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Installation Overview (Преглед на инсталация)
Преди да започнете инсталирането, ви препоръчваме да прочетете внимателно
настоящите инструкции, за да можете да се запознаете с всички предимства на вашия
уред PiranhaMAX.
Има три основни инсталационни задачи, които е необходимо да извършите:
- Инсталиране на главата на сонара
- Инсталиране на сондата
- Тестване на цялостната инсталация и застопоряване на положението на
сондата

Control Head Installation (Инсталиране на главата/тялото на сонара)

1. Determine Where to Mount (Определяне мястото на монтаж)
Започнете инсталацията като определите къде да бъде монтирано тялото на уреда.
Имайте предвид следното при определяне на най-доброто местоположениe:

-

-

-

Проверете планираното местоположение за монтаж на
тялото на уреда като прокарате до него захранващия
кабел и кабела на сондата. Вижте раздел installation за
вашия тип сонда, за да планирате местоположението
на сондата.
Монтажната повърхност трябва да бъде достатъчно
стабилна, за да предпазва тялото на уреда от
вълнението и прекомерните вибрации, както и да
предоставя видимост по време на работа.
Вашият уред PiranhaMAX изпозва tilt или tilt and swivel
монтажна база. Монтажната повърхност трябва да има
достатъчно площ , за да позволява на уреда свободно
да се зъвърта и накланя и лесно да се монтира и
демонтира. (Фигура 1 и2)
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2. Connect the Power Cable to the Boat (Свързване на захранващия кабел с
лодката)
Вашият уред е комплектован със захранващ кабел с дължина 180 см. Можете да
скъсите или удължите кабела като използвате многожилен меден кабел с диаметър
18мм.
Внимание: Някои лодки са оборудвани с ел.захранващи системи от 24 V или 36 V, но
главата ТРЯБВА да бъде свързана към 12 VDC източник на захранване.
Захранващият кабел на главата може да бъде свързан към ел. система на лодката на
едно или две места: панелът с предпазителя обикновено е разположен близо до
рубката или директно до акумулатора.
Забележка: Уверете се, че захранващият кабел не е свързан с главата при
започване на процедурата.
Забележка: Humminbird® не носи отговорност за повреди настъпили вследствие на
свръхнапрежение или токов удар. Главата трябва да разполага с адекватна
защита, като се избере и инсталира подходящ предпазител 1 amp.
Ако има наличен терминал за предпазителя използвайте
екранирани кабели с накрайник (не са включени в комплекта), които
съответстват на полюса на панела на предпазителя. Свържете
черния проводник с отрицателния полюс (-), а червения проводник с
положителния полюс (+) на акумулатора 12 VDC (Figure 3).
Инсталирайте предпазител 1 amp (не е включен в комплекта) за
осигуряване защита на уреда. Humminbird® не носи отговорност за
повреди настъпили вследствие на свръхнапрежение или токов удар.
Или...
1b. Ако трябва да свържете главата директно към акумулатора,
набавете и инсталирайте гнездо за бушон и предпазител 1amp (не е
включен в комплекта), за да осигурите защита на уреда (Figure 4).
Humminbird® не носи отговорност за повреди настъпили вследствие
на свръхнапрежение или токов удар.
Забележка: С цел да се минимизира вероятността от интерференция с други
електронни системи на лодката, може да бъде необходимо
осигуряването на втори източник на захранване ( например
втори акумулатор).
3. Assemble the Control Head Base (Сглобяване на базата за
главата)
Базата за главата се монтира по способа tilt или tilt and swivel
(наклон и въртене). Вижте инструкциите по-долу, за да сглобите и
монтирате базата.
А. Ако иманте монтажен способ tilt, следвайте следващите
стъпки:
1. Поставете tilt mount основата на главата на сонара върху
монтажната повърхност. Отбележете с молив четирите
местоположения на монтажните винтове.
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2. Отстранете базата настрани и пробийте четирите дупки за монтажните
винтове.като използвате 9/64" бургия.
3. Пристъпете към полагане на кабелите на главата под палубата (Routing the
Control Head Cables Under the Deck).
B. Ако иманте монтажен способ tilt and swivel, следвайте следващите стъпки:
1. Пъхнете рамената в базата. След това задръжте рамената неподвижно, докато
обръщате базата наопаки.
2. Пъхнете въртящия пръстен в базата като фаската на отворите за винтовете,
прикрепващи се към рамената, бъде насочена навън.
3. Застопорете рамената с 4-те винта #6 (Figure 5). Притягайте само ръчно!
4. Поставете сглобената база върху монтажната повърхност. Маркирайте с молив
4-те точки на поставяне на монтажните винтове.
5. Преместете базата настрана и пробийте 4-те дупки за монтирне на винтовете,
като използвате 9/64" бургия.
6. Преминете към прокарване под палубата на кабелите за главата (Route the
Control Head Cables Under the Deck).
4. Route the Control Head Cables Under the Deck (Прокарване под
палубата на кабелите за главата)
Изпълнете следните стъпки, за да положите под палубата кабелите
за главата на уреда.
Забележка: Не винаги е възможно полагане на кабелите под
палубата. Ако това не е възможно кабелите трябва да се
прокарат и осугурат над палубата.
Монтаж Tilt and Swivel (наклон и въртене):
1a. Маркирайте и пробийте дупка с диаметър 3/4" инча, както е
показано на фигура 6. Прокарайте кабелите през дупката. Кабелите
ще излезат през ценралната дупка на базата на главата на уреда.
1b. Ако кабелите не могат да бъдат прокарани директно под главата
на уреда, маркирайте и пробийте дупка с диаметър 3/4" инча, която
ще ви позволи да доближите кабелите до главата.
5. Attach the Control Head to the Base (Прикрепване на главата към базата)
Изпълнете следните стъпки, за да прикрепите
главата на уреда към вече сглобената база:
Забележка: Кабелът на сондата и захранващият
кабел трябва да бъдат положени преди
застопоряване на монтажната скоба към
палубата.
1. Към пробитите дупки в монтажната скоба
добавете силикон устойчив на морска вода.
2. Поставете монтажната скоба върху
монтажната повърхност като я подравните
с пробитите дупки.
3. Пъхнете 4-те винта #8 Phillips в монтажните
дупки. Притягайте само ръчно!
4. Промушете болта врътка през шарнира на
главата (Figure 7).
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5. Подравнете шарнира с рамената на базата и го пъхнете в тях, като леко го
завъртите ако е нужно, докато той се застопори надеждно.
6. Завъртете главата на фишфайндера до желания ъгъл и затегнете ръчно болта
врътка.
7. Завийте Gimbal врътката върху шарнирния болт и затегнете.

6. Attach the Cables to the Control Head (Свързване на кабелите с главата на уреда)
Следвайте стъпките за свързване на кабелите на сондата с главата:
1. Пъхнете накрайниците на захранващите
кабели и кабелите на сондата в
подходящите изходи на главата. Всеки
накрайник е със специфична форма,
съответстваща на слота/изхода, в който
трябва да бъде поставен. (Figure 8).

Забележка: сирийният порт е за използване само от оторизиран сервизен
персонал. Серийният порт не изисква капаче/предпазител.
2. След като застопорите главата на уреда наклонете и/или завъртете уреда до
пълния му обхват, за да се уверите, че кабелът остава достатъчно отпуснат и
позволява спокойно манипулиране с уреда. Затегнете ръчно болта врътка, след
като сте наместили главата на уреда в желаното положение.
Вече сте готови да инсталирате сондата. Преминете към Transducer Installation
Overview (преглед на инсталация на сондата).
Transducer Installation Overview (Преглед на инсталация на сондата)
Сондата може да бъде инсталирана на транцевата дъска на лодката, в корпуса или
върху тролинговия мотор, в зависимост от типа на вашата сонда. Видът на сондата
също така ще определи начина на полагане на кабела. Отидете на раздела, който
описва вашия модел сонда и следвайте стъпките за разполагане и монтаж на сондата
върху лодката.
Забележка: Поради голямото разнообразие от корпуси, в ръководството за
инсталация са представени само основните инструкции. Всеки корпус на лодка
притежава уникален набор от изисквания, които трябва да съобразите преди да
започнете инсталиране. Важно е да прочетете пълния текст на инструкциите и да
разберете ръководните принципи за монтаж преди да започнете инсталирането.
Забележка: Когато пробивате дупки в корпус от фибростъкло е препоръчително да
започнете с по-малък номер бургия и прогресивно да увеличавате диаметъра на
бургията, като по този начин ще намалите риска от разтрошаване или улющване
на външното покритие на корпуса.
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Transom Transducer Installation (Инсталиране на сондата на транцевата дъска)

1. Определете местоположението за монтаж на сондата
Турболенция: Най-напред трябва да определите най-доброто разположение на
транцевата дъска, за да инсталирате на нея сондата. От съществено значение е да
разположите сондата в област, с относително отсъствие на турболенция на водата.
Имайте предвид следното при намиране на оптималното разположение при минимално
наличие на турболенция:
Забележка: Движение на лодката със скорост над 65 mph и със сонда потопена във
водата не е препоръчително за трилъчева сонда, монтирана на транцевата дъска,
тъй като тя може да се повреди. Ако е крайно необходимо движение със скорост над
65 mph, може да размислите и да я монтирате в корпуса. Вижте за подробности
Inside the Hull Transducer Installation (инсталация на сондата в корпуса).
-

-

При движение на лодката по водата, нейната
маса в съчетание с въртенето на пропелера
генерират турболенция. Турболенцията
обикновено се проявява най-осезаемо около
ребрата, стрингерите и нитовете по долната
част на кила, както и в непосредствена близост
до пропелера /пропелерите. Пропелерът,
въртящ се по посока на часовниковата стрелка,
създава повече турболенция към левия борд.
При лодки задвижвани с извънбордов или
бордови двигател е най-добре сондата да бъде
разположена на отстояние най-малко 40см.
встрани от пропелера/пропелерите.
Най-добрият начин за определяне на област от
водата без турболенция е да се вижда
транцевата дъска, докато се движи лодката.
Този метод е препоръчителен ако за вас е
приоритет управлението на лодката при висока
и максимална скорост. Ако това не е възможно,
изберете място на транцевата дъска, където
корпусът пред това място е гладък, плосък и без
наличие на изпъкналости от ребра.

- На лодки с дъно тип панел съществува възможност
сондата да се монтира на панела. Не монтирайте сондата върху транцевата дъска зад
панела на кила, с цел да не се допусне излизане на сондата над водата при движение с
висока скорост. Сондата трябва да остане във водата, за да може главата да поддържа
сонарния сигнал.
- Ако транцевата дъска се намира зад пропелера, вероятно е да не успеете да
намерите област без турболенция. Тогава ще бъде необходимо да прибегнете до друг
начин на монтаж или вид сонда (като например сонда, позволяваща монтаж чрез
пробив на кила).
- Ако планирате да теглите лодката си с колесар, не монтирайте сондата твърде
близо до плаза или ролерите, за да избегнете изместване или повреда на
сондата по време на товарене и разтоварване на лодката.
- Функционирането при висока скорост е критичен момент и може да се наложи
да използвате сонда, монтираща се чрез пробив в кила, вместо такава,
изискваща монтаж на транцевата дъска.
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Забележка: Хидродинамичната форма на сондата й позволява да бъдена
насочена вертикално надолу, без необходимост от настройка спрямо ъгъла
deadrise.

2. Подготовка на местоположението за монтаж
След определяне на местоположението за монтаж на сондата,
следвайте стъпките по-долу, за да позиционирате и монтирате
скобата на сондата.
1. Уверете се, че лодката е хоризонтално уравновесена върху
колесара, както от левия до десния борд, така и от носа до
кърмата (чрез поставяне върху палубата на нивелир
последователно в двете посоки).
2. Задръжте монтажната скоба срещу транцевата дъска в
избраното от вас местоположение. Подравнете хоризонтално
скобата, използвайки нивелир. Уверете се, че долният край на
скобата не стърчи извън дъното на кила, като същевременно
осигурите минимум 0,6 см свободно пространство между
долния край на скобата и долния край на транцевата дъска за
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лодки с кил от фибростъкло и 0,3 см свободно пространство за лодки с дъно от
алуминий.
Забележка: Ако резполагате с лодка с плоско алуминиево дъно, възможно е да бъде
необходимо да направите някои допълнителни настройки, за да пригодите
нитовете по дъното на лодката ( свободното разстояние може да е необходимо да
бъде малко по- късо от 0,3см). Това ще ви помогне да избегнете излишната
турболенция при висока скорост.
Забележка: Ако пропелерът ви се върти по посока на часовниковата стрелка ( при
преден ход, когато сте зад лодката с лице към кърмата), монтирайте сондата на
щирборда (десния борд) и подравнете долния десен ъгъл на монтажната скоба с
дъното на лодката. Ако пропелерът ви се върти по посока обратна на
часовниковата стрелка (при преден ход, когато сте зад лодката с лице към
кърмата), монтирайте сондата на левия борд и подравнете долния ляв ъгъл на
монтажната скоба с дъното на лодката.
3. Продължете да държите скобата върху транцевата дъска на лодката и посредством
молив или маркер отбележете местоположениията на двете монтажни дупки.
Маркирайте дупките за пробив в горната част на всеки слот (процеп).
Забележка: Третата дупка не трябва да се пробива, докато ъгълът и височината
на сондата бъдат окончателнно определени, което ще бъде направено на по-късен
етап.
4. Уверете се, че преди да започнете пробив бургията е перпендекулярно насочена
спрямо повърхността на транцевата дъска, а НЕ успоредно на земята. Използвайте
бургия с диаметър 40 мм с която да пробиете двете дупки на дълбочина около 2,5 см.
Забележка: При лодки с дъно от фибростъкло е най-добре да се използват бургии с
постепенно нарастващ диаметър с оглед да се избегне риска от разтрошаване или
улющване на външното покритие на корпуса

3. Сглобяване на сондата и начален монтаж
В този раздел вие ще намерите указания как да сглобите сондата с помощта на
приложения в комплекта инструментариум, след което да я монтирате и настроите
нейното местоположение без да я застопорявате/обездвижвате.
Забележка: Най-напред ще свържете сондата и подвижното рамо като напаснете
двата механизма в номерираното положение върху шарнирното съединение на
сондата. Възможно е да направите и допълнителни настройки.
1а. Ако вече сте определили ъгъла на транцевата дъска, разгледайте приложената подолу таблица за начално положение, която ще ви помогне да настроите механизмите.
Ако транцевата дъска е монтирана под ъгъл 14 градуса ( често използван транцеви
ъгъл при много лодки) използвайте позиция 1 за монтаж на механизма/рамото. При
всеки друг случай отидете на стъпка 2.
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1b. Ако не знаете ъгъла на транцевата дъска, измерете го, като използвате влакно с
утежнител с дължина 30см. Задръжте с пръст единия край на влакното прилепен към
горната част на транцевата дъска и изчакайте влакното да се уравновеси отвесно.
След това с рулетка измерете разстоянието от долния край на утежненото влакно до
задната стена на транцевата дъска, след което използвайте таблицата.
Забележка: Направете вашето измерване като се ръководите от указанията на
следващата илюстрация.
2. Поставете двете рамена от всяка страна на шарнирното съединение на сондата, така
че зъбчетата върху всяко рамо се
подравняват с желания номер на
местоположение върху шарнирното
съединение. Ако положите рамената в
положение 1, ще се подравнят с
оребрената издатина на шарнирното
съединение на сондата, като по този начин
ще образуват една непрекъсната линия на
сглобката.
Забележка: След като рамената бъдат
заключени, уверете се че четвъртитите
зъбчета на всяко рамо са обърнати към
четвъртитите зъбчета на шарнирното
съединение на сондата, а триъгълните
зъбчета са обърнати навън.

Хванете с едната ръка рамената на шарнирното съединение на сондата и с другата
ръка поставете върху тях подвижното рамо докато се чуе прищракване. Вижте
илюстрацията.
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3.
Промушете шарнирния болт през механизма, като го задържите така, след което
завийте гайката БЕЗ да притягате на този етап. Поставете раменния механизъм в
монтажната скоба.

4. Подравнете механизма на монтажната скоба на сондата с
пробитите дупки в транцевата дъска. Използвайте гайковерт
5/16", с който да монтирате механизма към транцевата дъска
(използвайте включените в комплекта два броя дълги винтове
#10 - 1").

Забележка: Уверете се, че монтажните винтове са
завити, но не прекомерно притегнати, за да може
механизмът на сондата да се приплъзва за допълнителна
настройка на положението.

5. Настройте първоначалния ъгъл на сондата от задната към
предната страна като завъртате сондата, докато страничният
спояващ ръб на сондата е почти успореден на дъното на
лодката. Това се извършва с единични щраквания във всяка
посока.
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6. Настройте механизма на сондата вертикално, докато
спояващият ръб на сондата (ръбът, който е най-близо
разположен до транцевата дъска) е на една равнина и
съвсем леко по-ниско от кила.

Забележка: Сондата има естествен низходящ наклон от 45 градуса от водещия ръб (най-билзо разположен до
транцевата дъска) до крайния ръб (най-отдалечен от лодката). Гледайки сондата
отзад, ръбът трябва да бъде съвсем леко под дъното на корпуса.
7. Продължете настройките, докато скобата също се подравни от левия до десния борд
(хоризонтално подравняване, гледайки сондата от положение зад лодката).
8. Маркирайте правилното положение на транцевата дъска, като очертаете с маркер
или молив кунтура на монтажната скоба на сондата.
9. Затегнете шарнирния болт, използвайки шарнирния винт и гайка, за да заключите
механизма. Притягайте само с ръка!
10. Затегнете ръчно двата монтажни винта.
Забележка: Ще пробиете четвъртата монтажна дупка и ще завършите
инсталацията след като прокарате кабела и извършите тестване и финализиране
на инсталацията, като следвате по-долу посочените стъпки.
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4. Полагане на кабела
Кабелът на сондата притежава нископрофилен накрайник (конектор), който трябва да
достигне до точката в която е монтирана главата. Има няколко начина за прокарване на
кабела на сондата до областта на инсталиране на главата. В най-общия случай
кабелът се прокарва през транцевата дъска в лодката.
Забележка: Вашата лодка може да е оборудвана с жлеб (улей) за полагане на кабели,
който бихте могли да използвате за прокарване на кабела на сондата.
1. Извадете от главата другия край на кабела на сондата. Уверете се, че кабелът е
достатъчно дълъг, като го прокарате над транцевата дъска.

Внимание! Не режете и не скъсявайте кабела на сондата и не повреждайте
изолацията на кабела. Положете кабела възможно най-далеч от VHF радио антена
кабели или тахометрични кабели с цел намаляване възможността от поява на
интерференция. Ако кабелът е твърде къс можете да използвате удължители до
15 метра.
2а. Ако полагате кабел над транцевата дъска на лодка, осигурете кабела, като
прикрепите клемата на кабела към транцевата дъска, като пробиете дупки с размер
9/64" за винтове за дърво #8 x 5/8", след което преминете директо на стъпка No 5,
Свързване на кабела.
2b. Ако възнамерявате да прокарате кабела през дупка в транцевата дъска, пробийте
дупка с диаметър 5/8" над водната линия. Промушете кабела през тази дупка, след
което попълнете дупката със силикон устойчив на солена вода и
преминете незабавно към следващата стъпка.
3. Поставете капачето-предпазител над дупката на кабела и го
ползвайте за ориентир при отбелязване на местоположението на
дупките на двата монтажни винта. Отстранете капачето-предпазител,
пробийте двете дупки с диаметър 9/64" и дълбочина 5/8", след което
попълнете тези дупки със силикон устойчив на морска вода. Поставете
капачето-предпазител върху дупката на кабела и завийте двата #8 x 5/8"
винта. Затягайте само ръчно!
4. Положете и осигурете кабела като прикрепите клемата на кабела
кам транцевата дъска. Пробийте дупка с диаметър 9/64" и 5/8"
дълбочина, след което попълнете дупката със силикон устойчив
на морска вода. Застопорете клемата на кабела като използвате
#8 x 5/8" винт. Затягйте само ръчно!

5. Свържете другия край на кабела на сондата с главата.
Забележка: Ако остава допълнителен
кабел, който е необходимо да бъде
прибран/съхранен на едно място бихте
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могли да дублирате излишната дължина и да го навиете на шпула (както е
показано на илюстрацията). Този метод насъхранение може да ограничи
електонната интерференция.

5. Тестване и приключване на инсталацията
След като сте инсталирали главата и сондата на транцевата дъска и сте положили
всички кабели, трябва да извършите финален тест преди да застопорите на място
сондата. Тестът трябва да се осъществи, когато лодката е на вода, макар че
първоначално може да потвърдите базово функциониране без лодката да е пусната на
вода.
1. Натиснете еднократно POWER, за да включите главата. Ако уредът не се включи,
проверете дали гнездото с накрайниците е добре свързано с шината на главата, както и
че има напрежение.
2. Ако всички накрайници са свързани правилно и има напрежение, главата на вашия
сонар ще започне да функционира в режим Normal.
3. Ако дъното е видимо на екрана и присъства цифрово показание за дълбочината,
вашето устройство функционира изправно. Уверете се, че лодката е във вода, с
дълбочина надвишаваща 60см, но ненадхвърляща обхвата на устройството за
отчитане на дълбочината, а също така че сондата е изцяло потопена във водата, тъй
като сонарният сигнал не може да преминава във въздушна среда.
Забележка: Сондата трябва да бъде потопена във водата, за надеждно
функциониране.
4. Ако устройството работи изправно, постепенно увеличавайте скоростта на движение
на лодката, за да проверите неговото поведение при високи скоростти. Ако
устройството функционира добре при ниски скорости, но започва да прескача или да
губи дъното при по-високи скорости, следва сондата да бъде допълнително настроена.
5. Ако сте разположили сондата в правилния ъгъл и въпреки това губите показанията за
дълбочина при движение с висока скорост, настройте с малка стъпка височината и
ъгъла на атака така че да се постигне оптимално разположение на сондата спрямо
вашата лодка. Най-напред настройте височината с малка стъпка.
Забележка: Колкото сондата е позиционирана по-дълбоко във водата, толкова повероятно е да се генерира „фонтан” от водни пръски при движение на лодката с
висока скорост. Затова се опитайте да позиционирате сондата възможно найвисоко, но същевременно да бъде изцяло потопена във водата.

6. След като сте получили устойчив добър сонарен сигнал при желаната скорост,
можете да застопорите сондата със съответните настройки. Отстранете сондата от
скобата (след като отбележите къде се събират зъбчетата), след това подравнете

1
5

отново монтажната скоба срещу транцевата дъска на лодката, така че да съвпадне с
начертания контур. Проверете отново с нивелир положението на скобата, за да се
уверите, че тя е нивелирана след което отбележете с молив или маркер третата
монтажна дупка. Развийте и оставете настрана монтажните винтове и скобата на
сондата.

7. Пробийте третата монтажна дупка, като използвате бургия с диаметър 5/32” (4 мм).
Попълнете трите монтажни дупки със силикон устойчив на солена вода, особено ако
дупките проникват в стената на транцевата дъска.
Забележка: Когато пробивате дупки в корпус от фибростъкло е препоръчително да
започнете с по-малък номер бургия и прогресивно да увеличавате диаметъра на
бургията, като по този начин ще намалите риска от разтрошаване или улющване
на външното покритие на корпуса.
8. Отново разположете скобата на сондата срещу транцевата
дъска на лодката, след което ръчно поставете трите винта.
Уверете се, че разположението на сондата и ъгълът на стойката
не са се променили, след това затегнете напълно трите монтажни
винта. Заключете/преместете стойката обратно в положение
надолу. Ако сте изпълнили правилно предходните указания,
сондата би трябвало да бъде подравнена като същевременно е и
на необходимата височина за оптимална работа.

Inside the Hull Transducer Installation (Инсталиране на сондата вкорпуса)
Монтажът в корпуса обикновено осигурява добри резултати при лодки с корпус от
единичен пласт фибростъкло. Humminbird® не може да гарантира точността на
дълбочинните показания при излъчване и приемане на сонарни сигнали през корпуса
на лодката, тъй като възниква известна загуба на сигнал. Количеството на загубата
зависи от конструкцията на корпуса и дебелината, както и от местоположението на
инсталацията и обработката.
Забележка: Монтажът в корпуса изисква главата на фишфайндера да бъде
инсталирана и изправно функционираща.
Забележка: Интегралната температурна сонда няма да работи при този тип
монтаж в корпуса, затова може да е необходимо да обмислите закупуване на Temp
Sensor (температурен сензор) или използване на друг вид сонда.

Тази инсталация изисква бавно действащо двукомпонентно лепило (slow-cure two-part
epoxy) . Не използвайте силикон или друг вид меко свързващо лепило, за да
инсталирате сондата, тъй като този материал намалява чувствителността на уреда. Не
използвайте 5 минутно лепило epoxy, тъй като то втвърдява преди да бъдат изгонени
всички въздушни мехурчета и така се понижава силата на сонарния сигнал.
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Determine the Transducer Mounting Location (Определяне на монтажното
местоположение на сондата)
Решете къде да инсталирате сондата на вътрешната страна на корпуса на лодката.
Имайте предвид следното при намеране на оптималното местоположение:

-

-

Огледайте външната част на корпуса на лодката,
за да откриете областите с най-малка водна
турбулунция. Избяграйте оребрените части,
стрингерите и други изпъкналости, тъй като те
създават турбуленция.
Като общо правило, колкото по-бързо се движи
лодката, толкова сондата трябва да се
позиционира по-назад и по-близо до централната
линия на кила, за да остава в непрекъснат контакт
с водата при плаване с висока скорост.

Trial Installation (Пробна инсталация)
След като бъде инсталирана сондата в корпуса вие няма да сте в състояние да
регулирате монтажа на сондата. Затова най-добре е да извършите пробна инсталация,
която първо включва управление на лодката с различни скорости с цел да се определи
най-доброто местоположение за монтаж преди да се извърши постоянен монтаж на
сондата.
1. Пъхнете сондата в главата на сонара, след което включете главата на
фишфайндера. Когато главата засече наличието на функционираща сонда тя
автоматично ще зареди режим на работа Normal.
2. Вижте сонарния сигнал в най-добрия му вид като държите сондата над
местоположението, потопена във водата, така че тя да сочи вертикално надолу
към наличното плоско дъно. Използавйте дисплея, за да определите качеството
на сонарния сигнал, който ще бъде засечен след като сондата бъде поставена в
корпуса.
3. Поставете тялото на сондата с лицевата страна надолу
4. Напълнете корпуса с достътъчно вода, за да потопите тялото на сондата.
Използвайте торбичка с пясък или друг тежък предмет, за да застопорите
сондата неподвижна. Сондата не може да излъчва сигнали във въздушна среда
и водата изгонва въздуха между нея и корпуса и изпълва всички празнини в
грубата повърхност от фибростъкло.
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5. Вижте сонарния сигнал върху екрана и го сравнете с наблюдаваното в стъпка 2,
като се уверите, че лодката е в същото местонахождение, в което се е
намирала при наблюдението в стъпка 2. Ако резултатите са сходни/сравними
преминете към стъпка 6. В противен случай изберете нова позиция в корпуса и
повторете стъпки от 3 до 5.
6. Управлявайте лодката с различни скорости и на различни дълбочини, като
същевременно наблюдавате екрана на фишфайндера. Ако са необходими
дълбочинни показания, тествайте сондата във водата на желаната дълбочина.
Ако работата на сонара е приемлива, преминете към стъпка 7. Ако сонърът не
се представя задоволително, повторете стъпки от 3 до 6.
7. След като определите най-доброто местоположение за монтаж, като следвате
стъпките по-горе, отбележете положението на сондата.
Route the Cable (Полагане на кабела)
1. След като определите местоположението на монтаж и отбележите положението
на сондата, прокарайте кабела от сондата до главата на фишфайндера.
Permanently Mount the Transducer (Постоянен монтаж на сондата)
1. Проверете дали сте отбелязали положението на сондата.
2. Може да се наложи в края на тази процедура да разкачите кабела от главата и
повторно да го свържите.
3. Отстранете водата от вътрешността на корпуса на лодката и старателно
подсушете монтажната повърхност. Ако повърхността е прекомерно груба,
може да се наложи да я изгладите с шкурка, за да осигурите гладка монтажна
повърхнина.
4. Смесете значително количество двукомпонентно
бавнодействащо лепило epoxy и го нанесете бавно и
старателно. Не допускайте да останат въздушни
мехурчета.
5. Намажете лицевата страна на сондата и
вътрешността та корпуса с лепилото.
6. Застопорете сондата на място с леко въртеливо
движение, за да изгоните остатъчния въздух от
долната страна като заостреният край на тялото на
сондата трябва да сочи напред към носа на лодката.
Забележка: За правилното функциониране на сондата е
необходимо заостреният край на тялото на сондата да
бъде насочен към носа на лодката.
7. Притиснете сондата неподвижно, докато лепилото
действа.
Забележка: Когато лепилото действа не е необходимо
наличие на вода в корпуса.
8. Ако сте разкачили кабела на сондата в началото на
тази процедура, свържете го отново с главата на фишфайндера.
Фишфайндерът вече е готов за работа.
Забележка: Работата на сондата не може да бъде повлияна от вода, разлято
гориво или масло.
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Trolling Motor Transducer Installation (Инсталация на сондата на тролинговия
мотор)
Няколко вида сонди са съвместими за монтаж върху тролингов мотор. Ако
имате скоба за тролингов мотор, приложете инструкциите за
самостоятелна инсталация, които са включени към скобата.

Можете да закупите комплект за адаптиране на тролингов мотор (TrollingMotor Adapter
kit), който ще ви позволи да монтирате сондата върху тролинговия мотор.
Powering ON and OFF (Включване и изключване)
Натиснете и задръжтие бутон POWER-MENU, докато уредът PiranhaMAX се включи,
след което освободете бутона. За да изключите уреда натиснете и задръжте бутон
POWER-MENU, докато уредът се изключи.
Когато PiranhaMAX се включва на екрана се появява временно менюто Start-Up. От
това меню изберете Start-Up, Simulator или Setup.
- Използвайте Start-Up за работа на вода.
- Използвайте Simulator, за да научите как да използвате системата със
симулирани сонарни данни. Влезте в режим Simulator като натиснете
еднокрагто десния бутон-стрелка.
- Използвайте Setup, за да се покажат допълнителни меню опции за настройки.
Влезте в режим Setup като натиснете двукратно десния бутон-стрелка (виж за
повече информация Setup Menu).

What You See On the Display (Какво се вижда на екрана)
PiranhaMAX показва подводна информация в лесен за разбиране формат. Горната част
на екрана съответства водната повърхност, където се намера сондата, а долнътъ чъст
на екрана съответства на дълбочинния обхват (Depth Range), който автоматично се
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избира за текущата дълбочина на водата. Дънният контур се променя с промяна на
дълбочината под лодката. Цифровите показания предоставят точна информация за
дълбочината, рибите и температурата на водата.
При движение на лодката, на екрана се показват промените в терена и състава на
дъното. Рибите, дребните риби за стръв, термоклините (подводните промени на
температурата) се показват, когато бъдат засечени. Подводните условия търпят
значителни промени, затова е необходим известен опит и интепретация, за да се
представят в пълен обем всички преимущества на PiranhaMAX – използвайте
следващата илюстрация, като пътеводител и наръчник за най-често срещаните
ситуации и практики, като използвате вашия PiranhaMAX над познати и известни типове
дъна.
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PiranhaMAX Sonar Technology
PiranhaMAX е най-лесният за употреба фишфайндер. Всичко от което се нуждаете е
само да включите сонара и да започнете риболов. PiranhaMAX автоматично определя
дълбочината и прави настройки, за да може дъното и рибата да бъдат видими на
екрана.
PiranhaMax използва сонарна технология, за излъчване на звукови вълни от сондата
във водата. Отразеното “ехо” се показва на екрана, при което се създава много
прецизна картина на подводния свят, включваща разстоянието до подводни обекти
като дъно, риба и структура.
Вашият фишфайндер PiranhaMAX е оборудван със сонар с единичен двоен или троен
лъч.

Сонар Single Beam
PiranhaMAX 143 използва сонарна система с 200 kHz единичен лъч и област на покритие
от 20о. Дълбочинната способност се влияе от фактори като например скорост на
лодката, действие на вълните, твърдост на дъното, водни условия и инсталация на
сондата.
Сонар DualBeam
о
PiranhaMAX 153 използва сонарна система с 200/83 Hz двоен лъч с широк (60 ) обхват
на покритие. Сонарът DualBeam е оптимизиран до такава степен, че да показва
възможно най-добре очертанията на дъното, като използва тесния (20о) лъч и въпреки
това да посочва рибата, открита чрез широкия (60о) лъч, когато устройството Fish ID+TM
e включено. Сонарът DualBeam е идеален за работа в разнообразни условия – от
плитки до много дълбоки, както сладки, така и солени води. Дълбочинната способност
се влияе от фактори като например скорост на лодката, действие на вълните, твърдост
на дъното, водни условия и инсталация на сондата.
Сонар Tri Beam
PiranhaMAX 180 използва две честоти и три различни сонарни елемента, един тесен и
два широки, които предават сигнали наляво, надясно и вертикално надолу от вашата
лодка. Насоченият надолу лъч е 200 kHz с 20° област на покритие. Този лъч поддържа
неперкъснато представяне на цифрови показания за дълбочината директно под вашата
лодка. Страничните лъчи са 455 kHz с 35° област на покритие и обща генерирана
сумарна област на покритие от 90°. Дълбочинната способност се влияе от фактори като
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например скорост на лодката, действие на вълните, твърдост на дъното, водни условия
и инсталация на сондата.

The Menu System (Системно меню)
Опростеното системно меню ви позволява да получите достъп до настройките
PiranhaMAX. За да активирате системното меню, натиснете бутон POWER-MENU.
Натиснете последователно бутон POWER-MENU, за да се покажат една по една меню
настройките на PiranhaMAX. Когато дадена настройка на менюто се показва на екрана
използвайте бутоните-стрелки RIGHT (дясно) и LEFT (ляво), за да регулирате тази
настройка. Меню настройките се запаметяват и се скриват от екрана автоматично след
няколко секунди. В режим на работа Normal повечето меню настройки, които са
запаметени, няма да заредят отново своите предварително зададени стойности, когато
уредът бъде изключен. Виж за повече информация индивидуален избор на меню.
Забележка: Всеки път, когато бутон POWER-MENU бъде натиснат, фоновото
осветление се включва незабавно и улеснява работата с уреда при нощен риболов.
Регулирайте меню настройката LIGHT, така че фоновото осветление да остане
включено.
Забележка: Ако е избран режим Simulator от Start-Up Menu и има включена сонда,
някои промени на меню настройките ще бъдат запазени в паметта дори и след
изключване на уреда. Промените в меню настройките, направени в режим Simulator
без свързана сонда, няма да бъдат запаметени.
Забележка: Включването (turn on) на Setup menu choice от системата на главното
меню (Main Menu System) ви осигурява достъп до допълнителен избор на менюта за
настройки. Виж за повече информация Setup Menu.

Light (Подсветка) (Настройката не се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи LIGHT. Използвайте фоновата
подсветка за нощен риболов. Изберете 0 (Off) (изключена) или от 1 до 5, за да
активирате подсветката до желаното ниво (0 to 5, Default = 0).
Забележка: Продължителната работа на подсветката значително ще съкрати
живота на батерията за моделите PiranhaMAX Portables.
Sensitivity (Чувствителност) (Настройката се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи SENSITIVITY. Функцията контролира
каква наситеност на детайлите да бъде изобразена на екрана. Увеличаването на
чувствителността ще показва повече отразени сигнали от малки рибки и подоводни
части, но в този случай диплеят може да се окаже пренаселен с фрагменти. При чиста
вода и големи дълбочини увеличаването на чувствителността може да засили слабите
сигнали, които биха били интересни за риболовеца. Намаляването на чувствителността
в голяма степен ще изчисти дисплея от „шум” и ненужни сигнали, което често е много
полезно в мътни води. Ако намалите чувствителността твърде много, сонарът може да
пропусне много от сонарните отражения, които биха могли да бъдат риби! (0 – 10,
Default = 5)
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Depth Range (Граница на дълбочина) (Настройката не се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи DEPTH RANGE. Automatic е
зададената настройка по подразбиране. Когато е в режим automatic, долната граница
ще бъде настроена от уреда да следва дъното. (Auto, 15 to 600 ft [PiranhaMAX 143/153],
15 to 800 ft [PiranhaMAX 180], Default = Auto).
Забележка: В режим Manual ако дълбочината е по-голяма от зададената граница на
дълбочина, дъното няма да се вижда на екрана. Изберете AUTO, за да се върнете в
автоматичен режим на работа.

Zoom (Приближение) (Настройката не се запаметява)
Zoom осигурява увеличено изображение на дъното и структурата.
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи ZOOM. Изберете Auto, за да
увеличите областта около дъното, с цел да откриете риби и структира в близост до
дъното, които може да не са видими при normal operation.. Когато ZOOM е настроен на
Auto, горната и долната граница на дълбочина са нестройват автоматично, така че да
показват на екрана областта над и под дъното. Изберете Off, за да с върнете в режим
normal operation.. (Off, Auto,Manual Ranges, Default = Off)

Също така има серия от ръчни обхвати, които могат да бъдат избирани. Ръчните
дълбочинни обхвати се определят от текущите дълбочинни условия.
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Chart Speed (Скорост на движение на информацията по екрана) (Настройката се
запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи CHART SPEED. Изберте настройка от
1 до 5, за да увеличите или намалите скоростта на движение на информацията по
екрана, където 1 е най-ниска скорост , а 5 е най-висока скорост. Chart Speed определя
скоростта, при която сонарната информация се движи по екрана и следователно
определя доколко детайлно е изображението. По-голямата скорост показва повече
информация и е предпочитана от много рибари; обаче сонарната информация се движи
много бързо по екрана. По-ниската скорост задържа информацията върху екрана подълго, но подробностите за дъното и рибите се компресират и може да станат трудни
за разчитане. 1 to 5, Default = 5)
Fish Alarm (Аларма за риби) (Настройката се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи FISH ALARM. Изберете Off за да
изключите алармата за риби, или изберете един от следващите символи, за да
настроите алармата за риби. Алармата ще се активира със звуков сигнал, когато
уредът PiranhaMAX засече риби, които отговарят на зададената настройка на
алармата. Fish Alarm ще се активира само ако Fish ID+™ е настроен също на On
(включен). (Off, Large, Large/Medium, All, Default = Off).

Depth Alarm (Аларма за дълбочина) (Настройката се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи DEPTH ALARM. Изберете OFF, за да
остане изключена алармата или изберете от 3 до 99 фута, за да настроите
дълбочината за активиране на алармата. Уредът ще възпроизведе звуков сигнал,
когато дълбочината стане равна на или по-малка от зададената в настройката. (Off, 3 to
99 feet, Default = Off)

Filter (Филтър) (Настройката се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи FILTER. Изберете Off или On. Filter
настройва сонарния филтър, за да се ограничи интерференцията на екрана от
източници като двигателя на лодката, турбуленцията или други сонарни устройства.
(On, Off, Default = Off)
Setup Menu (Настройката не се запаметява)
Натиснете бутон POWER-MENU, докато се появи Setup. Натиснете бутона-стрелка
RIGHT (дясно), за да изберете On. (Off, On, Default = Off)
Когато активирате Setup, ще се появят допълнителни опции за избор на менюта, които
не са чест от главното системно меню (Main Menu system). След като изберете Setup,
натиснете бутон POWER-MENU, за да се покажат една по една опциите за настройка
на менюта (Setup menu choices).
Setup Menu choices включват:
• Contrast • Battery Alarm
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• Fish ID+TM • Language (International only)
• Bottom View • Units (International only).
Преминете през всички опции (Setup menu choices), за да излезете от Setup menu.
Contrast (Setup Menu) (Настройката се запаметява)
Изберете менюто SetUp, след това натиснете и задръжте бутона
POWER-MENU, докато се появи CONTRAST. Изберете настройка от 1 до 5. (1 to 5,
Default = 3)
Преминете през всички опции (Setup menu choices), за да излезете от Setup menu.
Fish ID+TM (Setup Menu) (Настройката се запаметява)
Изберете менюто SetUp, след това натиснете и задръжте бутона FISH ID+TM. Изберете
Off, за да виждате „необработените” отразени сонарни лъчи или изберете On, за да
виждате символи риба. Fish ID+™ използва технология за усъвършенствана обработка
на сигналите за интерпретиране на отразените сонарни лъчи и ще покаже символ риба
(Fish Symbol) когато бъдат спазени точно определени изисквания. За да включите
символите риба, изберете On. Определен брой от възможни отразени сонарни лъчи от
риби ще бъдат показани заедно с дълбочината на локализацията им. (On, Off, Default =
On)
Преминете през всички опции (Setup menu choices), за да излезете от Setup menu.

Забележка: Отразените сонарни лъчи от 200 kHz тесен лъч се показват с
почернени символи риба, докато отразените сонарни лъчи от 83 kHz широк лъч (и
455 kHz лъч) се показват с непочернени символи риба.
Забележка: Непочернените символи риба не са налични при моделите сонари с
единичен лъч 200 kHz Single Beam.
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Bottom View (Setup Menu) (Изображение на дъното(Настройката се запаметява)
Изберете менюто SetUp, след това натиснете и задръжте бутона POWER-MENU,
докато се появи BOTTOM VIEW. Bottom View избира метода, който се използва, за
представяне на дъното, и структурата върху екрана. (Structure ID, Black, WhiteLine,
Inverse, Default = Inverse)
Преминете през всички опции (Setup menu choices), за да излезете от Setup menu.

Structure ID+ представя слабите сигнали като светли пиксели, а
силните сигнали като тъмни пиксели. Предимството на това е, че
силните сигнали ще се виждат ясно на екрана.

Black (черно дъно) показва всички пиксели под контура на дъното
като черни, независимо от силата на сигнала. Предимството на това
е, че се осигурява силен контраст между дъното и другите сонарни
отражения върху екрана.

WhiteLine подчертава най-силните сонарни отражения в бяло, при
което се получава ясно очертан контур. Предимството на това е, че
дъното се очертава ясно на екрана.

Inverse е метод, при който слабите сигнали се показват с тъмни
пиксели, а силните – с по-светли пиксели. Предимството на това е,
че слабите сигнали ще се виждат ясно на екрана.

Battery Alarm (Setup Menu) (Аларма за изтощена батерия
(Настройката се запаметява)
Изберете менюто SetUp, след това натиснете и задръжте бутона POWER-MENU,
докато се появи BATTERY ALARM. Изберете Off или от 8.5 до 13.5 V. Алармата на
батерията звъни, когато входящото напрежение на батерията е равно на или по-малко
от настройката на менюто. (Off, от 8.5 до 13.5 V, предварително зададена настройка =
Off)
Преминете през всички опции на менюто SetUp, за да излезете от него.
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Language (Setup Menu) (Език) (Настройката се запаметява)
Изберете меню SetUp и натиснете и задръжте бутона POWER-MENU, докато се
покаже LANGUAGE. (само за устройства, предназначени за продажба извън САЩ и
Канада)
LANGUAGE избира езика, на който се появяват менютата (настройките могат да бъдат
различни, предварително избрана настройка = английски)
Преминете през всички опции на менюто SetUp, за да излезете от него.

Units (Setup Menu) (Единици) Настройката се запаметява)
Изберете меню SetUp и натиснете и задръжте бутона POWER-MENU, докато се покаже
UNITS. (само за устройства, предназначени за продажба извън САЩ, Канада).
UNITS избира мерните единици (футове/F, метри/С, клафтери/C, предварително
избрана настройка = метри/С, където F означава Фаренхайт, а С – Целзий) Преминете
през всички опции на менюто SetUp, за да излезете от него.

Поддръжка
PiranhaMax е създаден така, че да работи безпроблемно в продължение на години, без
почти никаква поддръжка. Следвайте тези прости процедури, за да сте сигурни , че
вашият PiranhaMax ще продължи да работи
безпроблемно и качествено. Ако
устройството бъде напръскано със солена вода, избършете засегнатата повърхност с
кърпа, напоена със сладка вода. За почистване на екрана не използвайте химически
почистващи препарати за стъкло - това може да причини напукване на екрана.
При почистване на защитния LCD eкран използвайте гюдерия и неабразивни меки
почистващи препарати. Не забърсвайте докато има нечистотии или масло върху
екрана. внимавайте да не надраскате екрана. ако лодката ви остане във водата за
дълго време, водната растителност може да намали ефективността на работа на
сондата. Периодично почиствайте предната част на сондата с течен перилен препарат.
Ако лодката ви остава за дълго извън водата, може да е необходимо известно време за
намокряне на сондата, когато лодката бъде върната във водата. Към повърхността на
сондата може да се прилепят малки въздушни мехурчета и това да наруши правилната
и работа. Тези мехурчета се разпръскват след известно време, но ако искате, може да
избършете предната част на сондата с пръсти, след като тя вече е във водата.
Не оставяйте устройството в затворен багажник на кола – много високите температури
при топло време може да повредят електрониката.
Откриване и отстраняване на проблеми
Не се опитвайте да поправяте сами PiranhaMax. В устройството няма части, които
потребителят може да поправя сам, а освен това са необходими специални
инструменти и техники за сглобяване, за да се осигури водонепроспускливостта на
кожуха на уреда. Ремонтите трябва да се правят само от оторизирани техници на
Humminbird. Много поръчки за ремонт, получавани в Humminbird се отнасят до уреди,
които всъщност не се нуждаят от поправка. Тези уреди се връщат с коментар “не е
открита повреда”. Ако имате проблеми с вашия уред PiranhaMax, използвайте дадените
по-долу насоки за откриване и отстраняване на проблеми, преди да се обадите в
Ресурсния център на потребителя или да ни изпратите уреда за ремонт.
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1. Нищо не се случва, когато включите уреда
Проверете връзките в двата края на захранващия кабел. Уверете се , че кабелът е
свързан правилно към надежден източник на енергия – червеният кабел се свързва към
плюс, черният – към минус или се заземява. Уверете се, че наличното напрежение е в
границите между 10 и 20 VDC. Ако уредът е свързан чрез предпазител, уверете се, че
предпазителят е захранен. Много често предпазителите на допълнителни устройства
се включват с отделен ключ или с ключа за запалването.
Освен това много често предпазителят изглежда здрав, а всъщност не е така.
Проверете предпазителя с уред за изпитване или го подменете с такъв, за който сте
сигурни, че е здрав. Проверете захранването на PiranhaMax. Възможно е захранващият
кабел да е сложен неправилно в клемата. Уредът няма да работи, ако клемата е
обърната. Проверете контактите от задната страна на уреда, за да се уверите, че няма
корозия.
2. Сондата не може да бъде открита
PiranhaMax има възможност да установява дали сондата е свързана. Когато включите
уреда, ако се получи съобщение “transducer not connected” (сондата не е свързана), се
уверете, че сондата е свързана с уреда посредством подходящ кабел. Освен това
проверете от край до край кабела на сондата за наличие на прекъсвания, усукване или
разрези по външната му обвивка. Също така проверете дали сондата е напълно
потопена във водата. Ако сондата е свързана към уреда посредством ключ, временно
го свържете директно към уреда и опитайте отново. Ако след всички тези действия не
бъде открита причината, вероятно самата сонда е повредена. Ако връщате уреда за
ремонт, се уверете се че сте поставили сондата в комплекта.
3. Върху екрана не се появяват показания за дъното.
Ако информацията за дъното се губи само при висока скорост на лодката, е
необходимо сондата да бъде настроена – за подробности вижте ръководството за
монтаж на Piranha. Също така, ако дълбочината е много голяма, може да се наложи
ръчно да се увеличи настройката на чувствителността, за да се поддържа графичното
изображение на дъното. Ако използвате ключ за сонда, за да свържете две сонди към
PiranhaMax, проверете дали ключът е в правилно положение, така че да се свързва
сондата, която е във водата. (Сонарна информация не се появява, ако е избрана сонда
с мотор за влачене и моторът за влачене е извън водата.) Ако нито едно от тези
действия не разреши проблема , проверете от край до край кабела на сондата за
наличие на прекъсвания, усуквания или разрези по външната му обвивка. Ако сондата е
свързана към уреда посредством ключ, временно свържете сондата директно към
уреда и опитайте отново. Ако след всички тези действия не бъде открита причината,
вероятно самата сонда е повредена. Ако връщате уреда за ремонт, се уверете, че сте
поставили сондата в комплекта.
4. При работа в много плитка вода има празноти в показанията за дъното и
противоречиви цифрови показания за дълбочината.
PiranhaMax работи надеждно във вода, дълбока 3 фута (0.9 метра) или повече.
Запомнете, че дълбочината се мери от сондата, а не от повърхността на водата.
5. Уредът се включва, преди да сме натиснали бутона POWER-MENU, и не може
да се изключи.
Проверете кабела на сондата – ако външната обвивка на кабела е срязана и кабелът е
в контакт с открит метал, трябва да поправите кабела посредством изолирбанд. Ако
няма проблем с кабела, откачете сондата от уреда и вижте дали проблемът е
разрешен, за да се уверите, че именно това е бил източникът на проблема.
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6. При висока скорост се получават празноти в показанията
Сондата се нуждае от настройка. Ако сондата е монтирана на кърмовата греда, имате
възможност за две настройки: височина и направляващ ъгъл. Леко променете
настройките и подкарайте лодката с висока скорост, за да установите ефекта от това.
Може да са необходими няколко опита, за да оптимизирате работата при висока
скорост. Това може да е резултат от наличие на въздух или турбуленция около
сондата, причинено от нитове, ръбове и т.н.
Прикрепването на сонара чрез вакуумна вендуза осигурява бърз и лесен
монтаж/демонтаж, но не е подходящо ако смятате да карате лодката с висока скорост.
При движение на лодката със скорости надвишаващи скоростта при тролене е
необходимо да отстраните от водата сондата с вакуумната вендуза. Може да се наложи
настройка на положението на сондата. Съвкупнастта от въздух и вода, обтичащи
сонадата - (кавитация), биха могли да предизвикат смущения при интерпретирането на
сонарната информация. Вижте в ръководството за монтаж възможностите за
настройване положението на сондата, височината и ъгъла на атака с водата.
7. Уредът губи мощност при високи скорости
Вашият уред PiranhaMAX притежава защита от свръх напрежение, която изключва
уреда, когато входящото напрежение надвишава 20 VDC. Някои извънбордови мотори
не регулират ефективно генерираното напрежение от алтернатора на двигателя и
могат да прозивеждат напрежение, надхвърлящо 20 Volts при движение на лодката на
високи обороти.
8. Екранът започва да избледнява. Картината не е така контрастна, както
обикновено.
Проверете входящото напрежение. PiranhaMax няма да работи, когато входящото
напрежение е под 10 VDC.
9. На екрана се показват множество черни точки при висока скорост и
настройване на голяма чувствителност.
Виждате шум или смущения, които може да са предизвикани от една от следните
няколко причини. Шумът може да е причинен от електронни устройства. Изключете
всички близкостоящи електронни уреди и вижте дали проблемът изчезва. Освен това
шумът може да е причинен и от двигателя. Ако смущенията се дължат на шума на
двигателя, проблемът ще се увеличи при работа на по-високи обороти. Повишете
скоростта на мотора при стационарно положение на лодката, за да отстраните тази
причина. Кавитации от перката също може да се появят като шум върху екрана. Ако
сондата е монтирана много близко да перката, генерираната турбуленция може да
смути сонарния сигнал. Уверете се, че сондата е монтирана най-малко на 15” (380 мм)
от перката.
Покупки извън САЩ
Международните дистрибутори осигуряват отделна гаранция за уреди, продавани
извън Съединените щати. Таза гаранция е включена от местния дистрибутор и този
дистрибутор поддържа сервизното обслужване на уреда. Гаранциите са валидни само
в районите на планирана дистирбуция. Уреди, закупени в САЩ или Канада трябва да
бъдат върнати в нашия завод в САЩ за сервизно обслужване.
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Humminbird® 1-Year Limited Warranty (Едногодишна ограничена гаранция)
Ние гарантираме, че продуктите на Humminbird® са произведени без дефекти в
материалите и изработката. Тази гаранция има срок на валидност една година считано
от датата на закупеване на продукта. Продуктите на Humminbird®, в които е открит
дефект и се намират в гаранционен срок, ще бъдат поправени или подменени по
преценка и изцяло за сметка на Humminbird и ще бъдат изпратени на клиента с
предплатен транспорт. Отговорността на Humminbird по тази гаранция се ограничава до
ремонта и подмяната на продукт, който е бил признат като дефектен от Humminbird®.
Humminbird® не носи отговорност за разходи, свързани с преноса на този продукт или
повторната инсталация на подменени или отремонтирани части.
Тази гаранция не се отнася за продукт, който е бил:
- неправилно монтиран/инсталиран
- използвани в инсталация различна от препоръчаната в инструкциите за монтаж
и работа с продукта
- повреден или изпуснат поради инцидент или неправилна употреба
- ремонтиран или видоизменян от лица несвързани с Humminbird®.
Моля запазете вашата оригинална касова бележка като доказателство за датата на
закупуване. Тя ще бъде изискана при гаранционно сервизно обслужване.

Спецификации

Дълбочинни възможности
Изходящо напрежение

PiranhaMAX 143/153: 600 ft (185 m)
PiranhaMAX 180: 800 ft (250 m)
PiranhaMAX 143: 800Watts (PTP)
PiranhaMAX 153/180: 1600Watts (PTP)

Работна честота на сонара

PiranhaMAX 143: 200 kHz Single Beam
PiranhaMAX 153: 200 kHz and 83 kHz Dual Beam
PiranhaMAX 180 only: 200 kHz and 455 kHz Tri Beam

Област на покритие

PiranhaMAX 143: 20°@-10 dB in 200 kHz
PiranhaMAX 153: 60°@-10 dB in 83 kHz
20°@-10 dB in 200 kHz

PiranhaMAX 180: 20°@-10 dB in 200 kHz
90° Total Coverage (Two 35° Beams)@-10 dB in 455 kHz

PiranhaMAX 143/153: 160 V x 128 H

LCD екран

PiranhaMAX 180: 240 V x 160 H
PiranhaMAX 143/153: XNT-9-20-T (includes built-in

Сонда

temperature probe)

PiranhaMAX 180: XNT-9-QB-90-T (includes built-in temperature
probe)

Дължина
сондата

на

кабела

на 20 ft (6 m)
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Разделителна способност

2 1/2 Inches (63.5 mm)

Обхват на захранването

10-20 VDC
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