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GHID DE INSTALARE AL DISPOZITIVULUI  
PIRANHAMAX 

 
 
Există trei sarcini de bază care trebuiesc efectuate pentru a instala dispozitivul 
PiranhaMax. 

 Instalarea bordului de control 
 Instalarea traductorului 
 Tesatrea instalării complete şi blocarea pozi iei traductorului 

Traductorul pote fi instalat fie în interiorul carcasei, fie pe tronsonul bărcii, fie pe un 
propulsor electric, în func ie de tipul traductorului. 
 
Notă: Dacă traductorul inclus nu va funcţiona pentru aplicaţia dumneavoastră, îl puteţi 
schimba, NOU şu NEASAMBLAT, cu un hardware de montare inclus, cu un traductor 
corespunzător aplicaţiei dumneavoastră – adesea la o taxă mică sau chiar fără nici o 
taxă, în funcţie de traductor. Sunaţi centrul pentru clienţi Humminbird la 1-800-633-1468 
pentru detalii şi preţ, sau vizitaţi adresa de internet www.humminbird.com. 
Notă: Datorită varietăţii mari de carcase, în acest ghid de instalare sunt prezentate doar 
instrucţiuni generale. În plus, pentru hardware-ul furnizat împreună cu traductorul, veţi 
avea nevoie de o maşină de găurit electrică şi diferite burghie pentru maşina de găurit, 
diferite unelte care cuprind un metru sau o linie de precizie, un boloboc, un fir cu plumb 
(fir cu pondere sau o linie monofilament), un marker sau pix, ochelari de protecţie şi 
mască anti praf, şi un produs pentru etanşare pe bază de silicon de calitate marină. 
Notă: Vă rugăm citiţi toate instrucţiunile cu atenţie şi în intregime înainte de a începe 
procesul de instalare. 
Notă: Când faceţi găuri în carcasele din fibră de sticlă, este bine să începeţi cu un 
burghiu mai mic şi să folosiţi progresiv burghie mai mari pentru a reduce posibilitatea 
crăpării sau spargerii învelişului exterior. 
 
INSTALAREA BORDULUI DE CONTROL 
 
1. Stabilirea locului de montare 
Începe i instalarea prin stabilirea locului de montare al bordului de control. Pentru a stabili 
loca ia cea mai bună ave i în vedere următoarele: 

 Pentru a verifica locul planificat pentru bordul de control, testa i cablurile de 
alimentare şi ale traductorului. Vede i sec iunea de instalare pentru tipul de 
traductor pentru a stabili loca ia traductorului. 

 Suprafa a de montare trebuie să fie stabilă astfel încât să protejeze bordul de 
control de unde de şoc şi virbra ii excesive, şi trebuie să ofere vizibilitate în timpul 
operării. 

 Dsipozitivul PiranhaMax poate avea unul din cele două tipuri diferite de baze de 
montare, fie o bază de montare înclinabilă fie o bază de de montare rabatabilă şi 
pivotantă. Zona de montare trebuie să ofere suficient spa iu pentru pivotare şi 
pentru instalarea şi dezinstalarea uşoară (figurile 1 şi 2). 

 
2.ăConecta iăcablulădeăalimentareălaăbarc  
Pentru alimentarea bordului de control este inclus un cablu de alimentare de 2 m. Pute i să 
scurta i sau să prelungi i cablul folosind un cablu multiconductor din cupru de mărimea 
18. 
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PRECAU IE: Unele bărci au un sistem electric de 24 sau 36 Volţi, dar bordul de control 
trebuie conectat la o sursă de alimentare de 12 VDC. 
 
Cablul de alimentare al bordului de control poate fi conectat la sistemul electric al bărcii 
în două locuri: la un panou de siguran ă localizat de obicei aproape de consolă sau direct 
la baterie. 
Notă: Asiguraţi-vă că la începutul procedurii cablul de alimentare nu este conectat la 
bordul de control. 
Notă: firma Humminbird nu este responsabilă de eşecurile din cauza supra tensiunii. 
Bordul de control trebuie să aibă protecţie adecvată prin selectarea şi instalarea 
corespunzătoare a siguranţei de 1 amp. 
 
1a. Dacă este disponibilă o bornă de siguran ă, folosi i conectori electrici de ondulare 
(neincluşi) care se potrivesc cu borna pe panoul de siguran ă. Ataşa i firul negru la 
împământare (-) şi firul roşu la borna pozitivă (+) cu alimentare de 12 VDC (figura3). 
Instala i o siguran ă de 1 amp (neinclusă) pentru siguran a unită ii. Firma Humminbird nu 
este responsabilă pentru supra tensiune sau supra încărcare cu curent. 
Sau ... 
1b. Dacă trebuie să conecta i bordul de control direct la baterie, on ine i şi instala i o priză 
de siguran ă şi o siguran ă de 1 amp (neinclusă) pentru siguran a unită ii (Figura 4). Firma 
Humminbird nu este responsabilă pentru supra tensiune sau supra încărcare cu curent. 
Notă: Pentru a reduce posibilitatea interferenţei cu alte dispozitive electronice marine, 
poate fi necesară o sursă separată de alimentare (cum ar fi o a doua baterie). 
 
3. Asamblarea bazei bordului de control 
Bordul de control fie va avea un dispozitiv de montare înclinat fie unul înclinat şi care se 
învârte. Pentru ambele proceduri A sau B citi i mai jos pentru detalii despre asamblarea 
ini ială, iar apoi utiliza i procedura C pentru a efectua asamblarea de bază. 

A. Dac ăave iăunădispozitivădeămontareăînclinat,ăurma iăpaşiiăde mai jos: 
1. Introduce i bra ele dispozitivului prin bază (Fig. 5) 
2. Asigura i bra ele dispozitivului de montare cu cele 4 şuruburi de dimensiunea #6 puse 
la dispozi ie. Strânge iăşuruburileădoarăcuămâna! 

B.ăDac ă ave iă unădispozitivă deămontareă înaltă şiă careă pivoteaz ,ă urma iă pasiiă de 
mai jos: 
1. Introduce i inelul de pivotare în bază, apoi introduce i bra ele dispozitivului de montare 
prin bază (Fig.6). 
2. Asigura i bra ele dispozitivului de montare cu cele 4 şuruburi de dimensiunea #6 oferite 
(Fig.6). Strânge iăşuruburileădoarăcuămâna! 

C.ă Pentruă ambeleă tipruiă deă dispozitivă deă montare,ă dup ă ceă a iă urmată paşii 
procedurii,ăfieăAăfieăB,ăurma iăpaşiiădeămaiăjosăpentruăaăfinalizaăasamblareaăbazei: 
1. Aşeza i baza bordului de control la locul ei pe suprafa a de montare. Marca i loca iile 
celor patru şuruburi de montare cu un creion sau un perforator. 
2. Aşeza i baza la o parte, şi găuri i locaşul celor patru şuruburi folosind u burghiu de 
9/64” 
 
4. Direc ionareaăcablurilorăborduluiădeăcontrolăsudăpunte 
 
Notă: Nu este posibil întotdeuna direcţionarea cablurilor sub punte. Dacă acest lucru nu 
este o opţiune, cablurile trebuie direcţionate şi securizate deasupra punţii. 
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Dispozitive de montare înclinate: 
1a.   Marca i şi face i o gaură de 16 mm centrată între găurile de montare din spate aşa 

cum este prezentat în Fig. 7A. Direc iona i caburile prin gaură. Cablurile vor ieşi 
prin canelura de pe baza dispozitivului de montare înclinat. 

1b.    Dacă cablurile nu pot fi direc ionate direct pe sub bra ul de montare, marca i şi face i 
o gaura de 16 mm care vă va permite să duce i cablurile aproape de bra . 

 
Dispozitive de montareăînclşinateăşiăcareăpivoteaz  
1a.    Marca i şi face i o gaură de 16mm centrată între cele patru găuri de montare aşa cum 

este prezentat în figura 7B. Direc iona i cablurile prin gaură. Cablurile vor ieşi prin 
gaura din centru de pe baza dispozitivului de montare înclinat şi care pivotează. 

1b.    Dacă cablurile nu pot fi direc ionate direct pe sub bra ul de montare, marca i şi face i 
o gaura de 16 mm care vă va permite să duce i cablurile aproape de bra . 

 
5.ăAtaşareaăborduluiădeăcontrolălaăbaz  
Urma i aceşti paşi pentru a ataşa bordul de control la baza deja asamblată: 
Notă: Cablul traductorului trebuie direcţionat înainte de a securiza braţul de montare pe 
punte. 
 

1. Aplica i un produs pentru etanşare cu silicon la găurile efectuate pentru bra ul de 
montare. 

2. Aşeza i bra ul de montare pe suprafa a de montare, fiind aliniat cu găurile 
efectuate. 

3. Introduce i cele patru şuruburi Phillips cu cap conic de dimensiunea #8, 
înşurubându-le doar cu mâna! 

4. Înşuruba i piuli a fluture prin orificiul elementului de pivotare de pe bordul de 
control (Fig.8). 

5. Înşuruba i capul cardanic pe şurubul de pivotare efectuând 2-3 înşurubări. 
6. Alinia i articula ia pivotului cu bra ele bazei dispozitivului de montare şi 

introduce i-l în locaş răsucind uşor dacă este necesar, până când unitatea este bine 
aşezată. 

7. Direc iona i bordul de control spre unghiul dorit şi strânge i cu mâna piuli a 
fluture. 

 
6.ăAtaşareaăcablurilorălaăbordulădeăcontrol 
 
Urma i aceşti paşi pentru a ataşa cablurile pentru alimentare şi traductor la bordul de 
control: 
 

1. Potrivind fişele de conectare a cablului la forma şi orientarea prizei, introduce i 
cablurile traductorului şi de alimentare în priza potrivită de pe bordul de control 
(Fig.9).  

2. Având bordul de control la locul lui, înclina i şi/sau răsuci i unitatea la maxim 
pentru a vă asigura că este suficient cablu pentru ca unitatea să se mişte liber. 
Strânge i cu mâna şurubul fluture când ajunge i la pozi ia dorită pentru bordul de 
control. 

 
Acum sunte i gata pentru instalarea traductorului. Găsi i sec iunea care se referă la tipul 
dumneavoastră de traductor. 
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INSTALAREAăTRADUCTORULUIăPEăTRONSONULăB RCII 
 
1.ăLocalizareaăpozi ieiădeămontareăaătraductorului 
Turbulen e: În primul rând trebuie să determina i cea mai bună pozi ie de pe tronson 
pentru a instala traductorul. Este foarte important să localiza i traductorul într-o zonă care 
este cât de cât ferită de turbulen ele din apă. Pentru a găsi loca ia cea mai bună cu cele 
mai mici turbulen e ave i în vedere următoarele: 

 Pe măsură ce barca înaintează în apă, turbulen ele sunt generate de greutatea bărcii 
şi de rota ia elicei (elicelor) – fie în sensul acelor de ciasornic fie în sens invers. 
Această turbulen ă de apă se găseşte în zona imediată dinspre pupa nervurilor, 
şirulrilor de tablă de bordaj sau rândurilor de nituri de pe fundul bărcii, şi în zona 
imediată a elicei (elicelor). Elicele care se învârt în sensul acelor de ceasornic 
crează turbulen e mai mari pe partea babordului. Pe bărcile cu motor exterior sau 
bărcile cu motorul pe jumătate în interior jumătate în exterior, este bine să 
localiza i traductorul la cel pu in 380 mm distan ă de elice (Fig.12). 

 Cel mai bun mod de a depista zonele de apă fără turbulen e este să vede i 
tronsonul în timpul deplasării bărcii. Această metodă este recomandată dacă o 
operare la viteză înaltă maximă este o prioritate. Dacă aceasta nu este posibilă, 
alege i o loca ie pe tronson unde carcasa din fa ă este netedă, dreaptă şi fără 
proeminen e sau nervuri (Fig.10). 

 Pe bărci cu carcasa în formă de trepte, traductorul se poate monta pe treaptă. Nu 
monta i traductorul pe tronson în spatele unei trepte pentru a evita âşnirea din apă 
la viteză mare a traductorului; traductorul trebuie să rămână în apă pentru ca 
bordul de control să men ină semnalul sonar (Fig. 11). 

 Dacă tronsonul se află în spatele elicei (elicelor), poate fi imposibil să găsi i o 
zonă fără turbulen e, şi în acest caz trebuie luat în calcul o altă tehnică de montare 
sau un alt tip de traductor, aşa cum ar fi Traductorul în interiorul carcasei. 

 Dacă planifica i să remorca i barca, nu monta i traductorul prea aproape de 
rezervoarele sau rolele remorcate pentru a evita mişcarea sau accidentarea 
traductorului în timul încărcării sau descărcării bărcii. 

  Dacă operarea la viteză mare este critică, trebuie să lua i în calcul folosirea unui 
traductor montat în interiorul carcasei în loc de cel montat pe tronson. 

Notă: Forma hidrodinamică a traductorului permite îndreptarea lui direct în jos fără a fi 
nevoie de reglaje de unghi. (fig.13). 
Notă: Dacă nu puteţi găsi o locaţie pe tornson care va funcţiona şi în cazul operării la 
viteză mare, găsiţi un traductor montabil în interiorul carcasei contactând Serviciul cu 
Clienţii de la sediul nostru la 1-800-633-1468 sau vizitând pagina de internet la 
www.humminbird.com 
 
2.ăPreg tireaăloculuiădeămontare 
În această procedură ve i determina loca ia de montare şi ve i efectua două găuri pentru 
montare folosind ca şi ghidaj bra ul de montare al traductorului. 

1. Asigura i-vă că barca este dreaptă pe remorcă, atât de la port la babord cât şi de la 
provă la pupă, aşezând bolobocul pe puntea bărcii, întâi într-o direc ie, apoi în 
cealaltă. 

2. ine i bra ul de montare rezemat de tronsonul bărcii în locul pe care l-a i ales 
(fig.14). Alinia i bra ul de montare orizontal, folosind bolobocul; asigura i-vă că 
proeminen a găurii şurubului inferior nu trece dincolo de fundul carcasei, şi că 
există cel pu in 6 mm distan ă între partea de jos a bra ului de montare şi fundul 
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tronsonului la bărcile cu fibră de sticlă, şi 3 mm pentru bărcile din aluminiu 
(Fig.15). 

Notă: Dacă deţineţi o barcă cu fundul plat din aluminiu, s-ar putea să fie necesare 
nişte reglaje adiţionale pentru a instala niturile pe fundul bărcii (distanţa trebuie să 
fie puţin mai mică de 3 mm). Aceasta vă va ajuta să evitaţi turbulenţele la viteză mare. 
Notă: Dacă elicea se învârte în sensul acelor de ceasornic (înainte, în timp ce aveţi în 
faţa dumneavostră pupa din spate), montaţi traductorul pe partea babordului. Dacă 
elicea se învârte în sensul invers acelor de ceasornic, (înainte, în timp ce aveţi în faţa 
dumneavostră pupa din spate), montaţi traductorul pe partea portului. 
 
3. Continua i să ine i bra ul de montare pe tronsonul bărcii şi folosi i un creion sau 

un marker pentru a însemna locul unde să efectua i cele două găuri de montare. 
Marca i găurile aproape de vârful fiecărui şan , asigurându-vă că marcajul este 
făcut în centrul şan ului (Fig.16). 

Notă: A treia gaură nu trebuie efectuată până când unghiul şi înălţimea traductorului 
nu este finalizată, ceea ce se va întâmpla după o altă procedură care urmează. 
 
4. Asigura i-vă că burghiul este perpendicular cu suprafa a actuală a tronsonului, NU 

paralel cu solul, înainte de a da gaura. Folosind un burghiu de 4 mm , efectua i 
cele două găuri doar la o adâncime de aproximativ 25 mm. 

Notă: La carcasele din fibră de sticlă, este bine să folosiţi burghie de la mic spre 
mare pentru a reduce posibilitatea crăpării sau spargerii învelişului exterior. 
 
3.ăAsamblareaătraductoruluiăşiămontareaăini ial  
În această procedură ve i asambla traductorul folosind hardware-ul oferit, apoi îl ve i 
monta şi ve i regla pozi ia fără a-l fixa în locul respectiv. 
Not : Ini ial ve i asambla traductorul şi bra ul de montare potrivind cele două roti e cu 
clichet în dreptul unei pozi ii numerotate pe încheietura traductorului. Pot fi necesare 
alte reglaje. 
 
1a. Dacă deja cunoaşte i unghiul tronsonului, consulta i diagrama de mai jos pentru 
pozi ia ini ială care poate fi folosită pentru a stabili roti ele cu clichet (Fig.17). Dacă 
tronsonul are un unghi de 14 grade (un unghi comun tronsoanelor bărcilor) folosi i 
pozi ia 1 pentru roti ele cu clichet. În ambele cazuri trece i la pasul 2. 
Pentru diagramă vezi instruc iunile în engleză. 
 
1b. Dacă nu cunoaşte i unghiul tronsonului, măsura i-l folosind un fir de plumb 
(sfoară din nailon la un capăt cu greutate sau fir monofilament) de o lungime exactă 
de 30,48 cm. ine i vârful firului de plumb aproape de partea de sus a tronsonului cu 
degetul, şi aştepta i până când firul atârnă vertical (Fig.18). Folosind un metru, 
măsura i distan a de la capătul de jos al firului de plumb până la partea din spate a 
tronsonului, apoi folosi i diagrama (figura 17). 
Notă: Este important să măsuraţi în locul reprezentat în figura 18, de la o distnaţă 
exactă de 30,48 cm în poziţie verticală, de la vârful tronsonului. 
 
2. Aşeza i cele două roti e cu clichet, câte una pe oricare parte a încheieturii 
traductorului, astfel încât taloanele de pe fiecare roti ă să se alinieze cu numărul 
pozi iei dorite de pe încheietură (Fig. 19a). Dacă aşeza i roti ele la pozi ia 1, taloanele 
de pe fiecare roti ă se vor alinia cu muchia de pe încheietura traductorului pentru a 
forma o linie continuă pe ansamblu (fig. 19b). 
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Notă: rotiţele sunt fixate; asiguraţi-vă că zimţii pătraţi de pe fiecare rotiţă stau faţă în 
faţă cu zimţii pătraţi de pe încheietura traductorului, iar zimţii triunghiulari în 
exterior. 

ine i roti ele pe încheietura traductorului cu o mână, iar cu cealaltă mână potrivi i 
bra ul de montare peste ele până se aude un clic în momentul când a intart pe lăcaş. 
Observa i ilustra iile (Fig. 19d) 
 
Figura 19a: Pozi iile încheieturii traductorului 
Figura 19b: Roti ele aşezate în pozi ia 1 
Figura 19c: Roti ele aşezate în pozi ia 2 
Figura 19d: Ataşarea bra ului de montare peste roti ă. 
 
3. Introduce i şurubul pivotului prin ansamblu pentru a-l men ine în pozi ie şi uşor 

înşuruba i piuli a, dar nu o strânge i acum (Fig. 20). 
Figura 20: Introducerea şurubului pivotului 
 

4. Alinia i bra ul de montare al ansamblului traductorului cu găurile efectuate în 
tronson. Cu o şurubelni ă de 5/16”, monta i ansamblul pe tronson folosind cele 
două şuruburi lungi de #10 – 1 oferite (figura21). Strânge iădoarăcuămâna! 

Notă: Asiguraţi-vă că şuruburile de montare sunt bine introduse, dar nu le înşurubaţi 
strâns de această dată pentru a permite ansamblului traductorului să se mişte în caz de 
reglaj. 
 

5. Regla i unghiul ini ial al traductorului din spate în fa ă rotind traductorul până 
când îmbinarea laterală de pe traductor este aproape paralelă cu partea de jos a 
bărcii, câte un clic o dată în ambele direc ii (fig.22). 

Figura 22: Reglarea Unghiului ini ial al traductorului 
- Un clic prea sus 
- Alinierea corectă (îmbinarea laterală a traductorului aliniată cu partea de 

jos a bărcii) 
- Marginea de remorcare 
- Un clic prea jos 

6. Regla i ansamblul traductorului vertical, până când îmbinarea de pe marginea de 
ghidaj a traductorului (marginea cea mai aproape de tronsonul bărcii) este dreaptă 
şi foarte uşor sub carcasă (fig. 23). 

Notă: Traductorul are o înclinaţie naturală în jos de 4-5 grade de la marginea de ghidaj 
(cea mai aproape de tronsonul bărcii) la marginea de remorcare (cea mai îndepărtată de 
barcă). Uitându-vă în spatele traductorului, îmbinarea trebuie să fie puţin sub partea de 
jos a carcasei. 

7. Continua i să regla i până când şi bra ul de montare este drept de la port la babord 
(drept orizontal cum privi i la trdauctor din spatele bărcii (fig.24). 

8. Marca i pozi ia corectă pe tronson trasând forma bra ului de montare al 
traductorului cu un creion sau marker. 

9. Strânge i şurubul pivotului, folosind şurubul şi piuli a pentru a fixa ansamblul. 
Strânge iădoarăcuămâna! 

10. Strânge i cu mîna cele două şuruburi de montare. 
Notă: Veţi face a treia gaură de montare şi veţi finaliza instalarea după ce direcţionaţi 
cablul şi testaţi, finalizând instalarea urmând procedurile de mai jos. 
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4.ăDirec ionareaăcablului 
Cablul traductorului are un conector cu profil jos, care poate fi direc ionat în locul unde se 
montează bordul de control. Există mai multe posibilită i de direc ionare a cablului 
traductorului spre zona unde este instalat bordul de control. Cea mai comună procedură 
direc ionează cablul prin tronson în barcă. 
Notă: Se poate ca barca dumneavoastră să fie prevăzută cu un canal pentru fire pe care îl 
puteţi folosi pentru cablul traductorului. 

1. Deconecta i celălalt capăt al cablului traductorului de la bordul de control. 
Verifica i dacă cablul este suficient de lung să asigure ruta planificată trecând 
cablul peste tronson. 

Precau ie: Nu tăiaţi sau scurtaţi cablul traductorului şi încercaţi să nu distrugeţi izolaţia 
cablului. Direcţionaţi cablul cât de departe este posibil de cablurile antenelor radio VHF 
sau de cablurile tahometrelor pentru a reduce posibilele interferenţe. Dacă cablul este 
prea scurt, sunt disponibile şi prelungitoare pentru a mări cablul până la 15 m. Pentru 
asistenţă contactaţi Centrul de resurse pentru clienţi la adresa de internet 
www.humminbird.com sau sunaţi la nr. de tel. 1-800-633-1468 pentru mai multe 
informaţii. 
Notă: Lăsaţi cablul mai slăbit pentru a se putea efectua mişcări uşoare la punctul de 
pivotare. Cel mai optim este să direcţionaţi cablul spre partea laterală a traductorului 
astfel încât traductorul nu va distruge cablul în timpul mişcării. 
 

2a. Dacă direc iona i cablul peste tronsonul bărcii, securiza i cablul ataşând cleme   
pentru cablu pe tronson, efectuând găuri de 3,6 mm pentru şuruburi de lemn de 
mărimea de 8x5/8” (16 mm), apoi trece i direct la procedura 5, Conectarea 
cablului. 

 Sau... 
2b. Dacă ve i direc iona cablul prin gaura din tronson, efectua i o gaură cu diametrul 

de 16 mm deasupra nivelului apei. Direc iona i cablul prin această gaură, apoi 
umple i gaura cu produs de etanşare marin pe bază de silicon şi trece i la următorul 
pas imediat (Fig.25). 

3.  Aşeza i placa şild peste clema cablului pe tronson şi folosi i-o ca şi ghid pentru a 
marca cele două găuri de montare a şildului. Îndepărta i placa, efectua i două găuri 
cu diametrul de 3,6 mm şi adâncime de 16 mm, iar apoi umple i ambele găuri cu 
produs de etanşare marin pe bază de silicon. Aşeza i placa şild peste gaura pentru 
cablu şi ataşa i cu două şuruburi pentru lemn de 8x5/8” (16mm). Strânge iădoară
cu mâna! 

4. Direc iona i şi securiza i cablul ataşând cleme pentru cablu pe tronson; efectua i o 
gaură adâncă de 16 mm cu un diametru de 3,6 mm, apoi umple i gaura cu un 
produs de etanşare marin pe bază de silicon, apoi ataşa i clema pentru cablu 
folosind un şurub de 8x5/8” (16mm). Strânge iădoarăcuămâna! 

Notă: Dacă a rămas cablu prea mult care trebuie strâns într-un singur loc (aşa cum se 
vede în imagine), îndreptaţi cablul direcţionat din ambele părţi astfel încât să rămână o 
singură buclă. Dublaţi cablul plecând de la acest punct şi rulaţi-l în spirală. Depozitarea 
cablului în exces folosind această metodă poate reduce interferenţa electronică (fig.26). 
 

5. Conectarea cablului 
Introduce i cablul traductorului în slotul terminal corespunzător. Conectorii cablului sunt 
marca i, şi există marcaje corespunzătoare pe suportul cablului de pe partea din spate a 
bordului de control. Sloturile sunt blocate pentru a preveni instalarea inversă, aşa că fi i 

http://www.humminbird.com/
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atent să nu for a i conectorii în suport. Citi i ghidul de instalare al bordului de control 
pentru procedura corectă de instalare a conectorilor cablului la bordul de control. 

1. Conecta i celălalt capăt al cablului traductorului la loc în suportul de pe bordul de 
control. 

Acum bordul de control este gata de func ionare. 
 

6. Testareaăşiăfinalizareaăinstal rii 
După ce a i instalat bordul de control şi traductorul pe tronson, şi a i direc ionat cablurile, 
trebuie să efectua i un test final înainte de a fix traductorul la locul său. Testarea trebuie 
efectuată cu barca în apă, cu toate că se poate ini ial confirma operarea de bază cu barca 
afară din apă. 

1. Apăsa i butonul POWER o dată pentru a activa bordul de control. Dacă unitatea 
nu se activează, asigura i-vă că suportul conectorului este bine introdus în receptor 
şi alimentarea este disponibilă. 

2. Dacă toate conexiunile sunt bune şi alimentarea este disponibilă, bordul de control 
Humminbird va porni în operarea normală. 

3. Dacă fundul apei este vizibil pe ecran cu indicator de adâncime, unitatea 
func ionează corect. Asigura i-vă că barca este în apă mai mare de 60 cm, dar mai 
mică decât capacitatea de adâncime a unită ii, şi că traductorul este introdus în apă 
complet, din moment ce semnalul sonar nu poate trece prin apă. 

Notă: Traductorul trebuie scufundat în apă pentru a transmite date optime. 
4. Dacă unitatea func ionează corespunzător, creşte i viteza bărcii progresiv pentru a 

testa performan a la viteză mare. Dacă unitatea func ionează bine la viteză mică, 
dar începe să piardă sau să omită datele referitoare la fundul apei la viteză mare, 
înseamnă că traductorul  necesită reglare. 

5. Dacă ave i setat unghiul corect pe traductor, şi totuşi pierde i datele referitoare la 
fundul apei la viteză mare, regla i înăl imea şi unghiul de deplasare prin creşteri 
mici pentru ob ine pozi ia ideală a traductorului pentru barca dumneavoastră. Mai 
întâi regla i înăl imea prin creşteri mici (fig.23). 

Notă: Cu cât traductorul este mai adânc în apă, cu atât mai mare este posibilitatea ca la 
viteză mare să se creeze siaj, deci asiguraţi-vă că traductorul se află cât de sus se poate 
dar totuşi scufundat în apă. 
 Dacă totuşi nu ob ine i date clare la viteză mare, trabuie să dezasambla i 

ansamblul de montare al traductorului şi să reaşeza i roti ele cu clichet (fig. 19a-
19d). 
Dacă schimba i pozi ia traductorului, retrasa i pozi ia bra ului de montare înainte 
de a începe. 

Notă: Adesea este necesar să efectuaţi mai multe reglaje de creştere treptată a 
traductorului înainte de a atinge performanţa optimă la viteză mare. Datorită varietăţii 
mari de carcase ale bărcilor, nu este posibil întotdeauna să obţineţi date despre 
adâncime la viteză mare. 

6. După ce a i ajuns să ave i un semnal sonar consistent la viteza dorită, sunte i gata 
să fixa i pozi iile traductorului. Scoate i traductorul din bra ul de montare (după ce 
a i notat locul unde sunt asamblate roti ele), apoi realinia i bra ul de montare lângă 
tronsonul bărcii pentru a se potrivi cu umbra trasată. Verifica i din nou pozi ia 
bra ului de montare cu bolobocul pentru a vă asigura că este încontinuare dreaptă, 
apoi marca i cea de-a treia gaură de montare folosind un creion sau un marker. 
Deşuruba i şi îndepărta i şuruburile de montare şi bra ul traductorului şi pu i-le de-
o parte. 
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7. Efectua i cea de-a treia gaură de montare folosind un burghiu de 4 mm. Folosi i un 
produs de etanşare marin pe bază de silicon pentru a umple toate găurile de 
montare, mai ales dacă găurile au pătruns peretele tronsonului. 

Notă: Pe carcasele din fibră de sticlă, cel mai bine este să folosiţi burghie de la mai mici 
spre mai mari pentru a reduce posibilitatea crăpării sau spargerii învelişului exterior. 

8. Reaşeza i bra ul traductorului lângă tronsonul bărcii, apoi înşuruba i cu mâna toate 
cele trei şuruburi. Asigura i-vă că loca ia traductorului nu s-a schimbat, apoi 
strânge i complet toate cele trei şuruburi (fig.27). Înşuruba iă doară cuă mâna! 
Reinstala i traductorul pe bra ul de montare, asigurându-vă că asambla i roti ele în 
acelaşi loc ca şi înainte (vezi fig. 19a-19d şi fig.22). Dacă a i efectuat procedurile 
precedente corect, traductorul trebuie să fie drept şi la înăl imea corectă pentru 
operare optimă. 

 
INSTALAREA TRADUCTORULUI ÎN INTERIORUL CARCASEI 
 
În general, montarea în interiorul carcasei produce rezultate bune la bărcile cu carcasă din 
fibră de sticlă cu o singură greutate. Firma Humminbird nu poate garanta performan a de 
adâncime când se transmite şi se recep ionează prin carcasa bărcii, din moment ce apar 
unele pierderi de semnal. Cantitatea pierderii depinde de construc ia şi grosimea carcasei, 
cât şi de pozi ia şi procesul instalării. 
Notă: Sonda de temperatură încorporată nu va funcţiona la montarea în interiorul 
carcasei, deci va trebui să achiziţionaţi un senzor de temperatură sau să obţineţi un alt 
traductor. Firma Humminbird oferă un program de schimb al traductorului NOU şi 
NEASAMBLAT, însoţit de kitul de instalare, pentru cel cu sondă de temperatură 
încorporat. Pentru asistenţă contactaţi Centrul de resurse pentru clienţi la adresa de 
internet www.humminbird.com sau sunaţi la nr. de tel. 1-800-633-1468 pentru mai multe 
informaţii. 
Această instalare necesită utilizarea unui adeziv epoxidic în două păr i, cu uscare lentă. 
Nu folosi i silicon sau orice alt adeziv moale pentru a instala traductorul, pentru că acest 
material reduce sensibilitatea unită ii. Nu folosi i adeziv epoxidic cu ac iune în cinci 
minute, pentru că are tendin a să se usuce înainte ca toate bulele de aer să se risipească, 
reducând astfel puterea semnalului. 
Notă: Montarea în interiorul carcasei necesită un bord de control instalat şi funcţional. 
 

1. Stabilireaăloca ieiădeămontareăaătraductorului 
Hotărâ i locul unde să instala i traductorul în interiorul carcasei. Pentru a găsi loca ia cea 
mai bună ave i în vedere următoarele: 

 Observa i exteriorul carcasei bărcii pentru a găsi zona care sunt aproape 
fără turbulen e ale apei. Evita i nervurile, şinele sau orice proeminen e, 
pentru că acestea crează turbulen e (fig.28). 

 Ca regulă generală, cu cât mai repede se poate deplasa barca, cu atât mai 
departe de capăt şi mai aproape de centrul carcasei trebuie să localiza i 
traductorul pentru a rămâne în contact cu apa la viteză înailtă (fig. 29). 

 
2. Instalareaădeăprob  

Nu ve i mai putea regla montarea după instalarea traductorului în interiorul carcasei. Deci, 
este bine să efectua i mai întâi o instalare de probă care include deplasarea bărcii la viteză 
mare, pentru a determina zona cea mai bună pentru montare înainte de a monta permanent 
traductorul. 

http://www.humminbird.com/
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1. Conecta i traductorul la bordul de control, apoi activa i bordul de control. Când 
bordul de control detectează un trdauctor func ionabil, va intra automat în operarea 
noramlă. 

2. Vede i semnalele sonar la parametrii optimi inând traductorul în lateral, introdus 
în apă, astfel încât este îndrepta în jos vertical spre un fund al apei plat cunoscut. 
Folosi i ecranul pentru a repera semnalul sonar care va fi detectat imediat ce 
traductorul este aşezat în carcasă. 

3. Aşeza i corpul traductorului cu fa a în jos la locul de montare identificat în 
interiorul carcasei, cu capătul ascu it spre prova (fig.28). 

4. Umple i carcasa cu suficientă apă pentru a scufunda corpul traductorului. Folosi i 
un sac cu nisip sau atle obiecte grele pentru a men ine traductorul în pozi ie. 
Traductorul nu poate transmite prin aer, iar apa absoarbe orice gol de aer dintre 
traductor şi carcasă şi umple orice gol din suprafa a dură de fibră de sticlă. 

5. Observa i semnalul sonar pe ecran şi compara i-l cu ceea ce s-a observat la pasul 
2, asigurându-vă că barca se află în acelaşi loc în care era şi în timpul observării de 
la pasul 2. Dacă rezultatele sunt comparabile, trece i la pasul 6. Dacă nu, localiza i 
o nouă pzi ie în interiorul carcasei şi repeta i paşii de la 3 la 5. 

6. Deplasa i barca la diferite nivele de viteză şi adâncimi de apă în timp ce observa i 
ecranul de pe bordul de control. Dacă se cere performan a adâncimii, testa i 
traductorul în apă la adâncimea dorită. Dacă performan a este acceptabilă, trece i 
la pasul 7. Dacă performan a nu este acceptabilă, repeta i paşii de la 3 la 6. 

7. Imediat ce a i stabilit cea mai bună loca ie de montare folosind pasii de mai sus, 
marca i pozi ia traductorului. 

 
3. Direc ionareaăcablului 
1. Imediat ce a i stabilit loca ia de montare şi a i marcat pozi ia traductorului, 

direc iona i cablul de la traductor spre bordul de control. 
 

4. Montareaăpermanent ăaătraductorului 
1. Asigura i-vă că pozi ia traductorului este marcată. 
2. Poate că este nevoie să deconecta i cablul de la bordul de control şi să-l recoencta i 

la sfârşitul acestei proceduri. 
3. Scoate i apa din interiorul carcasei şi usca i în întregime suprafa a de montare. 

Dacă suprafa a este prea dură, se paote să presăra i nisip pe acea zonă pentru a 
crea o zonă de montare fină. 

4. Amesteca i lenr şi complet o cantitate suficientă de adeziv epoxidic cu ac iune 
lentă. Evita i atragerea bulelor de aer (fig.30). 

5. Acoperi i fa a traductorului şi interiorul carcasei cu adeziv epoxidic (fig. 28 şi 30). 
6. Apăsa i traductorul în pozi ie cu o răsucire uşoară pentru a elimina orice gol de aer 

format dedesupt, păstrând capătul ascu it al traductorului îndreptat în fa ă, spre 
prova (fig. 31). 

Notă: Operarea corespunzătoare necesită ca vârful ascuţit al traductorului să fie 
îndreptat spre prova. 

7. Apăsa i traductorul astfel încât acesta nu se va mişca în timpul uscării adezivului. 
Notă: În timpul uscării adezivului în interiorul carcasei nu este necesar să fie apă. 

8. Dacă a i deconectat cablul traductoruluila începutul acestei proceduri, conecta i-l 
la loc la bordul de control. 

Notă: Nici apa, combustibilul scurs sau uleiul nu vor afecta performanţa traductorului. 
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INSTALAREAăMOTORULUIăCUăTRAC IUNEăALăTRADUCTORULUI 
Mai multe stililuri de traductor sunt compatibile cu montarea motorului cu trac iune 
(figura 32). Dacă ave i un bra  de montare al motorului, verifica i instruc iunile separate 
care sunt incluse cu acest bra . 
 
OP IUNILEăDEăACHIZI IONAREăAăMOTORULUIăCUăTRAC IUNE 

 Pute i cumpăra un kit cu adaptor pentru motorul cu trac iune care vă va permite să 
monta i traductorul pe motorul de trac iune. 

Notă: Pentru asistenţă contactaţi Centrul de resurse pentru clienţi la adresa de internet 
www.humminbird.com sau sunaţi la nr. de tel. 1-800-633-1468 pentru mai multe 
informaţii. 
 
Aten ie! Dezasamblarea şi repararea acestei unită i electronice trebuie efectuată doar de 
un specialist autorizat. Orice modificare a numărului de serie sau orice încercare de 
repara ie a echipamentului original sau a accesoriilor de către o persoană neautorizată va 
duce la pierderea garan iei. Mânuirea şi/sau deschiderea acestei unită i poate duce la 
expunerea la plumb, în formă de aliaj de sudură. 
Aten ie! Acest produs con ine plumb, un element chimic cunoscut în California ca 
element ce produce cancer, malforma ii şi alte vătămări. 
Aten ie! Nu atinge i un traductor activ în timpul func ionării pentru că acesta poate 
produce discomfort fizic şi poate duce la vătămări personale sub forma de vătămare a 
esutului. Mânui i traductorul doar când alimentarea bordului de control este dezactivată. 

http://www.humminbird.com/

