
MANUAL DE UTILIZARE

P O R T A B I L



 

®2002 Techsonic Industries

MULTUMIM!

Va multumim pentru ca ati ales Humminbird Piranha, produs de Techsonic 

Industries,  pentru detectorul dvs. de pesti si pentru sonarul la adancime. Techsonic 

si-a construit reputatia concepand si vanzand produse de cea mai buna calitate, 

echipament marin complet sigur. Techsonic este proiectat pentru o functionare fara 

defecte chiar in cel mai dur ambient marin.

 In eventualitatea putin probabila in care Humminbird Piranha necesita reparatii, 

Techsonic ofera o polita de service -  gratuita in primul an de la cumparare, 

disponibila la o valoare  rezonabila dupa primul an. Detalii complete sunt incluse 

la sfarsitul acestui manual.

Va sfatuim sa cititi cu atentie acest ghid de utilizare, pentru a beneficia din plin de 

caracteristicile si de aplicatiile produsului Humminbird Piranha.

AVERTIZARE: Acest aparat nu trebuie folosit in niciun caz ca instrument de 
navigare, pentru a preveni coliziunile, esuarea, defectiunile ambarcatiunii sau 

vatamarile pasagerilor. Cand barca este in miscare, adancimea apei poate sa se 
schimbe foarte repede, astfel incat sa nu mai aveti timp de reactie. Inaintati 
intotdeauna foarte incet daca banuiti ca sunteti aproape de fundul apei sau ca exista 

obstacole scufundate.

facute doar de catre personal autorizat. Orice modificare a numarului seriei si / 

sau reparare efectuate de catre personal neautorizat atrage dupa sine anularea 

garantiei. Folosirea si / sau demontarea acestui aparat poate sa duca la o 

expunere la plumb sub forma de sudura. 

putand cauza cancer, dificultati la nastere sau reproducere.

AVERTIZARE: Repararea sau demontarea acestui aparat electronic trebuie 

AVERTIZARE: Acest produs contine plumb, recunoscut de statul California ca 
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Capul de control

Buton cardanic

Invelisul din cauciuc al cablului

Saibe

Cama buton

Articulatia pivotului

Invelis cablu
si
baza

antiderapare

1.

2.

3.

4.

CUTIA DE ASAMBLARE
Introducere/Atasarea capului de control

Introducere in Cutia de asamblare
Piranha portabil este disponibil in mai multe variante. 
este posibil sa fi cumparat portabile cu o unitate Piranha 

gata de functionare.

Puteti utiliza cu cutia portabila un cap de control Piranha 
pe care il aveti deja.

Portabilul Piranha contine cutie portabila, un cablu de 

alimentare detasabil, un transductor cu 15 metri de cablu, 

kit-ul de montare a ventuzei transductorului si diverse hardware de conectare

Acest manual serveste tuturor aplicatiilor, deci pot exista diferente minore intre 

manual si hardware-ul inclus, in functie de configuratia cumparata.

Portabilele Piranha se vand cu Piranha 1, 2, 2x, 4, 4x Cap de control. kit-ul PTC 

Piranha portabil este adaptabil tuturor detectoarelor de pesti Piranha.

CUTIA DE ASAMBLARE  PIRANHA PORTABIL
CUTIA DE ASAMBLARE- INSTALARE GENERALA

In urmatoarele proceduri detaliate pas cu pas, sunt descrise sarcinile cutiei de 
asamblare, care trebuie 
executate in ordine:

Atasarea capului de control.

Asamblarea suportului 
transductorului

Atasarea cablului transductorului

Instalarea bateriei



Atasarea capului de control

2.
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Compartimentul bateriei

Butonul cardanic

Cama buton

Ventuza de aspiratie

Brat de plastic 

Surub
cu cap
Phillips

Saibe de blocare
stea

Saiba &
piulita fluture

Transductor

Transductor Piranha 1 la 4 Transductor Piranha 5 si 5x 

Bolt

Clama cablu
Gauri pentru cablu

Surub
cu cap
Phillips

Saibe de 
blocare stea

Saiba &
piulita fluture

1.

3.

1.

2.

CUTIA DE ASAMBLARE
ATASAREA CAPULUI DE CONTROL/ASAMBLAREA SUPORTULUI TRANSDUCTORULUI

Scoateti boltul pivotului, butonul cardanic si suruburile 
de cauciuc din capsulele  echipamentului.

 Asezati suruburile de cauciuc intre articulatia pivotului 
capului de control si bratele din cutia portabila. Asigurati-va 
ca ecranul capului de control se afla in fata cutiei.

 Introduceti boltul pivotului prin partea stanga si rasuciti 

butonul cardanic pe acesta de doua-trei ori. Butonul cardanic 

are doua bolturi de aliniere care se vor afla in gaurile din 

bratul cutiei, sustinand capul de control al Piranha. Asigurati-va 

ca aceste bolturi sunt fixate si atunci strangeti ansamblul 

creand o usoara tensiune.

Asamblarea suportului transductorului
NOTA: In functie de tipul transductorului dumneavoastra, veti folosi doar una 
dintre cele doua brate incluse( a se vedea ilustratiile).

Cu o surubelnita #2 Philips, prindeti ventuza de aspiratie de bratul de montare 
folosind suruburi de ¼-20x3/4". Strangeti doar cu mana; nu folositi instrumente 
puternice.

 Racordati corpul transductorului la bratul de montare, folosind o surubelnita 
#2Philips si hardware-ul aratat. Strangeti doar cu mana; nu folositi instrumente 
puternice.



ATASAREA CABLULUI TRANSDUCTORULUI

Atasarea cablului transductorului
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Gauri pentru cablul de energie
si introducerea transductorului

Invelisul din
cauciuc

al cablului

Clame de
montare pentru
bratul 

permanent
de montare si

depozitare pentru
ventuza de aspiratie

Detaliu clama pentru cablu

Clama pentru cablu

CUTIA DE ASAMBLARE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Desfaceti usor invelisul din cauciuc al cablului din spatele cutiei, tragand de coltul 
stanga sus.

Bagati capatul cablului transductorului prin 
gaura pentru cablu, care se afla in partea din 
spate a cutiei ( a se vedea ilustratia).

Racordati cablul transductorului in partea din 
spate a capului de control.

Intoarceti cutia astfel incat sa o priviti din fata, 
si asigurati-va ca nu este foarte intins cablul 
transductorului, apoi impingeti-l in clama 
cablului din stanga ( a se vedea ilustratia).

Infasurati cablul transductorului in jurul 
canalului cablului.

Cand ati terminat de infasurat, fixati cablul intr-una din cele doua locatii situate in 
fiecare parte a cutiei.

Impingeti in jos invelisul cablului, pentru a acoperi cablul.

Atasati ansamblul ventuzei de aspiratie a transductorului in partea din spate a 
cutiei, ingustand cupa de aspirat in ambele parti si permitand  sa patrunda in 
suportul universal. (Acest suport universal actioneaza de asemenea ca un accesoriu 
al suprafetei de montare. A se vedea sectiunea Suprafata de montare pentru mai 
multe informatii.)

8.



CUTIA DE ASAMBLARE
INSTALAREA BATERIILOR / INTRODUCERE IN MONTARE

Instalarea bateriilor
1.

Nota: Este recomandat sa se foloseasca
baterii alcaline de foarte buna calitate.

INTRODUCTION TO MOUNTING

Montarea transductorului
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³⁄₁₆”

Carena

Imagine marita a amplasarii bateriei
Polaritatea arata partea de sus a bateriei
cu bateria instalata

Vizualizare partea de sus
a amplasarii bateriei

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.

Cu o surubelnita #2 Phillips, scoateti ambele suruburi 
situate de-o parte si de alta a usitei bateriei.

Introduceti cele 8 baterii AA(neincluse) in cutie, asa 

cum vedeti in diagrama din interiorul compartimentului 

bateriei.

Inainte de a reatasa usita bateriei, asigurati-va ca 

garnitura de silicon se afla la locul ei. Ar trebui sa 

fie chiar deasupra, cu plasticul, in canalul de etansare. 

Asigurati-va ca garnitura este curatata de resturi.

Reatasati usita bateriei la cutie, folosind o surubelnita #2

 Phillips. Introduceti partial unul dintre suruburi, 

apoi pe celalalt. Fixati suruburile.

In mod normal, va puteti astepta ca bateriile sa tina pana la 25 de ore, cu 

luminile de fundal ale LCD-ului aprinse, si pana la 60 de ore cu luminile stinse.

Montarea transductorului

Montarea cutiei

Dupa ce Piranha Portabil este complet instalat, (a se vedea 
sectiunea  Asamblarea Cutiei Piranha Portabil pentru mai 
multe informatii),  sunt numai cativa pasi pana cand veti fi 
pregatit pentru pescuit, si anume:

Detasati ventuza de aspiratie a transductorului din partea din 
spate a cutiei.

Desfasurati cablul necesar pentru platforma de pescuit si apoi fixati cablul 
intr-una dintre cele doua locatii situate in partile laterale.

Atasati ventuza de aspiratie in partea din spate a carenei, langa motor. 
Asigurati-va ca transductorul se afla la o distanta de cel putin 20 de inchi 
fata de motor.



MONTAREA CUTIEI/SUPRAFATA DE MONTARE

MONTAREA CUTIEI

Suportul  de montare
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Spre Portabil

Catre
 ansamblul tra

nsductor

si v
entuza de aspiratie

Bara metalica a barcii situata
la distanta de motor,
in spatele ambarcatiunii.

Banda cu clama

Cablul
transductorului

Suportul de montare (neinclus)

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MONTAREA  CUTIEI

Cand folositi ventuza de aspiratie a transductorului 

la o barca aflata in miscare, este mai bine sa asigurati 

cablul transductorului, pentru a evita debransarea. 

Cablul desfacut poate deteriora transductorul ori barca, 

sau  se poate incurca in elice. Atasati banda cu clama 

de partea de jos a cablului transductorului si infasurati 

cablul in jurul unui obiect imobil, cum ar fi o bara sau

 asezati-l ca in imagine.

Daca doriti, montati cutia (a se vedea sectiunea Montarea Cutiei pentru mai multe informatii).

capului de control studiati manualul de utilizare Piranha).
Rasuciti capul de control in sus, porniti-l, si pescuiti (pentru informatii despre folosirea 

Cum are un dispozitiv mare din cauciuc, Piranha 
Portabil are aderenta pe aproape orice fel de suprafata. 
Daca doriti totusi o fixare mai sigura, exista doua 
optiuni diferite pe care le puteti alege:

Suportul de montare (neinclusa)

Banda de fixare din nailon (neinclusa)

Suprafata de montare a portabilului Piranha este usor de instalat si permite 
fixarea sigura pe mai multe feluri de suprafete.

Asezati suportul de montare pe suprafata dorita si asigurati-va ca este destul 
spatiu pentru a roti cutia cu 180°.

Marcati fiecare canal curbat de pe suportul de montare.

Scoateti suportul si faceti doua gauri de 1/8 (3.2mm).

Folosind o surubelnita Phillips #2, prindeti cele doua suruburi #8 si saibele 
incluse. Strangeti doar cu mana; nu folositi unelte puternice.

Pentru rezultate mai bune, trebuie sa vedeti inscriptia Piranha de pe suportul  
de montare in partea dreapta, sus, si orizontal, si sa cititi de la stanga la 
dreapta, ca in ilustratie. Astfel veti pozitiona capul de control.

Aliniati suportul universal in partea din spate a cutiei portabilului Piranha, cu suprafata de 
montare, intorcand portabilul la 90°.



MONTAREA CUTIEI

suruburi. Rotiti suprafata de montare si strangeti din nou suruburile.

Banda de fixare din nailon(neinclusa)
Sunt mai multe moduri in care puteti sa fixati 
portabilul Piranha la platforma de pescuit.

si dreapta ale cutiei portabilului Piranha, 
sunt concepute special pentru banda 
de fixare standard 
Puteti folosi canelurile cu ajutorul capului 
de control, infasurand banda de fixare 
din nailon in jurul cutiei.

SCOATEREA CUTIEI DUPA FOLOSIRE
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Cap de control

Articulatia pivotului
Portabilul Piranha pregatit pentru calatorie

Fixare incrucisata pentru
caiace si ambarcatiuni
similare.

Prin benzi
de scaunele 
barcii

Partea de sus a zonei de montare
permanente,(apasati putin

clama de montare.

Suprafata de montare folosind benzi

Cablu de alimentare

7. Apasati partea centrala si apoi rasuciti cutia portabilului Piranha pana cand se afla 

8. Pentru reglajul fin al acordului, scoateti cutia portabilului Piranha si cele doua 

1. Canelurile  pentru frecare, situate in partile stanga 

2.

1.

2.

3.

4.

5.

BANDA DE FIXARE DIN NAILON / SCOATEREA CUTIEI DUPA FOLOSIRE

in fata dumneavoastra. Fixarea maxima si alinierea capului de control se realizeaza prin sase clicuri.

nailon de 1/2 pana la 2 inci. 

O alta modalitate de fixare care foloseste banda de fixare din nailon de ½ inci este 
pozitionarea peste puntea de fixare a ventuzei de aspiratie ( a se vedea ilustratia de 
mai sus). Acest lucru este folositor cand se fixeaza de un scaun sau de o bara.

Cu motorul barcii oprit, desfaceti toate cablurile si clamele de fixare a transductorului.

Scoateti cutia de pe suprafata de montare.

Cama 

butonului

Cablul 

transductorului

Scoateti transductorul de pe suprafata unde 
a fost montat.

Rasturnati cutia, desfaceti usor opritorul 
din cauciuc al cablului, tragand de coltul 
din stanga sus, si acoperiti partea de jos 
a cablului cu patul de cablu, apoi trageti 
cablul sub clama exterioara.

Daca nu veti folosi din nou unitatea in 

viitorul apropiat, scoateti bateriile pentru 

a preveni coroziunea, si depozitati-le.



INTRETINERE SI GARANTIE
INTRETINERE / INLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE A BATERIEI

INTRETINERE

Sistemul de pescuit Humminbird Portabil este conceput pentru o folosire indelungata, fara sa

fie necesara intretinerea. Urmati procedurile simple de mai jos pentru a va asigura ca portabilul

obtine multe performante.
Daca depozitati cutia portabila pentru mult timp, este mai bine sa scoateti bateria din cutie, 

pentru a evita pierderile de energie.
Daca portabilul intra in contact cu spray sarat, stergeti suprafetele afectate cu o carpa muiata

in apa.
Nu lasati niciodata portabilul intr-o masina inchisa, sau in portbagajul unei masini inchise, pentru 

ca temperaturile extreme din zilele calduroase pot sa dauneze componentelor electronice.  
Reparatiile trebuie efectuate de catre tehnicieni Humminbird autorizati.

Inlocuirea cablului de alimentare a bateriei
Nota: Nu trebuie sa instalati cablul de alimentare a bateriei inainte 
de prima folosire, dar trebuie sa-l inlocuiti atunci cand se corodeaza
dupa o folosire indelungata in mediul marin.

coltul din stanga sus.

2. Asigurati-va ca, cablul
transductorului este
scos din canal,
detasati cablul de 
alimentare de capul
de control si trageti
cablul prin gaura pentru
cablu.

burghiu de "1/4
desurubati capetele
cablului din contactele
pozitiv si negativ.

sunt corodati.

cel negru la borna negativa.
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¹⁄₄Bucse hexagonale

Conductor pozitiv

Introducerea cablului

Imagine a conductorilor bateriei

Conductor
negativ

1. Desfaceti usor invelisul din cauciuc din spatele cutiei, tragand de 

3. Folosind un

4. Curatati conductorii daca

5. Pentru a instala un nou cablu de alimentare, puneti firul rosu la borna pozitiva si pe 



un burghiu de "1/4. (Nu folositi unelte puternice)

8. Asigurati-va ca nu este foarte strans cablul, apoi impingeti-l sub clama pentru cablu.

TECHSONIC INDUSTRIES- GARANTIE LIMITATA DE UN AN
 Garantam cumparatorului cu amanuntul ca produsele fabricate de Techsonic Industries nu prezinta defecte de materiale 

garantie este in vigoare pentru un an de la data cumpararii initiale, exceptand cazurile in care produsele sunt folosite in 
scop comercial, sunt inchiriate sau sunt utilizate pentru a aduce venituri; atunci, aceasta garantie este limitata la 90 de zile 
de la data primei cumparari pentru produsele mecanice si electrice (un an de la data cumpararii pentru produsele hidraulice).

 Vom asigura inlocuirea gratuita a  produsului penru orice produs Techsonic Industries acoperit de garantie, care este returnat 
cu cheltuielile postale achitate, in timpul perioadei de garantie, la dealer-ul de la care a fost cumparat produsul respectiv, sau 
la cea mai apropiata adresa. Intr-un astfel de caz, produsele considerate defecte si acoperite de garantie vor fi inlocuite sau 
reparate de Techsonic Industries, si returnate cumparatorului.

Singura responsabilitate Techsonic Industries referitoare la aceasta garantie se limiteaza la repararea sau inlocuirea unui 
produs considerat defectuos de catre Humminbird. Aceasta nu este responsabila pentru cheltuielile de dezinstalare a unui 
astfel de produs, nici pentru reinstalarea piesei inlocuite sau reparate.

 

folosit pe un motor de barca modificat , ai carui cai putere depasesc limita stabilita de catre fabricantul barcii;

folosit cu alte produse, care in opinia Techsonic Industries, nu sunt compatibile cu produsele Techsonic.

Produsele returnate in perioada de garantie trebuie trimise cu numele clientului, adresa si numarul de telefon, pentru
manevrarea corecta, si pentru returnarea, cu cheltuielile postale achitate, la dealer sau la o filiala Techsonic Industries.

Modele Internationale
Distribuitorii internationali ofera o garantie separata pentru modelele internationale. Aceasta garantie este 
inclusa de catre distribuitorul local, iar acesta asigura service pentru unitatea dumneavoastra. Garantia este 
valabila doar in aria de distributie.
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INTRETINERE SI GARANTIE

6. Strangeti bine folosind

7. Introduceti celalalt capat al cablului de alimentare prin gaura pentru cablu.

9. Conectati cablul in partea din spate a capului de control.

10. Impingeti in jos garnitura, pentru a camufla cablul de alimentare.

TECHSONIC INDUSTRIES- GARANTIE LIMITATA DE UN AN

Aceasta garantie nu acopera un produs care a fost:

instalat impropriu;

instalat intr-un alt fel decat cel recomandat in ghidul de instalare sau in modul de folosire a produsului;

deteriorat sau care a incetat sa functioneze ca urmare a unui accident sau a unei utilizari anormale;

reparat sau modificat de catre un alt service.

ACEASTA GARANTIE TINE LOCUL ALTOR GARANTII, OBLIGATII 

GARANTII AFLATE SUB INCIDENTA LEGII CARE ESTE LIMITATA 
LA DURATA DE  1AN DE LA DATA PRIMEI CUMPARARI. IN

PENTRU VREO 
GARANTIEI, EXPRESA SAU IMPLICITA,REFERITOARE LA PRODUSE.

SAU ANGAJAMENTE
 DIN PARTEA HUMMINBIRD SI VA FI COMPENSATIA EXCLUSIVA  A CLIENTULUI, CU
 EXCEPTIA ORICAREI 

NICIUN CAZ TECHSONIC
 INDUSTRIES NU ESTE RESPONSABILA DETERIORARE ACCIDENTALA CARE 
INCALCA  REGULILE

Unele state nu permit limitari sau garantii implicite, ori excluderea 
sa nu se aplice produsului dumneavoastra. Puteti de asemenea

deteriorarilor accidentale, astfel incat exceptiile de mai jos
 s-ar putea sa aveti alte drepturi,care variaza de la 
stat la stat.



INTRETINERE SI GARANTIE
POLITA DE SERVICE/ CENTRU DE RESURSE PENTRU CLIENTI

POLITA DE SERVICE
Polita de service este valabila numai in S.U.A., pentru produsele Humminbird returnate la fabrica din 

Eufala, Alabama, si poate fi schimbata fara instiintare prealabila.

Orice reparatie este efectuata de tehnicieni specialisti.Unitatile astfel expediate sunt supuse unor teste 
riguroase si unor inspectii de control al calitatii ca si produsele noi. 

Chiar daca nu veti avea nevoie probabil niciodata de aceasta polita, este bine de stiut ca noi sustinem 

produsele noastre cu atata incredere. Procedam astfel pentru ca meritati ceea ce este mai bun. Vom 

face toate eforturile pentru a repara unitatea dumneavoastra in mai putin de trei zile lucratoare de la 

primirea produsului. Aceasta nu include timpul de expediere de la si catre fabrica.Unitatile primite 

vinerea sunt in mod normal expediate miercurea urmatoare, cele primite lunea sunt trimise joia, etc.

 Ne rezervam dreptul de a considera un produs imposibil de reparat  atunci cand piesele nu mai sunt 

disponibile sau imposibil de obtinut. 

Dupa perioada initiala de garantie, va fi stabilit un anumit cuantum pentru fiecare reparatie (deteriorarea 

fizica sau partile lipsa nu sunt incluse). Va rugam sa contactati Departamentul pentru sprijinul clientilor, 

pentru a afla costul reparatiei pentru unitatea dumneavoastra.

Daca sunt achitate cheltuielile postale, unitatea va fi returnata C.O.D. Daca aveti una dintre problemele 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU CLIENTI
Pentru orice intrebare, nu ezitati sa sunati la Centrul de Resurse pentru Clienti Humminbird:

1-334-687-0503

In S.U.A. si Canada, de luni pana vineri, intre 8:15 si 16:45, ora europeana centrala.

Sau vizitati site-ul web: www.humminbird.com pentru informatii despre produse si
despre rezolvarea problemelor.

Humminbird
Service Department
108 Maple Lane
Eufaula, AL 36027
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analizate, de la fundul apei la citirile de adancime, va rugam sa trimiteti transductorul impreuna cu 
unitatea la reparat.



CARACTERISTICI

CARACTERISTICI
Cutie portabila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9³⁄₄" H x 6¹⁄₄" W x 5" D

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248mm H x 159mm W x 127mm D
Tensiune necesara . . . . .Opt AA 1.5 volt baterii alcaline (Neincluse)
Montare  . . . . . .Optiuni adaptabile, de la deconectare rapida la fixare banda
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