
GHID DE INSTALARE PENTRU UNITATEA PORTABILA 

HELIX 

INAINTE DE A INCEPE 

Sistemul de pescuit portabil Piranha este disponibil in doua configurari diferite: 

 Capul de comanda al detectorului portabil intr-o cutie portabila si cablul de 

alimentare, cu un transductor cu cablu cu fixator, un transductor si un suport 

de montare portabil, o baterie, un incarcator de baterie si un echipament de 

conectare. 

 Un kit de conversie portabil, care permite convertirea detectorului de pesti 

pe care probabil il aveti deja intr-o unitate portabila. Mai contine o cutie 

portabila pentru capul de comanda, un cablu de alimentare, un transductor cu 

cablu cu fixator, un suport de montare portabil, o baterie, un incarcator de 

baterie si echipamentul de racordare. 

Materiale: In afara de echipamentul furnizat impreuna cu accesoriile, veti avea 

nevoie de o surubelnita cu cap in cruce, un ciocan si o coarda sau o franghie 

rasucita. Daca instalati un senzor de viteza, veti avea nevoie de un cablu in Y 

pentru sonar/de viteza. Contactati serviciul clienti Humminbird pentru mai multe 

informatii. 

Nota: Este posibil ca bateria si incarcatorul sa nu fie incluse la anumite modele 

internationale. 

Este posibil sa existe cateva diferente minore intre echipamentul descris in acest 

manual si cel livrat, pentru ca depinde de configuratia produsului cumparat. Va 

sfatuim sa cititi cu atentie acest ghid, pentru a intelege bine cerintele de instalare. 

 

KIT DE CONVERSIE A CAPULUI DE COMANDA IN UNITATE 

PORTABILA 

Daca dispuneti de un kit de conversie in unitate portabila, trebuie sa dezinstalati 

mai intai capul de comanda si transductorul din locurile lor fixe respectiv de pe 

barca, inainte de a urma instructiunile de instalare standard pentru aparatul 

portabil, descrise in acest ghid. Dupa ce ati transformat capul de comanda si 



transductorul in configurarile lor portabile, sunteti pregatit pentru a monta cutia 

portabila. 

 

1. Transformarea capului de comanda in unitate portabila 

 

1.  Deconectati cablurile capului de comanda instalat pe barca. 

2. Desurubati rotitele cardanului si scoateti prin alunecare capul de comanda al 

suportului cardanului. 

3. Scoateti surubul suportului cardanului avand grija sa pastrati echipamentul 

pentru eventualitatea unei configurari de montaj fix. Veti instala suportul 

cardanului pe cutia portabila. 

4. Treceti la sectiunea Montarea cutiei portabile si urmati instructiunile 

indicate la 4. Incarcarea si introducerea bateriei, apoi reveniti la sectiunea 

Transformarea transductorului in unitate portabila. 

 

2. Transformarea transductorului in unitate portabila 

 

1. Desurubati transductorul de pe suportul fix din barca, avand grija sa pastrati 

surubul original in eventualitatea unei configurari de montare fixa ulterioara 

(suurburi de montaj noi sunt furnizate in trusa de conversie in unitate 

portabila). 

2. Mergeti la sectiunea Asamblarea suportului de montare a transductorului si 

urmati instructiunile. 

 

MONTAREA CUTIEI PORTABILE 

Trebuie sa executati sarcinile de montare a cutiei portabile in secventa indicata, 

deci urmand sistematic procedurile principale de montare urmatoare: 

 Instalarea suportului cardanului pe cutia portabila 

 Directionarea cablurilor catre baza 

 Asamblarea cutiei portabile 



 Incarcarea si introducerea bateriei 

 Asamblarea suportului de montare a transductorului 

 Amplasarea transductorului portabil si a incarcatorului bateriei in cutia 

portabila 

O data terminata operatiunea, capul de comanda si transductorul sunt integrate 

in cutia portabila si sunteti pregatit sa luati cutia portabila cu dumneavoastra pe 

barca, pentru reglarea finala. 

Nota: Daca sunteti pe cale sa transformati o instalatie fixa intr-o instalatie 

portabila cu ajutorul kit-ului de conversie in unitate portabila, treceti mai intai la 

sectiunea Kit de conversie in unitate portabila. 

 

1. Asamblarea cutiei portabile 

Urmati aceasta procedura pentru a instala suportul cardanului pe cutia portabila 

si directionati cablurile. 

1. Intoarceti baza si localizati cele patru orificii etichetate D. 

2. Folositi o surubelnita sau un dorn si un ciocan pentru a perfora gaurile de 

montare alese. 

3. Asezati partea dreapta a bazei in sus. 

4. Treceti cablul de alimentare si cablul de pornire al transductorului de sub 

baza in orificiul soclului. 

5. Aliniati suportul cardanului pe cutia portabila, folosind gaurile perforate in 

etapa 2. Verificati daca bratele suportului cardanului se deschid in spatele 

lacasului bateriei de pe baza si cablurile ies din spatele suportului 

cardanului. 

 

Alinierea suportului cardanului pe orificiile soclului 

Deschiderea bratelor suportului cardanului 

Cablurile fixate in spatele suportului 

 

6. Cu ajutorul unei chei tubulare si a unei surubelnite cu cap in cruce, fixati 

suportul cardanului pe soclu folosind cele patru suruburi de 1” incluse, cu 
saibe elastice, saibe de siguranta si piulite. 



Fixarea suportului cardanului pe soclu 

Surub 

Saiba elastica 

Piulita 

7. Pozitionati rotitele cardanului de fiecare parte a capului de comanda. 

Strangeti rotitele suficient pentru a glisa capul de comanda in bratul 

suportului cardanului. 

8. Introduceti conectorii cablului de alimentare si ai cablului transductorului in 

porturile capului de comanda. 

Porturi ale capului de comanda 

Alimentare (comunicari) Transductor 

9. Asigurati-va ca este suficient cablu desfasurat pentru a permite capului de 

comanda sa pivoteze si pentru bransarea si debransarea cablurilor. Trageti 

usor surplusul de cablu pe sub baza portabila. 

10.  Deconectati cablurile de la capul de comanda. Scoateti din nou capul de 

comanda din suportul cardanului prin glisare si puneti-l deoparte. 

Este important de observat cantitatea de cablu de care aveti nevoie pentru 

reconectarea capului de comanda atunci cand il instalati pe cutia portabila 

ulterior. 

 

2. Rutarea cablurilor in baza 

 Urmati aceasta procedura pentru rutarea cablului de alimentare si a cablului cu 

fixator al transductorului pe dedesubtul bazei, si atasati clemele care vor fi 

utilizate mai tarziu pentru a fixa bateria la baza. 

Nota: Atunci cand rutati cablurile, verificati daca ati lasat cablu suficient pe 

suprafata cutiei portabile pentru a putea reconecta cablurile la capul de 

comanda ulterior, in timpul instalarii. 

Fixarea clemelor bateriei 

Clemele bateriei 



1. Puneti soclul invers. 

2. Introduceti cele doua cleme ale bateriei (incluse) pornind de la baza soclului 

prin gaurile clemelor situate de o parte si de cealalta a compartimentului 

bateriei. 

Asigurati-va ca fata neteda a clemei este orientata in jos. 

3. Introduceti cablul de alimentare in fanta centrala a compartimentului 

bateriei. (Daca aveti nevoie sa ajustati parcursul cablului, puteti sa alegeti o 

alta fanta.) 

4. Rutati cablul cu fixator al transductorului prin laterala lacasului cablului si 

urmati sagetile de pe soclu. A se vedea ilustratiile Instalarea cablurilor pe 

soclu si Parcursul cablului cu fixator al transductorului. 

 

Instalarea cablurilor pe soclu 

Parcursul cablului cu fixator al transductorului 

Surub 

Transductor 

Cablu cu fixator 

Cablu de alimentare 

Lacasul cablului cu fixator 

 

5. Reglati conectorul cablului cu fixator al transductorului catre partea de jos, 

in lacasul cablului cu fixator si fixati-l in pozitie. Introduceti cele doua 

suruburi nr. 6-32x1/4 po incluse pentru a fixa conectorul cu fixator al 

transductorului si strangeti folosind o surubelnita cu cap in cruce. Strangeti 

surubul manual! 

6. Reglati cablurile la nevoie. Folosind bratarile autoblocante incluse, fixati 

toate cablurile la baza, in punctele de montare indicate in ilustratie (a se 

vedea ilustratia Fixarea cablurilor). 

 

Fixarea cablurilor 

Punct de montare a bratarilor autocolante 

Cablu cu fixator al transductorului 

Cablu de alimentare 

 

7. Intoarceti baza la loc si trageti fara sa fortati clemele bateriei pentru a fixa. 



 

NOTA: Terminati procedurile de asamblare si incarcati bateria timp de 8 

ore inainte de a o pune in geanta de transport. A se vedea 4.Incarcarea si 

introducerea bateriei pentru mai multe informatii referitoare la acest 

subiect. 

 

 

3. Asamblarea cutiei portabile 

 

1. Culisati capul de comanda (rotitele cardanului instalate) in bratul 

suportului cardanului. 

2. Introduceti conectorii cablului de alimentare si ai cablului transductorului 

in porturile capului de comanda. Consultati ilustratia Porturi ale capului 

de comana pentru mai multe informatii. 

3. Reglati unghiul capului de comanda si strangeti rotitele cardanului pana 

cand capul de comanda este fixat pe suportul cardanului. Strangeti 

surubul manual! 

4. Instalati manerul pe soclu astfel incat sa orientati partea curbata a 

manerului catre partea din spate a soclului, in directia compartimentului 

bateriei. 

5. Folositi cele patru suruburi nr. 8-32x7/16 po (incluse), cate doua de 

fiecare parte a manerului pentru a-l fixa pe soclu. Strangeti surubul 

manual! 

 

Instalarea manerului pe baza 

Introducerea manerului 

 

NOTA: Manerul este astfel conceput incat sa nu se instaleze pe baza 

decat intr-un singur mod. 

 

6. Desfaceti fermoarul deschizaturii din geanta de transport (pe partea 

anterioara). 

7. Introduceti soclul in geanta de transport, orientand capul de comanda 

catre partea din fata a gentii de transport. 



Trageti geanta peste un umar al manerului. Asigurati-va ca prindeti manerul 

prin tesatura din extremitatea partii superioare a gentii de transport. 

Instalarea bazei in cutie 

Tragerea gentii pe deasupra manerului 

Transportarea cutiei portabile 

4. Incarcarea si introducerea bateriei 

Urmati aceasta procedura pentru a incarca si a introduce bateria. 

1. Incarcati bateria folosind incarcatorul inclus, pana cand este complet 

incarcata, asa cum indica afisajul de pe incarcator. In general, incarcarea 

bateriei dureaza 8 ore, dar poate varia in functie de configuratia 

dumneavoastra. 

NOTA: Este posibil ca bateria si incarcatorul sa nu fie incluse la 

anumite modele internationale. 

2. Desfaceti fermoarul din spate, din partea de jos a cutiei portabile si 

introduceti bateria in compartimentul sau. Tinand clemele ca sa nu va 

incurce, asigurati-va ca este bine asezat cablul de alimentare in lacasul 

sau, pentru ca bateria sa nu se spijine deasupra (a se vedea ilustratia 

Introducerea bateriei). 

 

Introducerea bateriei 

Fixarea bateriei 

 

3. Treceti cele doua cleme pe deasupra bateriei si racordati cele doua 

extremitati ale fiecarei cleme in sus, cu grija ca acestea sa fie stranse bine 

in jurul bateriei si bateria sa fie bine asezata in compartimentul sau. 

4. Inchideti fermoarul deschizaturii din spate. 

 

NOTA: Nu bransati cablul de alimentare la baterie in acest stadiu. 

Trebuie sa asteptati pana in momentul pescuitului pentru a bransa cablul 

de alimentare la baterie. 

 

 



5. Asamblarea suportului de montare a transductorului 

 

NOTA: Observati ca a fost modificata conceptia transductorului. Daca 

inlocuiti sau adaugati un sistem de montare transductorului 

dumneavoastra actual, verificati daca ati ales materialul potrivit. Daca 

inlocuiti un transductor, trebuie de asemenea sa inlocuiti suportul si 

sistemul de montare. Contactati serviciul pentru clienti Humminbird 

pentru a obtine mai multe informatii. 

Raportati-va la ilustratiile din sectiunea 1a. sau 1.b de mai jos pentru a gasi 

suportul de montare si pentru a monta suportul transductorului portabil. 

1a. Daca suportul de montare al transductorului seamana cu una dintre aceste 

ilustratii, montati-l asa cum este indicat. Strangeti surubul manual! Apoi 

mergeti direct la sectiunea 6. Amplasarea transductorului portabil si a 

incarcatorului bateriei in cutia portabila. 

Asamblarea suportului metalic 

Asamblarea transductorului portabil 

Surub cu cap in cruce 

Saiba elastica 

Piulita-fluture 

Ventuza de fixare 

Surub 

 

Asamblarea suportului de plastic 

Asamblarea transductorului portabil 

Surub cu cap in cruce 

Piulita-fluture 

Saiba  



Saiba elastica 

Ventuza de fixare 

Surub cu cap in cruce 

 

Asamblarea suportului de plastic 

Asamblarea transductorului portabil 

Surub cu cap in cruce 

Saiba elastica 

Piulita-fluture 

Saiba  

Ventuza de fixare 

Surub cu cap in cruce 

 

SAU... 

1b. Daca suportul de montare al transductorului seamana cu una dintre aceste 

ilustratii, aliniati cele doua rotite de clichet in pozitia 1, astfel incat denticulele sa 

fie aliniate cu muchia transductorului. A se vedea ilustratiile. 

Pozitii ale articulatiei transductorului 

Articulatie 

Mecanism cu clichet in pozitia 1 

Zimti 

Muchie in pozitia 1 

Mecanism cu clichet 



3. Asamblati celelalte piese ale transductorului asa cum este indicat (a se vedea 

ilustratia  Asamblarea suportului de plastic). Strangeti surubul manual! 

 

Asamblarea suportului de plastic 

 

Asamblarea transductorului portabil 

Surub cu cap in cruce 

Bolt 

Mecanism cu clichet 

Ventuza de fixare 

Piulita-fluture 

Saiba 

 

Asamblarea suportului de plastic 

 

Asamblarea transductorului portabil 

Surub cu cap in cruce 

Bolt 

Mecanism cu clichet 

Ventuza de fixare 

Piulita-fluture 

Saiba 

 

NOTA: Daca nu puteti sa inclichetati transductorul astfel incat sa se afle 

sub suprafata apei, indreptat catre fundul apei, puteti sa demontati si sa 

aliniati denticulele pe un numar diferit pana cand atingeti o pozitie care 

permite o aliniere corecta. 

 

Mecanism cu clichet in pozitia 2 

 

Denticule 

Muchie 

Mecanism cu clichet 

 

 



6. Amplasarea transductorului portabil si a incarcatorului de baterie in 

cutia portabila 

 

1. Instalati transductorul portabil in compartimentul de transport 

(deschizatura superioara cu fermoar din spatele cutiei portabile) si 

inchideti fermoarul. 

2. Intoarceti cutia portabila ca sa puteti sa ajungeti in partea din fata si 

instalati incarcatorul bateriei in buzunarul cu fermoar situat in stanga 

atunci cand va aflati cu fata la cutia portabila. 

3. Asigurati-va ca fermoarele sunt bine inchise. 

 

INSTALAREA CUTIEI PORTABILE PE BARCA 

Cum cutia portabila este prevazuta cu o suprafata mare de montaj antiderapanta, 

poate sa fie fixata practic pe orice suprafata. 

In aceasta sectiune, veti ruta cablurile pe barca, veti racorda cablul transductorului 

si cablul de alimentare la cutia portabila si veti fixa cutia portabila intr-un loc uscat 

si practic de pe barca. 

1. RACORDAREA CABLURILOR TRANSDUCTORULUI SI DE 

ALIMENTARE LA CUTIA PORTABILA 

 

1. Verificati daca fermoarul deschizaturii mari situate in fata cutiei portabile 

este deschis. Daca doriti, in timp ce lucrati puteti sa rulati marginea tesaturii 

si sa o fixati cu clema si agrafa furnizate. 

2. Bransati cablul transductorului in portul fixatorului din cutia portabila din 

stanga capului de comanda, atunci cand sunteti asezat in fata gentii de 

transport ( a se vedea ilustratia Bransarea in transductor). 

Accesoriu senzor de viteza (vandut separat): Daca instalati accesoriul senzor de 

viteza vandut separat, introduceti conectorul cablului in Y al sonarului in portul 

fixatorului gentii de transport. Bransati apoi conectorul transductorului si 

conectorul senzorului de viteza in conectorii corespunzatori ai cablului in Y. 

Cablul in Y se vinde separat. Contactati serviciul pentru clienti Humminbird 

pentru a obtine mai multe informatii. 



Bransarea in transductor 

3. Intoarceti cutia portabila ca sa puteti avea acces in partea din spate si 

desfaceti fermoarul din spate. Racordati clema de pe cordonul rosu al 

cablului de alimentare la borna rosie a bateriei si clema de pe cordonul negru 

al cablului de alimentare la borna neagra a bateriei. Asigurati-va ca aceste 

cleme sunt bine fixate la borne (a se vedea ilustratia Racordarea clemelor). 

4. Asigurati-va ca usita din spate si buzunarele laterale sunt inchise cu 

fermoarul, dar lasati partea din fata a gentii deschisa pentru a facilita accesul 

in timpul instalarii. 

 

Racordarea clemelor 

 

2. Fixarea cutiei portabile pe barca 

 

1. Fixati cutia portabila pe o suprafata de pe barca, infasurand o coarda sau o 

franghie rasucita (neinclusa) prin inelele in D de fiecare parte a cutiei 

portabile. 

NOTA: Humminbird recomanda SA NU asezati cutia portabila pe fundul 

barcii sau intr-un loc unde risca sa fie stropita sau scufundata in apa, 

deoarece cutia portabila este rezistenta la apa, dar fara sa fie etansa. 

 

MONTAREA TRANSDUCTORULUI PORTABIL 

 

O data ce detectorul dumneavoastra de pesti portabil este complet montat (a 

se vedea sectiunea Montarea cutiei portabile pentru mai multe informatii), 

nu raman decat cateva etape usoare inainte sa fie gata pentru pescuit: 

 Testarea transductorului inaintea instalarii 

 Montarea transductorului portabil pe barca 

 

1. Testarea transductorului inaintea instalarii 

Inaintea instalarii, testati transductorul pentru a va asigura ca nu a fost 

deteriorat in timpul expedierii. 



1. Mentineti transductorul in apa, langa barca, pentru a va asigura ca 

functioneaza corect. Daca transductorul este in stare buna de 

functionare, puteti sa vedeti fundul apei pe afisajul capului de 

comanda. 

 

2. Montarea transductorului portabil pe barca 

      Pentru a instala transductorul pe barca, urmati procedurile indicate. 

NOTA: Fixarea cu ventuza a fost conceputa pentru a permite instalarea si 

dezinstalarea simple si rapide ale transductorului, si NU pentru folosirea sa la 

viteza mare. Daca aveti intentia sa navigati cu viteze superioare celei necesare 

pescuitului, scoateti transductorul cu ventuza din apa. 

Este important ca transductorul sa fie montat sub suprafata apei si indreptat direct 

catre fundul apei. Puteti sa montati transductorul pe oricare parte a barcii daca 

ambarcatiunea e stationara. Daca pescuiti, este mai bine sa montati transductorul 

pe cadrul pupei ambarcatiunii. 

Transductorul portabil este conceput pentru a fi instalat si reglat fara a recurge la 

unelte. Montarea transductorului pe barca este simpla, dar importanta. Un 

amplasament pentru montare prost ales afecteaza performantele globale ale 

dispozitivului Humminbird. Respectati instructiunile de montare. 

Daca pescuiti trolling, este recomandat sa montati transductorul pe cadrul pupei 

ambarcatiunii. 

1. Montati transductorul astfel incat sa fie indreptat direct catre fundul apei si 

transductorul insusi sa se afle in apa. 

 

Montarea transductorului portabil 

Unghi de functionare al transductorului 

 

2. Reglati unghiul de functionare astfel incat transductorul sa fie paralel cu 

suprafata apei si sa se afle in apa (a se vedea ilustratia Unghiul de 

functionare al transductorului). 



3. Strangeti cu mana piulita-fluture pentru a impiedica pivotarea 

transductorului. 

4. Fixati cablul transductorului in caz de eliberare accidentala atunci cand 

barca este in miscare, deoarece un transductor desfacut se poate strica, poate 

deteriora barca sau se poate incurca in elice. Fixati o clema pe cablul 

transductorului si infasurati cablul in jurul unui obiect fix, cum ar fi o bara 

sau orice alt accesoriu de fixare, conform ilustratiei (a se vedea Clema de 

atasare a transductorului). 

Clema de atasare a transductorului 

 

5. Atunci cand terminati de folosit transductorul, debransati cablul 

transductorului de pe portul fixatorului de la baza, apoi infasurati cablul in 

jurul ansamblului. 

DEPLASAREA DETECTORULUI PORTABIL 

Trebuie sa luati cutia portabila cu dumneavoastra atunci cand plecati de pe 

barca si nu o folositi un anumit timp. Efectuati etapele urmatoare pentru a face 

unitatea mobila: 

1. Cu motorul barcii oprit, desfaceti toate clemele care fixeaza transductorul. 

2. Scoateti cutia din soclul de montare. 

3. Scoateti transductorul de pe suprafata unde era montat, uscati-l si asezati-l in 

buzunarul din spate al cutiei portabile. 

4. Debransati cablul de alimentare atunci cand nu va folositi de aparat. 

INTRETINERE 

Detectorul dumneavoastra de pesti portabil Humminbird a fost conceput pentru 

a functiona corect mai multi ani, practic fara nicio intretinere. Urmati 

procedurile simple enumerate mai jos pentru a asigura o buna functionare 

continua a aparatului dumneavoastra portabil Humminbird. 

In cazul in care cutia portabila a intrat in contact cu solutie salina, stergeti 

suprafetele expuse cu o carpa fara scame, apoi aplicati un tratament anticoroziv 

din comert tuturor contactelor electrice expuse. 



Daca geanta cutiei portabile se murdareste, curatati-o cu apa si sapun, cu o 

carpa sau cu o perie moale, apoi puneti-o la uscat. 

Nu lasati niciodata aparatul dumneavoastra portabil Humminbird intr-o masina 

sau in portbagajul unui automobil inchis, pentru ca temperaturile extreme din 

zilele calde risca sa deterioreze componentele electrice. Orice reparatie trebuie 

executata exclusiv de catre un tehnician Humminbird agreat. 

 

Cum sa scoateti apa din cutia portabila 

Deschideti fermoarul din partea din fata si trageti cutia in jos pentru a permite 

apei sa iasa din cutie. La nevoie, scoateti cutia din baza sa de plastic si uscati-o. 

Daca este necesar, urmati procedurile de intretinere recomandate in caz de 

expunere la solutie salina.                   

CARACTERISTICI 

Geanta de transport.............................. 8.75” Hx10.25” W x 9.83” D 

                                                    223 mm H x 261 mm W x 250 mm D 

Energie necesara................................... baterie plumb- acid sigilat 12 V;  

                                                     pana la 16 ore de functionare continua 

 

AVERTISMENT! Acest dispozitiv nu trebuie in niciun caz folosit drept 

instrument de navigatie pentru a preveni coliziunile, esuarea, deteriorarile barcii 

sau ranirea pasagerilor. Atunci cand barca este in miscare, adancimea apei poate 

sa varieze prea repede si sa nu va lase timp de reactie. Avansati intotdeauna 

foarte incet daca banuiti prezenta unui fund al apei inalt sau a unor obstacole 

scufundate. 

AVERTISMENT! Reparatia si demontarea acestui aparat electronic trebuie 

executate doar de catre personalul de intretinere autorizat. Orice modificare a 

numarului de serie sau reparatia efectuata de catre un personal neautorizat va 

duce la anularea garantiei. 



AVERTISMENT! Acest dispozitiv contine produse chimice recunoscute de 

statul California ca facand parte din categoria celor care pot cauza cancer si 

malformatii din nastere ori alte toxicitati reproductive. 

DIRECTIVA DEEE: Directiva EU 2002/96/CE despre „deseurile de 
echipamente electronice (DEEE)” se refera la majoritatea distributorilor, 
vanzatorilor si fabricantilor de echipamente electronice pentru publicul larg din 

Uniunea Europeana. Directiva DEEE solicita ca producatorul de echipamente 

electronice pentru publicul larg sa fie responsabil de gestionarea deseurilor 

produselor lor si sa puna in aplicare eliminarea acestora respectand mediul 

inconjurator, in timpul ciclului de viata al produsului. 

Este posibil ca aceasta conformare la directiva DEEE sa nu fie necesara pe site-

ul pentru echipamente electrice si electronice (EEE), sau pentru echipamentele 

EEE concepute si destinate instalarilor temporare sau fixe pe vehicule de 

transport cum sunt automobilele, aeronavele sau barcile. In anumite tari 

membre ale Uniunii Europene, aceste vehicule nu intra in domeniul de aplicare 

a directivei, si produsele EEE pentru aceste aplicatii pot fi considerate excluse 

de la conformitatea cu directiva WEEE. 

Acest simbol (pubela DEEE) care figureaza pe produs indica faptul ca nu 

trebuie sa fie pus la gunoi cu celelalte deseuri menajere. Trebuie colectat pentru 

reciclare si recuperarea pierderilor EEE. Johnson Outdoors Marine Electronics, 

Inc. Marcheaza toate produsele EEE conform directivei DEEE. Scopul nostru 

este respectarea directivelor  referitoare la colectare, tratare, recuperare si 

debarasare a acestor produse respectand mediul inconjurator; aceste exigente 

variaza totusi de la un stat membru al Uniunii Europene la altul. Pentru a obtine 

mai multe informatii despre site-urile de debarasare a deseurilor de echipamente 

in vederea reciclarii si recuperarii acestora si/sau despre exigentele statelor 

membre ale Uniunii Europene, informati-va la distribuitorul dumneavoastra sau 

la locatia de achizitionarea a produsului respectiv. 

2014 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. 

 

 



Pentru a comunica cu HUMMINBIRD 

Iata prin ce mijloace puteti contacta serviciul clienti Humminbird: 

Site Web: 

humminbird. com 

Posta electronica: 

service@humminbird.com 

Telefon: 

1-800-633-1468 

Adresa de expediere directa: 

Humminbird 

Service Department 

678 Humminbird Lane 

Eufala, Al 36027 USA 

Ore de functionare: 

de luni pana vineri 

de la 8 la 16:30 (ora centrala standard) 
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