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HUMMINBIRD FISHFINDER 

 

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU MODELELE 515, 525, 535, 565 

 
 
Cum funcţionează aparatul Sonar 

Tehnologiaăsonarăseăbazeaz ăpeăundeleăsonore.ăHumminbirdăFishFinderăfoloseşteăaparatulăsonarăpentruăaălocalizaăşiăpentruăaă
defini structurile, profilulăşiăcompoziţiaăfunduluiăapeiăcâtăşiăadâncimeaădirectăsubăconvertor. 
Aparatulă FishFinderă transmiteă ună semnală cuă undeă sonoreă şiă determin ă distanţaăm surândă timpulă dintreă transmitereaă undeiă
sonoreă şiă momentulă cândă undaă sonor ă seă reflect ă peă obiect;ă atunciă acestaă foloseşteă semnalulă reflectată pentruă aă interpretaă
locaţia,ădimensiuneaăşiăcompoziţiaăunuiăobiect. 
Aparatulă sonarăesteă foarteă rapid.ăOăund ăsonor ăpoateăparcurgeădistanţaădeă laă suprafaţaăapeiăpân ă laăadâncimeaădeă70măşiă
înapoiăînămaiăpuţinădeă¼ădintr-oăsecund .ăEsteăpuţinăprobabilăcaăbarcaădumneavoastr ăs ăpoat ădep şiăsemnalulăsonor. 
AparatulăFishFinderăpoateăfiăprev zutăcuăunăsingurăfasciculăluminos sonar fie cu un fasciul luminos sonar dublu. 
Sistemul Sonar cu un fascicul luminos 

Modelele Humminbird FishFinder 515, 525 sau 535 au laăbaz ăsistemulăsonarăcuăunăsingur fascicul luminos de 200 kHz cu o 
raz ădeă acoperireă deă20º.ăPutereaădeă adâncimeăesteă afectat ă deă factoriă cumăară fiă vitezaă b rcii,ă acţiuneaă valurilor,ă duritatea  
funduluiăapei,ăcondiţiile apeiăşiăinstalaţiaăconvertorului. 
Sistemul Sonar cu fascicul dublu luminos 

Modelulă565ăareălaăbaz ăsistemulăsonarăcuăfasciculădubluăluminos deă200/83ăkHzăcuăoăraz ădeăacoperireădeă60º.ăAcestăsistemă
esteăoptimăpentruă aă relevaă ceaămaiăbun ădefinireă aă fundului apei folosind un fascicul luminos îngustă (20º),ădară careă totuşiă
poateădetectaăpeştiăcuărazaămareă(60º)ăcândăesteăactivat  funcţia Fish ID+TM.ăAcestăsistemăesteăidealăînădiferiteăcondiţii:ădeălaă
apeămaiăpuţinăadânciăpân ălaăceleăfoarteăadânci,ăfieăc ăsuntăapeădulciăsauăs rate.ăPutereaădeăadâncimeăesteăafectat ădeăfactoriă
cumăarăfiăvitezaăb rcii,ăacţiuneaăvalurilor,ăduritateaăfunduluiăapei,ăcondiţiileăapeiăşiăinstalaţiaăconvertorului. 
Ecranul aparatului 

PeăecranulăaparatuluiăHumminbirdăFishFinderăpotăap reaădiverseăinformaţiiăutileăreferitoare la zona de sub barc  şiădinăjurulă
b rcii,ăcuprinzândăurm toareleăcoordonate: 
Depth – Adâncimea – adâncimeaăapei:ăpoateăfiăactivat ăpentruăaăindicaăcândăapaănuămaiăesteăsuficientădeăadânc  
Temperature – Temperatura – temperaturaălaăsuprafaţaăapei 
Timer – Indicator de timp – timpulăscursăcuăindicatorădeătemp/vitez  
Distance – Distanţa – distanţaăparcurs ăcuăindicatorădeătemp/vitez  
Average Speed – Viteza medie – vitezaămedieăcuăindicatorădeătemp/vitez  
Bait Ball – momeala 

Hard bottom – duritatea fundului apei 

Rocky bottom – fundul stâncos al apei 

Second Sonar Return – întoarcelea celui de-al doilea sonar – cândă semnulă sonară seă balanseaz ă întreă fundulă apeiă şiă
suprafaţ ăşiăvineăînapoi.ăFolosiţiăapariţiaăacestei întoarceri pentru a determina duritatea fundului apei. Fundurileădeăap ădureă
vor reda o întoarcereăputernic ăînătimpăceăceleănetedeăvorăredaăoăreîntoarcereăaăsemnaluluiăslab ăsauăchiarănici una. 
Speed – Viteza – dac ăesteăataşatăunăaccesoriu Temp/Vitez ,ăFishFinderăpoateăafişaăvitezaăb rciiăşiăpoateăînregistraănum rulă
milelor nautice sau terestre parcurse. 
Structure – Structura – loculăundeăseăpotăascundeăpeştii 
Fish – Peşte – Detectorulădeăpeştiăafişeaz ăpeştiiăsubăform ădeăarcăsau/şiăpictograme deăpeştiăşiăpoateăfiăsetatăs ăsemnalizezeă
cândăseădetecteaz ăunăpeşteădeăoăanumit ădimensiune.ăCândăoă ţint ă esteădetectat ,ă simbolulăFishă ID+TM apare pe ecran cu 
afişajulăadâncimiiădeasupra.ăDimensiuneaăsimboluluiă indic ă intensitateaăcuăcareă s-a reîntors unda sonar. Unitatea va indica 
clarăbancurileădeăpeşteăca nişteă„nori”ădeădiferiteăformeăşiăm rimi,ăînăfuncţieădeănum rulădeăpeştiăşiădeăvitezaăb rcii. 
200kHz, Narrow Beam Shaded Fish Symbol – simbolul peştilor coloraţi în negru prin fasciculul luminos îngust 

83kHz, Wide Beam Hollow Fish Symbol – simbolul peştilor cu interiorul gol prin fasciculul luminos mare 

Thermoclines – straturiă deă ap ă cuădiferiteă temperaturiă careă apară laădiferiteă adâncimiă şiă înădiferiteă perioadeă aleă anului.ăUnă
termocline apare de obicei sub forma unei benzi continueă cuămulteăniveleă griiă careă seă deplaseaz ăde-a lungul ecranului la 
aceeaşiăadâncime. 
Soft Bottom - Fundul neted al apei 

RTS (Real Time Sonar) Window – Fereastra RTS (Sonar în timp real) 

Battery Voltage – tensiunea bateriei –semnalizeaz ăsc dereaătensiunii bateriei sub un anumit punct.  
Afişaje 

Afişajele disponibileăpeădetectorulăpentruăpeştiăsunt: 
 Afişajul sonar 
 Afişajul zoom 
 Afişajul cu cifre mari 
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Afişajul sonar esteă funcţiaă prestabilit .ă Cândă ap saţiă tastaă VIEW,ă peă ecrană apară afişajele disponibile.ă Cândă ap saţiă tastaă
EXIT, pe ecran apar afişajele disponibileăînăordineăinvers .ăFiecare tip de afişaj poate ap reaăînăciclul de rotaţieăsauăpoateăfiă
retrasădinăacesta,ăcuăajutorulăfuncţieiăSelectăViewă(selectareaăafişajului) din meniul de setare avansat (Advanced Setup Menu). 
NOT : când schimbaţi orice setare din meniu care afectează sonarul, afişajul se va actualiza  imediat (de ex. nu trebuie să 
ieşiţi din meniu pentru a se aplica schimbarea pe ecran). De exemplu, schimbând între „Inverse” şi „Structure ID” din 
meniul X-Press este posibil să alternaţi rapid între cele două metode de afişaj. 
Afişajul Sonar 

Acest afişaj prezint ă ună istorică aleă semnaleloră de întoarcere sonar.ă Adâncimeaă esteă afişat ă întotdeuna.ă Indicatoriiă deă
temperatur ăşiăvitez ăsuntăafişaţiăautomatădac ăesteăconectatăaccesoriulăpotrivit.ăÎnregistr rileăceleămaiărecenteăaleăsemnalelor 
de întoarcere sonar sunt trecute înă parteaă dreapt ă aă ferestrei;ă peăm sur ă ceă apară informaţiiă noi, cele vechi sunt mutate de 
cealalt ăparteăaăecranului, în stânga. 
Imagine pag.4 
Stânga: -     adâncime     Dreapta: - limit ăsuperioar  

- Temperatur         - Fereastra RTS  
- jurnalăcuăindicatorădeătemp/vitez      - Limitaăinferioar  
- vitez ăcuăindicatorădeătemp/vitez  

Unăindicatorănumericăalăadâncimiiăesteăafişatăînăcolţulădinăstângaăsus.ăOăscal ăcuăindicatoareăaleăadâncimiiăminime şiămaxime 
apare de-aălungulămarginiiădinăparteaădreapt ăaăafişajuluiăsonar.ăScalaăindic ădistanţaădeălaăsuprafaţaăapeiăpân ăînăadâncime, 
atât cât s ăreprezinte fundul apei. Aceast ăscal ăesteăselectat ăautomatăpentruăaăp straăfundulăapeiăvizibilăpeăafişaj,ădarădac ă
doriţiăputeţiăs -lăreglaţiăsiămanuală(vedeţiăMeniulăSonarăX-Press). Exist ăalteăcinciăsauăşaseăindicatoareănumericeăadiţionaleă(înă
funcţieădeămodelulădeăcareădispuneţi), careăafişeaz ăinformaţiiăaleăaccesoriilorăopţionaleăpeăcareăleăputeţiăachiziţiona.ăAcesteă
ferestreăcuăinformaţiiăpotăfiăsetateăs ăprezinte doarăinformaţiaădorit ă(veziăFereastra Meniului Setup, Select Readouts). 
NOT : Dacă numărul care indică adâncimea pâlpâie, înseamnă că unitatea întâmpină probleme în localizarea fundului 
apei. Aceasta se întâmplă de obicei dacă apa este prea adâncă, convertorul nu este în apă, barca se deplasează prea repede 
sau din oricare alt motiv din cauza căruia unitatea nu poate primi în mod clar date continue. 
Cum să înţelegem istoricul aparatului Sonar 

Esteăimportantăs ăînţelegemăimportanţaăecranuluiăHumminbird.ăEcranulănuăafişeaz ăoăreprezentareăliteral ătridimensional ăaă
ceeaăceăseăg seşteăsubăap .ăFiecareăband ăvertical ădeădateărecepţionat ădeăbordul deăcontrolăşiăafişat ăpeăecranăreprezint ăcevaă
ceăaăfostădetectatădeăoăund ăde întoarcere sonarălaăunămomentădat.ăDeoareceăatâtăbarcaăcâtăşiăţintaă(peştele)ăpotăfiăînămişcare,ă
aceste unde de întoarceriă prezint ă doarăună anumită segmentădeă timp când s-au detectat obiectele, şiănu în ce relaţieă seă afl ă
acestea cu alte obiecte prezentate pe ecran. 
Fereasta Sonar în timp real (RTS) 

Fereastra sonar în timp real (RTS)ă apareă înăparteaă dreapt ă aă ecranuluiă doară înă afişajul Sonar. Fereastra RTS întotdeuna 
actualizeaz ăcâtămaiărapidăposibilăcondiţiileăadâncimiiăşiăprezint ădoarăunde de întoarcere deălaăfundulăapei,ăstructuraăşiăpeştiiă
careăseăafl ăînăfascicululăluminos.ăFereastraăăRTSăafişeaz ăadâncimeaăşiăintensitateaăunei unde de întoarcere sonar. 
Fereastra îngustă RTS indic ăintensitateaăsonarăprinăfolosireaăscaleiădeănuanţeăgri.ăNuanţeleădeăgriă folositeăseăpotrivecăcuă
reglareaă nuanţeloră griă aă afişajuluiă funduluiă apei, folosite în fereastra istoricului sonar (de ex. nivelurile de gri inverse 
(Inverse), identificarea structurii (StructureID) liniaăalb ă(WhiteăLine),ăfundăalăapeiănegruă(Bottomăblack)). Adâncimea undei 
de întoarcere sonarăesteăindicat ădeăaşezareaăvertical  a undei de întoarcere pe scala de adâncime de pe ecran. 
Fereastra largă RTS indic ăintensitatea sonar prin folosirea unei diagrame cu bare. Lungimea undei de întoarcere raportat ă
ofer ăună indiciuăalăst riiăvremii,ă întoarcereaăesteăslab ăsauăputernic .ăAdâncimeaă undei de întoarcere sonarăesteă indicat ădeă
aşezareaă vertical ă aă undei pe scala deă adâncimeă deă peă ecran.ă Fereastraă larg ă RTSă nuă utilizeaz ă scalaă cuă nuanţeă griă (veziă
meniul Sonar – Fereastra RTS). 
Afişajul zoom al sonarului 

Afişajulăzoomăalăsonaruluiăm reşteărezoluţiaădeăafişareăpentruăaăseparaăundeleădeăîntoarcereăsonarăcareăsuntăfoarte apropiate 
uneleădeăaltele,ăcumăarăfiăceleăprovocateădeăpeştiăsuspendateăînăapropiereaăsauăînăcadrulăstructurii.ăÎnăafişajulăzoom,ăimaginea 
esteă împ rţit ă pentruă aă prezentaă înă parteaă dreapt ă peă o porţiune maiă îngust ă întreagaă scal ă pentruă adâncime,ă iară la stânga 
imaginea zoom,ă m rit , a acesteia. Îmaginea din dreaptaă includeă şiă oă fereastr ă deă Zoomă previewă careă arat ă ceă parteă dină
totalitateaăimaginiiăesteăprezentat ă înăstânga, în imaginea zoom; Fereastra Zoom Preview  urm reşteăfundulăapeiăînăafişajulă
care arat ăimagineaăînăîntregime. 
Peăm sur ăceăadâncimeaăseăschimb ,ăimaginileăzoomăseăactualizeaz ăautomatăpentruăaăafişaăoăimagineăm rit ăaăfunduluiăapei.ă
Fereastra ZoomăPreviewăarat ăloculăundeăimagineaăm rit ăseăafl ăînărelaţieăcuăafişajulăpentruăimagineaăîntregit .ăNivelulăzoomă
sauăm rirea,ăesteăafişatăînăcolţulădeăjosăstângaăşiăpoateăfiăschimbatăînăfuncţieădeăcondiţiiă(veziămeniulăSonarăX-Press: Zoom 
Level).ăNumereleăpentruădimensiunileăsuperioareăşiăinferioareăindic ăadâncimeaăapeiăcareăesteăvizualizat . 
Adâncimea în form ănumeric ăesteăafişat ă înăcolţul din stânga sus. Înăafişajulăzoomăalăsonaruluiănuăseăpotăafişaăînregistr riă
numericeăadiţionaleăcumăarăfiătemperaturaăşiătensiunea. 
Afişaj cu numere mari 
Acestăafişajăofer ădateăsubăform ănumeric ăînăformatămare,ăuşorădeăobservat.ăAdâncimeaăesteăafişat ăîntotdeauna.ăIndicatoriiă
despreă temperatur ,ă vitez ă şiă jurnală suntă automată afişaţiă dac ă esteă conectată laă sistemă accesoriulă potrivit.ă Jurnalulă prezint  
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distanţaăparcurs ,ăvitezaămedieăşiătimpulăparcursădeălaăultimaăresetareăaăjurnalului.ăIndicatoriiănumericiădinăafişajulăcuănumereă
mariănuăpotăfiăregalaţi. 
 
Imagine pag.7 
Stânga: Indicator numeric de adâncime Dreapta: Timpul arat ădurataăscurs ădeălaă 
 Temperatura        resetarea jurnalului 

Viteza  Distanţa esteă distanţaă parcurs ă deă laă ultimaă resetareă aă
jurnalului 

 Tensiunea – tensiunea bateriei 
 Viteza medie indic ăvitezaădeălaăultimaăresetareăaăjurnalului 

Prezentarea fundului apei 

Inătimpăceăbarcaăseădeplaseaz ,ăunitateaăafişeaz ăschimb rileădeăadâncimeăpeăecran pentru a crea un profil al fundului apei. 
Tipul de fund al apei poate fi determinat din undele de întoarcere de pe ecran. Un fund dur al apei cum ar fi sediment compact 
sauă stânciă plateă apară subă form ă deă liniiă subţiriă de-a lungul ecranului. Fundul stâncos al apei apare sub forma unei linii 
întrerupte. 
Imagine pag.8 
Profilul formei fundului de apă cu fereastra RTS. Accesoriul de Temp/Viteză este opţional.  
Întoarcerileă sonară deă peă fundulă apei,ă structuraă şiă peştiiă potă fiă reprezentateă înămodul inverse (Inverse) (valoareă implicit -
default), linie albă (WhiteLine), identificarea structurii (StructureID) sau fund al apei negru (Bottom Black). Pentru 
detaliiădespreăcumăseăseteaz ăafişajulăfunduluiăapeiăveziămeniulăX-Press al sonarului: afişajul fundului apei (Bottom View)  

Reprezentarea Inversă (Inverse) esteăoămetod ăînăcareăîntoarcerileăslabeăsuntăreprezentateăprinăpixeliăînchişiălaăculoare,ăiară
întoarcerileăputerniceăprinăpixeliădeschişiălaăculoare.ăAceast ăreprezentareăareăavantajulăc ăasigur ăvizibilitateaăclar ăpeăecrană
a semnalelor slabe. 
Structure ID reprezint ăîntoarcerileăslabeăsubăform ădeăpixeliădeschişiălaăculoareăiarăpeăceleăputerniceăsubăform ădeăpixeliă
închişiălaăculoare.ăAceast ăreprezentareăareăavantajulăc ăasigur  vizibilitateaăclar ăpeăecranăaăîntoarcerilor puternice. 
Linia albă (White Line) accentueaz ăîntoarcerileăsonarăceleămaiăputerniceăcuăalbărezultândăoăaccentuareădistinct .ăAceast ă
reprezentare are avantajul definirii clare pe ecran a fundului apei. 
Fundulăapeiă negruă (BottomăBlack)ăafişeaz ă toţiăpixeliiă subăprofilulă funduluiăapei,ă înănegru,ăcuăexcepţiaăputeriiă semnalului.ă
Aceast ăreprezentareăareăavantajulăofeririiăunuiămareăcontrastăîntreăfundulăapeiăşiăalteăundeădeăîntoarcereăsonarădeăpeăecran. 
Oriceăţint ,ăcumăarăfiăpeştii,ăstructuraăşi thermoclinele vor fi reprezentate folosindu-se metoda Structure ID. 
Funcţiile tastelor 

InterfaţaăaparatuluiăHumminbirdăesteăformat ădintr-un set de taste uşorădeăfolosităcareălucreaz ăîmpreun ăcuădiferiteăafişajeăşiă
meniuriădeăpeăecranăpentruăaăv ăoferiăflexibilitateăşiăcontrolăasupraăexperienţeiădeăpescuit. 
Tasta de pornire/lumină (Power/Light Key) 

Aceast  tast  este folosit  pentruăaăactivaăsauăaădezactivaăaparatulăFishFinder,ăşiădeăasemeneaăpentruăaăreglaăluminaădinăspateă
şiăcontrastulăecranului.ăPentru aăactivaăunitateaăap saţiătasta deăpornire/lumin .ăDup ăaceastaăseăafişeaz ăimagineaăprincipal ă
pân ăcândăaparatulăFishFinderăîncepeăoperareaăsonar. 
Aparatulăvaăporniăcuăluminaădinăspateăaprins ăşiăseăvaăstingeăautomatăpentruăaăeconomisiăalimentarea.ăPentru a activa lumina 
pentru pescuitul pe timp de noapteăsauăpentruăaăreglaăcontrastulăecranuluiăap saţiă tasta deăpornire/lumin ă(Power/Light Key) 
pentruăaăaccesaăMeniulăpentuălumin ăşiăcontrastă(LightăandăContrastăMenu).ăFolosiţiătasta pentru cursorul de deplasare în jos 
(Down Cursor Key)ăpentruăaăselectaăluminaăsauăcontrastulăşiăapoiăfolosiţiătasta cursorului STÂNGA sau DREAPTA pentru a 
schimbaăset rile.ăAp saţiăEXITăpentruăaăieşiădinămeniulăpentruălumin ăşiăcontrast. 
Ap saţiăşiămenţineţiăaşaătimpădeă3ăsecunde tasta deăpornire/lumin ăpentruăaăstingeăunitatea.ăVaăap reaăunămesajăspunându-v ă
câteăsecundeăsuntăpân ălaăstingereaăaparatului.ăAparatulăFishFinderătrebuieăîntotdeunaăstinsăfolosindă tasta deăpornire/lumin  
(Power/Light Key). Acest lucru va asigura dezactivareaă corespunz toareă aă aparatului, salvându-se astfel orice setare 
modificat . 
Tasta pentru afişaj (View Key) 

Aceast ă tast ă esteă folosit ă pentruă aă treceăprină toateă afişajeleă disponibile.ăAp saţiă tastaăVIEWăpentruă aămergeă laăurm torulă
afişaj.ăAp sând în modărepetatăpeăaceast ătast ăputeţiătreceăprinătoateăafişajeleădisponibile.ăAfişajeleăpotăfiăascunseădeăpeăecrană
pentruăaăoptimizaăsistemulălaăcerinţeleădumneavoastr ădeăpescuită(veziăfereastra Setup Menu: Select View, Advanced). 
Tasta meniu (Menu Key) 

Aceast ătast ăesteăfolosit ăpentruăaăaccesaămeniulăsistemului. 
Meniul cu opţiunile de pornire (Start-Up Options Menu) -  ap saţiătastaăMENUăînătimpăceăseăactiveaz  unitatea pentru a 
vedea meniul Start-Up Options. 
Meniul X-Press – Ap saţiă tastaăMENUăoădat ăpentru meniul Sonar X-Press.ăAcestămeniuăv ăpermiteăs ăaccesaţiăceleămaiă
utilizateăset riăf r ăaănavigaăprinătotămeniulăsistemului.ăCândăesteăafişatămeniulăX-Press,ăputeţiăfolosiătastaăcuăs geţiăsusăşiăjosă
pentru a trece la o setare anume din meniu. Dup ăceăaţiăstabilităparametrulădorită(folosindătasteleăcuăs geţiădreaptaăsauăstânga)ă
meniul X-Pressăseăvaăstingeătemporar,ăiarăecranulăseăvaăactualizaădac ăesteăafectatădeăschimb rileădinămeniu,ăpermiţându-v ăs ă
vedeţiăastfelăefecteleămodific rii, imediat. ReactivaţiămeniulăX-Pressăfolosindătasteleăcuăs geţiăsusăsauăjos. 
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Meniul principal (Main Menu) – Ap saţiătastaăMenuădeădou ăoriăpentruăaăaccesaăMainăManuăSystemă(meniul principal al 
sistemului). Meniul principal al sistemului este organizat în mai multe ferestre pentruăaăv ăajutaăs ăg siţiăunăanumitămeniuăînă
mod rapid: ferestrele Alarms(alarm ),ă Sonară şiă Setupă (setare)ă suntă oă parteă dină ferestrele Meniului principal al sistemului. 
Folosiţiă tastaă cuă s geţiă dreaptaă sauă stângaă aă tasteiă deă controlă cuă 4ă s geţiă pentruă a selecta una dintre ferestre;ă apoiă folosiţiă
s geţileăJOSăşiăSUSăpentruăaăselectaăuna din ferestre,ăşiătastaăSTÂNGAăsauăDREAPTAăpentruăaăstabili setarea meniului. 
Tasta de Control cu 4 săgeţi (4-Way Cursor Control Key) 

Folosiţiăs geţileăSUSăsauăJOSăpentruăaăselectaăoăopţiuneădinălistaămeniului,ăapoiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAăpentruăaă
schimba setarea meniului. 
Tasta de ieşire (EXIT) 
TastaăEXITăareămaiămulteăfuncţii,ăînăfuncţieădeăsituaţie: 

 dac ăseăaudeăoăalarm ,ăap sândătastaăEXITăalarmaăvaăfiăanulat  
 dac  seăselecteaz ăoăfereastr ,ăap sândătastaăEXITăseăvaăieşiădinăfuncţiaămeniuăşiăseăvaăreveniălaăafişaj 
 adc ăunămeniuăesteăactiv,ăap sândătastaăEXITăseăvaăreveniălaănivelulăanteriorădinămeniulăsistemului 
 ap sândătastaăEXITăseăvaăparcurgeăafişajeleădisponibileăînăordineăinvers  

Activarea aparatului 

Activaţiă aparatulă FishFinderă ap sândă tastaă POWER/LIGHT.ăMesajul de pe ecran esteă afişată pân ă cândă aparatulă vaă începeă
funcţionareaăînăsistemănormalăsauădeăsimulareăînăfuncţieădeăexistenţaăsauăinexistenaăunuiăconvertor. 
Imagine pag.12 sus 

Acesta este mesajul tipic de pe ecranul unui aparat FishFinder 535. Modelul dumneavoastră poate avea un mesaj puţin 
diferit de cel al modelului 535. 
Meniul sistemului 

Meniul sistemuluiăesteăîmp rţităînămoduleăuşorădeăfolosit.ăComponentele principale ale meniului sistemului sunt: 
Meniul Start-up Options (opţiuni de pornire) – ap saţiă tastaăMENUăînătimpulăactiv riiăaparatuluiăpentruăaăvedeaămeniulă
Start-up options 
Meniul X-Press – Meniul X-Pressăv ăpermiteăs ăaccesaţiăset rileăcareăsuntămodificateădesăf r ăaăfiănevoităs ăparcurgeţiă totă
meniulăsistemului.ăAp saţiăoăsingur ădat ătastaăMENUăpentruăaăafişaămeniulăX-Press.ăCândăselectaţiăoăopţiuneădinămeniulăX-
Press,ămeniulăseăvaăstinge,ăr mânândăpeăecranădoarăopţiunileămeniului.ăFolosiţiătastaăcuăs geţileăsusăsauăjosăpentruăaăreactivaă
meniul X-Press. 
NOT : Opţiunile meniului X-Press vor varia în funcţie de ce afişaj este activ atunci când apăsaţi tasta MENU, dar şi dacă 
vă aflaţi în funcţia de utilizare Normal sau Advanced. 
Ferestrele meniului principal – Meniurileăcareă suntă schimbateămaiăpuţinăsuntăgrupateă înăManiul principal al sistemului 

(Manin Menu System).ăMeniulăprincipalăală sistemuluiăesteăorganizatăcuăurm toareleă ferestre pentruăaă v ăajutaă s ă g siţiăoă
anumit ă opţiuneămultămaiă rapid:ăAlarms,ă Sonară şiă Setup.ăAp saţiă tastaăMENUă deă dou ă oriă pentruăMeniulă principal,ă apoiă
pentru a selecta una dintre ferestre folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaăcuă4ăs geţi,ăşiăfolosiţiăs geţileăJOSă
sauăSUSăpentruăaăselectaăoăanumit ăopţiuneădinăfereastra respectiv ,ăapoiăfolosiţiădinănouăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAă
pentruăaăschimbaăoăsetareădeămeniu.ăAp saţiătastaăEXITăpentruăaăv ădeplasaărapidălaăînceputulă ferestrei. Oăs geat ăînăjosălaă
parteaădeăjosăaămeniuluiăînseamn ăc ăputeţiăs ătreceţiălaămeniulăcuăopţiunileăadiţionaleăfolosindăs geataăînăJOS.ăOăs geat ălaă
dreaptaăsauălaăstângaăpeăunămeniuăînseamn ăc ăputeţiăfolosiăs geţileăDREAPTAăsauăSTÂNGAăpentruăaăfaceămodific riăsauă
pentruăaăvedeaămaiămulteăinformaţii. 
 NOT : opţiunile meniului principal vor varia în funcţie de sistemul de operare, dacă sunteţi în sistemul de operare Normal 
sau Avansat. 

Funcţia User (Normal sau Avansat) – funcţiaăAvansatăesteăoferit ăpentruăutilizatoriiăcareădorescăs ăaib ăcelămaiăînaltăcontrolă
asupra aparatului FishFinder, iară funcţiaăNormalăpentruăutilizatoriiă careădorescă simplicitateă şiămaiăpuţineăopţinuiă înămeniu.ă
Opţiunileădeămeniuăadiţionaleăpentruăfuncţiaăavansatăvorăfiăafişateăprinămeniulăsistemuluiăînătimpăceătreceţiădeălaăunămeniuă la 
altulăînăfuncţiaăAvansat.ăOrice modificareăefectuat ăînătimpăceăfuncţiaăAvansatăesteăactivat ăvaăfiăvalabil ădup ăceătreceţiălaă
funcţiaăNormal.ăDeăexemplu,ădac ăsetaţiăanumiteăafişajeăînătimpăceăaveţiăactivat ăfuncţiaăAvansat,ăiarăapoiăreveniţiălaăfuncţiaă
Normal,ă aceleă afişajeă voră fiă vizibileă încontinuare.ă Vedeţiă fereastra Setup Menu:ă Useră Modeă pentruă instrucţiuniă specificeă
pentru trecerea la funcţiaăAvansat. 
Actualizarea totală a ecranului – cândă modificaţiă oriceă setareă dină meniuă careă afecteaz ă afişajulă Sonar,ă afişajulă seă vaă
actualiza imediată(deăex.ănuătrebuieăs ăieşiţiădinămeniuăpentruăaăseăaplicaăschimbareaăpeăecran).ăDeăexemplu,ămodificândădină
„Inverse”ăînă„StructureăID”ădinămeniulăX-Pressăesteăposibilăs ăalternaţiărapidăîntreăceleădou ămetodeădeăafişaj. 
Opţiunile Meniului Start-Up 

Ap saţiătastaăMENUăcând esteăafişatămesajulădeăpornire,ăpentruăaăaccesaămeniulăcuăOpţiunileăStart-Up 
Folosiţiăs geţileăSUSăsauăJOSădeăpeătastaăcuă4ăs geţiăpentruăaăpoziţionaăcursorul,ăapoiătastaăcuăs geataăDREAPT  pentru a 
selectaăunaădinăurm toareleăopţiuni.ăDac ăaşteptaţiăpreaămult,ăsistemulăvaătreceăpeăfuncţiaădinămeniuăcareăesteăslectat : 

 Normal 
 Simulator 
 Statutul sistemului (system status) 

Vedeţiăurm toareleăparagrafeăpentruădetaliiădepreăfiecareădinăacesteăopţiuni. 
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Sistemul de operare Normal (Normal Operation) 

Folosiţiăacestăsistemăpentruăoperareaăpeăap ăcuăunăconvectorăconectat.ăÎnăplus,ăaparatulăFishFinderăfoloseşteămetodeăavansate  
deădetectareăcuăconvectorăpentruăaădeterminaădac ăunăconvectorăesteăconectat.ăDac ăunăconvectoră funcţionalăesteăconectat , 
sistemulădeăoperareăNormalăvaăfiăselectatăautomatălaăactivare,ăiarăaparatulădumneavoastr ăFishFinderăpoateăfiăfolosităpeăap . 
IeşiţiădinăsistemulădeăoperareăNormalăprinădezactivareaăaparatuluiăFishFinder. 
Simulator 

Folosiţiăfuncţia Simulator pentru a înv ţaăcumăs ăfolosiţiăaparatulăFishFinderăînainteădeăa-lăpuneăpeăap .ăSimulatorulăesteăună
dispozitivă foarteă puternică careă simuleaz ă operareaă peă ap ,ă oferindă ună afişajă actualizată laă întâmplare.ă V ă recomand mă s ă
parcurgeţiăacestămanualăînătimpăceăfolosiţiăsimulatorulăpentruăc ătoateămeniurileăfuncţioneaz ăşiăafecteaz ăecranulăînămodulăînă
careăoăfacăşiăînăsistemulădeăoperareăNormal. 
Not : pentru a beneficia la capacitate maximă de Simulator, este important să selectaţi opţiunea Simulator manua,l din 

meniul Start-Up Options în loc să lăsaţi ca aparatul FishFinder să intre automat în această opţiune (aceasta se va întâmpla 
dacă nu este conectat un convertor şi dacă nu faceţi nimic în timp ce aparatul este activat). Selectarea manuală a opţiuinii 
Simulator din meniul de opţiuni Start-Up Options vă permite să preconfiguraţi aparatul FishFinder pentru operarea pe apă. 
Orice modificare din meniu va fi salvată pentru o utilizare ulterioară. 
Periodicăpeăecranăvaăap reaăunămesajăpentruăaăv ăamintiăc ăfolosiţiăSimulatorul. 
IeşiţiădinăopţiuneaăSimulatorăprinădezactivareaăaparatuluiăFishFinder. 
Statusul sistemului (System Status) 

FolosiţiăSystemăStatusăpentruăaăvizualizaăconexiunileăsistemuluiăşiăpentruăaătestaăoăunitate. 
Urm toareleăafişajeăaparăpeăecranăcândăap saţiătastaăVIEWăfolosindăopţiuneaăSystemăStatus: 

 Self Test (auto testare) 
 Accessory test (testarea accesoriilor) 

Self Test afişeaz ărezultateădinătestareaăautomat ăintern ,ăincluzândănum rulădeăserieăalăunit ţii,ănum rulădeăserieăalăFişeiăcuă
circuit imprimat (PCB), reviziaăsoftului,ănum rulătotalăalăorelorădeăutilizareăşiăputereaădeăconectareăintern .ă 
Accessory Test (testareaăaccesoriilor)ălisteaz ăaccesoriileăconectateălaăsistem. 
Not : accesoriul de viteză va fi detectat doar dacă roată cu palete s-a deplasat de la activarea aparatului FishFinder. 

IeşiţiădinăSystemăStatusădezactivândăaparatul. 
Meniul Sonar X-Press

TM
 

Acestămeniuăofer ăaccesălaăceleămaiăutilizateăset ri.ăAp saţiătastaăMENUăoăsingur ădat ăînăoricareădinăAfişajeleăSonarăpentru a 
accesa meniul Sonar X-Press. 
Not : Distanţa superioară (upper range) apare doar când este activată funcţia avansat în afişajul Sonar sau afişajul 
numeric. 

Nivelul de zoom apare doar în afişajul Sonar Zoom View 

Sensibilitate (Sensitivity) 

Aceast ăopţiuneăcontroleaz ănivelulădeădetaliu de pe ecran. Creştereaăsensibilit ţiiăarat ămaiămulteăundeăsonarădeăîntoarcereădeă
laăpeştiămiciăşiărezidurileăsuspendateăînăap ;ătotuşiăecranulăpoateădeveniăpreaăînc rcat.ăCândăseăopereaz ăînăapeălimpeziăsau  
locuriăadânci,ăoăsensibilitateăm rit ăarat ăîntoarceriăslabeăcareăpotăfiăinteresante.ăSc dereaăsensibilit ţiiăelimin ăsupraînc rcareaă
deăpeăecranăcareăuneoriăesteăprezent ă înăapeă tulburi.ăDac ăsensibilitateaăesteăpreaă sc zut ,ă ecranulănuăpoateă s ăarateămulteă
întoarceriăsonarăcareăarăputeaăfiăpeşti. 
Pentruăreglareaăsensibilit ţii: 

1. SelectaţiăSensitivityăînămeniulăSonarăX-Press 
2. Folosiţiătastaăcuăs geţiăSTÂNGA sauăDREAPTAădeăpeătastaăcuă4ăs geţiăpentruăaăcreşteăsauăaămicşoraăsensibilitateaă

(mic=1; mare=20, presetat=10) 
Limita superioară a scalei pentru distanţă(Upper Range) 

(Adveanced: doar în afişajele Sonar View şi Big Digits Views) 
Aceast ăopţiuneă stabileşteă loculăcelămaiăpuţinăadâncăcareăvaă fiă vizualizată înăafişajulăSonară şiă afişajulă cu numere mari (Big 
Digits).ăOpţiuneaămeniuluiăUpperăRangeă esteădisponibil ă cândă funcţiaăUseră esteă setat ă peă advancedă (ă veziă fereastra Setup 
Menu : User Mode). Limita superioar ăaăscaleiăpentruădistanţ ăesteăadeseaăfolosit ăîmpreun ăcuălimita inferioar . 
 
De exemplu, dacă vă interesează doar zona situată între 6m şi 15m adâncime, ar trebui să reglaţi limita superioară la 6m şi 
limita inferioară la 15m. Modul de afişaj Sonar va arăta atunci zona de 9m situată între 6m şi 15m adâncime, fără a arăta 
suprafaţa şi nici fundul apei (presupunând că fundul apei e mai jos de 15m), şi va prezenta mai multe detalii pentru zona 

respectivă, 6-15m. 

 
Reglarea limitei superioare 

1. Asiguraţi-v ă c ă aveţiă activat ă funcţiaăAdvancedăMode,ă apoiă selectaţiăUpperăRangeă (limitaă superioar ) din meniul 
Sonar X-Press. 

2. Folosiţiăs geţile STÂNGA sau DREAPTA de peătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţi,ăpentruăaăcreşteăsauăaădescreşteăsetareaă
limitei superioare (de la 0 la 790 picioareăsauădeălaă0ălaă257mă(doarăpentruămodeleleăinternaţionale),ăDafault (valoare 
prestabilit )ă=0) 
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Limita inferioară a scalei pentru distanţă (Lower Range) 

Aceast ăopţiuneăstabileşteădistanţaăceaămaiăadânc ăcareăvaă fiăafişat .ăAutomatăapareăsetareaăprestabilit .ăCândăesteăactivat  
funcţiaăautomat,ălimitaăinferioar ăvaăfiăreglat ădeăunitateaăcareăurm reşteăfundulăapei.ăSelectareaăuneiăanumiteăset riăblocheaz ă
m surareaă adâncimii înă funcţiaă Manual.ă Folosiţiă ambeleă limiteă şiă Superioar ă şiă Inferioar ă pentruă aă vizualizaă oă anumit ă
m sur toareăaăadâncimiiămanualăcândădoriţiă s ăvedeţiăpeşteă sauă structuraă funduluiăapei.ăSemnulăMăvaă fiă afişatăpeăecrană înă
colţulădeăjosădinădreaptaăecranuluiăcândăporniţiăreglareaămanual ăaăLimiteiăinferioare,ăpentruăaăindicaăc ăv ăaflaţiă înăfuncţia 
Manual. 
 
De exemplu, dacă pescuiţi la o adâncime de 18m, dar nu sunteţi interesat decât de primii 9m – de la suprafaţă până la 9m 

adâncime, va trebui să reglaţi limita inferioară la scala de adâncime de 9m. Ecranul va afişa pagina de la 0 la 9m, 
permiţându-vă să vizualizaţi cu mai multe detalii reprezentările ecourilor sonar până la fundul apei. 
 
Reglarea limitei inferioare 

1. SelectaţiăLowerăRangeă(limitaăinferioar ) în meniul Sonar X-Press. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăşiăDREAPTAădeăpeă tastaădeăcontrolăcuă4ă s geţiăpentruăaăcreşteăsauăaădescreşteăsetareaă

limitei inferioare (AUTO de la 10 la 800 picioare, 3m la 260 m (doar la modelele internaţionale),ăDefault (funcţieă
prestabilit )ă=AUTO) 

Diagrama Vitezei (Chart Speed) 

Aceast ă opţiuneă determin ă vitezaă deă deplasareă peă ecrană aă dateloră sonar,ă şiă prină urmareămulţimeaă detaliiloră vizualizate.ă O 
vitez ămaiămareăprezint ămaiămulte informaţiiă înăafişajulăSonarăşiăesteăpreferat ădeămajoritateaăpescarilorăcuăundiţ ;ă totuşi,ă
dateleăsonarăseădeplaseaz ăpeăecranărapid.ăOăvitez ămaiămic ămenţineăinformaţiaăpeăecranămaiămultătimp,ădarădetaliileăfundului 
apeiăşiăpeştilorădevinăreduseăşiăpotăfiăgreuădeăinterpretat.ăÎnăafar ădeăDiagrama vitezei, fereastra RTS va actualiza la rata cea 
maiămareăposibil ăcondiţiileădeăadâncime.ăReglaţiăDiagramaăvitezeiădup ăpreferinţeleădumneavoastr . 
ReglareaăDiagrameiădeăvitez  

1. SelectaţiăDiagramaăvitezeiă(Chartăspeed)ădinămeniulăSonar X-Press. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsau DREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăcreşteăsauăaădescreşteăsetareaă

diagrameiădeăvitez ă(1-9ăUltra,ăundeă1ă=ăvitezaămic ,ă9ă=ăvitez ămare,ăultraă=ăvitezaăceaămaiămare,ăDefault(valoare 
prestabilit ) = 4). 

Afişajul fundului apei (Bottom View) 
Aceast ă opţiuneă selecteaz ă metodaă folosit ă pentruă aă reprezentaă fundulă apeiă şiă structuraă luiă peă ecran.ă Inverse reprezint ă
întoarcerileă slabeă prină pixeliă închişiă laă culoare,ă iară întoarcerileă puterniceă prină pixeliă deschişiă laă culoare.ă Avantajulă acesteiă
reprezent riă esteăasigurareaăvizibilit ţii clare pe ecran a semnalelor slabe. Structure ID (identificareaă structurii)ă reprezint ă
întoarcerileă slabeă prină pixeliă deschişiă laă culoareă şiă întoarcerileă puterniceă prină pixeliă închişiă laă culoare.ă Avantajulă acesteiă
reprezent riăesteădeăaăasiguraăvizibilitateaăclar ăpeăecranăaăîntoarcerilorăputernice.ăWhiteLine (liniaăalb )ăaccentueaz  în alb 
celeămaiăputerniceă întoarceriă sonară rezultândăoădiferenţiereădistinct .ăAceast ă reprezentare are avantajul de a defini clar pe 
ecran fundul apei. Bottom Black (afişajul în negru al funduluiăapei)ăafişeaz ătoţiăpixeliiădeădeasupraăconturuluiăfunduluiăapeiă
înă negru,ă cuă excepţiaă puteriiă semnalelor.ă Oriceă ţint ă cumă ară fiă peştii,ă structuraă şiă termoclinele vor fi reprezentate folosind 
metodaăStructureăID.ăAceast ăreprezentareăareăavantajulăc ăofer ăpeăecranăunăcontrastămareăîntreăfundulăapeiăşiăalteăîntoarceri 
sonar. (pentru detalii vezi capitolul Reprezentarea fundului apei-Bottom Presentation). 
Reglarea afişajului fundului apei (bottom view) 

1. SelectaţiăBottomăViewădin meniul Sonar X-Press. 
2. Folosiţiă s geţileă STÂNGAă sau DREAPTAă deă peă tastaă deă controlă cuă 4ă s geţiă pentruă aă schimbaă setareaă afişajuluiă

fundului apei (Inverse, Structure ID, WhiteLine, Bottom Black, Default (funcţieăprestabilit )ă– Inverse). 
Nivelul zoom (zoom level) 

(disponibil doar în afişajul Sonar Zoom View) 
Aceast ăopţiuneăstabileşteănivelulădeăm rireăînăafişajulăSonarăZoomăView,ăşiăesteădisponibilădoarăînămeniulăX-Press când este 
activat afişajulăSonarăZoomăView.ăFolosiţiăzoomulăpentruăaăm riărezoluţiaăecranului pentru a separa întoarcerile sonar care 
sunt foarte apropiate una de alta. 
Reglarea nivelului zoom (zoom level) 

1. SelectaţiăZoomăLevelădinămeniulăSonarăX-Press. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăşiăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăniveluluiăzoomă

pentruăafişajulăSonarăZoomăViewă(2x,ă4x,ă6x,ă8x,ădefaultă– 2x). 
Not : Fereastra Zoom Preview reperează fundul apei şi nu poate fi deplasată de utilizator. 
Fereastra meniului sonar (Sonar Menu) 

Ap saţiătastaăMENUădeădou ăoriăpentruăaăaccesaăManiulăprincipalăalăSistemuluiă(MainăMenuăSystem)ăşiăapoiăap saţiătastaăcuă
s geataăDREAPT ăpentruăaăselectaăfereastraăSonar. 
Not : Depth Lines (liniile adâncimii), Surface Clutter (interfaţa suprafeţei), Noise Filter (filtrul pentru bruiaj), Max Depth 

(adâncimea maximă) şi water type (tipul de apă) apar doar când este activată functia Advanced User. 
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Identificarea peştilor (Fish ID+TM
) 

Aceast ăopţiuneăfoloseşteăprocesareaăavansat ăaăsemnaluluiăpentruăaăinterpretaăîntoarcerileăsonar,ăşiăvaăafişaăsimbolulăpeştelui 
cândăsuntăîndepliniteăcerinţeleăfoarteăselective.ăCândăesteădetectatăunăpeşte,ăsuntăafişateădeasupraăsemnaluluiădeăîntoarcere care 
aăfostăclasificatăcaăfiindăpeşte,ă icoanaăpeşteluiăşiăadâncimeaălaăcareăseăafl ă acesta.ăTreiădimensiuniădiferiteăaă iconeiăpeşteluiă
reprezint ăintensitateaăîntoarceriiăsoanr,ăşiăofer ăunăindicatorăcuădimensiuneaărelativ ăaăpeştelui.ăAparateleăcuăunăsigur fascicul 
luminosă reprezint ă ţinteleă subă formaă unoră peştiă coloraţiă înă negru.ă Aparateleă cuă fasciculă luminosă dubluă reprezint ă ţinteleă
detectateăînăfascicululămicădeă200kHzăsubăform ădeăpeştiăcoloraţiăînănegru,ăiarăînăfascicululămareădeă83Khzăîiăreprezint ăsubă
form ă deă peştiă cuă interiorulă golă împreun ă cuă adâncimeaă laă careă seă afl .ă Întoarcereaă sonară pentruă simbolurileă deă peştiă cuă
interiorulăgolănuăvaăfiăreprezentat . 
Cândă funcţiaădeă identificareăaăpeştiloră (Fishă ID+)ăesteădezactivat ă aparatulăFishFinderăvaă ar taăpeăecranădoară şirulăundeloră
sonarădeăîntoarcere.ăPentruăaparateleăFishFinderăcuăfasciculăluminosădublu,ăcândăaceast ăfuncţieăesteădezactivat ,ăseăfoloseşte 
doar fasciculul îngust pentru a detecta undele sonar de întoarcere. Aceste unde se vor vedea peă ecrană caă nişteă „arcuri”ă
indicândăţinteăpotenţiale.ăDatorit ăunghiuluiăluminosăalăconvertorului,ădistanţaăpân ălaăunăpeşteădescreşteăpeăm sur ăceăpeşteleă
seădeplasez ăînăcadrulărazeiă luminoase,ăiarăapoiăcreşteăpeăm sur ăceă ieseădinăaceast ăraz ,ăformândăastfelăunăarcăalăpeşteluiă
(FishăArch).ăCândădistanţaăseăschimb ăaceastaăesteăreprezentat ăpeăecran.ăVitezaăb rcii,ădiagramaăvitezeiăşiăpoziţiaăpeştelui în 
razaăundeiăsonarăafecteaz ădestulădeămultăformaăarcului. 
Activareaăsauădezactivareaăfuncţieiădeăidentificareăaăpeştiloră(FishăID+) 

1. SelectaţiăfuncţiaăFishăID+ădinămeniulăprincipalăSonar. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăactivaăsauăaădezactivaăfuncţiaă

Fish ID+ (On, Off, Default(funcţieăprestabilit ) – on). 
Sensibilitatea de detectare a peştelui (fish sensitivity) 
Aceast ă funcţieă regleaz ă nivelulă algoritmeloră deă detectareă aă funcţieiă Fishă ID+.ă Selectareaă unuiă nivelă maiă ridicată permiteă
reprezentareaăcaăpeştiăaăundelorădeă întoarcereămaiăslabe.ăAceastaăareăavantajulă c ădetecteaz ăspeciileădeăpeştiămici sau  de 
momeal  (nad ).ăSensibilitateaădeădetectareăaăpeştilorăesteăfolosit ă înăleg tur ăcuăFishăID+.ăFuncţiaăFishăID+ătrebuieăs ă ăfieă
activat  pentru ca sensibilitateaădeădetectareăaăpeştiloră(fishăsensitivity) s ăafecteze capacitatea de identificare a undelor sonar 
deăîntoarcereăcaăpeştiăaăaparatuluiăFishFinder. 
Reglareaăopţiuniiădeăsensibilitateădeădetectareăaăpeştilor 

1. SelectaţiăfuncţiaăFishăSensitivityădinămeniulăprincipalăSonar 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăFishă

Sensitivity (mic (low) - 1, mare(high) – 10, default (valoareăprestabilit )ă– 5) 
Fereastra Sonar în Timp Real (RTS) 

(doarăînăafişajulăSonar View) 
Aceast ă funcţieă seteaz ă fereastraă RTS fieă peă opţiunieaă M rit ă (wide)ă fieă peă ceaă Îngust ă (narrow),ă sauă oă dezactiveaz ă înă
afişajulăSonar.ăFereastraăRTSăseăactualizeaz ălaăvitezaăceaămaiămareăposibil ăşiăafişeaz ădoarăundeleădeăîntoarcereăcareăseăafl ă
în cardul razeiădeălumin ăaăconvertoruluiă(pentru detalii vezi capitolul Fereastra sonar în timp real (RTS Window)). 
Schimbareaăset riiăpentruăFereastraăRTS 

1. SelectaţiăfereastraăRTSădinăămeniulăprincipalăSonar. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetarea ferestrei RTS 

(Wide (mare), Narrow (îngust), Off (dezactivat), Default (funcţieăprestabilit )– Off) 
Liniile adâncimii (Depth Lines)(în modul Advanced) 

Aceast ă funcţieăîmparteăecranulăînăpatruăsecţiuniăegaleăcareăsuntăseparateăprinătreiă liniiădeăadâncime orizontale. Adâncimea 
fiec reiă liniiă esteă afişat ă de-aă lungulă scaleiă deă adâncime.ă Puteţiă s ă activaţiă sauă s ă dezactivaţiă funcţiaă Liniileă deă adâncime.ă
Meniulă cuă opţiunileă funcţieiă Liniileă adâncimiiă esteă disponibilă cândă funcţiaă Useră esteă setat ă peă Advanced (vezi fereastra 
meniului Setup: User Mode (funcţiaăUser). 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăLiniileăadâncimii: 

1. Asiguraţi-v ă c ă funcţiaă Useră Advancedă esteă activat ,ă apoiă selectaţiă Liniileă adâncimiiă (Depthă Lines)ă dină meniulă
principal Sonar. 

2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăactivaăsauăaădezactivaăfuncţiaă
Depth Lines (Off-dezactivat, On-activat, Default (funcţieăprestabilit )ă-Off). 

Interferenţa suprafeţei (Surface Clutter) 
(Advanced) 

Aceast ăfuncţieăregleaz ăfiltrulăcareăîndep rteaz ăbruiajul interfernţeiăsuprafeţeiăcauzatădeăalgeăşiăaeraţie.ăCuăcâtăesteăsetatăună
nivelămaiămicăcuăatâtămaiăpuţineăinterferenteăaleăsuprafeţeiăvorăfiăafişateăpeăecran.ăOpţiunileămeniuluiăfuncţieiăSurfaceăClutter 
sunt disponibile când funcţiaăUserăesteăsetat ăpeăAdvancedă(veziăfereastraămeniuluiăSetup:ăfuncţiaăUser). 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăSurfaceăClutter 

1. Asiguraţi-v ăc ăesteăactivat ăfuncţiaăUserăAdvanced,ăapoiăselectaţiăSurface Clutter din meniul principla Sonar. 
2. Folosiţiă s geţileă STÂNGAă sauă DREAPTAă deă peă tastaă deă controlă cuă 4ă s geţiă pentruă aă schimbaă setareaă funcţieiă

SurfaceăClutteră(deălaălowă(sc zut)ă– 1 la high (ridicat) – 10, default (valoareăprestabilit ) – 5). 
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Dispozitiv de filtrare al bruiajului (Noise Filter) 

(Advanced) 

Aceast ă funcţieă regleaz ădispozitivulădeăfiltrareăalăbruiajuluiăundeiăsonarăpentruăaă limitaă interferenţaăpeăecranădeă laădiferiteă
surseăcumăarăfiămotorulăb rcii,ăturbulenţeăsauăalteădispozitiveăsonar.ăMeniulăacesteiăfuncţiiăesteădisponibilăcândăfuncţia User 
esteăsetat ăpeăAdvancedă(veziăfereastraămeniuluiăSetup:ăfuncţiaăUser) 
Not : opţiunea de dezactivare (Off) îndepărtează toate nivelele de filtrare; opţiunile Low (scăzut), Medium (mediu) şi High 
(ridicat) adaugă nivele de filtrare în mod progresiv ale undelor sonar de întoarcere. În unele situaţii din apele adânci, 
opţiunea High poate împiedica capacitatea aparatului FishFinder să detecteze fundul apei. 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăNoiseăFilteră(dispozitivulădeăfiltrareăalăbruiajului) 

1. Asiguraţi-v ăc ăesteăactivat ăfuncţiaăUserăAdvanced,ăapoiăselectaţiăNoiseăFilterădinămeniul principla Sonar. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăNoiseă

Filter (Off, Low, Medium, High, Default (valoare prestabilit )ă– Low). 
Adâncimea maximă (Max Depth) 
(Advanced) 

Aceast ă funcţieă regleaz ă adâncimeaămaxim ădeă operare.ăPerformanţaă aparatuluiă FishFinderă poateă fiă stabilit ă laă adâncimeaă
maxim ăînăcareăveţiăpescuiăsetândăfuncţiaăAdâncimeaămaxim ă(Maxădepth).ăCândăesteăsetat ăoăadâncimeămaxim ,ăaparatulă
FishFinderănuăvaăîncercaăs ăsoliciteădateăsonarăpesteăaceaăadâncime,ăastfelăm rindăperformanţaătotal .ăCândăMaxăDepthăesteă
setat ăpeăAuto,ăaparatulăFishFinderăvaăredaădateăreferitoareălaăfundulăapeiăconform parametrilor.ăDac ăfundulăapeiăesteămaiă
adâncădecâtăsetareaăfuncţieiăMaxăDepth,ăafişajulănumericăvaăpâlpâi,ăindicândăfaptulăc ăaparatulănuăpoateălocalizaăfundulăapei. 
MeniulăcuăopţiuniăalăfuncţieiăMaxăDepthăesteădisponibilăcândăfuncţiaăUserăesteăsetat ăpeăAdvancedă(vezi fereastra meniului 
Setup:ăfuncţiaăUser). 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăMaxăDepth 

1. Asiguraţi-v ăc ăesteăactivat ăfuncţiaăUserăAdvanced,ăapoiăselectaţiăMaxăDepthădinămeniul principla Sonar. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăMaxă

Depthă (AUTO,ădeă laă10ă laă800ăpicioareă sauă3ă laă260ămetriă (doarăpentruămodeleleă internaţionale),ădefault (funcţieă
prestabilit ) -AUTO). 

Tipul de apă (Water Type) 
(Advanced) 

Aceast ăfuncţieăconfigureaz ăunitateaăpentruăoperareaăînăapeădulciăsauăs rate.ăOpţiunileămeniuluiăfuncţieiăTipulădeăap ă(Wateră
Type) sunt disponibile cândăfuncţiaăUserăesteăsetat ăpeăAdvancedă(veziăfereastraămeniuluiăSetup:ăfuncţiaăUser). 
Not : în ape sărate, ceea ce se consioderă un peşte mare poate fi de 2 până la 10 ori mai mare decât un peşte mare în ape 
dulci. (în funcţie de tipul de peşte care il căutaţi). Opţiunea pentru ape sărate vă permite o gamă mult mai mare pentru 
dimensiunea peştilor pentru a ţine cont de acest efect. De asemenea, asiguraţi-vă că tipul de apă este corect, mai ales în 
cazul apelor sărate, deoarece aceasta afectează acurateţea datelor în ce priveşte adâncimea apelor adânci. 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăTipulădeăap ă(WaterăType) 

1. Asiguraţi-v ăc ăesteăactivat ăfuncţiaăUserăAdvanced,ăapoiăselectaţiăWaterăTypeădinămeniulăprinciplaăSonar. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăWateră

Typeă(Freshă(dulce),ăSaltă(s rat),ădefault(funcţieăprestabilit )- -Fresh). 
Fereastra meniului alarme (Alarms) 

Dinăoriceăafişaj,ăap saţiădeădou ăoriătastaăMENUăpentruăaăaccesaămeniulăprincipalăalăsistemului.ăFereastraăAlarmeăvaăfiăsetarea 
preselectat . 
Not : când se declanşează o alarmă, puteţi reduce sonorul acesteia apăsând orice tastă. Sonorul alarmei va fi redus, şi nu se 
va declanşa din nou până când un nou eveniment o va declanşa. 
Alarma pentru adâncime (Depth Alarm) 

Aceast ăalarm ăseăporneşteăcând adâncimeaădevineăegal ăsauămaiămic ăcuăset rileădinămeniu. 
Schmibareaăset rilor funcţieiăAlarmaăpentruăAdâncimea 

1. SelectaţiăfuncţiaăDepthăAlarmădinămeniulăprincipalăAlarms 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăDepthă

Alarm. (Off,  de la 1 la 100 picioare sau 5 la 30 metriă(doarălaămodeleleăinternaţionale),ădefaultă(funcţieăprestabilit )– 
off). 

Alarma pentru identificarea peştilor (Fish ID Alarm) 

Aceast ă alarm ă esteă activat ă atunciă cândă aparatulă FishFinderă detecteaz ă peştiă careă corespundă cuă set rileă alarmei.ă Alarmaă
pentruăidentificareaăpeştilorăseăvaăactivaădoarădac ăesteăactivat ăfuncţiaăFishăID+TM. 
 
De exemplu, dacă aţi setat ca alarma pentru identificarea peştilor să se activeze doar pentru peşti mari, alarma se va activa 
doar când sunt detectaţi peşti de dimensiuni mari. 

 
Schmibareaăset rilorăfuncţieiăFishăIDăAlarm 
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1. SelectaţiăfuncţiaăFishăID Alarm din meniul principal Alarms 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăFishă

ID Alarm (Off, All, Large/Medium, Large, Default(funcţieăprestabilit ) – Off). 
Alarma pentru baterie slabă (Low battery alarm) 

Aceast ăalarm ăseăactiveaz ăcândăputereaăbaterieiăesteăegal ăsauămaiămic ădecâtăset rileădinămeniu.ăAlarmaăseăvaăactivaădoară
pentruăbateriaă careă esteă conectat ă laă aparatulă deădetectată peştii.ăAlarmaăpentruăbaterieă slab ă trebuieă setat ă s ă v ă avertizezeă
cândăputereaăbaterieiăscadeăsubălimitaădeăsiguranţ ăpeăcareăaţiăstabilit-o.ăDeăexempluădac ăaveţiăunămotorădeăpescuităcuătragereă
(careăfuncţiooneaz ăcuăbaterie),ăveţiăsetaăalarmaăs ăseăactivezeăcândăputereaăbaterieiănuăesteăpreaămic ăpentruăaăfiăfolosit ăcuă
motorulăprincipalăpeămotorin . 
Schimbareaăset rilorăAlarmeiăpentruăbateriaăslab : 

1. SelectaţiăfuncţiaăAlarmaăpentruăbaterieăslab ă(LowăBatteryăAlarm)ădinămeniulăprincipal Alarms. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăLoeă

Battery Alarm (Off,8.5V – 13,5V, Default (funcţieăprestabilit )ă– off) 
Tonul alarmei (Alarm Tone) 

Aceast ăfuncţieăselecteaz ănivelulădeăsunetăalăalarmei.ăUnăsunetăscurtăvaăfiăefectuatăînămomentulăînăcareăreglaţiăTonulăalarme8ă
astfelăîncâtăs ăputeţiăselectaătonulăcareăîlăauziţiăcelămaiăbine. 
Schimbareaăset rilorăpentruăfuncţiaăTonulăalarmei: 

1. SelectaţiăfuncţiaăAlarmăToneădinămeniulăprincipal Alarms. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţiei Alarm 

Tone. (Highă(înalt),ăMediumă(mediu),ăLowă(sc zut),ăDefaultă(valoareăprestabilit )ă– Medium) 
Fereastra meniului de setare (Setup) 

Din oriceăafişaj,ăap saţiădeădou ăoriătastaăMENUăpentruăaăaccesaăfereastraăcuămeniulăsistemului,ăapoiăap saţiătastaăcuăs geataă
DREAPT ăpân ăesteăselectat ăfereastraăSetup. 
Not : 
Units-Tempă(Unit ţi-Temperatur )ă(doarălaămodeleleăinternaţionale) 
Units-Distance (Unit ţi-Distaţ )ă(doarădac ăeste conectat accesoriul deăTemperatur ă/Vitez ) 
Units-Speedă(Unit ţi-Vitez )ă(doarădac ăeste conectat accesoriul deăTemperatur ă/Vitez ) 
TriplogăResetă(Reiniţiereaăjurnalului)ă(doarădac ăeste conectat accesoriul deăTemperatur ă/Vitez ) 
Languageă(limba)ă(doarălaămodeleleăinternaţionale) 
SelectăViewsă(selectareaăafişajelor)ă(funcţiaăavansat) 
SelectăReadoutsă(selectareaăindicatorilor)ă(funcţiaăavansat) 
Depth Offset (decalajulăadâncimii)ă(funcţiaăavansat) 
Temp Offset (decalajul temperaturii)ă(funcţiaăavansat) 
Speed calibration (calibrarea vitezei (doar înăfuncţiaăAvansatădac ăeste conectat accesoriul deăTemperatur /vitez ). 
Unităţi – Adâncime (Units-Speed) 

Aceast ăopţiuneăselecteaz ăunit ţileădeăm sur ăpentruătoţiăindicatoriiădeăadâncime. 
Schimbareaăset rilorăpentruăfuncţiaăUnit ţi-Adâncime 

1. SelectaţiăfuncţiaăUnits-Depth din meniul Setup 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăUnits-

Depth (Metri (doar laă modeleleă internaţionale),ă feetă (picioare),ă Fathomsă (braţ);ă default (valoareă prestabilit ) – 
unitateaăprestabilit ăesteămetriăpentruămodeleleăinternaţionale,ăiarăpicioareăpentruămodeleleănaţionale). 

Unităţi – Temperatură (Units-Temp) 

(doar la modelele internaţionale) 
Aceast ăopţiuneăselecteaz ăunit ţileădeăm sur ăpentruătoţiăindicatoriiădeătemperatur .(doarălaămodeleleăinternaţionale). 
 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăUnit ţi-Temperatur  

1. SelectaţiăfuncţiaăUnits-Temp din meniul Setup. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăUnits-

Temp (celsius, Fahrenheit, default (valoareăprestabilit ) – celsius). 
Unităţi – Distanţă (Units-Depth) 

(doar cu accesoriul de temperatură/viteză) 
Aceast ăopţiuneăselecteaz ăunit ţileădeăm sur ăpentruătoţiăindicatoriiădeădistanţ ,ăşi vaăap reaăînămeniuădac ăesteăconectat un 
accesoriul deătemperatur /vitez ăiarăroata cu palete s-aădeplasatăcelăpuţinăoădat . 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăUnit ţi-Distanţ  

1. SelectaţiăfuncţiaăUnits-Distance din meniul Setup. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăUnits-

Distanceă(Modeleleănaţionale:ămileăterestreă(StatuteăMiles),ămileămarineă(NauticalăMiles),ăvaloareăprestabilit ă=ămileă
terestre; modeleă internaţionale:ă metri/kilometriă (Meters/Kilometers),ă metri/mileă marineă (Meters/Nauticală Miles),ă
picioare/mileă terestreă (Feet/Statuteă Miles),ă picioare/mileă marineă (Feet/Nauticală Miles),ă valoareă prestabilit ă =ă
metri/kilometri (Meters/kilometers)). 
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Unităţi – Viteză (Units-Speed) 

(Doar cu accesoriul de Temperatură/Viteză) 
Aceast ă opţiuneă selecteaz ă unit ţileă deăm sur ă pentruă indicatoriiă deă vitez ă şiă vaă ap reaă înămeniuă doară dac ă esteă conectată
accesoriulăTemperatur /vitez ,ăiarăroataăcuăpalete s-a deplasat celăpuţinăoădat . 
Schimbareaăset rilorăpentruăfuncţiaăUnit ţiă– Vitez  

1. SelectaţiăfuncţiaăUnits-Speed din meniul Setup 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăUnits-

Speed (kph (doar la modeleleăinternaţionale),ămph,ăkts,ăvaloareăprestabilit ă=ăkphăpentruămodeleleăinternaţionaleăşiă
mphăpentruămodeleleănaţionale) 

Funcţia Utilizator (User Mode) 
Aceast ăfuncţieăseteaz ămeniulăsistemuluiăfieăpeăsistemulădeăoperareăNormalăfieăpeăAvansat.ăCândăesteăsetat pe Normal (setare 
prestabilit )ăseăpotăvizualizaădoarăopţiunileădinămeniulădeăbaz .ăCândăesteăsetatăpeăAvansat,ăsuntădisponibileăopţiuniăadiţionale. 
Schimbareaăset rilorăfuncţieiăUtilizator 

1. SelectaţiăfuncţiaăUserăModeădinămeniulăSetup 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăUseră

Modeă(Normal,ăAvansat,ăvaloareăprestabilit ă=ănormal) 
Limba (Language) 

(doar la modelele internaţionale) 
Aceast ăfuncţieăselecteaz ălimbaădeăafişareăaămeniului.ă(doarălaămodeleleăinternaţionale). 
Schimbarea set rilor funcţieiăLimba 

1. SelectaţiăfuncţiaăLanguageădinămeniulăSetup. 
2. Folosiţiă s geţileă STÂNGAă sauă DREAPTAă deă peă tastaă deă controlă cuă 4ă s geţiă pentruă aă schimbaă setareaă funcţieiă

Languageă(limbaăprestabilit ă=ăEngleza) 
Reiniţierea jurnalului (Triplog Reset) 
(doar cu accesoriul de Temperatură/Viteză) 
Aceast ă opţiuneă reseteaz ă jurnalulă aducandu-lă laă zero,ă şiă vaă ap reaă înă meniuă doară dac ă esteă conectată accesoriulă
Temperatur /vitez ,ă iară roataă cuă palete s-a deplasat cel puţină oă dat .ă Jurnalulă ofer ă urm toareleă informaţii:ă timpulă pentruă
perioadaăscurs ,ădistanţaăparcurs ădeălaăultimaăresetareăşiăvitezaămedie. 
 
Not : pentru a afla cum puteţi afişa datele din jurnal, vezi fereastra meniului Setup: Select Readouts în modul Avansat) 

Pentru resetarea jurnalului: 
1. SelectaţiăResetăTriplog din meniul Setup. 
2. Folosiţiăs geata DREAPT  deăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăiniţiaăopţiuneaăTriplog Reset. 
3. Vaă ap reaă fereastraă deă confirmare.ă Pentruă aă resetaă jurnalul,ă maiă ap saţiă înc  oă dat ă tastaă cuă s geataăDREAPT .ă

PentruăaăanulaăopţiuneaăResetăTriplog,ăap saţiătastaăcuăs geataăSTÂNG . 
Revenirea la opţiunile prestabilite (Restore Defaults) 

Aceast ăopţiuneăreseteaz ătoateăset rileăefectuateăînămeniuărevenindălaăceleădinăfabricaţie.ăFolosiţiăaceast ăopţiuneăcuăatenţie! 
Pentruăaăreveniălaăopţiunileăprestabilite: 

1. SelectaţiăRestoreăDefaultsădinămeniulăSetup. 
2. Folosiţiăs geataăDREAPT ădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăiniţiaărevenireaălaăopţiunileăprestabilite. 
3. Vaă ap reaă fereastraă deă confirmare.ă Pentruă aă resetaă opţiunileă prestabilite,ămaiă ap saţiă înc ă oă dat ă tastaă cuă s geataă

DREAPT .ăPentruăaăanulaăopţiuneaăRestoreăDefaults,ăap saţiătastaăcuăs geataăSTÂNG . 
Selectarea afişajelor (Select Views) 
(în modul Avansat) 

Aceast ăopţiuneăseteaz ăafişajeleădisponibileăcaăs  poat ăsauăs  nuăpoat ăfiăvizibileăînăsistemulădeărotaţieăalăafişajului.ăAfişajulă
vaăfiăîndep rtatădinăsistemulădeărotaţieăalăafişajuluiădac ăesteăsetat ăfuncţiaăHiddenă(ascuns)ăşiăvaăfiăafişatăînăsistemulădeărotaţieă
dac ăesteă setat ă funcţiaăVisibleă (vizibil).ăSuntădisponibileăurm toareleăafişaje:ăSelfăTestă (testareăautomat ),ăAccessory Test 
(testareaăaccesoriilor),ăSonarăViewă(afişajulăsonar),ăSonarăZoomăViewă(afişajulăzoomăalăsonarului),ăBigăDigitsăViewă(afişajul  
cu numere mari).ăModulădeăafişareăpoateă fiăschimbatădoarăcândăesteăsetat ă funcţiaăAdvancedă înămodulăUseră(veziă fereastraă
Setup: User Mode). 
Pentruăaăsetaăopţiuneaădeăselectareăaăafişajeloră(SelectăViews) 

1. Asiguraţi-v ăc ăaveţiăactivat ăfuncţiaăAdvancedăăUserăMode,ăapoiăselectaţiăSelectăViewsădinămeniulăSetup. 
2. Folosiţiăs geataăDREAPT ădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentru aăăiniţiaăprocedura. 
3. Vaăp reaăsubmeniulăopţiuniiăSelectăViews,ăprezentândăoălist ăcareăpoateăfiăascuns ăsauăvizibil .ăFolosiţiăs geţileăSUSă

sau JOSăpentruăaăselectaăunăanumităafişaj,ăapoiăfolosiţiăs geţileăDREAPTAăsauăSTÂNGAăpentruăaăschimbaăsetarea 
afişajuluiădinăvizibilă(Visible)ăînăascunsă(Hidden)ăsauăinvers. 

Selectarea indicatorilor (Select Readouts) 

(Doar în funcţia Advanced, Sonar View) 
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Aceast ăopţiuneăstabileşteăindictoriănumericiăindividualiăpeăafişajulăSonar.ăAceast ăopţiuneăavansat ăv ăpermiteăs ăselectaţiăceă
informaţiiăvorăfiăafişateăînăfiecareădinăceleă5ăsauă6ă(înăfuncţieădeămodel)ăpoziţiiăfixeăaleăferestrelorăpoziţionateăpeălaturaăstâng  
şiădeăjosăaăecranului.ăCuăafişajul Sonar,ăsauădac ăoăanumit ăfereastr ăvaăfiăstins ,ăneafişându-seăniciăoăinformaţieăînăaceaăzon ;ă
puteţiăaccesaăaceast ăopţiuneădoarăînăfuncţiaăAdvancedăUseră(veziămeniulăSetup:ăUserăMode). 
FerestreleăcuădateăpotăafişaăindicatoriăaiăaccesoriilorădisponibiliăcumăarăfiăTemperatur /vitez .ăFiecareăfereastr ăcuădateăpoateă
s ăfieăgoal ăsauăs ăconţin ăunaădinăinformaţiileăurm toare: 

- Viteza (vaă fiă afişat ă doară dac ă esteă ataşatăAccesoriulăTemperatur /Vitez ă şiă roataă cuă palete s-a deplasat cel 
puţinăoădat ) 

- Temperatura 

- Jurnalul (vaă fiă afişatădoarădac ăesteăataşatăAccesoriulăTemperatur /Vitez ă şiă roataăcuăpalete s-a deplasat cel 
puţinăoădat ) 

- Tensiunea 

Pentruăaăselectaăfuncţiaădeăselectareăaăindicatorilor: 
1. Asiguraţi-v ăc ăaveţiăactivat ăfuncţiaăAdvancedăăUserăMode,ăapoiăselectaţiăSelectăReadoutsădinămeniulăSetup. 
2. Folosiţiăs geataăDREAPT ădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentru aăăiniţiaăprocedura. 
3. Vaăp reaăsubmeniulăopţiuniiăSelectăReadouts,ăprezentândăoălist ăcuăindicatori.ăFolosiţi s geţileăSUSăsauăJOSăpentruăaă

selectaăoăanumit ăpoziţieăaăindicatorului,ăapoiăfolosiţiăs geţileăDREAPTAăsauăSTÂNGAăpentruăaăschimbaăceăanumeă
vaăfiăafişată laăaceaăpoziţieă (Offă (dezactivare),ăSpeedă(viteza),ăTemperatureă (temperatura),ăTriplogă(jurnal),ăVoltage 
(tensiune). 

Compensarea adâncimii (Depth Offset) 

(doar în modul Avansat) 

Aceast ăfuncţieăvaăreglaăindicatorulănumericădeăadâncimeăpentruaăindicaăadâncimeaădeălaăliniaădeăplutireăsauăvela/chilaăb rcii. 
Introduceţiăoăm sur toareăpozitiv ăvertical ădeălaăconvertor la linia de plutire pentru a citi adâncimea de la linia de plutire. 
Introduceţiăoăm sur toareănegativ ăvetrical ădeălaăconvertorălaăvela/chilaăb rciiăpentruăaăcitiăadâncimeaădeălaăvela/chilaăb rcii. 
Aceast ăopţiuneădinămeniuăesteădisponibil ădoar când este activat Advanced User Mode (vezi fereastra meniului Setup: User 
Mode). 
Pentruăaăschimbaăset rileăopţiuniiădeăcompensareăaăadâncimiiă 

1. Asiguraţi-v ăc ăaveţiăactivat ăfuncţiaăAdvancedăăUserăMode,ăapoiăselectaţiăfuncţiaăDepthăOffsetădinămeniulăSetup. 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăDepthă

Offset. (-10.0 la +10.0 sau -3ălaă3ămetriă(doarălaămodeleleăinternaţionale),ăvaloareaăprestabilit ă=ă0). 
Compensarea temperaturii (Temp Offset) 

(doar în modul Avansat) 

Aceast ă funcţieă vaă reglaă indicatorulă deă temperatur ă înă funcţieă deă valoareaă introdus .ă Aceast ă opţiuneă deă meniuă esteă
disponibil ădoarădac ăesteăactivatăAdvancedăUserăModeă(veziăfereastraămeniuluiăSetup:ăUserăMode). 
Pentru a schimba set rileăcompensaţieiădeătemperatur : 

1. Asiguraţi-v ăc ăaveţiăactivat ăfuncţiaăAdvancedăăUserăMode,ăapoiăselectaţiăfuncţiaăTempăOffsetădinămeniulăSetup 
2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţiei Temp 

Offset(-10.0ălaă+10.0,ăvaloareaăprestabilit ă=ă0). 
Calibrarea vitezei (Speed Calibration) 

Doar în modul Avansat cu indicatorul Temperatură/Viteză) 
Aceast ă funcţieă vaă reglaă indicatorulă deă vitez ă înă funcţieă deă procentajulă introdus,ă şiă vaă ap reaă înămeniuă dac ă esteă conectată
accesoriulăTemperatur /Vitez ă şiă roataăcuăpalete s-aădeplasatăcelăpuţinăoădat ă cândăaparatulăesteă setatăpeă funcţiaăAdvancedă
User Mode (vezi fereastra meniului Setup: User Mode). 
Pentruăaăschimbaăset rileăpentruăcalibrareaăvitezei: 

1. Asiguraţi-v ă c ă aveţiă activat ă funcţiaă Advancedă ăUserăMode,ă apoiă selectaţiă funcţiaă SpeedăCalibrationă dinămeniulă
Setup. 

2. Folosiţiăs geţileăSTÂNGAăsauăDREAPTAădeăpeătastaădeăcontrolăcuă4ăs geţiăpentruăaăschimbaăsetareaăfuncţieiăSpeedă
Calibration (-20% la +20%, valoareaăprestabilit ă=ă0%). 

DEPANARE 

Înainteădeăaăcontactaăunulădinădistribuitoriiăacestuiăaparatăv ărug măs ăcitiţiăcuăatenţieăurm torulăcapitol. Acesteăindicaţiiăv ă
permităs ărezolvaţiăsingurăoăproblem ădeăoperareăaăaparatului,ăevitataţiăs ăoătrimiteţiăimediat la reparat. 
Aparatul FishFinder nu se activează 

Dac ăaparatulănuăseăactiveaz ,ăfolosiţiăGhidulădeăinstalareăcareăv ăesteăfurnizatăîmpreun ăcuăaparatul.ăŞiăacestaălaărândulăluiăv ă
ofer ădetaliiăspecifice,ăşiăverificaţiădac : 

 Cablul de alimentare este conectatăcorespunz torălaăbordulădeăcontrolăalăaparatului; 
 Cablulădeăalimenatreăesteăpoziţionatăcorect,ăcuăcap tulăroşuălaăbornaăpozitiv ăaăbaterieiăşiăcuăcap tulănegruălaăbornaă

negativ ăsauăîmp mântat. 
 Siguranţaăesteăfuncţional  
 Tensiunea bateriei conectoruluiădeăalimentareăesteădeăcelăpuţină10ăVolţi 
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Corectaţiăoriceăproblem ăcunoscut ,ăinclusivăîndep rtândăcoroziunileădeăpeăborneleăbaterieiăsauădeăpeăcabluriăînlocuindăbateria 
dac ăesteănecesar. 
Aparatul FishFinder trece automat pe funcţia Simulator atunci când are ataşat un convertor 

Unăconvertorăconectatăşiăfuncţionalăvaăfaceăcaăaparatulănouănouţăs ăporneasc ăînăsistemulădeăoperareăNormalăautomat.ăDac ,ă
înămomentulăînăcareăactivaţiăaparatul, acestaăporneşteăautomatăînăsistemulădeăoperareăSimulator,ăchiarădac ăesteădejaăconectată
unăconvertor,ăînseamn ăc ăbordulădeăcontrolănuădetecteaz ăconvertorul.ăEfectuaţiăurm toareleăetapeădeădepanare: 

 Folosind ghidul de instalare careă v ă esteă furnizată împreun ă cuă aparatulă FishFinder,ă verificaţiă dac ă cablulă
convertorului esteăbineăconectatălaăaparat.ăDac ăesteănecesar,ăreconectaţi-lăşiăporniţiădinănouăaparatulăs ăvedeţiădac ă
aceastaărepar ăproblema. 

 Înlocuiţiăconvertorulăcuăunăconvertorăbunădac ăesteădisponibilăşiăporniţiădinănouăbordulădeăcontrol. 
 Verificaţiăcablulăconvertorului.ăÎnlocuiţiăconvertorulădac ăcablulăesteădefectăsauăruginit. 

Probleme de afişaj 
Exist ămaiămulteă condiţiiă sauă surseă principaleă aleă interferenţeloră posibileă careă potă cauzaă problemeă înă ceă priveşteă calitateaă
informaţieiă afişateă peă exran.ă Urm torulă tabelă prezint ă câteva posibile simptome aleă problemeloră deă afişaj,ă dară şiă posibileă
soluţii: 
 
Problema Cauza posibilă 

Bordul de control pierde 

energie la viteză mare 

Dac ă prizaă deă curentă aămotoruluiă b rciiă areă oscilaţiiă deă tensiune,ă bordulă deă controlă poateă s ă se 
protejezeăfolosindăfuncţiaădeăprotecţieăpentruăsupraătensiune.ăAsiguraţi-v ăc ătensiuneaăintern ănuă
dep şeşteă20ăVolţi. 

Când barca se deplasează 
cu viteză mare, fundul 
apei dispare sau imaginea 

lui este mai slabă, sau 
imaginea de pe ecran 

conţine goluri. 

S-arăputeaăcaăpoziţiaăconvertoruluiăs ănecesiteăreglare.ăUnăamestecădeăaerăşiăap ăcareăseăscurgeăînă
jurulăconvertoruluiă (cavitaţie)ăpoateă s ă interferezeăcuă interpretareaădateloră sonar.ăPentruă sugestii 
referitoareălaăreglareaăpoziţieiăconvertorului,ăconsultaţiăghidul. 
 
Bruiajulăelectricădeălaămotorulăb rciiăpoateăinterferaăcuărecepţiaăsonar.ăPentruămaiămulteăinformaţiiă
vedeţiăparagrafulăDepistareaăcauzeiăcareăprovoac ăbruiajul. 

Nu se detectează nici un 
peşte, chiar şi cînd ştiţi că 
sunt în apă sub barcă, sau 

informaţiile sonar sunt 
slabi sau eronaţi. 

Informaţiileăsonarăpotăfiăafectateădac ăconvertorulănuăesteăpoziţionatăcorespunz toră(deăex.ămontată
pe un unghi,ănuădreptăînăjos),ăsauăexist ăunăfelădeăinterferenţ ămecanic ,ăfieăpentruăc ăesteămontată
în interiorulăuneiăcarcaseăcareăesteăpreaăgroas ăpentruă transmisiiăsonarăcorespunz toare,ă leg turaă
dintreăconvertorăşiăcarcas ănuăesteăermetic ,ăsauăconvertorulăesteămurdar.ăPentruăîndrum riăînăceă
priveşteărepoziţionareaăconvertoruluiăconsultaţiăGhidulădeăinstalareăşiăvedeţiădac ăconvertorulăesteă
curat. 
 
Tensiuneaăsc zut ăaăbaterieiăpoateăafectaăputereaădeătransmisieăaăsemnalelor. 
 
Bruiajulă electrică emisă deă motorulă b rciiă poateă interfereaă cuă recepţiaă sonar.ă Pentruă maiă multeă
informaţiiăvedeţiăparagrafulăDepistareaăcauzeiăcareăprovoac ăbruiajul. 

 
Depistarea cauzei care provoacă bruiajul. 

Bruiajulă electrică deă obiceiă afecteaz ă afişajulă prină apariţiaă multoră puncteă negreă laă vitez ă mare,ă şiă sensibilitateă mareă laă
informaţii.ăUnaăsauămaiămulteădinăurm toareleăsurseăpotăcauzaăbruiajăsauăinterferenţe. 
 
Sursa posibilă de bruiaj Cum să o izplaţi 
Alte dispozitive electronice Dezactivaţiă oriceă dispozitivă electronică aflată înă apropiereă

pentruăcaăs ăvedeţiădac ăproblemaădispare,ăiarăapoiăreactivaţi-
le pe rândăcaăs ăvedeţiădac ăproblema reapare. 

Motorul bărcii Pentruăaădeterminaădac ămotorulăb rciiă esteă sursaădeăbruiaj,ă
m riţiă rotaţiaă motorului înă timpă ceă barcaă esteă neutr ă şiă
staţionar ăpentruăaăvedeaădac ăbruiajulăcreşteăproporţionalăcuă
rotaţia;ă dac ă bruiajulă apareă când mootorul se roteşte,ă
problema ar putea fi de la bujiile de iluminare, de la 
alternatoră sauă deă laă fireleă tahometrului.ă Înlocuiţiă bujiileă deă
iluminareă cuă bujiiă deă rezistenţ ,ă instalaţiă ună filtruă pentruă
alternator sau dirijaţiă alimentareaă borduluiă deă controlă şiă
cablurilor convertorului mai departe de firele motorului. 

Cavitaţia de la elicea bărcii Turbulenţeleăcreateădeăeliceăpotăprovocaăbruiaje;ăasiguraţi-v ă
c ăconvertorulăesteămontatălaăcelăpuţin 38ăcmădeăelice,ăşiăc ă
apaăcurgeăuşorăpeăsuprafaţaăconvertoruluiătotătimpul. 

 
Accesoriile aparatului Humminbird FishFinder 
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Accesoriileămodific ăaparatulă la nevoileădumneavoastr ăşiăv ăd ăocaziaăs ăbeneficiaţiădeănoua tehnologieădară s ăşiăprindeţiă
peşte.ăCândăunăaccesoriuăesteăcoenctatălaăsistem,ămeniurileăşiăindicatoriiăadiţionaliăsuntăad ugaţiăautomatălaămeniulăsistemuluiă
Humminbird.ăAccesoriileădisponibileăast ziăşiăcareăsuntăprev zute de aparatul Humminbird includ: 
Temperatură/Viteză:ă seă introduceăsimpluă laăbordulădeăcontrolăală aparatuluiă şiăofer ă indicatoriădeăvitez ă înă timpă reală şiădeă
temperatur ,ăcâtăşiăoăfuncţionareăveritabil ăaăJurnalului. 
Not : dacă un accesoriu extern de Temperatură/Viteză (TS-W) sau Temperatură (TG-W) este conerctat şi în acelaşi timp este 
coenctat un convertor cu acesoriu de temperatură inclus, accesoriul TS-W sau TG-W va reda aceleaşi informaţii ca şi 
accesoriul de temperatură inclus în convertor. 
Pentruănoiăaccesoriiăconsultaţiăsite-ul nostru www.humminbird.com 
Not : achiziţionarea accesoriilor se face separat. 

Specificaţii 
Capacitatea de adâncime ...................................................................... 800 picioare (250m) 
Puterea externă............................................................. 250 Watts (RMS) 2000  Watts (de la vârf la vârf) 
Frecvenţa de operare.........................................ă200ăkHzăcuăunăsingurăfasciculăluminosă(515,525ăşiă535) 
         200ăkHzăşiă83ăkHzăcuădubluăfasciculăluminosă(doarămodelulă565) 
Aria de acoperire ........................................................ 60º @ -10 db pentru fasciculul la 83 kHz 
         20º @ -10 db pentru fasciculul la 200 kHz 
Separarea ţintei ................................................................... 2 ½ inci (63.5 mm) 
Alimentarea ......................................................................... 10-20 VDC 
Matricea LCD ...................................................................... 240 V x 160 H (515) 
        240 V x 240 H (525) 
        320 V x 320 H (535) 
        640 V x 320 H (565) 
Convertor .............................................................................. XHS-9-20-T 
Lungimea cablului convertorului .......................................... 20 picioare (6m) 
 
Specificaţiile şi caracteristicile produsului sunt schimbate fără nici o notificare. 
 
 

http://www.humminbird.com/

