
4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата.
Disconnect from a Network (Изключване от мрежа)
Има два начина за изключване от мрежа. Можете да изключите Wi-Fi, или мажете да продължите
да използвате Wi-Fi, но да изключите избрана мрежа.
Turn off Wi-Fi (Изключване на Wi-Fi)
1. Изберете Wi-Fi.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го изключите.
Disconnect from a Selected Network (Изключване от избрана мрежа)
1. В списъка с мрежи докоснете името на мрежата или използвайте джойстика, за да я изберете.
2. Натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Disconnect.
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Remove Network Data (Изтриване на даннтие от мрежата)
Използвайте Remove Network, за да изтриете дадена известна мрежа. Ако изтриете мрежа, името
на мрежата би могло да се показва в списъка с мрежи, но защитната информация ще бъде
изтрита.
1. В списъка с мрежи докоснете името на мрежата или използвайте джойстика, за да го изберете.
2. Натиснете еднократно бутон MENU.
3. Изберете Remove Network.
Turn on Wi-Fi Notifications (Включване на Wi-Fi известяване)
За да се активира сигнализация, когато бъде засечена нова мрежа, добавете отметка към
Notifications. Известяването е само за нови мрежи. Ако уредът засече известна отпреди мрежа, той
ще се свърже към нея без известяване.
Receive Notifications for Available Networks (Получаване на известия за налични мрежи)
1. Включете Wi-Fi.
2. Изберете Notifications. Докоснете отметката или натиснете бутон ENTER, за да добавите
отметката.
SET UP OR CHANGE TRANSDUCER SETTINGS (OPTIONAL) (ЗАДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА
НАСТРОЙКИ ЗА СОНДА) (ПО ЖЕЛАНИЕ)
Командната глава на уреда ONIX ще активира по подразбиране сондата, която е била включена в
комплекта с командната глава. Ако свържете допълнителна сонда към командната глава, уредът
ще разпознае новата сонда.
Инструкциите в този раздел са по желание и могат да се използват в следните ситуации:
Initial Setup (Първоначална настройка): Ако има свързана сонда към командната глава, но не е
разпозната, под Transducer Setting (виж илюстрацията по-долу) ще се покаже Initial Setup.
Ако сондата е разпозната, типът на сондата ще се покаже под Transducer Setting
(например: 2D + DI + SI), и сондата вече е настроена в системата и не е необходимо да се
извършват допълнителни действия.
Review the Transducer Capabilities (optional) (преглед на възможностите на сондата): Менюто
Transducer Setup се използва за активиране на пълните способности на сондата. Уверете си, че
функциите на сондата са маркирани с отметка. Добавете отметка след типа на сондата, лъчите и
температурния датчик (ако е включен).
Adjust the Depth Offset (optional)
Adjust the Max Depth (optional)

Забележка: За black box sonar и информация относно сонарни мрежи, вижте Set up your
Humminbird Network.
Set up or Change Transducer Settings (optional) (Задаване или промяна на настройки на
сонда) (по желание)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да активирате пълните възможности на сондата.
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1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Sonar.
4. Изберете Sonar Source.
5. Изберетеt Initial Setup.
Ако сондата е била настроена, но желаете да промените настройка на сондата, изберете иконата
на менюто.

6. Sonar Capabilities (сонарни способности): От
Transducer Setup menu, добавете отметка след всяка
сонарна способност за избраната сонда.
Например за сонда 2D е необходимо на 2D Sonar
menu да бъде поставена отметка. За сонда Side
Imaging, е нужно да се поставят отметки на 2D Sonar,
SI Sonar и DI Sonar, защото сондата включва и трите
способности.
Виж за примери илюстрациите.
Забележка: Способностите на вашия модел сонар
са показани на опаковката или можете да научите
за възможностите на сондата ви на нашия уеб
сайт humminbird.com.
7. Frequencies (честоти): Изберете Frequency Menu
(честотно меню) под всяка сонарна способност с
поставена отметка. Потвърдете, че всички честоти в
списъка са избрани, така че всички честоти ще бъдат
активирани.
(Можете да избирате отделни честоти, които да
наблюдавате по-късно).
2D Frequency: изберете 83/200 или 50/200
SI Fequency: изберете 455/800
DI Frequency: изберете 455/800
8. Temp Sonar: Ако сондата включва температурен
датчик добавете отметка към Temp Sonar.
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9. Max Depth (по желание): Когато Max Depth е настроен
на Auto, максималната дълбочина се определя от
честотата на сондата и командната глава ще получава
информация за дъното, както е необходимо (в рамките на
възможностите на уреда).
Auto е препоръчителната настройка за това меню.
За да настроите ръчно Max Depth, изберете MAN (Manual)
и настройте плъзгача до максималната настройка на
дълбочина. Сондата няма да се опитва да получава
сонарна информация под тази дълбочина, като по този
начин ще се показват повече подробности в сонарното
изображение.
10.Depth Offset (по желание): Depth Offset настройва
цифровите показания за дълбочината, за посочване на
разстоянието от сондата до линията на водната
повърхност.
Забележка: Уверете се, че всички способности са
маркирани с отметка, така че да бъдат активирани
пълните възможности на сондата. За да изберете
сонарни източници от мрежата, вижте Set up your
Humminbird Network.
Забележка: Опциите на менюто се определят от
свързаната сонда.

CONFIGURE RADAR (INSTALLATION AND REPAIR ONLY) (КОНФИГУРИРАНЕ НА РАДАР / САМО
ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ)
Радарът трябва да бъде конфигуриран от квалифициран радарен техник след инсталиране или
ремонт на оборудване. Необходимост от настройките, показани в този раздел, би се появила само
периодично.
Препоръчваме ви преди да използвате менютата в този раздел да се свържете с центъра за
обслужване на клиенти Humminbird Customer Service на телефон 1-800-633-1468.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Функциите в този раздел влияят на работата на радара и трябва да се
регулират само от квалифициран радарен техник.
ВНИМАНИЕ! Преди радарните настройки да бъдат регулирани или преди софтуерът на уредите
ONIX и ION да бъде осъвременяван или връщан към първоначалните системни настройки, е нужно
да експортирате настройките за радарна инсталация.
Виж Export Radar Installation Settings.

Open the Radar Installation Menu (Отваряне на менюто за инсталация на радар)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Radar > Installation.
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Trigger Delay (Време на реакция)
Trigger delay настройва времето на сигнала, така че дълги прави цели се появяват изправени на
екрана. Range и Rain Clutter (FTC) се настройват временно за оптимизиране на системните
настройки. Когато настройката за инсталация на Trigger Delay е завършена, системата ще се върне
към предходните потребителски настройки.
1. Иберете Trigger Delay от инсталационното меню (Installation menu).
2. Trigger Delay: Натиснете и задръжте плъзгача, или завъртете въртящата клавиатура, за да
настроите времето за реакция. Високата настройка задава по-дълго забавяне, докато ниската
настройка задава на радара по-кратко забавяне.
3. Gain: Завъртете въртящата клавиатура, за да настроите gain. Gain контролира усилването на
радарния сигнал.
4. Close: Докоснете иконата Back, или натиснете бутон EXIT.
Main Bang Suppression (Потискане на радарен сигнал)
Настройте Main Bang Suppression, за да създадете област около плавателния съд или центъра на
радарния прозорец, къдего радарният сигнал ще бъде потиснат. Целите, намиращи се в тази
област, няма да бъдат видими.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Целите в областта на потиснат сигнал (Main Bang Suppression Range) не се
показват в радарното изображение.
1. Изберете Main Bang Suppression от Installation menu.
2. Main Bang Suppression: Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да настроите обхвата на Main Bang Suppression range. Високата настройка задава по-широк радиус
около плавателния съд и скенер, докато по-ниската настройка ограничава радиуса до по-къс
обхват.
3. Вие сащо така можете да регулирате следните настройки по желание:
Gain контролира усилването на радарния сигнал.
Sea Clutter настройва филтъра, който контролира количеството шум и странични сигнали в
изображението, предизвикани от бурни и сурови морски условия.
Rain Clutter настройва филтъра, който контролира количеството шум и странични сигнали в
изображението, предизвикани от дъжд или сняг.
4. Close: Докоснете иконата Back, или натиснете бутон EXIT.
Tune the Radar (Настройка на радар)
Техникът може да настрои радара автоматично (Auto Tune) или да въведе ръчно специфични
настройки (Manual Tune). Настройването има за цел да оптимизира системните настройки на
радара. За най-добри резултати извършвайте настройката, когато има цели в обхвата, така че да
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бъде по-лесно да преглеждате информацията и в съответствие с това да правите допълнителни
настройки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Радарът трябва да бъде настройван само при много ограничен брой
обстоятелства. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти Customer Service на телефон 1800-633-1468 преди извършване на радарни настройки.
1. Изберете Tune от Installation menu.
2. Изберете Auto Tune или Manual Tune.
Auto Tune: Когато изберете Auto Tune, командната глава спира радарното радиопредаване и
стартира автоматично настройване на радар.
Manual Tune: Изберете Coarse Adjustment (груба настройка) или Fine Adjustment (фина настройка).
Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройките.
3. Close: Докоснете иконата Back, или натиснете бутон EXIT.

Set the Sector Blanking Range (Настройване на обхват без радарно покритие)
Sector Blanking настройва област, където радарът няма да извършва сканиране. Тази настройка е
полезна за предотвратяване показването в радарното изображение на отразени образи или
лъжливи отразени сигнали, но от друга страна целите, намиращи се в този обхват, няма да се
показват на екрана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Целите в обхвата без радарно покритие (Sector Blanking Range) не се
показват в радарното изображение Radar View.
1. Изберете Sector Blanking от Installation menu.
2. Изберете Sector Start. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да зададете началото на секторния обхват.
3. Изберете Confirm. Докоснете менюто, или натиснете бутон ENTER.
4. Изберете Sector End. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за
да зададете края на секторния обхват.
5. Изберете Confirm. Докоснете менюто, или натиснете бутон ENTER.
6. Докоснете иконата Back, или натиснете бутон EXIT.
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Adjust the Heading Line (Настройка на линията на посока)
Използвайте настройката на Heading Line, за да синхронизирате показваната посока на екрана с
действителната посока на плавателния съд, така че посока Север да се показва коректно в
изображението.
1. Изберете Heading Adjustment от Installation menu.
2. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да настроите линията
на посоката.
3. Докоснете иконата Back, или натиснете бутон EXIT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не носи отговорност при загуба на файлове с данни (ориентири,
маршрути, пътища, групи, снимки, записи и др.), която би могла да възникне поради пряка или
непряка повреда в хардуера или софтуера на уреда. Важно е периодично да копирате файловете с
данни от командната глава. Файловете с данни също трябва да се запаметяват във вашия
персонален компютър преди да пристъпвате към възстановяване на заводските настройки или
осъвременяване на софтуера на уреда. Вижте за подробности вашия Humminbird online account на
humminbird.com.
Export Radar Installation Settings (Експортиране на настройките за инсталация на радар)
1. Инсталирайте форматирана SD карта в SD слота за карти.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Files tool.
4. От Export, изберете Radar Installation.
5. Изберете място на запаметяване.
Import Radar Installation Settings (Импортиране на настройките за инсталация на радар)
1. Инсталирайте форматирана SD карта в SD слота за карти.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Files tool.
4. От Import, изберете Radar Installation.
5. Изберете файла за инталация на радар.
CONFIGURE THE CONTROL HEAD (КОНФИГУРИРАНЕ НА КОМАНДНАТА ГЛАВА)
Използвойте инструкциите в този раздел, за да прегледате командната глава и мрежовите връзки,
да изберете скорост на обмен на данни (baud rates) и NMEA 0183 Output
sentences, и да наименувате командните глави и мрежи.
Когато оборудването и аксесоарите за командните глави на ONIX и ION са инсталирани, Setup
Guide (ръководството за настройки) ви предоставя указанията за конфигуриране на уреда. Когато
прикачвате нов хардуер/оборудване към командната глава, след като тя е била конфигурирана,
уредът ще разпознае новия хардуер/оборудване и ще ви предостави допълнителни указания, за да
добавите оборудването към системата.
System Info (Системна информация)
Review System Connections (Преглед на системни връзки)
Използвайте диалоговата кутия System Info, за да преглеждате информацията относно командната
глава, като версия на софтуера и сериен номер. Можете също така да преглеждате информация
относно свързаното оборудване към портовете на командната глава, а можете също да променяте
името на командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете System Info.
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Change the Control Head Name (Промяна на името на командната глава)
Когато командната глава е част от мрежа, вие можете да промените името й, така че да е лесно тя
да бъде идентифицирана като източник в мрежата.
1. От диалоговата кутия System Info (виж горе), изберете Rename Unit. Използвайте екранната
клавиатура, за да промените името на командната глава.
2. Изберете Save.
Sensor Port Connections (GPS, RS-232, NMEA 0183)
Когато се свързва оборудване към командната глава, оборудването и неговите данни ще бъдат
автоматично разпознати. Вие също така можете ръчно да изберете данни, да настроите data
offset, baud rate и NMEA output sentences от подменютата Sensor Port. Наличните менюта се
определят от прикаченото оборудване.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. От Sensor Port, изберете port menu.
GPS Port: Ако сте свързали външен GPS или външен GPS/Heading Sensor към командната глава
изберете GPS Port.
Използвайте опциите на GPS Port menu, за да изберете Sensor Type, Data Offset, и Pitch and Roll
installation.
RS-232 Port, NMEA 0183 (1) и (2) ви позволяват да промените данните за Sensor Type, Data Offset,
Baud Rate и NMEA Output.
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Забележка: За да настроите мрежа NMEA 2000, вижте Set up a NMEA 2000 Network.
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Set up Autopilot (ION only) (Настройка на автопилот) (само за модел ION)
Ако използвате допълнително закупен Humminbird autopilot (SC 110) с командна глава ION е важно
да обърнете внимание на следното:
• Прочетете изцяло ръководството за експлоатация на автопилот, така че да можете да разбирате
операционните изисквания преди да започнете да използвате оборудването.
• Има множество предпазни мерки, които трябва да се вземат предвид преди да започнете да
ползвате оборудването. Вижте за повече информация ръководството за експлоатация на
автопилот.
• Когато започнете навигация от командната глава, има някои контролни функции, които не са
налични и не могат да се активират от автопилота. Вижте за повече информация ръководството за
експлоатация на автопилот.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Системата автопилот би трябвало да се инсталира и конфигурира от
сертифициран техник по морска електроника или оторизиран монтажник на морска електроника.
Неправилната инсталация може да повлияе на работата на системата, което е свързано с
безопасността на плавателния съд и неговите пасажери. Ако имате въпроси относно
инсталацията, моля свържете се с центъра за обслужване на клиенти Humminbird Customer
Service.
Set up Autopilot (Настройка на автопилот)
Използвайте следващите инструкции за настройка на Autopilot върху командната глава ION.
1. Изберете командната глава, към която е свързан автопилотът.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Settings.
4. Изберете Network.
5. От Sensor Port, изберете порта, който е свързан към автопилота (RS-232, NMEA 0183 [1], или
NMEA 0183 [2]).
6. Изберете NMEA Output.
7. От AutoPilot, изберете APB. Докоснете полето за отметка или натиснете бутон ENTER, за да
добавите отметка към него.
8. За да активирате всички режими от SC 110 с командната глава ION, изберете NMEA Output
sentences както е показано на следващата таблица.

Забележка: Вижте за подробности ръководствата SC 110 и SCP 110. За да изтеглите
ръководствата, посетете нашия уеб сайт humminbird.com.
9. Отидете на раздел Autopilot от това ръководство, за да активирате навигация автопилот с
командната глава.
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SET UP A NMEA 2000 NETWORK (НАСТРОЙКА НА МРЕЖА NMEA 2000)
Използвайте инструкциите в този раздел, ако към командната глава има свързана мрежа NMEA
2000.
Когато има оборудване, свързано към командната глава, оборудването и неговите данни ще бъдат
разпознати автоматично. Вие също така можете ръчно да изберете оборудване и да настроите
data offset. Наличните менюта се определят от прикаченото оборудване.
Забележка: Humminbird препоръчва мрежата NMEA 2000 да бъде инсталирана от
сертифициран техник по мрежи NMEA 2000. Виж за подробности NMEA.org.
Preparation (Подготовка)
Мрежата NMEA 2000 се свързва към порта на NMEA 2000 върху командната глава. Ако имате
мрежа с множество командни глави, изберете командната глава, която е свързана
към главната мрежа NMEA 2000, за да преминете към следващите инструкции.
Open the NMEA 2000 Sensor Port Menu (Отворете NMEA 2000 Sensor Port Menu)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. От Sensor Port, изберете NMEA 2000.
Turn on the NMEA 2000 Network (Включване на мрежа NMEA 2000)
1. От NMEA 2000 Sensor port menu, изберете NMEA 2000 Network.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.

Select NMEA 2000 Devices Manually (optional) (Ръчно избиране на устройства NMEA 2000) (по
желание)
Когато има свързано към командната глава оборудване, това оборудване и неговите данни ще
бъдат разпознати автоматично. Използвайте инструкциите в този раздел, за да избирате ръчно
устройства, които да използвате в мрежата NMEA 2000. Вижте илюстрациите на следващите
страници.
1. От NMEA 2000 Sensor port menu, изберете NMEA 2000 Devices.
2. Изберете Auto-Select. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го изключите.
3. Изберете устройства, които да добавите към мрежата NMEA. (отметка = включен, без отметка =
невключен)
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Set NMEA 2000 Data Offsets (Настройка на NMEA 2000 Data Offsets)
1. От NMEA 2000 Sensor port menu, изберете Data Offsets.
2. Изберете устройство.
3. Докоснете плъзгача on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го изключите.
4. Натиснете и задръжте плъзгача, или завъртете въртящата клавиатура, за да настроите
количеството offset.

NMEA 2000 Messages (PGN) (Съобщения NMEA 2000)
Следващите NMEA 2000 входящи/изходящи съобщения са налични, когато NMEA 2000 е включен
и свързано с NMEA 2000 оборудване и разпознато и избрано като източник.
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NMEA 2000 AIS Messages (PGN)
Следващите NMEA 2000 входящи/изходящи съобщения са налични, когато NMEA 2000 е включен
и AIS е разпознато и избрано като източник в мрежата NMEA 2000.

177

Set up NMEA 2000 Engine Sources (Настройка на NMEA 2000 източници на двигатели)
Когато NMEA 2000 Engine е свързан към мрежата NMEA 2000, той ще бъде разпознат от
командната глава. Командната глава ще предостави указания за настройка на двигателите в
системата. Командната глава задава номер на всеки двигател. Източниците се номерират от найнисък към най-висок номер, където 0 (нула) е най-ниският и първи идентифициран източник. Вие
можете да използвате източниците, идентифицирани от командната глава, или можете ръчно да
зададете двигател към всеки номер на източник.
Например, Engine 1 предава данни от двигателя, идентифициран като номер 0 в инсталацията (
обикновено това е двигателят разположен на страната на левия борд на лодката към носовата
част), а Engine 2 е двигателят идентифициран като номер 1 в инсталацията (обикновено това е
двигателят разположен на страната на десния борд на лодката към кила).
Забележка: Вижте Views: Set up an Instrument View, за да настроите инструменталните
изображения за данните на вашия двигател.
Set up the Number of Engines (Настройка на броя на двигателите)
Броят на двигателите и резервоарите е въведен посредством Setup Guide при първоначалната
инсталация. Използвайте инструкциите в този раздел, за да промените броя на двигателите и
резервоарите, показани върху командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете My Vessel.
4. Изберете Engines/Tanks.
5. Изберете броя на двигателите и горивните резервоари, монтирани на вашата лодка.
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Change the Engine Source Assignments (Промяна на зададените номера на източници на
двигатели)
Инструкциите в този раздел са по желание и ви позволяват да променяте кой източник на двигател
да бъде означен като Engine 1, Engine 2 или Engine3 в командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Data Sources.
5. От Engine Data, изберете Engine 1, Engine 2 или Engine 3.
6. Изключете Auto-Configure.
7. Изберете Engine (двигател) от списъка.
Set up Fuel Tanks (Настройка на горивни резервоари)
Setup Guide предоставя указания за настройка на горивните резервоари в системата и той задава
номер на източник за всеки горивен резервоар. Ако има инсталирани NMEA 2000 сензор на
горивен резервоар и сензор за горивния поток, командната глава може да показва автоматично
нивата на горивото. Ако има инсталиран само сензор на горивния поток е необходимо да
настроите ръчно горивните резервоари, за да можете да управлявате и контролирате нивата на
горивото.
Set up the Number of Tanks (Настройка на броя на резервоарите)
Броят на двигателите и резервоарите е въведен посредством Setup Guide при първоначалната
инсталация. Използвайте инструкциите в този раздел, за да промените броя на двигателите и
резервоарите, показани върху командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете My Vessel.
4. Изберете Engines/Tanks.
5. Изберете общия брой двигатели и горивни резервоари, монтирани на вашата лодка.
Ако не разполагате с NMEA 2000 сензор за горивото в резервоара, преминете към Set the Fuel
Tank Capacity (задаване на вместимостта на горивния резервоар).
Set the Fuel Tank Capacity (Настройка на вместимостта на горивния резервоар)
Ако има инсталиран сензор за горивния поток, но няма NMEA 2000 сензор за горивния резервоар,
използвайте инструкциите в този раздел, за да настроите ръчно данните за горивния резервоар.
Вие също така можете да използвате тези инструкции, за да потвърдите режим Automatic Fuel
Management ако имате инсталиран NMEA 2000 сензор за горивния резервоар.
1. Задайте броя на горивните резервоари на лодката. Вижте Set up the Number of Tanks.
2. Отворете инструмента Fuel tool.
3. Изберете Settings.
4. Изберете Manual.
Забележка: Ако са инсталирани NMEA 2000 сензор за горивен резервоар и сензор за горивния
поток, изберете Auto, за да се приеме автоматично вместимостта на резервоара.
5. Изберете Fuel Capacity.
6. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете общата вместимост на гориво на
резервоара.
Ако има повече от един резервоар на лодката, посочете общото количество гориво от всички
резервоари.
7. Изберете Save.
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Open the Fuel Tool (Отваряне на Fuel Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Fuel tool.

Refill the Tank(s) (Допълване на резервоар(и))
1. Отворете Fuel tool и изберете Refuel.
2. За да напълнете резервоара до горе, изберете Fill Up.
За да добавите известно количество гориво в резервоара, изберете Add Fuel. Използвайте
екранната клавиатура, за да въведете количеството и го запаметете.
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Change the Fuel Tank Source Assignments (Промяна на зададените номера на източници на
горивни резервоари)
Инструкциите в този раздел са по желание и ви позволяват да променяте кой източник на горивен
резервоар да бъде означен като Tank 1, Tank 2 или Tank 3 в командната глава.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Data Sources.
5. От Fuel Data, изберете Tank 1, Tank 2 или Tank 3.
6. Изключете Auto-Configure.
7. Изберете горивен резервоар от списъка.
SET UP YOUR HUMMINBIRD NETWORK (НАСТРОЙКА НА ВАШАТА HUMMINBIRD МРЕЖА)
Когато мрежата Humminbird е напълно инсталирана, конфигурирайте мрежата, така че командните
глави и оборудване да бъдат синхронизирани в мрежата. В зависимост от вашата мрежова
конфигурация, вашите опции могат да включват източници от дистанционни командни глави, RS232, NMEA 0183, Ethernet и NMEA 2000.
Използвайте инструкциите в този раздел, за да завършите следващите изисквания за
настройка на мрежа:
1. Конфигурирайте нова мрежа.
2. Изберете сонди от мрежата.
3. Променете GPS източниците.
4. Изберете източници на данни.
5. Регулирайте настройките за показване на плавателния съд.
Understand Global (Разбиране на настройка Global)
Когато конфигурирате нова мрежа, командните глави са синхронизирани. Настройки като аларми,
източници карта, предпочитани изображения, предпочитания, подложки, сонарни източници и GPS
източници се споделят между командните глави.
Много меню настройки включват бутона Global on/off. Когато Global е включен, избраната меню
настройка от командната глава ще бъде споделена с другите командни глави в мрежата.
Когато Global е изключен, избраната меню настройка ще бъде налична и активна само за
избраната командна глава.
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Understand Auto-Configure (Разбиране на авто конфугуриране)
Когато конфигурирате мрежата на командната глава, командната глава автоматично избира
източник за всяка категория. Например, ако има инсталирани множество сензори за посока,
командната глава ще избере един сензор да предоставя информация за посоката. Ако вие
предпочитате различен сензор да показва посоката, тогава можете ръчно да изберете друг сензор
за посока.
Бутонът Auto-Configure on/off се показва във всяка категория за източник. Когато Auto-Configure е
включен, източниците биват избрани автоматично от командната глава. Когато Auto-Configure е
изключен, вие можете да избирате източници според вашите предпочитания.
1 | Configure a New Network (Конфигуриране на нова мрежа)
Използвайте инструкциите в този раздел, ако имате повече от една командна глава Humminbird,
свързана към мрежата. Конфигурирането на мрежата синхронизира настройките на командната
глава. Ако има само една командна глава в мрежата, прескочете този раздел. Преминете към
раздел 2: Select Sonar Sources.
Preparation (Подготовка)
1. Уверете се, че всички командни глави и мрежово оборудване са включени в захранване.
2. Посочете една командна глава, която да бъде главната командна глава. В идеалния случай вие
използвате главната командна глава и тя е регулирана съобразно вашите предпочитани
настройки, предпочитания за менюта и др. Другите командни глави в мрежата ще се
синхронизират с главната командна глава.
Ако вие за първи път конфигурирате всички командни глави, не са необходими други
допълнителни действия. Преминете към конфигуриране на мрежата Configure the Network.
3. Global: Ако има настройки, които желаете да запазите в дадена командната глава и да не ги
споделяте с другите командни глави, уверете се, че за дадената настройка Global menu е
изключена.
4. Navigation data: Навигационните данни ще бъдат синхронизирани. За да експортирате
навигационни данни от командна глава и да ги запаметите, експортирайте данните в
SD карта. Вижте Manage your Navigation Data.
5. Export Menu Settings: Когато командните глави са синхронизирани към главен уред, техните
меню настройки се променят, така че да съответстват на тези на главния уред. За да запаметите
меню настройки от избрана глава, експортирайте меню настройките в SD карта. Вижте Manage
your Control Head: Import/Export Files.
Configure the Network (Конфигуриране на мрежата)
1. От главната командна глава натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Configure New Network.
5. Изберете Sync Network.
2 | Select Sonar Sources (Избор на сонарни източници)
Когато сонда бъде свързана за първи път към командната глава или мрежата (посредством black
box sonar или допълнителни командни глави Humminbird), тя ще бъде разпозната от всички
командни глави в мрежата. Командната глава ONIX избира сондата, която е свързана към нея,
като първичен сонарен източник. Командната глава ION изисква инсталиране на black box sonar, за
да активира сонарни възможности. Командната глава ONIX също така е съвместима с black box
sonar, за да разшири неговите сонарни възможности. Вижте humminbird.com за опции за
конфигурация на сонди.
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Open the Sonar Source Menu (Отваряне на меню сонарен източник)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Sonar.
4. Изберете Sonar Source.
Sonar Source Overview (Преглед на сонарен източник)
Когато мрежата е конфигурирана, вие можете да изберете всяка сонда от мрежата, която да
осигурява сонарни данни за командната глава. Сонарните източници могат да се споделят между
командните глави или можете да използвате самостоятелни сонарни източници върху всяка
командна глава.

183

Select Sonar Sources (Избиране на сонарни източници)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да зададете сонарни източници към всяка командна
глава. Сонарните източници могат да бъдат споделяни между командните глави или вие можете
да използвате различни сонарни източници върху всяка командна глава.
Забележка: Избраната сонда трябва да бъде съвместима с командната глава, за да показва
изображения. Например, за да показва Side Imaging информация, моделът на командната глава
трябва да има Side Imaging способности.
1. От Sonar Source Menu, изберете първия етикет. В следващата илюстрация първият етикет е 2D.

2. Изберете място за свързване на сонда. Локациите за свързване са показани, както следва:

Selected Control Head (Local): Командната глава, която използвате активно

Remote Control Head: Допълнителни командни глави, свързани към мрежата

Black Box Sonar

3. Повторете стъпки 1 и 2 за всеки етикет.
Забележка: Списъкът се определя от свързаното към мрежата оборудване и от типа на
сондата. DualBeamPLUS сонарни източници ще се показват единствено в етикет 2D, Down
Imaging източници ще се показват единствено в етикет Down Imaging и т.н.
Забележка: Ако сте инсталирали аксесоар сонда и тя не се показва в списъка със сондите,
вижте Installation Information: Set up or Change Transducer Settings.
Когато включвате/изключвате pinging (пренос на пакетни данни) или променяте настройките
на сондата, всички комадни глави, споделящи сондата, ще бъдат повлияни.
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Select Beams (Избор на лъчи)
Инструкциите в този раздел са приложими единствено ако избраният сонарен източник включва
повече от едн лъч. Избраните в това меню лъчи повлияват всички уреди, споделящи сонарния
източник. Например ако изберете смесените 83/200 kHz лъчи върху една командна глава и
изберете единичния 83 kHz лъч върху друга командна глава, командната глава с 83 kHz селекция
ще получава смесена информация. За да имате достъп до двата лъча, но да виждате отделните
честоти върху отделни командни глави, вижте Select Frequencies.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Sonar.
4. От типа сонарен източник (2D, Down Imaging, Side Imaging, и т.н.), изберете честотното меню.
5. Изберете лъча/лъчите, които желаете да използвате.
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Select Frequencies (Избор на честоти)
Ако сте активирали пълните възможности на сондата и всички лъчи са активирани (или настроени
на Auto) в режим Beam Select, вие можете да задавате да се показват отделни честоти в
изображение 2D Sonar View. Вижте за повече информация Adjust 2D Sonar Display Settings.
Забележка: Ако командната глава използва сонарен източник само с еднолъчева честота,
честотното меню няма да предложи допълнителни опции.

3 | Select GPS Sources (optional) (Избор на GPS източници – по желание)
Командната глава ONIX активира по подразбиране вътрешен internal GPS приемник като първичен
източник (GPS [1]). Ако свържете външен external GPS приемник към командната глава, той ще
бъде възприет като вторичен източник GPS (2).
Ако свържете външен external GPS приемник към командната глава ION, той ще бъде възприет
като първичен източник GPS (1).
GPS (1) предоставя данни за местоположение, Speed over Ground (SOG) (наземна скорост), Course
over Ground (COG) (наземен курс), ориентири, маршрути, пътища и навигационни изчисления,
предназначени за командната глава.
GPS (2) предоставя данни за местоположение, които се показват в информационната кутия на
GPS (2).
Вие също така можете ръчно да променяте кой GPS приемник да бъде избраният източник за GPS
(1) или GPS (2). Например ако сте свързали външен external GPS приемник към командната глава
ONIX, можете да го зададете като GPS (1), така че комадната глава да го използва като първичен
източник (вместо вътрешния internal GPS приемник). Ако командната глава е част от мрежа
Ethernet или NMEA 2000, вие можете също така да избирате GPS приемниците от мрежата.
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Open the GPS Tool (Отваряне на GPS Tool)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете GPS tool.
Select GPS Sources Automatically (Изберете автоматично GPS източници)
1. От GPS Source, изберете GPS (1) или GPS (2).
2. Изберете Auto-Configure. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.
Select GPS Sources Manually (Изберете ръчно GPS източници)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да изберете ръчно GPS източник.
1. От GPS Source, изберете GPS (1) или GPS (2).
2. Изберете Auto-Configure. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
изключите.
3. Изберете GPS приемник от списъка.
Share GPS Sources with the Network (Споделете GPS източници в мрежата)
1. От GPS Source, изберете Global Source.
2. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го включите.
Забележка: Вижте Set up your Humminbird Network за подробности относно Global On/Off.

4 | Select Data Sources (optional) (Избор на източници за данни – по желание)
След като мрежата бъде конфигурирана, можете да избирате източници от цялата мрежа. В
зависимост от конфигурацията на вашата мрежа вашите опции могат да включват източници от
отдалечени командни глави, RS-232, NMEA 0183, Ethernet и NMEA 2000. Източниците се споделят
през мрежата. В някои ситуации източниците могат да бъдат индивидуализирани за всяка отделна
командна глава. Например комадна глава Control Head A може да използва една сонда, а
командна глава Control Head B може да използва друга сонда.
Auto-Configure: Бутонът Auto-Configure on/off се показва във всяка категория на източник. Когато
Auto-Configure е включен източниците се избират автоматично от командната глава. Когато
Auto-Configure е изключен можете да избирате източници според вашите предпочитания.
Например ако има прикачени множество сензори за посока, мрежата на командната глава ще
избере един сензор, който да предоставя информация за посоката. Ако предпочитате друг сензор
да предоставя информация за посоката, вие можете ръчно да зададете различен сензор за посока,
който да бъде избраният източник.
Select Sources Automatically (default) (Автоматично избиране на източници – по
подразбиране)
Auto-Configure е включен по подразбиране, така че инструкциите в този раздел са необходими
само ако ръчно сте променили селектирането на източници и искате да се върнете към
автоматично избиране на източници.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Data Sources.
5. Изберете Data Category и изберете типа данни под тази категория.
6. Изберете Auto-Configure. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
включите.
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Select Sources Manually (optional) (Ръчно избиране на източници – по желание)
Използвайте инструкциите в този раздел, за да изберете ръчно източник.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Data Sources.
5. Изберете Data Category и изберете типа данни под тази категория.
6. Изберете Auto-Configure. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER, за да го
изключите.
7. Изберете източник от списъка.

CHANGE THE NETWORK NAME (ПРОМЯНА НА ИМЕТО НА МРЕЖАТА)
Менюто Network Info ви позволява да наименувате всяка мрежа, така че да бъде лесна за
разпознаване в системата. Вие също така можете да преглеждате мрежова информация от
диалоговата кутия.
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете Network.
4. Изберете Network Info.
5. Изберете Rename Network. Използвайте екранната клавиатура, за да промените името на
командната грава.
6. Изберете Save.
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MANAGE YOUR CONTROL HEAD (УПРАВЛЕНИЕ НА КОМАНДНАТА ГЛАВА)
Много от настройките на командната глава са достъпни от Settings tool (General Menu) или от
Power X-Press Menu в статус лентата.
Open the Settings Tool (Отваряне на инструмент настройки)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете General.
Open the Power X-Press Menu (Отваряне на меню Power X-Press)
Много от настройките на командната глава са достъпни бързо от Power X-Press Menu. Вие също
така можете да изключите радарното предаване Radar transmission и Wi-Fi, или да промените
източника на сондата от това меню.
1. Докоснете горния десен ъгъл на статус лентата.
ИЛИ
Натиснете бутон POWER.
Adjust Lighting (Настройка на светлини)
Менютата за подсветка/фоново осветление на екрана са достъпни от Settings tool (General Menu)
или от Power X-Press Menu. Следващите инструкции използват Power X-Press Menu.
Adjust the Backlight (Настройка на подсветката)
1. Отворете Power X-Press Menu.
2. Изберете Backlight.
3. Натиснете и задръжте плъзгача или завъртете въртящата клавиатура, за да регулирате
настройката.
Turn on/off Night Mode (Включване/изключване на нощен режим)
1. Отворете Power X-Press Menu.
2. Изберете Night Mode.
3. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER.

Change Touch Screen and Key Sounds (Промяна на сензорен екран и звуци на бутони)
Turn on/off Touch Screen (Включване/изключване на сензорен екран)
1. Натиснете двукратно бутон POWER.
ИЛИ
1. Отворете Power X-Press Menu.
2. Изберете Touch Screen.
3. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER.
Turn on/off Key Sounds (Включване/изключване на звуци на бутони)
1. Натиснете бутон HOME.
2. Изберете Settings.
3. Изберете General.
4. Изберете Key Sounds.
5. Докоснете бутона on/off, или натиснете бутон ENTER.
Import/Export Files (Импортиране/експортиране на файлове)
Важно е периодично да копирате вашите файлове с данни. Файловете с данни също трябва да се
запаметяват на вашия персонален компютър преди да пристъпите към възстановяване на
заводските настройки на уреда или към осъвременяване на софтуера.
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ВНИМАНИЕ! Humminbird не носи отговорност при загуба на файлове с данни (ориентири,
маршрути, пътища, групи, снимки, 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
вашите файлове с данни от командната глава. 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.
Виж за подробности вашия Humminbird онлайн акаунт на humminbird.com.
Използвайте следващите инструкции, за да запаметите вашите настройки на менюта. За да
експортирате или импортирате навигационни данни, вижте Manage your Navigation Data. За да
експортирате вашите настройки за инсталация на радар Radar installation settings, вижте Installation
Information: Configure Radar.
Import Files (Импортиране на файлове)
1. Инсталирайте SD картата или USB устройството с файловете в порта на командната глава.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Files tool.
4. От Import, изберете Menu Settings.
5. Следвайте указанията на екрана, за да изберете файл и да го импортирате.
Export Files (Експортиране на файлове)
1 Инсталирайте SD картата или USB устройството с файловете в порта на командната глава.
2. Натиснете бутон HOME.
3. Изберете Files tool.
4. От Export, изберете Menu Settings.
5. Следвайте указанията на екрана.
6. Изберете място за запаметяване - Save Location: Изберете порта, където е инсталирана SD
картата или USB устройството.
Manage your Humminbird Account (Управление на вашия Humminbird акаунт)
Register your Control Head(s) (Регистрирайте вашата командна глава/глави)
Създайте онлайн акаунт, за да получавате последните новини от Humminbird, включително
информация за съвместимост на аксесоари и софтуерни ъпдейти.
1. Влезте в нашия уеб сайт humminbird.com и изберете My Account.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов акаунт.
3. Изберете Register a Product.
Update Software (Осъвременяване на софтуера)
ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към осъвременяване/ъпдейт на софтуера или възстановяване
на предварително зададените настройки, експортирайте вашите настройки на менюта, радарни
настройки и навигационни данни. Виж Installation Information: Export Radar Installation
Settings,Manage your ControlHead: Import/Export Files, and Manage your Navigation Data.
1. Влезте във вашия акаунт на humminbird.com.
2. Изберете етикет My Equipment. Изберете името на файла от последния софтуерен ъпдейт на
командната глава (unit name [version #]).
• Прочетете инструкциите в диалоговата кутия и изберете Download.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да запаметите софтуерния файл в SD картата.
3. Инсталирайте SD картата със софтурния файл в слота за карти върху вашата командна глава.
Натиснете бутон POWER, за да включите командната глава.
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4. Уредът ще разпознае новия софтуер и ще активира серия от указания за потвърждаване на
инсталацията на софтуера.
ИЛИ
Изберете Files tool от екран Home. Изберете Software Update и следвайте указанията на екрана.
CONTACT HUMMINBIRD (КОНТАКТИ С HUMMINBIRD)
Свържете се с центъра за обслужване на клиенти Humminbird Customer Service по някой от
следните начини:
Web site:
humminbird.com
E-mail:
service@humminbird.com
Telephone:
1-800-633-1468
Direct Shipping:
Humminbird
Service Department
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027 USA
Hours of Operation:
Monday - Friday
8:00 a.m. to 4:30 p.m. (Central Standard Time)
Social Media Resources:
Facebook.com/HumminbirdElectronics
Twitter.com (@humminbirdfish)
YouTube.com/humminbirdtv
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