
                                     Humminbird

                           Instrukcja obsługi modelu

                             Piranha MAX 197 c DI



DZIĘKUJEMY

Dziękujemy, że wybrali państwo produkt firmy Humminbird®, amerykańskiego
lidera w branży echosond wędkarskich. 
Firma Humminbird® zbudowała swoją reputację projektując i tworząc produkty
wytrzymałe oraz niezawodne przez wiele lat. 
Echosonda,  którą  państwo  kupili  jest  zaprojektowana  by  bez  zarzutu
funkcjonować w najcięższych warunkach pogodowych, jakie mogą wystąpić
na każdym akwenie. 
Dlatego  jest  mało  prawdopodobne  by  państwa  echosonda  wymagała
naprawy. Jednakże gdyby tak się stało, firma Humminbird® dbając o swoich
klientów,  oferuje  darmowy  serwis  urządzenia  w  pierwszym  roku  od  chwili
zakupu sondy. Po upłynięciu tego okresu, nadal możecie państwo korzystać z
usług naszego serwisu.  Każdego klienta traktujemy indywidualnie i  staramy
się rozwiązać każdy problem po jak najmniejszych kosztach.  

Aby uzyskać pełne informacje o naszym produkcie zachęcamy do uważnego
przeczytania  tej  instrukcji.  Jest  to  koniecznie  nie  tylko  po  to  by  używać
echosondy poprawnie ale także by móc korzystać z jej wszystkich funkcji. 

Jeśli  będą  państwo  mieli  jakiekolwiek  pytania  lub  wątpliwości  prosimy  o
kontakt  z  naszym  dystrybutorem  firmą  Normark  Polska  Sp.  z  o.o.  lub
państwa najbliższym przedstawicielem handlowym. 
Więcej szczegółów oraz wszelkie dane kontaktowe znajdziecie państwo na
naszych stronach www.humminbird.com oraz www.normark.pl

OSTRZEŻENIE! To urządzenie nie może być używane jako antykolizyjny system nawigacyjny.
Producent  nie  odpowiada  za  uszkodzenia  łodzi  ani  uszkodzenia  ciała  spowodowane
nieodpowiednim korzystaniem z urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Demontażu urządzenia na części oraz wszelkich napraw urządzenia powinno się
dokonywać jedynie u autoryzowanych przedstawicieli firmy Humminbird®. Jakiekolwiek modyfikacje
numeru  identyfikacyjnego  lub  własnoręczne  próby  naprawy  spowodują  utratę  gwarancji.
Jakiekolwiek  próby  otwarcia  urządzenia  spowodują  nieodwracalne  zmiany  w  miejscach
zalutowanych. 

OSTRZEŻENIE! Części we wnętrzu urządzenia  zawierają związki ołowiu, które są szkodliwe dla
zdrowia.

OSTRZEŻENIE!  Nie powinno się podróżować z prędkością powyżej 32 km/h gdy urządzenie jest
zainstalowane  na  łodzi.  Może  to  powodować  silne  zakłócenia  w  pracy  urządzenia  a  nawet
doprowadzić do jego uszkodzenia.

UWAGA:  niektóre  opcje  oraz  funkcje  urządzenia,  opisane  w  poniższej  instrukcji  wymagają
dokupienia do echosondy serii 300 oddzielnych akcesoriów. Prosimy o uważne zapoznanie się z
instrukcją by dokupić elementy kompatybilne z urządzeniem. 
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OŚWIADCZENIE O DBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO NATURALNE: firma Humminbird jest znana
ze swej odpowiedzialności wobec środowiska i otoczenia. Dlatego dokładamy wszelkich starań by
nasze  produkty  spełniały  wszystkie  regulacje  odnośnie  bezpieczeństwa  oraz  korzystania  z
materiałów łatwo rozkładalnych i odnawialnych. 

Dyrektywa WEEE Unii  Europejskiej  ma za zadanie regulowanie redukcji  odpadów z urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Zachęca również do ich odzyskiwania, ponownego użycia i recyc-
lingu.

Dyrektywa reguluje wymagania i cele dotyczące zbierania urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych, ich recyclingu, odzyskiwania i obchodzenia się z nimi w sposób nieszkodliwy dla środowi-
ska, kiedy już nie nadają się do użycia. Wymaga to finansowania tych działań ze strony producen-
tów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Dyrektywa WEEE Unii Europejskiej została wprowadzona w sierpniu 2005 roku, dlatego też firma
Humminbird stosuje sie do jej zasad, wszędzie tam, gdzie została ona wprowadzona do legislacji.
 
Doświadczenie nabyte podczas implementacji dyrektywy WEEE przy recyclingu i ponownym uży-
waniu sprzętów jest teraz wykorzystywane na pozaeuropejskich rynkach, gdzie te regulacje jesz-
cze nie obowiązują.

Recycling i utylizacja produktów

Odpowiedzialność wobec klientów i odpowiedzialność społeczna firmy, a także prawne regulacje
takie jak Dyrektywa EU WEEE (2002/96/EC) spowodowały,  iż firma Humminbird wypracowała
kompleksowe rozwiązanie dla utylizacji zużytych produktów.
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INSTALACJA URZĄDZENIA

Wewnątrz łodzi są często fabrycznie zainstalowane miejsca, przez które moż-
na przeprowadzić przewody konieczne do podłączenia urządzenia. Korzysta-
jąc z takich otworów, pamiętajmy by kable były odpowiednio daleko od innych
urządzeń elektronicznych, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłó-
ceń. Kable od transducera nie powinny być ucinane, jeśli musimy je skrócić
należy się upewnić, że nie zostały uszkodzone. 

Podstawowe kroki w czasie instalacji to:

 instalacja urządzenia głównego - wyświetlacza

 instalacja transducera

 przetestowanie pracy urządzenia oraz zamocowanie transducera na
stałe w odpowiednim miejscu

INSTALACJA WYŚWIETLACZA

Rozpocznij  instalację od określenia miejsca gdzie będzie znajdował się wy-
świetlacz. Aby wybrać najlepszą lokalizację pamiętaj:

 o  sprawdzeniu  czy  do  miejsca,  które
wybrałeś łatwo można doprawadzić ka-
ble  zasilnające  oraz  kabel  łączący  z
transducerem

 miejsce jest stabilne, nie narażone na
ewentyalne zalanie wodą i w miarę od-
porne na wibracje podczas pracy silni-
ka

 wyświetlacz  montowany  jest  na  spe-
cjalnym  uchwycie  pozwalającycm  na
jego pbracanie i zmianę kąta. Upewnij
się, że miejsce daje swobodę takich ru-
chów. 
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PRZEPROWADZENIE OKABLOWANIA 

Do podłączenia urządzenia wykorzystaj, dołączony 2 metrowy kabel zasilają-
cy. Kabel może zostać skrócony, jak też wydłużony za pomocą specjalnego
przedłużacza miedzianego. Tego typu akcesoria dostępne są do dodatkowego
dokupienia.

Ważne: niektóre łodzie wyposażone są w 24 lub 36 voltowe jednostki zasila-
nia. Urządzenie MUSI był podłączone do zasilania o wartości 12 volt.

Ważne: Upewnij się, że kabel zasilania nie jest podłączone do urządzenia,
przed podłączeniem go do źródła napięcia.

Ważne: Firma Humminbird nie odpowiada ze uszkodzenia jakie mogą po-
wstać w wyniku podłączenia urządzenia do żródła napięcia wyższego, niż za-

pisane powyżej.
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INSTALACJA UCHWYTU WYŚWIETLACZA

Uchwyt  wyświetlacza  składa się z  3 części  należy go zmontować tak,  aby
podczas  użytkowania  urządzenia,  możliwa  była  zmiana  położenia
wyświetlacza. 

1. Umieść ramię mocujące na
podstawie  i  obróć  do  góry
nogami.

2. Od spodu podstawy umieść
podkładkę  tak  aby
umiejscowione w niej otwory
przylegały  do  otworów  w
ramieniu mocującym. 

3. Przykręć  czterema  śrubami
podkładkę do ramienia. 

4. Umieść  całość  w  miejscu
przeznaczonym do montażu
wyświetlacza  i  oznacz  4
miejsca  gdzie  zostanie
przykręcona podstawa. 

5. W  oznaczonych  miejscach
wywierć 4 otwory. 

6. Doprowadź  kable  do
urządzenia.  
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INSTALACJA KABLI

Kable do urządzenia można doprowadzić na kilka sposobów. Najwygodniejszy
dla późniejszego użytkowania urządzenia jest następujący:

1. Umieść złożone ramię mocujące na 
podstawie w miejscu, w którym ma 
być zamocowane. Oznacz duży 
otwór znajdujący się w środku 
uchwytu. 

2. Wywierć otwór , którzy znajdzie się 
na środku podstawy uchwytu.  
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INSTALACJA WYŚWIETLACZA

Po zainstalowaniu uchwytu, montujemy wyświetlacz. 

1. Po zamontowaniu uchwytu, wszelkie otwory powstałe na skutek 
montażu należy uszczelnić silikonem. 

2. Następnie umieszczamy wyświetlacz w uchwycie tak aby przez otwór 
w urządzeniu i otwory w chwycie można było przeprowadzić śrubę. 

3. Otwory w podstawie zabezpieczamy drewnianymi śrubami. 
4. Długą śrubę przekładamy przez otwory w uchwycie i z tyłu 

wyświetlacza. 
5. Sprawdź czy podstawa jak i sam wyświetlacz mają swobodę ruchu.
6. Ustaw całość urządzenia w odpowiedniej dla pracy pozycji i delikatnie 

przykręć śrubę mocującą, tak aby zabezpieczyć wyświetlacz w 
aktualnej pozycji. 
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MONTAŻ KABLI DO URZĄDZENIA

Po zamocowaniu urządzenia, należy podłączyć przeprowadzone wcześniej 
kable. 

1. Odpowiednie końcówki pasują 
kształtem do gniazd w urządzeniu.

2. Po podłączeniu kabli sprawdź czy 
jest na nich wystarczająco dużo 
luzu by nie ograniczać ruchu 
urządzenia w uchwycie. 

MONTAŻ TRANSDUCERA

Montaż transducera to bardzo ważny element korzystania z echosondy, nie-
prawidłowa instalacja może sprawić, że urządzenie nie będzie działało popra-
wie. Dlatego zalecamy by postępować zgodnie z instrukcją. 

Kolejność działań przy montażu:
1. Wybór odpowiedniego miejsca na montaż transducera
2. Przytwierdzenie ramy do łodzi
3. Przymocowanie transducera
4. Regulacja pozycji transducera
5. Przeprowadzenie okablowania
6. Ostateczny test przed rozpoczęciem użytkowania

Prócz  dołączonych  do  urządzenia  części  montażowych,  przy  zakładaniu
urządzenia  przydatna  może  być:  wiertarka,  śrubokręty,  klucze  nasadowe,
marker  lub  ołówek,  a  także  zabezpieczające  okulary  lub  rękawice.  Przy
mocowaniu kabli warto użyć wodoodpornego silikonu.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli koniecznie będzie wiercenie
otworów, poprzez powłokę z włókna szklanego, najlepiej jest

początkowo użyć wiertła o małej średnicy, a następnie poszerzać
otwór do odpowiedniej wielkości.
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA MONTAŻ TRANS-
DUCERA

Wybór odpowiedniego miejsca na montaż urządzenia  Podczas tego etapu,
montażu należy zwrócić szczególną uwagę na:

- znalezienie na łodzi miejsca, które jest w najmniejszym stopniu narażone na
turbulencje. W czasie ruchu łodzi turbulencje powstają na skutek, ciężaru ło-
dzi,  jak również pracy śruby silnika.  Turbulencje występują zwłaszcza  tam,
gdzie na kadłubie znajdują się wszelkiego rodzaju nierówności, a także w oko-
licach silnika. Silniki w których śruba obraca się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, tworzy większą turbulencję na bakburcie. Dlatego też najlepiej instalo-
wać urządzenie w odległości co najmniej 15 cali (38cm), od silnika i śruby. 

 -  najlepszym sposobem na zlokalizowanie obszaru turbulencji  jest uważna
obserwacja  łodzi  w  trakcie  ruchu.  Zwłaszcza  przy  maksymalnych  prędko-
ściach łatwo zauważyć, która burta i która część rufy jest najmniej narażona
na drgania. Jeśli nie jest możliwe znalezienie takiego miejsca z tyłu łodzi, zale-
camy instalacje transduecera na dziobie, w możliwie najbardziej gładkim miej-
scu.
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- hydrodynamiczny kształt urządzenia ułatwi zainstalowanie go maksymalnie
poziomo.

- w przypadku łódek ze schodkowym kadłubem można zainstalować mocowa-
nie transducera na schodku, pamiętając oczywiście by położenie umożliwiało
pozostawanie czujnika w wodzie nawet przy szybkiej prędkości. Nie wskazane
jest by transducer montować za schodkiem.

- należy pamiętać, by instalować transducer w miejscu w którym, w najmniej-
szym stopniu narażony jest na zaburzenia pracy. W takich przypadkach pole
widzenia urządzenia może być w znacznym stopniu ograniczone.

- jeśli często przewozimy łódź na której zamontowany będzie transducer, pa-
miętajmy aby umieścić go w takim miejscu, które nie będzie nam przeszka-
dzało w ładunku i wyładunku łodzi. Tak aby nie zdejmować urządzenia za każ-
dym razem gdy podejmujemy, lub spuszczamy łódź na wodę. 

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZENIA

Poniższa  procedura  dotyczy  montażu  transducera  na  łodzi.  Prosimy  o
szczegółowe  zapoznanie  się  z  nią,  ponieważ  poprawne  umiejscowienie
transducera zapobiegnie zaburzeniom w czasie jego pracy. 

1. Sprawdź  czy  łódź  jest  w  wypoziomowana.  Instalacja  transducera
powinna odbyć się gdy, łódź wyciągnieta jest z wody. 

2. Przyłóż  uchwyt  do  którego  ma  być  przymocowany  transducer,  do
kadłuba łodzi.  Sprawdź czy  został  on przyłożony równo w pionie  i
poziomie.  Upewnij  się,  że  żadna  część  uchwytu  nie  wystaje  poza
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kadłub  łodzi.  W  przypadku  łodzi,  których  kadłub  wykonany  jest  z
włókna szklanego uchwyt powinien znajdować się co najmniej 2,5 cm
od  krawędzi  kadłuba.  W  przypadku  kadłubów  wykananych  z
aluminium odległość może być mniejsza. 

Jeśli podczas poruszania się do przodu, śruba silnika porusza się zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, zainstaluj urządzenie na sterburcie, dopasowując

uchwyt do dolnego, lewego rogu szablonu. Jeśli podczas poruszania się do
przodu, śruba silnika porusza się w kierunku przeciwnym do wskazówek ze-

gara, zainstaluj urządzenie na bakburcie,
dopasowując do dolnego prawego rogu szablonu.
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3. Przytrzymując uchwyt oznacz ołówkiem miejsca na dwa otwory regu-
lujące wysokość uchwytu. Dopóki nie zostało ustalone ostateczne 
miejsce zamocowania transducera, nie należy wywiercać otworów 
mocujących. W ten sposób możemy jeszcze regulować ustawienie 
wysokości uchwytu. 

Przy  kadłubach  z  włókna  szklanego  należy  pamiętać,  że  początkowo
otwory  należy  wywiercać  mniejszym  wiertłem  a  następnie  poszerzać
większym, tak aby uniknąć pęknięć i odprysków. 

MONTAŻ TRANSDUCERA

Podczas tej procedury będziemy instalować transducer, dostosowywać jego
pozycję oraz przytwierdzać go na stałe do kadłuba łodzi. 

1. Jeśli znają państwo kąt nachylenia rufy (najczęściej jest to kąt 14 
stopni), należy ustawić mechnizm zapadkowy w pozycji 1. Jeśli nie 
należy przejść do punktu 2 i skorzystać z poniższej tabeli.

2. Jeśli nie znają państwo kąta nachylenia rufy można to go w łatwy spo-
sób zmierzyć. Wystarczy linka o długości 12 cali (30 cm), oraz obciąż-
nik aby wyznaczyć pion. 

Należy pamiętać, że linkę należy
przyłożyć dokładnie do krawędzi
burty i powinna ona mieć długość

30 cm.

3. Należy ustawić mechnizm zapad-
kowy zgodnie z wyznaczonym ką-
tem.  Każda pozycja  (od  1  do 5)
umożliwia  nam  zamocowanie
transducera a następnie regualcję
jego kąta nachylenia. 
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4. Umieść bolec w mechanizmie zapadkowym tak aby zamknąć jego po-
zycję. Nie dokręcaj jednak na siłe śrub przytrzymujących. Dokręcenie
śrub na stałe powinno odbyć się dopiero po upewnieniu się, że trans-
ducer został umieszczony w odpowiedniej pozycji. 

5. Całość mechanizmu zapadkowego, przytwierdź do uchwytu. Nie za-
mykaj jednak mechanizmu zapadkowego w uchwycie (zamknięciu bę-
dzie towarzyszył specyficzny odgłos). Przed wykonaniu obu czynno-
ści, zapoznaj się z poniższym schematem
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Ważne: jeśli mechanizm przypadkowo zatrzaśnie się w uchwycie mocującym
należy go powtórnie otworzyć, ostrożnie podważając mechanizm np. płaskim

śrubokrętem.

6. Upewnij się, że uchwyt nie przesunął się i nie zmienił swojej wypozio-
mowanej pozycji. Jeśli nie, w oznaczonych wcześniej miejscach wy-
wierć dwa otwory (wiertło 8mm) i przykręć uchwyt do rufy. 

7. Zamknij mechanizm zapadkowy wraz z transducerem do pozycji po-
ziomej. 

8. Jeśli to konieczne, wypoziomuj transducer tak aby był jak najbardziej
równolegle ustawiony do linii dna łodzi. 
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9. Dostosuj ustawienie transducera tak aby jego krawędź przednia znaj-
dowała się odrobinę poniżej dna łodzi. Sprawi to, że woda przepływa-
jąca pod łodzą będzie idealnie omywała transducer i umożliwi popraw-
ne  funkcjonowanie  urządzenia.Ponieważ  śruby  mocujące  na  stałe
jeszcze nie zostały przytwierdzone, nadal jest możliwość regulacji po-
zycji urządzenia w pionie.

10. Po ustawieniu transducera na odpowiedniej wysokości, dokręć śruby
mocujące uchwyt i zamknij mechanizm zapadkowy.

11. Ręcznie dokręć bolec w mechaniźmie zapadkowym, aby zablokować
transducer pod odpowiednim kątem. Pozycja transducera jest teraz
zafixowana. 

Ważne: w uchwycie pozostaje jeszcze jedno miejsce na śrubę mocującą. Na
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razie jednak nie należy wywiercać tam otworu. Z ostatecznym umocowaniem
uchwytu transducera należy się wstrzymać do czasu podłączenia kabla.

PRZEPROWADZENIE KABLA

Jest  kilka  sposobów  na  doprowadzenia  kabla  transducera  do  urządzenia
głównego. Najczęstszym jest jednak przeprowadzenie go bezpośrednio przez
rufę, możliwie najbliżej miejsca w którym zamontowaliśmy transducer.

Ważne: Należy sprawdzić wcześniej, czy łódź nie ma wykonanych fabrycznie
specjalnych otworów do przeprowadzenia tego typu kabli.

1. Odłącz kabel od urządzenia sterującego, upewnij się, że kabel
jest wystarczająco długi by przeprowadzić go do transducera.

Ważne: nie skracaj kabla, ani nie pozbawiaj go izolacji na żadnym z odcin-
ków. Przeprowadzając kabel pamiętaj aby znajdował się on możliwie daleko
od innych elektronicznych urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę na echo-
sondzie. Jeżeli kabel jest zbyt krótki, można dokupić przedłużacz do 15m.

Pamiętaj, że zarówno transducer jak i wyświetlacz są elementami ruchomymi,
zapewnij im odpowiedni luz kabla.

2. Jeżeli chcemy przeprowadzić kabel, przez
kadłub  lub  rufę  należy  wywiercić  16  mm
otwór,  powyżej  linii  wody.  Przełóż  kabel
przez otwór a następnie uszczelnij go przy
pomocy wodoodpornego silikonu.

3. Umieść  ochronną nakładkę  w miejscu,  w
którym  kabel  będzie  przechodził  przez
fragment łodzi.  Wywierć dwa otwory wier-
tłem 0,35 cm, a następnie przykręć nakład-
kę do łodzi  dwoma drewnianymi śrubami.
Aby  kabel  był  stabilniejszy  użyj  wodood-
pornego silikonu. 

4.  W każdym miejscu, które uznasz za sto-
sowne,  możesz,  umocować  kabel  za  po-
mocą  specjalnych  uchwytów.  Ważne,  by
kabel nie wisiał luźno, ani też aby nie był
zbyt  napięty.  Pamiętaj  o  przytwierdzeniu
każdego uchwytu śrubami i uszczelnieniu z
silikonu. 

5. Podłącz kabel zarówno do transcudera jak i urządzenia głównego
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Ważne: Jeśli kabel jest zbyt długi a
nie chcemy go przycinać należy go
przechowywać zgodnie z szablonem
na obrazku. Zapobiegnie to możliwym
interferencjom jak i uszkodzeniom
mechanicznym kabla.

TEST I KOŃCOWA INSTALACJA TRANSDUCERA

Gdy wyświetlacz i transducer zostały już zamontowane, wraz z doprowadze-
niem kabli  należy przeprowadzić  próbny test  na wodzie,  choć podstawowe
funkcje działają także gdy urządzenie pracuje “na sucho”. Test powinien zo-
stać przeprowadzony, zanim jeszcze zainstalujemy trancducer na naszej łodzi
na stałe.

1. Naciśnij guzik “power”, przy panelu sterującym powinno się usłyszeć
charakterystyczny odgłos włączonego urządzenia. Jeżeli  takiego nie
słychać, sprawdź czy urządzenie jest odpowiednio podłączone i czy
ma dostęp do zasilania

2. Jeżeli  jest  zasilanie  a  wszystkie  kable  są  podłączone odpowiednio
urządzenie przejdzie od razu do normalnego trybu działania. Jeżeli
transducer nie został podłączony lub nie ma połączenia, na ekranie
pojawi się napis „symulacja”

Ważne: transducer musi znajdować się wodzie by urządzenie weszło w nor-
malny tryb pracy.

3. Jeżeli widać strukturę dna wraz z głębokością, urządzenie funkcjonuje
poprawnie. Pomimo zanurzenia w wodzie, urządzenie może nie dzia-
łać  na  bardzo  płytkich  głębokościach  –  ok.  60  cm.  W tej  sytuacji
zwiększ głębokość. Urządzenie nie będzie też działało poprawnie, je-
żeli będzie tylko chwilowo zanurzone w wodzie, gdyż należy pamię-
tać, że rozchodzenie się sygnału w powietrzu powoduje zakłócenia.

4. Jeśli  urządzenie  pracuje  normalnie,  zwiększaj  prędkość  łodzi.  Gdy
urządzenie działa poprawnie przy małych prędkościach, lecz zaczyna
gubić obraz dna przy większych oznacza to, że należy je dostroić, po-
przez poprawienie kąta nachylenia lub głębsze zanurzenie w wodzie.
Jeżeli na wyświetlaczu okaże się, że obiekty po lewej stronie łodzi są
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dłuższe niż te po prawej, może to oznaczać, że przód transducera jest
zanurzony pod zbyt dużym kątem. Jeśli obiekty wyświetlane z prawej
strony, będą dłuższe, oznacza to, że tył transducera jest zanurzony
zbyt głęboko.

Ważne: nie zawsze będzie możliwe uzyskanie symetrycznego obrazu dna po
obu stronach łodzi (zwłaszcza w przypadku korzystania z opcji Side Imaging).

Może to być spowodowane kształtem kadłuba oraz prędkością łodzi.

Ważne: niekiedy potrzeba kilku poprawek i zmian w ustawieniach nim urzą-
dzenie będzie funkcjonowało poprawie w każdych warunkach i przy różnych

prędkościach.

5. Po dokonaniu testu i ustaleniu optymalnego ustawienia, możemy dokręcić
ręcznie wszystkie śruby mocujące. Następnie aby zabezpieczyć urządzenie i
uchwyt w pozycji stabilnej należy wywiercić dodatkowe otwory zgodnie z otwo-
rami w uchwycie i dokręcić śruby mocujące. Wszelkie powstałe nieszczelności
uzupełniamy wodoszczelnym silikonem. 
Ostatnią śrubę dokręcamy po zamknięciu mechanizmu w uchwycie. 
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MONTAŻ URZĄDZENIA W WERSJI PRZENOŚNEJ

Po  zmontowaniu  uchwytu  na  wyświetlacz,  możemy  go  zainstalować  na
przenośnej  bazie  dzięki  czemu,  będzie  łatwy  w  transporcie  i  możliwy  do
zabrania gdy schodzimy z łodzi. 

1. W przenośnej podstawce robimy 4 dziury  przy
pomocy młotka i śrubokrętu. 

2. Następnie  odwracamy
podstawę  i  montujemy
na  niej  uchwyt  przy
pomocy  4  śrub
klinujących. 

3. Zamontuj rączkę do przenośnej bazy.  Do jej przymocowania użyj  4
śrub wkręcanych z dwóch boków. 
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MONTAŻ WYŚWIETLACZA NA BAZIE

Po zamocowaniu uchwytu na bazie, montujemy sam wyświetlacz zgodnie z 
wcześniejszą procedurą i ustawiamy go w odpowiedniej pozycji do pracy. 

PRZEPROWADZENIE KABLI W BAZIE

1. Całą  bazę  odwracamy  do  góry  nogami  następnie  przez  otworzy,
przeprowadzamy dwa pasy ściągające, które w przyszłości  posłużą
dla zamocowania baterii. 

2. Kable przeprowadzamy tak aby były jak najkrótsze i nie przeszkadzały
w transporcie. Nadmiar okablowania później ukryjemy pod bazą. 

3. Kable  mogą  być  cały  czas  podłączane  do  wyświetlacza,  nie
przeszkadza to w instalacji na tym etapie. 

4. W  zależności  od  potrzeb  owiń  kabel  pod  bazą  i  zabezpiecz  go
plastikowymi ściągaczami tak aby był dość stabilnie przymocowany. 

5. Postaw bazę pionowo i przygotuj paski do zabezpieczenia baterii. 

MONTAŻ BAZY W PRZENOŚNYM OCHRANIACZU

Całość  bazy  wraz  z  urządzeniem  montujemy  w  przenośnym  ochraniaczu.
Dzięki temu całość połączona z baterią będzie bardziej odporna na warunki
pogodowe oraz łatwa do transportu. 
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MONTAŻ BATERII W PRZENOŚNYM OCHRANIACZU

Ostatnim  elementem  jest  instalacja  zasilania  w  tym  przypadku  baterii  do
urządzenia. Przed jej założeniem należy pamiętać, że dołączona do zestawu
bateria  jest  rozładowana.  Należy  ją  ładować  tylko  przy  użyciu  ładowarki  z
zestawu a jej napełnienie w 100% może zająć nawet do 8h.

W do  niektórych  baterii  nie  będzie  dołączona  ładowarka,  należy  wówczas
użyć ładowarki zgodnie z nalepką na baterii. 
Ochraniacz, należy rozpiąć z tyłu i wsunąć baterię a następnie zablokować ją
przy pomocy pasków, którzy przytrzymają ją na bazie. 
Dobrze zamocowana bateria powinna delikatnie wsunąć się na wystający z
bazy kabel zasilający i powinna być nieruchoma. 
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MONTAŻ PRZENOŚNEGO UCHWYTU NA TRANSDUCER

W tym podrozdziale, opisany jest sposób montażu transducera na uchwycie 
przenośnym. 

1. Należy ustawić mechnizm zapadkowy w pozycji 1

2. Złożyć uchwyt przenośny transducera zgodnie z poniższym 
schematem. 
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KORZYSTANIE Z ZESTAWU PRZENOŚNEGO

Ponieważ całe urządzenie mieści się w przenośnym pokrowcu właściwie nie
trzeba wyznaczać specjalnego miejsca do jego instalacji.  Nadal oczywiście
wskazane jest by urządzenie przebywało w otoczeniu suchym i odpornym na
drgania.

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia: 

1.  Podłącz  kabel  transducera  do  wtyczki  znajdującej  się  na  bazie.  

2. Podłącz wtyczki kabla zasilającego do baterii. Czerwona końcówka do
czerwonego terminala na baterii, czarna do czarnej. Upewnij się, że
wtyczki  kabla są dobrze i solidnie przymocowane i  nie wysunął się
podczas pracy urządzenia. 

27



3. Trzymając transducer na przenośnym uchwycie, zanurz go w wodzie i
sprawdź czy urządzenie funkcjonuje poprawnie. 

4. Następnie  zainstaluj  uchwyt  na  burcie  łodzi.  Należy  pamiętać,  że
przenośny uchwyt może być stosowany tylko w sytuacjach gdy łódź
na  której  korzystamy  z  urządzenia  przemieszcza  się  z  niską
prędkością.  W  przypadku  szybciej  poruszających  się  jednostek
sugerujemy instalację transducera na stałe lub odklejanie przyssawki
gdy planujemy pokonać jakiś fragment trasy przy wyższej prędkości.

5. Należy pamiętać, iż aby transducer działał poprawnie powinien być w
całości  zanurzony  w  wodzie  i  przebywać  w  niej  również  podczas
ruchu łodzi. Dlatego sugerujemy aby montować go na rufie. Ponadto
transducer powinien być skierowany pionowo w dół. Uchwyt został tak
skonstruowany  aby  umożliwiać  regulację  bez  korzystania  z
jakichkolwiek narzędzi. 

6. Po  wybraniu  i  założeniu  transducera  na  przenośnym  uchwycie
zabezpiecz  kabel  trasducera  tak  aby  nie  został  mechanicznie
uszkodzony, poprzez zaczepienie czy wyrwanie.  
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WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

By rozpocząć korzystanie z urządzenia prosimy o postępowanie zgodnie z
poniższą instrukcją. 

Ekran tytułowy po uruchomieniu urządzenia

1. Naciśnij klawisz Zasilania/ POWER
2. Po wyświetleniu ekranu tytułowego naciśnij klawisz MENU by wejść

do zestawu opcji startowych.
 

Aby dowiedzieć się więcej zobacz Menu opcji startowych. 

 Jeśli  urządzenie  jest  podłączone  do  transducera  przejdzie
automatycznie  w  tryb  normalny  i  będzie  gotowe  do  użycia.  Jeśli
chcemy  najpierw  skorzystać  z  trybu  symulacji  naciskamy  klawisz
down i potwierdzamy klawiszem check/enter. 

 Jeśli urządzenie nie jest podłączone do transducera i zwleka się zbyt
długo  z  wyborem  trybu  jego  pracy,  urządzenie  automatycznie
przejdzie do menu jakie jest podświetlone na ekranie. 

 W trybie symulatora możemy testować funkcje urządzenia jak również
zapisywać niektóre z ustawień tak,  aby ułatwić  sobie korzystanie z
urządzenia w przyszłości. 
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PRZEJŚCIE NA JĘZYK POLSKI

Aby ułatwić Państwu korzystanie z urządzenia, sugerujemy przejście na język
polski co znacznie uprości poruszanie się po menu urządzenia, jak również
regulację  wszystkich  ustawień.  Ustawionym  językiem  domyślnie  jest  język
angielski. 

Aby przejść na język polski:
1. Po  uruchomieniu  urządzenia  (w  trybie  normalnym  lub  symulacji),

należy przejść do MENU SETUP
2. Z tabeli MENU SETUP wybrać opcję LANGUAGE
3. Klawiszem down wybrać język polski i potwierdzić klawiszem enter

Po  dokonaniu  wyboru  wszystkie  tabele  menu  oraz  opcje  powinny  być
przedstawiane w języku polskim. 

JAK DZIAŁA SONAR 

Technologia sonaru opiera się na działaniu fal dźwiękowych. Echosondy typu 
PiranhaMAX używają sonaru do lokalizowania i identyfikacji struktur, konturu i 
składu dna oraz określania głębokości bezpośrednio pod transducerem.
Echosondy  wysyłają fale dźwiękowe i określają odległość mierząc czas, jaki
upłynął od wysłania fali dźwiękowej do momentu odbicia jej od obiektu, a na-
stępnie  wykorzystują  odbity sygnał  w celu  określenia  lokalizacji,  rozmiaru i
składu danego obiektu.

Sonar  działa  bardzo  szybko.  Fala  dźwiękowa  może przebyć  drogę  od po-
wierzchni do głębokości 240 stop (70 m) i z powrotem w czasie krótszym niż
1/4 sekundy. Jest mało prawdopodobne, aby jakakolwiek łódź mogła wyprze-
dzić sygnał sonaru.

SONAR  to  akronim  dla  “SOund  i
NAvigation  Ranging”.  Sonar wykorzystuje
precyzyjne  impulsy  dźwiękowe,
emitowane do wody w wiązce o kształcie
kropli wody. Impulsy „echo” odbijają się od
obiektów w wodzie,  np. od dna, od ryb i
innych  zanurzonych  obiektów.  Sygnały
powrotne wyświetlane są na ekranie LCD.
Gdy  sonar  otrzymuje  nowy  sygnał
zwrotny, stare sygnały przesuwają się po
ekranie.
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Gdy sonar otrzymuje nowy sygnał zwrotny, stare
sygnały przesuwają się po ekranie. Gdy ogląda
się wszystkie sygnały obok siebie, pojawia się ła-
twy w interpretacji wykres dna, ryby czy struktury.

Impulsy dźwiękowe transmitowane są na różnych
częstotliwościach, w zależności od aplikacji. Bar-
dzo wysokie częstotliwości (455 kHz) umożliwiają
widok bardziej szczegółowy, ale przy ograniczo-
nej głębokości operacyjnej.  Wysokie częstotliwo-
ści (200 kHz) stosowane są często w sonarach
konsumenckich,  ponieważ  zapewniają  one  do-
brze wyważone działanie i rozdzielczość. Niskie
częstotliwości (83 kHz) używane są zazwyczaj w
celu dotarcia do większej głębokości.

Moc  wyjściowa  to  wartość  energii  emitowanej
przez nadajnik sonaru. Mierzy się ją przy użyciu
dwóch metod:

(RMS) średnia kwadratowa mierzy moc wyjścio-
wą w całym cyklu transmisji.

Peak-to-Peak (szczytowa) mierzy moc wyjściową
w punktach szczytowych.

Przy użyciu większych mocy wyjściowych można
wykrywać  mniejsze  obiekty  na większych  odle-
głościach,  wyeliminować  hałas,  uzyskać  lepsze
działanie na dużej prędkości i na większej głębo-
kości.

31



 PODWÓJNA WIĄZKA SONARU

Echosonda PiranhaMAX 197 c DI używa sonaru o częstotliwości 200 kHz i
455 kHz o zakresie pola obserwacji (28°). Transducery w tych urządzeniach
wysyłają dwie wiązki sygnałów, wiązkę centralną o wąskim zakresie (16°) oraz
drugą wiązkę (28°). 
Wiązka 16° skoncentrowana jest na dno w celu wykrywania struktur, wodoro-
stów i pokrycia dna. Wiązka 28° wyszukuje ryby w szerszym obszarze. 

Zdolność penetracji zależy od prędkości łodzi, ruchu fal, twardości dna, wa-
runków wodnych oraz instalacji transducera.
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DOWN IMAGING SONAR

Echosonda 197c DI dysponuje typem transducera umożliwiającym stworzenia
obrazu  dna  bezpośrednio  pod  łodzią  oraz  w  jej  bezpośrednim  otoczeniu.
Wiązka sonaru o częstotliwości  455 kHz i kącie 74 stopni,  skierowana jest
pionowo od transducera w kierunku dna. 

Korzystając z niej uzyskujemy szerszy obraz dna po obu burtach łodzi, należy
jednak pamiętać, że wiązka jest bardzo wąska a informacje pokazywane na
ekranie mogą nie być tak dokładne, jak w przypadku klasycznej podwójnej
wiązki. 

Pomimo  swojej  dokładności  funkcjonowanie  urządzenia  w  tym  trybie
uwarunkowane  jest  głębokością  akwenu,  prędkością  poruszania  się
łodzi, oraz ilością zanieczyszczeń w wodzie. 
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CO ZNAJDUJE SIĘ NA WYŚWIETLECZU URZĄDZENIA

Bardzo istotne jest by poprawnie odczytywać znaczenie informacji zawartych
na wyświetlaczu. Obraz nie pokazuje nam przestrzeni pod wodą w trzech wy-
miarach. Każdy poziomy zakres fal odczytuje I dostarcza informacji do urzą-
dzenia  a  na  wyświetlaczu  pojawia  się  odwzorowanie  wykrytych  w  wodzie
obiektów. Należy pamiętać, że oprócz ruchu w odczycie musimy uwzględnić
czynnik czasu. Zwłaszcza przy obserwacji  ryb, odczyt sonaru należy trakto-
wać jako informację, gdzie dany obiekt został wykryty w relacji do naszej po-
zycji, oraz innych nieruchomych obiektów. Informacje sonaru nie dają pewno-
ści gdzie dokładnie znajdują się ryby, gdyż są one obrazem przeszłości.

34



PANEL STEROWANIA ECHOSONDY

Urządzenia typu PiranhaMAX cechują się wysoką prostotą obsługi Zaledwie
kilka  przycisków  obsługuje  wszystkie  opcje  i  ustawienia  urządzenia.  Aby
dowiedzieć się więcej  o szczegółowych  funkcjach klawiszy  zobacz:  funkcje
podstawowe. 
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FUNKCJE KLAWISZY 

Klawisz power / menu

Funkcje:
- włączanie, wyłączanie urządzenia
-  podczas  pracy urządzenia  w danym trybie  naciśnij  raz by
uzyskać dostęp do aktualnych funkcji trybu

- naciśnij by potwierdzić ustawienie opcji, urządzenie automatycznie dostosuje
się do wybranego ustawienia
- naciśnij aby wyjść z menu i powrócić do trybu pracy na urządzeniu

Za każdym razem gdy naciskamy klawisz urządzenie podświetla panel aby
łatwiej można było operować nim w nocy. 

Klawisze góra / dół

Funkcje:
-  klawisze  służą  do  przemieszczaniu  się  po
wyświetlonym menu
-  dzięki  nim  wybieramy  interesujące  nas
ustawienie  spośród  tych  jakie  daje  nam  dana
opcja
- w trybie pracy sonaru, automatycznie zmniejsza/
zwiększa czułość pracy urządzenia
- w modelach 176i i 196 ci, klawisze regulują skalę
zbliżenia aktualnej pozycji

Klawisz check / enter

Funkcje: 
- po wybraniu danej opcji z menu, naciśnij by zobaczyć jakie są
możliwości ustawień danej opcji lub wyświetlić pod menu opcji
- naciśnij by potwierdzić wybór ustawień opcji

- w modelach 176i i 196 ci, naciśnij podczas pracy w trybie sonaru albo trybie
toru by zaznaczyć daną pozycję jako punkt nawigacyjny
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JAK KORZYSTAĆ Z OPCJI URZĄDZENIA

Aby regulować jakąkolwiek z opcji w urządzeniu, lub zmieniać tryby jego pracy
wystarczy:

1. Otworzyć główne menu

2. Wybrać odpowiednią opcję, którą chcemy zmienić.
Należy pamiętać, że zestaw dostępnych opcji zależy
od trybu pracy urządzenia w jakim się znajdujemy.  

3. Po  wybraniu  opcji  będziemy  mieli  do  dyspozycji
kilka  ustawień  w  jakich  może  ona  wystąpić.

Klawiszami góra / dół przeglądamy zestaw a następnie nasz wybór
potwierdzamy  klawiszem  enter.  Zmiana  zostanie  wprowadzona  do
działania  urządzenia  automatycznie.  

4. Klawiszem menu powracamy do normalnego trybu pracy. 

Należy pamiętać, że niektóre opcje jak: jasność obrazu, zasięg głębokości, 
zbliżenie, powrócą do ustawień domyślnych po wyłączeniu urządzenia.  
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USTAWIENIA OGÓLNE

Każde  z  urządzeń  serii  PiranhaMAX  można  regulować  zgodnie  z  listą
poniższych  opcji.  Dotyczą  one  ogólnych  warunków  funkcjonowania
urządzenia. 

KONTRAST

Ustawienia: niska = 1, wysoka = 5
Domyślnie: 3

Opcja umożliwia regulowanie kontrastu na wyświetlaczu. 

ID™ RYB +

Ustawienia: wyłączony, włączony
Domyślnie: wyłączony

“ID™ ryb+” to opcja, dzięki  której  korzystamy z zaawansowanego sposobu
przetwarzania  sygnału  zwrotnego  z  sonaru.  Gdy  zostaną  spełnione
odpowiednie warunki,  przy włączonej opcji, na ekranie pojawią się symbole
ryb. Jeśli urządzenie wykryje ryby, na ekranie pojawi się odpowiedni symbol, a
obok niego głębokość na której mogą się znajdować ryby.
Kiedy  opcja  ID™  ryb+,  jest  wyłączona,  urządzenie  pokazuje  na  ekranie
jedynie  czyste,  odbicia  fal  sonaru.  Odbicia  fal  mogą  być  wyświetlane  na
ekranie jako łuki, które wskazywać będą potencjalne cele. Biorąc pod uwagę
kąt pracy urządzenia, nasza odległość od ryby może być przedstawiona jako
łuk, gdy dystans ryby od urządzenia się zmienia. Prędkość z jaką porusza się
łódź,  szybkość  przesuwu  mapy  oraz  pozycja  ryby,  wpływają  na  kształt
wyświetlanego łuku.
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WIDOK DNA

Ustawienia dla modeli 165,175, 176 i: 
odwrócony, struktury ID, białe linie, czarne dno
Ustawienia dla modeli 195 c i 196 ci: struktury ID, białe linie
Domyślnie: struktury ID

Opcja  pozwala  na  regulowanie  sposobu  w  jaki  obraz  dna  będzie
prezentowany na wyświetlaczu. 

“Struktury ID” - słaby sygnał zwrotny wyświetla-
ny  jest  w  kolorach  jasnych,  silny  w  kolorach
ciemnych. Dzięki  tej metodzie bardzo wyraźnie
widzimy obszary mocnego odbicia sygnału.

„Czarne dno” – w tej metodzie, całość obszaru 
poniżej dna wyświetlana jest na czarno. 
Zapewnia to wysoki kontrast pomiędzy 
obszarem wody a strukturą dna. 
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“BiałeLinie” -  najsilniejszy sygnał  sonaru może zo-
stać oznaczony charakterystycznymi białymi liniami.
Jest to wynik bardzo czystego i silnego sygnału od-
bitego od dna.

Odwrócenie” – metoda prezentacji obrazu w której
słabe sygnały odwzorowane są jako ciemne obsza-
ry,  natomiast  silne jako jasne.  Dzięki  tej  metodzie
bardzo wyraźnie widzimy obszary słabszego odbicia
sygnału.

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Ustawienia: widoczne na ekranie

Opcja  pozwala  na  natychmiastową  zmianę  wszystkich  ustawień,
wszystkich menu na ustawienie “domyślne”. Opcji tej należy używać ze
szczególną ostrożnością!
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JĘZYK

Ustawienia: różne
Domyślnie: angielski

Opcja pozwala na zmianę języka w jakim wyświetlane są menu urządzenia.

 JEDNOSTKI GŁĘBOKOŚCI

Ustawienia: metry, stopy
Domyślnie: metry

Opcja  pozwala  na  ustawienie  jednostek  w  jakich  urządzenie,  będzie
wyświetlało wykrywaną głębokość.

 JEDNOSTKI TEMPERATURY

Ustawienia: Farenheit, Celsjusz 
Domyślnie: Celsjusz 

Opcja  pozwala  na  ustawienie  jednostek  w  jakich  urządzenie  będzie
wyświetlało wykrywaną temperaturę.

 JEDNOSTKI ODLEGŁOŚCI

Ustawienia:   stopy,  metry,  mile  lądowe,
mile morskie, kilometry

Domyślnie: metry/kilometry

Opcja  pozwala  na  ustawienie  jednostek,  w  których  urządzenie  wyświetlać
będzie wszystkie odczyty dotyczące odległości. 

 JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI

Ustawienia: mile, kilometry/na godzinę
Domyślnie: kilometry na godzinę

Opcja  pozwala  na  ustawienie  jednostek,  w  których  urządzenie  wyświetlać
będzie wszystkie odczyty dotyczące prędkości. 
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TRYBY PRACY NA URZĄDZENIU

Urządzenia typu PiranhaMAX pozwalają na kilka trybów pracy w zależności
od posiadanego modelu. Tryb pracy jest wyświetlany w oddzielnym menu a
domyślnym jest zawsze funkcjonowanie w trybie pracy sonaru. 

Aby zmienić tryb pracy urządzenia, należy wyświetlić menu główne, odszukać
opcję tryby pracy i zmienić w zależności od dostępnych możliwość. 

STATUS SYSTEMU

Użyj  tego trybu aby sprawdzić  podłączenie urządzenia oraz przeprowadzić
auto - test. 
W zależności od modelu na ekranie ukażą się informacje o urządzeniu, dane z
GPS, stanie baterii itp. 
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TRYB SONAR

Pracując w tym trybie urządzenie prezentuje zmiany w odbiciu sygnału sonaru
w czasie.

Urządzenie  zawsze  wyświetla  głębokość,  oraz temperaturę i  prędkość jeśli
jest podłączony odpowiedni sprzęt pomiarowy. Najczęstszy obraz uzyskiwany
przez  sonar  jest  wyświetlany  z  prawej  strony,  nowe  zebrane  informacje
pojawiają się na ekranie, a starsze są zastępowane i przesuwają się do lewej
krawędzi wyświetlacza. Cyfrowy odczyt głębokości wyświetlany jest w lewym
górnym rogu ekranu. Skala górnej i dolnej granicy odczytu pojawia się wzdłuż
prawej  krawędzi  wyświetlacza.  Skala  obrazuje  odległość  pomiędzy
powierzchnią  wody  a  najgłębszym  miejscem  wykrytym  przez  sonar.
Głębokość działania sonaru jest regulowana automatycznie tak, by dno było
stale widoczne, może ją też regulować manualnie
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MENU SONARU

W menu sonaru mamy dostęp do następujących opcji:

1. Ustawienia związane ze sposobem wyświetlanego obrazu: ustawienia
głębokości, szybkości przesuwu obrazu, poziomu zbliżenia. 

2. Ustawienia związane z poszukiwaniem ryb i wyrazistością obrazu: 
kontrast, sposób prezentacji dna, ID ryb. 

3. Ustawienia alarmów. 

TRYBY PRACY

Ustawienia: sonar, DI
Domyślnie: sonar

Opcja umożliwia regulacje trybów pracy urządzenia. 

 DOLNY ZASIĘG SONARU

Ustawienia:  AUTO  lub  od  5  do  184  m.
Domyślnie: AUTO 

Opcja ta umożliwia regulację wartości największej głębokości na jakiej będzie
pracował  sonar.  Standardowym ustawieniem w przypadku dolnego zasięgu
sonaru jest tzw. ustawienie “AUTO”. Oznacza to, że głębokość pracy sonaru
jest automatycznie dostosowywana do głębokości, na której się znajdujemy.
Sonar pozostaje w stałym kontakcie z dnem przez co automatycznie wydłuża
lub skraca swój zasięg, by stale pokazywać obraz znajdujący się pod nami.
Opcję tą można jednak zmienić manualnie, używając regulacji dolnego jak i
górnego zasięgu pracy sonaru. W ten sposób możemy wybrać pas wody o
określonej głębokości, który chcemy obserwować
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CZUŁOŚĆ SONARU

Ustawienia: auto, lub od 1 do 10, 1- 
niska czułość, 10 – wysoka, 

ustawienie domyślne: 5

Opcja reguluje sposób w jaki sygnały odebrane przez transducer wyświetlane
są na ekranie urządzenia.

Podniesienie czułości urządzenia sprawi, że słabsze sygnały będą wyraźniej
odczytywane na ekranie. Tego typu ustawienie wskazane jest przy pracy na
większych  głębokościach  oraz  z  bardzo  przejrzystej  wodzie.  Każdy  nawet
najsłabszy sygnał obiektu będzie dość wyraźny przy takim ustawieniu. 

Zmniejszenie  czułości  ustawienia  służy  redukcji  szumów  jakie  mogą  się
pojawić podczas pracy urządzenia na płyciznach lub przy dnach mulistych.
Ustawienie tej opcji na zbyt niskim poziomie może spowodować, iż sonar nie
będzie wykrywał i wyświetlał ryb na ekranie. 

OBRAZ ZBLIŻONY

Ustawienia: wyłączony, auto, regulacja 
zasięgu

Domyślne: wyłączony

Zbliżenie obrazu w trybie pracy sonaru, powoduje rozbicie obrazu na małe
fragmenty, stworzone przez pojedyncze sygnały zwrotne. Wyświetlony wynik
umożliwia bardzo precyzyjną analizę dna i odnalezienie takich miejsc, w któ-
rych obraz wskazywać może na rybę zawieszoną blisko dna, lub ukrytą w ja-
kimś obiekcie. 

Wraz ze zmianą głębokości, zbliżony obraz jest automatycznie aktualizowany
by stale pokazywać powiększoną strukturę dna.

Okno przeglądu zbliżenia pokazuje jaka jest relacja obrazu przybliżonego do
obrazu o pełnym zasięgu. Z prawej strony, zależnie od poziomu zbliżenia po-
kazywana  jest,  górna  i  dolna  głębokość  oglądanego  obrazu.  Dzięki  temu
mamy stały nadzór nad obserwowaną głębokością. Głębokość całkowita nadal
jest wyświetlana, niezależnie od zbliżenia, w lewym górnym rogu. 
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SZYBKOŚĆ PRZESUWU MAPY

Ustawienia: od 1-5 gdzie 1=wolno, 
5=szybko 

Domyślnie: 5

Opcja ta określa, z jaką prędkością na wyświetlaczu, przesuwa się obraz dna i
jest  ona  związana  z  ustawieniami  czułości  urządzenia.  Nawet  szybkie
przewijanie  mapy  pokazuje  w  trybie  pracy  sonaru  wystarczająco  dużo
informacji  i  jest preferowane przez większość wędkarzy. Wolne przewijanie,
pozwala na dokładniejszą analizę obrazu i sondowanego obszaru. Radzimy
dostosować to ustawienie do swoich indywidualnych potrzeb.

FILTR ZAKŁÓCEŃ

Ustawienia: wyłączony,włączony
Domyślnie: wyłączony

Opcja ta pozwala na dostosowanie pracy sonaru do warunków panujących w
jego otoczeniu. Ustawienia filtru zakłóceń są przydatne gdy urządzenia działa
nieprawidłowo z powodu: pracy silnika, kawitacji, lub pracy innego urządzenia
sonarowego.  Filtr  pozwala  na  oczyszczenie  obrazu  przekazywanego  przez
sonar z tego typu zakłóceń. 

JASNOŚĆ

Ustawienia: 0-5
Domyślnie: 0

Opcja pozwala na regulację jasności wyświetlanego obrazu. 
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WYBÓR WIĄZKI

Domyślnie: 200 kHz

Wybór  wiązki  umożliwia  regulację  która
wiązka  promieni  transducera  będzie
odbierana  przez  urządzenie.  Ilość  opcji
zależy od modelu transducera i sondy. 

Echosondy  PiranhaMAX  175,  176i,  195c  i
196 ci  używają sonaru o częstotliwości  200
kHz  i  455  kHz  o  zakresie  pola  obserwacji
(28°). Transducery w tych urządzeniach wy-
syłają dwie wiązki sygnałów, wiązkę central-
ną o wąskim zakresie (16°) oraz drugą wiąz-
kę (28°). 
Wiązka  16°  skoncentrowana jest  na  dno  w
celu  wykrywania  struktur,  wodorostów i  po-
krycia  dna.  Wiązka  28°  wyszukuje  ryby  w
szerszym obszarze. 

Zdolność penetracji  zależy  od prędkości  ło-
dzi, ruchu fal, twardości dna, warunków wod-
nych oraz instalacji transducera.
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TRYB TRASY

Tryb  dostępny  wyłącznie  w  niektórych  typach  urządzeń  i  związany  z
nadajnikiem GPS jakie posiada urządzenie. 
Aby regulować opcje związane z tym trybem trzeba najpierw uruchomić tryb
trasy poprzez menu główne. 

Urządzenia typu PiranhaMAX  można także używać do tworzenia, punktów
nawigacyjnych.  Czyli  miejsc,  do których  lub poprzez  które  chcemy płynąć.
Urządzenie ułatwi nam to podając najkrótszą drogę pomiędzy punktami za po-
mocą wektorów trasy. 
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OBRAZ ZBLIŻONY

Ustawienia: wyłączony, auto, regulacja 
zasięgu
Domyślne: wyłączony

Opcja pozwala na zbliżenie wyświetlanego obrazu. 

MENU ALARMÓW

Urządzenie może sygnalizować zaistniałe sytuacje alarmem dźwiękowym. 
Ustawienia zależą od posiadanego modelu ale mogą dotyczy:

- energii baterii
- głębokości
- identyfikatora ryb

By wyłączyć alarm należy przejść do menu alarmów i wyłączyć go manualnie. 
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USUWANIE PROBLEMÓW

Przed nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami firmy Humminbird prosimy o
przeczytanie  poniższego  podrozdziału.  Analiza  przedstawionych  poniżej
problemów ułatwi państwu na rozwiązanie kilku problemów w działaniu sondy
samemu, a być może zapobiegnie nawet konieczności odsyłania urządzenia
do serwisu. 

Gdy echosonda typu PiranhaMAX się nie włącza.

W przypadku  gdy  po  zamontowaniu  sondy zgodnie  z  instrukcją  sonda nie
chcę się włączyć, zalecamy:

 sprawdzenie  czy  kable  zasilające  są  podłączone  wystarczająco
głęboko, a do wtyczki nie dostały się żadne zanieczyszczenia

 upewnić  się,  iż  kabel  zasilający  jest  poprawnie  podłączony
przewodem czerwonym do zasilania a czarnym do uziemienia lub tzw.
zasilania zerowego

 sprawdzenie  czy  przytrzymaliśmy  przycisk  służący  do  włączania
sondy wystarczająco długo

 bateria jaką zamierzamy zasilać urządzenia posiada co najmniej 10V

Urządzenie przechodzi w tryb symulacji pomimo podłączenie transducera.

Włączenie urządzenia bez podłączonego transducera pozwala na korzystanie
wyłącznie z trybu symulacji. Ten rodzaj pracy, pozwala nam na zapoznanie
się  z  opcjami  oraz  ustawieniami  urządzenia.  Jeśli  pomimo  podłączenia
transducera  sonda  przechodzi  od  razu  po  włączeniu  w  tryb  symulacji
oznaczać to może:
-  iż  kable  łączące  transducer  z  wyświetlaczem,  mogą  być  nie  dokładnie
dociśnięte lub we wtyczkach znajdują się jakieś zanieczyszczenia
- transducer jest uszkodzony, prosimy podłączyć inny sprawny transducer by
upewnić  się  iż  reszta  urządzenia  (  kable,  wyświetlacz),  funkcjonują  bez
zarzutu
- należy wymienić kable łączące transducer z wyświetlaczem gdyż może być
on uszkodzony fizycznie lub skorodowany
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PROBLEMY Z WYŚWIETLACZEM

Istnieje  kilka  sytuacji,  które  mogą  powodować  problemy  i  zakłócenia  w
odbierze  obrazu  z  transducera.  Poniżej  przedstawiamy  najczęściej
występujące przyczyny występowania zakłóceń.

Problem: Wyświetlacz traci zasilanie przy wyższych prędkościach.

Możliwa  przyczyna:  zasilanie  (  akumulator/bateria  )  jest  zbyt  silna  dla
urządzenia.  Sprawdź  czy  moc  zasilania  nie  przekracza  20  volt.  Jeśli  tak
urządzenie samoczynnie wyłącza się by nie zostało uszkodzone. 

Problem: Przy większych prędkościach, z wyświetlacza znika obraz dna lub
występują w nim spore luki.

Możliwa przyczyna: Być może należy przenieść transducer w inne miejsce na
łodzi. Zakłócenia mogą być wywołane zbytnią bliskością śruby silnika, efektem
kawitacji,  lub faktem iż transducer nie zawsze jest  całkowicie  zanurzony w
wodzie. 
Podobny problem może wystąpić gdy używamy wielu urządzeń elektrycznych
na raz, wówczas mogą one wzajemnie zakłócać swoją pracę.

Problem: Transducer nie wykrywa ryb, choć jesteśmy pewni, iż powinny być w
jego zasięgu. Sygnał transducera jest bardzo słaby.

Możliwa przyczyna: taka sytuacja może wystąpić w przypadku gdy transducer
jest  źle  zamocowany  (  nie  jest  skierowany  prosto  w  stronę  dna,  lub  jest
ruchomy ). Transducer może być również zanieczyszczony co powoduje, że
tylko pojedyncze sygnały są wysyłane i odbierane. Inną przyczyną może być
bardzo słaby stan baterii zasilającej urządzenie. 
Podobny problem może wystąpić gdy używamy wielu urządzeń elektrycznych
na raz, wówczas mogą one wzajemnie zakłócać swoją pracę.
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ODSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ ZAKŁÓCEŃ

Zakłócenia  widoczne  na  ekranie  w  postaci  osłabionego  sygnału,  czarnych
plan,  lub  rwanego  obrazu  dna  mogą  mieć  wiele  przyczyn.  W  przypadku
wystąpienia takich zjawisk w czasie pracy urządzenia zalecamy:

Wyłączenie  wszystkich  urządzeń  elektrycznych  znajdujących  się  w  pobliżu
echosondy. Jeśli obraz się poprawi, należy po kolei włączać inne urządzenia
by sprawdzić, które jest przyczyną zakłóceń. Jeśli je zidentyfikujemy, radzimy
nie używać obu urządzeń symultanicznie. 

Przyczyną zakłóceń może być silnik łodzi.  Jego praca powodująca drgania
łodzi jak również burząca pewien obszar wody w pobliżu transducera. By się
upewnić czy to silnik jest przyczyną zakłóceń, radzimy zwiększyć jego obroty
nie wrzucając biegu i obserwować wyświetlacz. Jeśli zakłócenia się pojawią
wówczas  może  być  koniecznie  –  zmiana  miejsca  w  którym  znajduje  się
transducer, wymiana urządzenia zapłonu w silniku, instalacja filtra alternatora
lub odsunięcie urządzenia od kabli silnika. 

Sprawdzenie czy występuje efekt kawitacji, wpływający w znaczący sposób na
pracę urządzenia. Należy pamiętać, że aby uniknąć tego efektu transducer
powinien zostać zamontowany przynajmniej w odległości 15 cali ( 38 cm) od
śruby silnika. Dodatkowo transducer musi być zawsze zanurzony w łodzi  a
strumień wody opływający transducer  powinien być  nie  wzburzony ruchem
łodzi ( kilwaterem ). 
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SPECYFIKACJA MODELU 197 DI

Zasięg urządzenia…………………………podwójna wiązka 600 stóp ( 183 m. )
                                                                          down imagine 320 stóp (98 m .)

Zasilanie………………………………………………………..200 watów ( RMS)
                                  800 watów zasilania szczytowego

Częstotliwość pracy……………………………………………200 kHz i 455 kHz 

Obszar wiązki……………………………........28° -10 dB na częstotliwości  200 kHz
                                                                           74° -10 dB na częstotliwości  455 kHz

Rozdzielność wykrytych obiektów…………………….…do 2,5 cala ( 63,5 mm)

Wymagane zasilanie………………………………………………..…………….10-
20 V

Wyświetlacz………………………………………..320 wysokość 240 szerokość

Transducer…………………………………………………….………...XHS-9-20-T

Długość kabla transducera…………………………………………20 stóp ( 6m.)
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KONTAKT / INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

W przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  zastrzeżeń  odnoście  funkcjonowania
naszych produktów prosimy o kontakt. 

Humminbird
Service Department
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027 USA

Humminbird® 
Centrum Obsługi Klienta
1-800-633-1468
cservice@johnsonoutdoors.com

NORMARK POLSKA SP. Z O. O.
ul. Długa 30
05-092 Łomianki
Polska

T.: +48 22 751 09 80 
info@normark.pl

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania powyższej
publikacji  podlega  przepisom  ustawy  z  dnia  04.02.1994  r.  o  Prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wszystkie  nazwy,  fotografie,  rysunki,  schematy  i  znaki  firmowe lub  towarowe  występujące  w
powyższej publikacji, należą do firmy Humminbird oraz dealera jej produktów firmy Normark
Polska Sp. z o.o. i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszystkie  prawa  zastrzeżone.  Kopiowanie,  modyfikacja,  wprowadzanie  do obrotu,  publikacja,
dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części powyższej publikacji bez uprzedniej zgody
firmy Normark Polska Sp. z o.o. - są zabronione.

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych.  Materiał  ten można kopiować i  przechowywać oraz
drukować  wyłącznie  na  własne  potrzeby  (w  celach  niekomercyjnych).  Nie  zezwalamy  na
jakiekolwiek  upowszechnianie  tak  skopiowanych  materiałów,  w  szczególności  na  ich
zamieszczanie w witrynach internetowych.
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