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Fixed Control Head Installation ( Фиксирана инсталация на тялото на уреда)
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. Виж See Transom
Transducer Installation (инсталиране на сондата върху
транцивата дъска) с цел да набележите
местоположението на сондата и пътя на кабела.
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 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)
A 6' long power cable is included to supply power to the control head. You may
shorten or lengthen the cable using 18 gauge multi-stranded copper wire.
CAUTION! Some boats have 24 or 36 Volt electric systems, but the control head MUST
be connected to a 12 VDC power supply.
The control head power cable can be connected to the electrical system of the
boat at two places: a fuse panel usually located near the console, or directly to
the battery.
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.
1а. 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).
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3. Assemble the Control Head Base (Сглобяване на базата за главата)
Базата за главата се монтира по способа tilt and swivel
(наклон и въртене). Вижте инструкциите по-долу, за да
сглобите и монтирате базата.
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.
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.
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3. Пъхнете 4-те винта #8 Phillips в монтажните дупки. Притягайте само ръчно!
4. Промушете болта врътка през шарнира на главата (Figure 7).

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 неопънат 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 Transom Transducer Installation
Overview (преглед на инсталация на сондата върху транцевата дъска).
Transom Transducer Installation Overview (Преглед на инсталация на сондата
върху транцевата дъска)
Следвайте инструкциите за инталация върху транцевата дъска. Инсталацията върху
транцевата дъска осигурява най-малка загуба на сигнал тъй като сондата е монтирана
извън корпуса. Тази метод на инсталация също така позволява настройка на ъгъла
спрямо водната повърхност както и на дълбочината на потапяне след като сондата е
монтирана, което ви позволява да настроите фино инсталацията за постигане на найдобри резултати.
Забележка: Поради голямото разнообразие от корпуси, в ръководството за
инсталация са представени само основните инструкции. Всеки кил 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.
Забележка: Ако не можете да намерите място за позициониране на сондата върху
транцевата дъска, което да бъде удобно за корпуса на лодката трябва да
използвате друга техника на монтаж или друг вид сонда.
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Transom Transducer Installation (Инсталиране на сондата на транцивата 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:
-

-

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 начи на
монтаж или вид сонда (като например сонда, позволяваща монтаж чрез пробив на
кила).
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-

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 си чрез пробив в кила, вместо такава,
изисваща монтаж на транцевата дъска.
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 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.
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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.

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.
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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.

6. Настройте механизма на сондата вертикално, докато
спояващият ръб на сондата (ръбът, който е най-близо
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разположен до транцевата дъска) е на една равнина и съвсем леко по-ниско от кила.

Забележка: Сондата има естествен низходящ наклон от 4-5 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.
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.
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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.
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.

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
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
4

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
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.
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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.

PiranhaMAX Portable Case Assembly (Комплект PiranhaMAX Portable)
Важно е да се спазят изискванията за монтаж на комплекта PiranhaMAX portable, като
се следват следните стъпки:
- Сглобяване на монтажния миханизъм на PiranhaMAX
- Сглобяване на базата и дръжката
- Монтаж на главата към базата и дръжката
- Полагане на кабелите в базата
- Сглобяване на комплекта/раница
- Зареждане и инсталиране на батерията
- Сглобяване на монтажната скоба на сондата
- Прибиране в раницата на портативната сонда и зарядното устройство за
батериите
Когато сте готови, главата и сондата ще бъдат част от комплекта/раница и тогава
можете да занесе комплекта/раница на лодката и да извършите финалните
настройки.
Забележка: в допълнение към включения в комплекта
инструментариум ще ви е необходим също така чук,
отвертка, гаечен ключ, въже или лостик.
1. Assemble the Control Head Base (Сглобяване на базата
за главата)
Базата за главата се монтира по способа tilt and swivel
(наклон и въртене). Вижте инструкциите по-долу, за да
сглобите и монтирате базата.
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!

2. Assemble the Base and Handle (Сглобяване на базата и дръжката)
В този раздел ще инсталирате сонара PiranhaMAX и дръжката към базата на
комплекта/раница.
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1. Завъртете базата наопъки. Пробийте монтажните дупки маркирани “C” с помощта на
чук и отвертка (или шило) както е показано на илюстрацията.
2. Обърнете базата с лицевата страна нагоре. Подравнете монтажния механизъм на
PiranhaMAX с дупките, които сте пробили в стъпка 1.
3. Застопорете към базата монтажния механизъм на PiranhaMAX като използвате
гаечен ключ, отвертка и четирите включени в комплекта 3/4” винтове, шайби и гайки.
Затягайте само ръчно!

Инсталирайте дръжката в базата, така че извитата част на дръжката да сочи към гърба
на базата, към отвора за батерии. Използвайте четирите включени в комплекта #8-32 x
7/16" винта, два от всяка страна, за да прикрепите дръжката към базата. Затягайте
само ръчно!

Забележка: Дръжката се плъзва в базата само в една посока.

3. Attach the Control Head to the Base and Handle (Монтаж на главата към базата и
дръжката)
В този раздел ще инсталирате главата към базата.
1. Промушете болта врътка през щарнира на главата.
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2. Подравнете шарнира с монтажните рамена и го пъхнете между тях. Завъртете леко
ако е необходимо докато устройството се намести сигурно.
3. Завъртете главата до желания ъгъл и затегнете ръчно болта врътка.
4. Поставете gimbal врътката в болта и затегнете.

4. Route the Cables (Полагане на кабелите)
В този раздел ще положите захранващия кабел и кабела на сондата от долната страна
на базата и по-късно ще свържите специалните ленти които служат за прикрепване на
батерията към базата.
1. Обърнете базата наопаки, след това промушете двете ленти от основата на базата
нагоре през всяка страна от отвора за батерии като използвате дупките за лентите.
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2. Прокарайте захранващия кабел под механизма през
централната дупка в базата. Изтеглете кабела на
сондата нагоре през базата и механизма.

3. Свържете кабелите към главата. Всеки накрайник е
със специфична форма, съответстваща на
слота/изхода, в който трябва да бъде поставен.

4. Изтеглете захранващия кабел през отвора на
надлъжната страна на гнездото за кабели и го пъхнете
отвора за батерии.

в

5. Прокарайте кабела на сондата извън надлъжната
страна на гнездото за кабели и следвайте стрелките
върху базата.

6. Наместете конектора на кабела на сондата надолу в гнездото за кабели, след което
го застопорете на място. Пъхнете двата #6-32 x 1/4" винта, за да осигурите конектора
на кабела на сондата и затегнете с отвертка. Затягайте само ръчно!
7. Застопорете всички кабели в базата като използвате приложените връзки в
монтажните точки, показани на илюстрацията.
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8. Обърнете базата с лицевата страна нагоре и изтеглете внимателно лентите за
прикрепяне на батериите, така че да се обтегнат.
Забележка: Ще е необходимо да извършите повече действия по сглобяването и
монтажа, както и да оставите батерията да се зареди в продължение на 8 часа,
преди да я инсталирате в комплекта/раница.

5. Сглобяване на комплекта/раница
В този раздел ще инсталирате окомплектованата база в преносимата раница.
1. Отворете най-голямото отделение в предната част на раницата.
2. Поставете окомплектованата база в раницата, така че главата на сонара PiranhaMAX
да е насочена навън.
3. Наместете раницата, така че да можете лесно да хващате дръжката през текстилния
отвор разположен от външната страна в горната част на раницата.

6. Charge and Install the Battery (Зареждане и инсталиране на батерията)
В този раздел ще заредите след което ще инсталирате и закрепите батерията.
1. Заредете батерията, като използвате включеното в комплекта зарядно устройство.
Изчакайте батерията да се зареди напълно (вижте за LED индикация върху зарядното
устройство). Времето за зареждане обикновено отнема 8 часа, но може да варира в
зависимост от конфигурацията на вашия уред.
Забележка: Някои моделиу предназначени за пазара извън САЩ и Канада може да не
са снабдени с батерия или зарядно устройство.
2. Отворете долния заден цип на раницата и инсталирайте батерията в отвора за
батерии. Докато държите настрани лентите за прикрепяне на батерията, проверете
дали захранващият кабел е наместен плътно в канала на отвора, така че батерията да
не лежи върху него.
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3. Изтеглете лентите за привързване на батерията над батерията и свържете двата
края на всяка лента като проверите дали лентите са опънати добре около батерията и
дали тя е положена сигурно в специалния отвор за нея.
4. Вдигнете ципа нагоре на задния отвор.
Забележка: На този етап не свързвайте захранващия кабел към батерията.
Свържете го непосредствено преди започване на риболов.
7. Assemble the Transducer Mounting Bracket (Сглобяване на монтажната скоба
на сондата)
В този раздел вие ще сглобите преносимата монтажна скоба на сондата.
1. Подравнете двта елемента на храповото колело в положение 1, така че

изпъкналостите да са подравнени с реброто на сондата. Виж илюстрациите.
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2. Сглобете другите компоненти на сондата както е показано на илюстрацията.
Затягайте само ръчно!

Забележка: Ако не сте в състояние да
монтирате сондата, така че тя да бъде под
вода и да сочи вертикално надолу, можете
да я разглобите и да подравните зъбчетата
с друг номер позиция докато достигнете до
положение, което ви позволява правилно
подравняване.

Stow the Portable Transducer and Battery Charger into the Portable Case (Прибиране
на портативната сонда и зарядното устройство в раницата)
1. Поставете портативната сонда в отделението за пренос (горния отвор с цип на
гърба на раницата).
2. Поставете зарядното устройство за батерията в джоба с цип отляво, когато сте
обърнати с лице към предната страна на раницата.
3. Проверете дали всички ципове са затворени.
Installing the Portable Case on the Boat (Инсталиране на комплекта/раница в
лодката)
Тъй като раницата/комплект е с просторна неплъзгаща се повърхност, тя може да се
прикрепя към почти всяка повърхност.
В този раздел ще положите кабелите в лодката, ще свържите сондата и захранващите
кабели към раницата и ще прикрепите раницата в сухо и подходящо място в лодката.
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1. Connect the Transducer and Power Cables to the Portable Case (Свързване на
сондата и захранващите кабели към комплекта/раница)
1. Уверете се, че големият отвор в предната част на раницата е с отворен цип.
Можете да навиете капака нагоре и да го вържете, докато работите.
2. Пъхнете кабела на сондата в порта на раницата вляво от главата на уреда,
докато сте с лице към предната
страна на раницата.

3. Отворете задния цип на раницата.
Свържете клемата на червения проводник
на захранващия кабел с червения полюс на
батерията. Свържете клемата на черния
проводник на захранващия кабел с черния
полюс на батерията. Уверете се, че клемите
на проводниците са прикрепени добре към
полюсите на батерията.
4. Проверете дали задната вратичка на
батерията и страничните джобове са
затворени, но оставете предната страна на
раницата отворена, за да позволи лесен
достъп по време на инсталация.
2. Attach the Portable Case to the Boat (Прикрепете комплекта/раница към лодката)
1. Прикрепете раницата/комплект към повърхност в лодката като промушите въже
или ластик през D-образните пръстени разположени странично на раницата.
Забележка: Humminbird® препоръчва да НЕ поставяте раницата/комплект на
дъното на лодката или в местоположение, където може да бъде опръскана или
потопена във вода, тъй като раницата е водоустойчива, но не е непромокаема.
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Mounting the Portable Transducer (Монтаж на портативната сонда)
След като вашият портативен фишфайндер е напълно сглобен ви остават само няколко
лесни стъпки преди да сте готови за започване на риболов.
-

Тестване на сондата преди инсталация.

-

Монтиране на портативната сонда на лодката.

1. Тестване на сондата преди инсталация
Преди инсталация тествайте сондата, за да се уверите, че не е повредена при преноса.
1. Задръжте сондата във водата през страничния борд на лодката, за да потвърдите
изправното й функциониране. Ако сондата работи изправно трябва да можете да
видите дъното на екрана на фишфайндера.

2. Mount the Portable Transducer on the Boat (Монтаж на портативната сонда върху
лодката)
Извършете действията, описани в този раздел, за да инсталирате сондата върху
лодката.
Забележка: Монтъжът чрез вендуза е предназначен за бързо и лесно инсталиране и
деинсталиране, но НЕ е подходящ за работа при висока скорост. Ако възнамерявате
да управлявате лодката със скорост, по висока от стандартната за тролинг
риболов, отстранете вендузата от водата.
Важно е позицията на монтаж да позволява на сондата да остава под повърхността на
водата и да бъде насочена вертикално надолу. Можете да монтирате сондата
независимо къде върху страничния борд на лодката, ако лодката е неподвижна. Ако
извършвате тролинг, най-добре е да монтирате сондата на транцевата дъска. Вашата
портативна сонда е проектирана да може да се инсталира и настройва без да се
използват инструменти. Монтирането на сондата върху лодката е елементарна, но
важна операция.
Неподходящото положение на монтаж ще повлияе цялостната работа на уреда
Humminbird®, затова следвайте внимателно инструкциите за монтаж. Важно е
положението на монтаж да позволява на сондата да се намира под повърхността на
водата и да бъде насочена вертикално андолу. Можете да монтирате сондата
независимо къде върху страничния борд на лодката, ако лодката е неподвижна.
Забележка: Ако осъществявате тролинг, най-добре е да монтирате сондата на
транцивата дъска на лодката.
1. Монтирайте сондата, така че тя да бъде насочена вертикално надолу и самата сонда
на бъде потопена във водата.
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2. Настройте ъгъла на атака, така че сондата да бъде успоредна на водната
повърхност и да се намира под водната повърхност.

3. Затегнете ръчно перчатата гайка, така че сондтата да не се върти.
4. Закрепете кабела на сондата в случай на инцидентно освобождаване при движение
на лодката, тъй като освободената сонда може да се повреди, да повреди лодката или
да се заплете в пропелера. Прикрепете обезопасителната лента към кабела на сондата
около неподвижен обект например парапет или фитинг.

5. След като престанете да използвате сондата разкачете кабела на сондата от порта
на базата след което навийте кабела около монтажната конфигурация.

Moving the Portable Fishfinder (Преместване на портативния фишфайндер)
Трябва да взимате с вас раницата с фишфайндера, когато на пускате лодката и не
възнамерявате да го използвате. Изпълнете следните указания за пренос на вашия
уред:
1.

След като сте изключили двигателя на
фиксатори/клипсове, които задържат сондата.

лодката

развържете

всички

2.

Отстранете раницата комплект от монтажната повърхност.

3.

Отстранете сондата от повърхността, на която е бела монтирана. Избършете и
я подсушете, след което я приберете в задния джоб на комплекта раница.

4.

Извадете захранващия кабел, когато не се използва.
Включване и изключване (ON и OFF)
Използвайте следващите инструкции, за да включите вашия уред PiranhaMAX:
-

Включване (Power On): Натиснете бутон POWER/MENU, докато уредът
се включи, след което отпуснете бутона.
Start-Up Menu: Когато PiranhaMAX се включи, на екрана ще се появи
временно менюто Start-Up. От това меню изберете опция Normal или
Simulator.
За работа на вода изберете Normal.
За да научите как да използвате системата със симулиране на данни,
изберете Simulator.
Изключване (Power Off): Натиснете и задръжте бутон POWER/MENU,
докато уредът се изключи.
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Забележка: Уредите, предназначени за пазара извън САЩ и Канада, при
включването си за първи път ще покажат на екрана най-напред опции за настройка
на менюта за първоначална системна настройка, като: Language (език), Units –
Distance (единици – разстояние), Units – Speed (единици – скорост) и др.
Забележка: Ако от менюто Start-Up Menu е избран режим Simulator и към уреда има
свързана сонда някои промени на настройките на менюто ще бъдат запаметени
дори и след като уредът бъде изключен. Промените в настройките на менюто няма
да бъдат запаметени, ако към уреда няма свързана сонда.
Избор на опция от Start-Up Menu:
1. Натиснете стрелката UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете Normal
или Simulator.
2. Натиснете бутон CHECK/ENTER, за да потвърдите вашия избор.
Забележка: За повече информация вижте Key Functions (функции на бутоните) и
How to Use the Menu System (как да използвате системното меню).
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 или с двоен лъч.

Сонар Single Beam
PiranhaMAX™ 165 използва сонарна система с 200 kHz единичен лъч и област на
покритие от 28о. 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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Сонар DualBeam
PiranhaMAX™ 175, 176i, 195c и 196ci използва сонарна система с 200/455 Hz двоен
лъч с широк (28о) обхват на покритие. Сонарът DualBeam е оптимизиран до такава
степен, че да показва възможно най-добре очертанията на дъното, като използва
тесния (16о) лъч и въпреки това да посочва рибата, открита чрез широкия (28о) 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.

Какво се вижда на екрана
PiranhaMax представя подводната информация в лесно разбираема форма. Горната
част на екрана съответства на повърхността на водата на нивото на сондата, а долната
част на екрана съответства на обхвата на дълбочината (Depth Range), автоматично
избран за текущата дълбочина на водата. Контурът на релефа на дъното се променя
при промяна на дълбочината под лодката. Цифровите показания осигуряват точна
информация за дълбочината, рибата и температурата на водата.
При движение на лодката се показват промените на терена и дъното. Рибата, стръвта и
термоклините (подводни температурни промени) се появяват, когато бъдат засечени.
Подводните условия са много променливи, така че е необходим известен опит и
тълкуване, за да се установят всички предимства на PiranhaMax – използвайте горната
картинка като указател за най-типичните условия и се упражнявайте с PiranhaMax над
дъна, които са ви познати.
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1.

Как функционира GPS

Ако вашият модел PiranhaMAX включва GPS (Global
Positioning System), той ще използва GPS и сонар, за да
определи текущия ви път, да го изобрази върху координатна
мрежа и да осигури подробна подводна информация.
GPS използва набор от сателити, които постоянно изпращат
радио сигнали към земята.
Всички сателити излъчват ежесекундно и по едно и също
време уникален кодиран сигнал. GPS приемникът върху вашия плавателен съд
получава сигнали от видимите за него сателити. Базирайки се на времевите разлики
между всеки получен сигнал, GPS приемникът определя отдалечеността си до всеки
един сателит. При наличие на данни за разстоянието, GPS приемникът математически
триангулира собственото си местоположение. Осъвременяване на данните се
извършва 5 пъти на всяка секунда, което позволява на приемника да изчислява
скоростта на движение и да актуализира направлението.
Първоначално GPS е била предназначена за военна употреба, но и цивилните може
също да се възползват от възможностите на системата да определя местоположение с
изключителна точност, обикновено в рамките на +/- 4,5 метра в зависимост от
условията. Това означава, че през 95% от времето GPS приемникът ще разчита
местоположение в рамките на 4,5 метра от вашето действително местоположение. GPS
приемникът също използва информация от сателитите WAAS (система за увеличение
на големи площи), EGNOS (Европейска геостационарна навигационна система за
покритие) и MSAS (MTSAT сателитна система за увеличение), ако тези сателити
покриват вашия район.
Когато риболовната система е свързана с включения в комплекта GPS приемник, тя
може да изпълнява изброените по-долу GPS функции:
•

Гледане на пътя в момента (пунктир)

•

Гледане на скоростта и посоката на движение от GPS приемника

•

Съхраняване на ориентири. Вашият фишфайндер може да запаметява до 500
ориентира.

The PiranhaMAX Control Head (Командна глава PiranhaMAX)
Вашият уред PiranhaMAX притежава лесен за работа интерфейс. Комбинация от бутони
и
специални функции ви
позволява
да контролирате това,
което
виждате на екрана.
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Key Functions (Функции на бутоните)
Вашият фишфайндер притежава набор от лесни за използване бутони, които ви
осигуряват гъвкавост и контрол по време на риболов.
Бутон POWER/MENU
Бутонът POWER/MENU се използва за включване и изключване на
фишфайндера PiranhaMAX. Също така се използва за отваряне и затваряне
на системното меню.
-

Menus: Натиснете бутон POWER/MENU в режим на което и да е изображение,
за да се отвори менюто за това изображение. Всяко меню предоставя често
използвани меню настройки, които съответстват на текущото изображение.

-

Menu Option Settings: Натиснете бутон POWER/MENU, за да потвърдите
настройка на меню опция. Промените ще бъдат незабавно активирани и
запаметени.

-

Exit: Докато сте в режим на активно меню, натиснете бутон POWER/MENU, за
да се върнете в предходното подменю от системното меню. Докато сте в режим
на активно меню, натиснете бутон POWER/MENU, за да излезете от менюто и
да се върнете към текщото изображение.

Забележка: Виж за повече информация How to Use the Menu System (как да
използвате системното меню).
Забележка: Всеки път при натискане на бутон POWER/MENU се включва
подсветката, улесняваща работата с уреда при нощни условия и понижена
видимост. За да бъде включена подсветката в меню настройката LIGHT
задайте ON (виж Sonar Menu: Light).
UP and DOWN Arrow Keys (Бутони стрелки UP (нагоре) и DOWN
(надолу))
Бутоните стрелки UP (нагоре) и DOWN (надолу) имат множество функции, в
зависимост от изображението, менюто или ситуацията.
-

Menu Selection (Избор на меню): Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN
(надолу), за да подчертаете опция на менюто.

-

Menu Option Settings (Настройки на опциите на менюто): Натиснете стрелките
UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да зададете настройка на меню в активно
меню.

-

Track View (Изображение на пътя) (само PiranhaMAX 176i и 196ci): Натиснете
стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да настроите мащаба на
приближение в изображение Track View.

-

Sonar View (Сонарно изображение): Натиснете стрелките UP (нагоре) или
DOWN (надолу), за да настроите чувствителността в изображение Sonar View.
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CHECK/ENTER
K/ENTER Key (Бутон CHECK/ENTER)
Бутонът CHECK/ENTER има множество функции, в зависимост от изображението,
менюто или ситуацията.
-

Menu Activation (Активиране на меню): Натиснете бутон CHECK/ENTER, след
като сте избрали опция от менюто, за да активирате менюто или да отворите
подменю.

Забележка: Виж за повече информация How to Use the Menu System (как да
използвате системното меню).
-

Menu Option Settings (Настройки на опциите на менюто): Натиснете бутон
CHECK/ENTER, за да потвърдите настройка на опция на меню. Промените ще
бъдат незабавно активирани и запаметени.

-

Mark Waypoints (Маркиране на ориентири) (само PiranhaMAX 176i и 196ci):
Натиснете бутон CHECK/ENTER, докато се намирате в режим на сонарно
изображение (Sonar View) или изображение на пътя (Track View), за да
маркирате като ориентир текущото местоположение на лодката.

How to Use the Menu System (Как да използвате системното меню)
Прегледайте изложените по-долу инструкции за използване на системното меню.
1. Open the Menu System (Отворете системното меню)
Натиснете бутон POWER/MENU.

2. Select a Menu Option (Изберете опция от менюто)
Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете опция от
менюто.

Забележка: Наличните опции на менюто се определят от текущото
изображение, показвано на екрана. Виж за повече информация Views.
Иметно на менюто ще бъде подчертано, което означава, че менюто е активно, но
опцията от менюто е неактивна.
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3. Activate a Menu Option and Adjust Settings (Активирайте опция от менюто и
задайте настройки)
Activate a Menu Option (Активиране на опция от менюто): Натиснете бутон
CHECK/ENTER, за да активирате избраната опция от менюто.

Опцията от менюто ще бъде подчертана, което означава, че тя е активна и в
настройката на менюто могат да бъдат задавани промени.

4. Close a Menu (Затваряне на меню)
Натиснете бутон POWER/MENU и задръжте, докато се затвори системното меню.
Set Up the Control Head (Настройка на главата на уреда)
Използвайте Setup Menu, за да адаптирате настройките на вашия фишфайндер
PiranhaMAX.
-

-

-

Set Sonar View Display Settings (Задаване настройки на екрана за сонарно
изображение): Използвайте Setup Menu, за да настроите Contrast (контраст),
Bottom View (Изображение на дъното) и начина на изобразяване на рибите
върху екрана.
Set Units of Measurement (Задаване на мерни единици): От Setup Menu
отворете подменюто единици (Units submenu), за да настроите мерните
единици за разстояние и скорост. Виж за инструкции To Open the Units
Submenu.
Моделите, предназначени за пазара извън САЩ и Канада притежават меню
опции като Language (език) и мерни единици за дълбочина, скорост, разстояние
и температура.

Забележка: Опциите на менюто се определят от вашия модел Humminbird®.
Виж следващите страници за пълно описание на менютата.
Забележка: Ако е избран режим Simulator Mode от Start-UpMenu и има свързана с
уреда сонда, някои промени на настройките на менюто ще бъдат запаметени
дори и след като уредът бъде изключен. Промените в настройките на менюто
няма да бъдат запаметени, когато няма свързана сонда.
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За да отворите Setup Menu:
1. Натиснете бутон POWER/MENU.
2. Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете SETUP и
натиснете бутон CHECK/ENTER.
Забележка: Виж за повече информация How to Use the Menu System
За да отворите Units Submenu:
1. Натиснете бутон POWER/MENU.
2. Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете SETUP и
натиснете бутон CHECK/ENTER.
3. Изберете UNITS и натиснете бутон CHECK/ENTER.
Забележка: Виж за повече информация
Submenu.

How to Use the Menu System: Open a

Contrast (само модели PiranhaMAX 165, 175 и 176i)
Settings: 1 to 5; Default = 3, Setting Saved in Memory
Функцията Contrast акцентира върху светлите и тъмните части на сонарните данни и по
този начин се постига изображение с по-висока дефиниция.

Fish ID+™ (само Sonar View)
Settings: On, Off; Default = On, Setting Saved in Memory
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. За да изключите символите риби,
така че в изображението да се показват само необработените отразени сонарни лъчи,
изберете Off.

Забележка: Отразените сонарни лъчи от 200 kHz лъч и 455 kHz лъч се показват с
почернени символи риба.
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Bottom View (Изображение на дъното)(само в режим Sonar View)
Settings: PiranhaMAX 165, 175, and 176i: Structure ID, Black,
WhiteLine, Inverse; PiranhaMAX 195c and 196ci: Structure ID,
WhiteLine; Default = Structure ID, Setting Saved in Memory
Bottom View избира метода, който се използва, за представяне на дъното, и структурата
върху екрана.
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.

Reset (Възстановяване на фабричните настройки)
Settings: Изберете CONFIRM и натиснете бутон CHECK/ENTER, за
да се активира командата.
Използвайте внимателно тази опция на менюто!
Reset възстановява фабричните настройки на ВСИЧКИ настройки на менюта.
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Language (Език) (само International Models)
Settings Vary; Default = English, Setting Saved in Memory
Language избира езика на менютата.

Units - Distance (Единици разстояние) (Units submenu)
Settings: Domestic Models: Miles (MI), Nautical Miles;
International Models: Nautical Miles, Kilometers, Miles (MI);
Default = Miles/Kilometers, Setting Saved in Memory
Units - Distance избира мерните единици за всички свързани с разстояние показания.

Units - Speed (Единици скорост)(Units submenu)
Settings: Domestic Models: MPH, Knots (KTS); International
Models: MPH, Knots (KTS), KPH; Default = MPH/KPH, Setting
Saved in Memory
Units - Speed избира мерните единици за свързаните със скорост показания.
Units – Temperature (Единици температура)
(само International Models, Units submenu)
Settings: °C (Celsius), °F (Fahrenheit); Default = °C (Celsius),
Setting Saved in Memory
Units - Temperature избира мерните единици за всички свързани с температура
показания.
Units - Depth (Единици дълбочина)(само International Models, Units
submenu)
Settings: Feet,Meters, Fathoms; Default =Meters, Setting Saved
in Memory
Units - Depth избира мерните единици за всички свързани с дълбочина показания.

Views (Изображения)
Сонарната и навигационна информация от вашия фишфайндер се показва на екрана в
разнообразни лесни за разчитане изображения.
-

Default View (изображение по подразбиране): Когато включите главата на уреда
за първи път, предварително зададеното изображение ще бъде Sonar View
(сонарно изображение).

-

Available Views (налични изображения): Наличните изображения, поддържани
от PiranhaMAX варират според модела на уреда. Виж за повече информация
следващите страници.
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Display a View (Показване на изображение)
Следвайте изложените по-долу инструкции за избор на изображение, което да се
показва на екрана на уреда PiranhaMAX.
За да се покаже изображение:
1. Натиснете бутон POWER/MENU.
2. Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете VIEW и
натиснете бутон CHECK/ENTER.
3. Изберете изображение и натиснете бутон CHECK/ENTER.
Status View (Статусно изображение)
Status View показва текущите данни, включително номера на модела на уреда,
серийния номер и статуса на батерията.
- Моделите PiranhaMAX, които са оборудвани с GPS, също така ще показват
GPS данни, като например GPS Fix, географска ширина и географска дължина,
средна сила на сателита(CNO Avg.) и HDOP (the Horizontal Dilution of Precision)
(Хоризонтално разреждане на точността). HDOP е системен GPS параметър,
който зависи от моментната конфигурация на сателитите.
- Status Menu: От Status Menu можете да промените показваното на екрана
изображение. Виж за повече информация Views.

Sonar View (Сонарно изображение)
Сонарното изображение представя запис на предходните отразени сонарни лъчи. Найскорошните отразени сонарни лъчи се изобразяват графично от дясната страна на
прозореца; при получаване на нова информация старата информация се премества по
ширината на екрана наляво.
-

Показанията на горния и долния обхват на дълбочината (Upper и Lower
Depth Range) показват разтоянието от водната повърхност до дълбочината, на
която се намира дъното.
Sensitivity (Чувствителност): Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за
да настроите чувствителността. (Виж Sonar Menu: Sensitivity).
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-

Zoom: Виж Sonar Menu: Zoom, за да настроите степента на приближение на
изображението. Zoom Level или приближението ще бъде показано на екрана.

-

Sonar Menu: За да получите достъп до свързани със Sonar и Setup опции на
менюто, вижте Sonar Menu.

-

Mark Waypoints (Маркиране на ориентири) (само PiranhaMAX 176i и 196ci):
Натиснете бутон CHECK/ENTER, за да маркирате текущото местоположение на
лодката като ориентир. Ориентирите се запаметяват по пореден номер.

Забележка: Ориентирите (waypoints) се запаметяват в уреда, дори и след като
бъде изключен. Пътищата (tracks) не се запаметяват след като уредът бъде
изключен.

Sonar Menu (Сонарно меню)
Sonar Menu осигурява пряк път до най-често използваните от вас настройки в режим на
сонарно изображение Sonar View. Sonar View трябва да бъде показано на екрана, за да
се отвори Sonar Menu.
От Sonar Menu можете да извършите следното:
- Customize the Sonar View Display (Адаптиране на екрана със сонарно
изображение): Настройка на Depth Range (дълбочинен обхват), Chart Speed
(скорост на движение на изображението), Zoom level (степен на приближение на
изображението) и др.
Забележка: Опциите на менюто се определят от вашия модел Humminbird®.
Виж следващите страници за пълно описание на менютата.
-

Access Sonar Setup Menu Options (Достъп до опциите на менюто за настройка
на сонар): Отворете подменю Setup, за да зададете Contrast, Bottom View и Fish
ID+™ настройки. Виж за пълно описание на менюто Set Up the Control Head.
Set Sonar Alarms (Настройване на сонарни аларми): Отворете подменю Alarms,
за да настроите сонарните аларми, като например Depth и Fish ID. Виж за
повече информация Alarms.
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За да отворите Sonar Menu:
1. При активирано сонарно изображение (Sonar View) на екрана , натиснете еднократно
бутон POWER/MENU, за да се отвори Sonar Menu.
Забележка: Виж за повече информация How to Use the Menu System.

View (Изображение)
Settings: Sonar, Track (само PiranhaMAX 176i и 196ci), Status;
Default = Sonar
View избира изображение, което да бъде показано на екрана.

Depth Range (Граница на дълбочина)
Settings: Auto, 15 ft - 600 ft, 5 m - 184 m (International Models
only); Default = Auto
Depth Range настройва най-големия дълбочинен обхват, който ще бъде показван от
уреда.
Auto: В автоматичен режим долната граница ще бъде настроена от уреда, така че да
следва дъното.
Manual: В ръчен режим можете да настроите границата на дълбочина, така че уредът
да следи за точно определен дълбочинен обхват.
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.
Sensitivity (Чувствителност)
Settings: 0 - 10; Default = 5, Setting Saved in Memory
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!

Zoom (Приближение)
Settings: Off, Auto, Manual Ranges; Default = Off
Zoom осигурява увеличено изображение на дъното и структурата.
Auto: Изберете Auto, за да увеличите областта около дъното, за да откриете риби и
структура в близост до дъното, които може да не са видими при нормална работа и
стандартно изображение. Когато ZOOM е настроен на Auto, горната и долната граница
на дълбочина се настройват автоматично, така че да показват на екрана областта над
и под дъното. Изберете Off, за да се върнете в режим normal operation.
Manual: Също така има серия от ръчни обхвати, които могат да бъдат избирани.
Ръчните дълбочинни обхвати се определят от текущите условия на дълбочина.
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Chart Speed (Скорост на движение на информацията по екрана)
Settings: 1 - 5, where 1 = Slow, 5 = Fast; Default = 5, Setting
Saved in Memory
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 по-дълго, но подробностите за дъното и рибите се
компресират и може да станат трудни за разчитане.

Filter (Филтър)
Settings: On, Off; Default = Off, Setting Saved in Memory
Функцията Filter настройва филтъра на сонара, за да може да се ограничи влиянието
върху екрана на източници като мотора на лодката, турбуленция или на други сонарни
устройства.

Light (Подсветка)
Settings: 0 - 5; Default = 0
Light настройва подсветката на екрана. Използвайте по-висока настройка на
подсветката за нощен риболов.
Забележка: При портативните PiranahMax продължителната работа на фоновата
светлина (подсветката) значително намалява живота на батерията
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Beam Select (Избор на лъч)
Settings: PiranhaMAX 165: 200 kHz; PiranhaMAX 175, 176i,
195c, and 196ci: 200 kHz, 455 kHz; Default = 200 kHz
Beam Select настройва кои отразени сонарни лъчи от сондата ще бъдат показани на
екрана. Наличните сонарни честоти се определят от вашия модел PiranhaMAX.
-

Когато е зададена честота 200 kHz, само отразените сигнали от
200 kHz (28°) широк лъч ще бъдат показани в сонарното
изображение.

-

Когато е зададена честота 455 kHz, само отразените сигнали от
455 kHz (16°) тесен лъч ще бъдат показани в сонарното
изображение.

Track View (Изображение на пътя) (само PiranhaMAX 176i и 196ci)
Track View показва текущия път – къде се е намирала лодката заедно със запаметени
ориентири.
-

Digital Readouts (цифрови показания):
изображение не могат да се променят.

Цифровите

показания

в

това

-

Zoom (приближение): Натиснете стрелките UP (нагоре) и DOWN (надолу), за да
настроите мащаба на изображението. Мащабът на приближение ще бъде
показан на екрана. (Виж Track Menu: Zoom).

-

Mark Waypoints (маркиране на ориентири): Натиснете бутон CHECK/ENTER, за
да маркирате текущото местоположение на лодката като ориентир.
Ориентирите се запаметяват по пореден номер.

Забележка: Ориентирите (waypoints) се запаметяват в уреда, дори и след като
бъде изключен. Пътищата (tracks) не се запаметяват след като уредът бъде
изключен.
-

North-Up: Посока Север се показва в горната част на екрана.

-

COG (Course Over Ground) Vector показва проекцията на пътя на лодката. За
да включите или изключите тази функция вижте Track Menu: COG Vector.

-

Track Menu: За да получите достъп до свързани Track и Setup меню опции,
вижте Track Menu.
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Track Menu (само PiranhaMAX 176i и 196ci)
Track Menu осигурява пряк достъп до най-често използваните от вас настройки в режим
на изображение Track View. Изображението Track View трябва да бъде показано на
екрана, за да отворите Track Menu.
От Track Menu можете да извършите следното:
- Customize the Track View Display (Адаптиране на екран Track View): Включване
или изключване на COG Vector, изтриване на ориентири, стартиране на нов път
и др.
Забележка: Опциите на менюто се определят от вашия модел Humminbird®.
Виж следващите страници за пълно описание на менютата.
-

Access Control Head Settings (Достъп до настройките на главата на уреда):
Отворете подменю Setup, за да промените настройките на дисплея на главата
на уреда (виж Set Up the Control Head). За да настроите алармите за главата на
уреда, отворете подменю Alarms (виж Alarms).

За да отворите Track Menu:
1. При активиран на екрана режим на изображение Track View, натиснете
еднократно бутон POWER/MENU, за да се отвори Track Menu.
Забележка: Виж за повече информация How to Use the Menu System.
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View (Изображение)
Settings: Sonar, Track, Status; Default = Sonar
View избира текущото изображение което е показано на екрана.
Zoom (Приближение)
Settings: Off, Manual Ranges; Default = Off
Zoom настройва мащаба на Track View. Мащабът на приближение се показва на
екрана, когато задавате настройката.

COG Vector
Settings: Off, On; Default = On
COG (Course Over Ground) Vector показва линия, започваща от носа на лодката, която
проектира текущия ви курс и показва къде ще отиде лодката ако продължите да
следвате текущия курс.
Clear Track (Премахване на пътя)
Settings: Select CONFIRM and press the CHECK/ENTER key to
activate.
Clear Track изтрива текущия път на екрана и стартира нов път в текущото
местоположение.

Delete (Изтриване)
Settings: See details below.
Delete изтрива от главата на уреда запаметен ориентир. Ориентирите се запаметяват
по пореден номер. За да изтриете запаметен ориентир използвайте стрелките UP
(нагоре) и DOWN (надолу), за да изберете ориентира, който желаете да изтриете и
натиснете бутон CHECK/ENTER.
Delete All (Изтриване на всичко)
Settings: Select CONFIRM and press the CHECK/ENTER key to
activate.
Използвайте тази опция на менюто внимателно!
Delete All ви позволява да изтриете всички запаметени ориентири наведнъж.
Light (Подсветка)
Settings: 0 - 5; Default = 0
Light настройва подсветката на екрана. Използвайте по-висока настройка на
подсветката за нощен риболов.
Забележка: При портативните PiranhaMax продължителната работа на фоновата
светлина (подсветката) значително намалява живота на батерията
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Alarms (Аларми)
Алармите функционират на принципа на известяване при достигане до зададени от вас
гранични стойности на определени показатели, като например заряд на батерията,
дълбочина и др. Настройте алармите, приложими към инсталационната конфигурация
на вашия фишфайндер PiranhaMAX.
За да настроите аларма:
1. Натиснете бутон POWER/MENU.
2. Изберете SETUP и натиснете бутон CHECK/ENTER.
3. Изберете ALARMS и натиснете бутон CHECK/ENTER.
4. Изберете дадена аларма и натиснете бутон CHECK/ENTER, за да активирате
менюто.
5. Натиснете стрелките UP (нагоре) или DOWN (надолу), за да изберете настройка
на аларма.
6. Натиснете бутон POWER/MENU или бутон CHECK/ENTER, за да потвърдите
избора.
7. Затваряне: Натиснете бутон POWER/MENU и зъдръжте, докато системното
меню се затвори.
Забележка: Когато се задейства аларма, можете да я спрете като отворите
Alarms menu и изключите алармата (off).

* International models only.
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Maintenance (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
вашата 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.
PiranhaMAX Portable Case Maintenance (Поддръжка на раницата/комплект
PiranhaMAX)
-

Ако раницата се изпръска със солена вода, избършете засегнатата повърхност
с микрофибърна кърпа след което използвайте антикорозионен препарат, с
който да третирате всички електрически контактни точки.

-

Ако раницата се измърси, измийте я с мек сапун, вода и мек парцал или четка,
след което я окачете да изсъхне.

Как да отстраним водата от раницата/комплект
Отворете предния цип и изтеглете надолу раницата, за да може водата да изтече от
раницата. Ако е необходимо отстранете пластмасовата база на раницата и я
подсушете.
Troubleshooting (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.
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.
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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 настроен – 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.
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.
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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.
PiranhaMAX™ притежава защита от входящо свръх напрежение, която изключва уреда
при подаване на ел.ток с волтаж над 20 VDC. Някои извънбордови мотори не регулират
ефективно волтажа на генерирания от алтернатора ел. заряд, поради което е възможно
продуциране на свръх напрежение над 20 VDC при работа на мотора 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.
Спецификации PiranhaMAX 165

Дълбочинни възможности

600 ft (183 m)
200Watts (RMS)

Изходящо напрежение

800 Watts (PTP)

Работна честота на сонара

200 kHz Single Beam

Област на покритие

28°@-10 dB in 200 kHz

LCD екран

240 V x 160 H

Сонда

XNT-9-28-T (с включена температурна сонда)

Дължина
сондата

на

кабела

на 20ft (6 m)
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Разделителна способност

2 ½ " (63мм)

Обхват на захранването

10-20 V DC

Спецификации PiranhaMAX 175/176i/195c/196ci
200 kHz Beam: 600 ft (183 m)

Дълбочинни възможности
Изходящо напрежение

1600 Watts (PTP)

Работна честота на сонара

200 kHz and 455 kHz Dual Beam
28°@-10 dB in 200 kHz

Област на покритие

16° @ -10 dB in 455 kHz
240 V x 160 H – (PiranhaMAX 175/176i)

LCD екран

320 V x 240 H – (PiranhaMAX 195c/196ci)
XNT-9-28-T (с включена температурна сонда)

Сонда
Дължина
сондата

455 kHz Beam: 320 ft (98 m)
200Watts (RMS)

на

кабела

на 20 ft (6 m)

Разделителна способност

2 ½ " (63мм)

Обхват на захранването

10-20 V DC
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