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Първи стъпки

 Вкл./Изкл. 

на у-вото

За да вкл./изкл. у-вото, натиснете и 

задръжте бутона Захранване за 3 

секунди. 

 Точка

Човек зад 

борда

Натиснете едновременно бутоните  

“+” и “-” . Системата автоматично 

ще създаде маршрут обратно до 

MOB точката. Трябва да отмените 

навигацията за да изключите тази 

функция.

Настройка 

на осветле-

нието на 

екрана

Това у-во има 10 нива на 

осветеност. Натисни бутона 

Осветление/Захранване за да 

превключите нивата на осветеност. 

Спиране на 

звука

Изберете Аудио от системното 

меню и натиснете ENTER. 

  Бутони за управление

Осветление/Захранване:Настройва 

нивата на осветление, Вкл./Изкл.у-вото

Навигационен бутон: управлява курсора 

и избраните елементи от менюто

Страници:Избор на страница за показване

Меню: отваря настройки, контекст и меню-

та на страници

Въвеждане: завършва операции в менюто; 

записва точка в позицията на маркера

MOB: натисни и задръж двата бутона -/+ за 

за създадеш точка MOB (човек зад борда)

Бутони -/+: използват се за приближаване 

и отдалечаване

microSD четец: поставете празна microSD карта за да 
записвате снимки на екрана; или поставете microSD 
карта с картография за да използвате картографската 
информация

Въведение
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Поставяне на   microSD карти

HOOK-5, HOOK-7 и HOOK-9 HOOK-4

Внимателно плъзнете microSD картата в четеца за карти, докато щракне. За да я извадите, 

внимателно натиснете картата на вътре докато щракне и тя автоматично ще излезе.
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Избиране на страници

За да изберете страница, изберете желаната 

страница чрез навигационния бутон и 

натиснете ENTER.

Менюта на страница
Страниците Управление, DSI, Сонар и Карта 

съдържат менюта които могат да бъдат 

достъпни само когато тези страници са 

отворени.

Страница управление

Меню 

управление

Съветник за настройка

Съветника за настройка ще се покаже, когато 

устройството бъде включено за първи път. За 

да изберете свои лични  настройки, не пускайте 

съветника.  За да стартирате съветника отново, 

възстановете фабричните настройки. 

Избор на страници

Страници

Основни действия

Забележка: Наличните страници 

варират в зависимост от 

устройството и свързаната сонда.
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Страница карта

Меню карта

Страница DSI

Меню DSI

Страница сонар

Меню сонар

Комбинирани страници

Натисни бутон СТРАНИЦИ два пъти за да 

смениш активния панел. Менюто на страницата 

на избрания панел ще се покаже когато 

натиснете бутон  MENU.  Активния панел е 

обозначен с оранжева линия.

Достъп до меню настройки

x2

Страница с два 

панела

Страница с три 

панела
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 Функции Включване/Изключване

Изберете опцията  и натиснете 

ENTER за да я Вкл./Изкл.

 Падащи менюта

Отворете падащото меню 

и с помощта на нав. бутона 

изберете желаното поле 

и натиснете ENTER.

 Диалогови прозорци
Тези прозорци се използват за потребителско 

въвеждане и за предоставяне на информация 

до потребителя. В зависимост 

от вида на  въвеждането, се 

използват различни методи 

за потвърждение, отмяна или 

затваряне на прозореца.

Забележка: Натиснете бутон 

MENU за да излезете от меню.

Достъп до опциите на менюто

Нав. бутон и бутон ENTER се използват за 

избор на опция от менюто и за отваряне на 

подменюта. Използвайте Нав. бутон за избор на 

опция от менюто и натиснете ENTER.

Работа с менютата

Има няколко вида менюта, използвани за да 

се направят корекции на опции и настройки, 

включително: плъзгачите,вкл./изкл. на функции 

и падащи менюта.

Плъзгачи

Изберете полето и с помощта на 

нав. бутона на ляво (намалявате) 

или на дясно (увеличавате).

юто 
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 Режими на риболов

(Само за стандартния сонар)

Режимите на риболов подобряват работата 

на вашето устройство, използвайки 

предварително зададени пакети от сонарни 

настройки, предвидени за специфичните 

условия на риболов.

Превключва вида 

на клавиатурата 

между азбучен 

ред и QWERTY

Превключва 

буквите :

Главни/малки 

 Въвеждане на текст

Някои функции, като именуването на точки, 

маршрути или следи, ще изискат да въведете 

текст.

За да въведете текст:

1. Използвайте навигационния бутон  за 

да изберете символ и натиснете ENTER.

2. Повторете Стъпка 1 за всеки символ.

3.   Когато въвеждането приключи, 

маркирайте OK и натиснете ENTER.
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 Курсор

Навигационния бутон движи курсора по 

екрана, давайки ви възможност да преглеждате 

картата, избирате опции и преглеждате 

историята на сонара. 

Натиснете MENU и изберете Върни се на 

кораб или Излезте от курсорен режим за да 

деактивирате курсора.

 Отиди до Курсор

Използва се за навигиране до курсора. 

1.  Преместете курсора на желаната от 

вас позиция и натиснете MENU. 

2.  Изберете Отиди до курсора и 

натиснете ENTER.

Опции на режимите на риболов

Обща 

употреба
до 300м. Крайбрежие

Плитка вода до 20м
Плитки и обрасли 

дъна

Сладка 

вода
до 120м

Вътрешни/

Крайбрежие

Дълбока 

вода
300м или повече Открито море

Бавно 

влачене
до 120м

Вътрешни/

Крайбрежие

Бързо 

влачене
до 120м

Вътрешни/

Крайбрежие

Чиста вода до 120м
Вътрешни/

Крайбрежие

Леко солена 

вода
до 120м

Сладка и Солена 

(смесени)

Лед до 120м Риболов на лед

Забележка: Използвайте режим Сладка 

вода при риболов във води до 30м, в 

противен случай вашето устройство 

може да не проследява дъното правилно.
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Натиснете бутона Осветление/Захранване за 

да отворите прозореца за осветление. 

Възстановяване на фабрични 

настройки

Възстановява фабричните 

опции и настройки на 

уреда.

Забележка: Оставянето на уреда 

в режим готовност когато не се 

използва, води до изтощаване на 

вашата батерия. 

 Разширен режим 

Активира разширени функции и настройки.

Следните функции са активирани, когато 

разширения режим е активиран:

• Навигация (Активира Радиус на 

пристигане, дистанция на отклонение от 

курса и Настройки Ориентир)

•  Аларми (Пристигане, отклонение от 

курса и опции за котва)

• NMEA 0183 Изход

•  Единици (Активира разстояние, 

скорост, дълбочина, температура  и 

опции ориентир)

 

Режим в готовност

Намалява консумацията на 

енергия чрез включване и 

изключване на сонара и на 

дисплея.  
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 Страница Управление

Страницата Управление има компас който 

показва вашата текуща следа, посоката към 

вашето направление и дигитален панел с 

навигационна информация.  

Вашата позиция

Посока на курсора

КомпасТекуща следа

Навигационна

информация  

 Страница Сонар

Показва подводните обекти и придвижва 

информацията от дясно на ляво на вашия 

екран.  

Рибни дъги
Шум на повърхността

Обхват
Дъно

Страници
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Страница DSI 

Показва подводните обекти и придвижва 

информацията от дясно на ляво. Можете 

да насложите DSI изображението върху 

стандартния сонар, като изберете Наслагване 

DSI от настройките в менюто на стр. Сонар.

 Страница Карта

Състои се от картата, която се движи в реално 

време, докато се движите. По подразбиране, 

картата е показана от птичи поглед с посока 

север от горе на екрана.

Текуща позиция

Точка
Текуща позиция; 

разстояние до курсора.

Дълбочинни 

линии

Мащаб

на картата

Сканирани 

обекти

Риби Шум на повърхността

Обхват

Курсор
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Комбинирани страници

Това устройство разполага с четири предвари-

телно конфигурирани комбинирани страници. 

Карта/Сонар Карта/DSI

Сонар/DSI Карта/Сонар/DSI

Забележка: Натиснете бутон 

СТРАНИЦИ  два пъти за да 

превключите активния панел.

Персонализиране на комбинирани 

страници

Можете да регулирате размера на панела на 

комбинираните страници и да настроите 

начина, по който страниците да бъдат 

разположени на екрана: вертикално 

(странично) или хоризонтално (хоризонтално).  

За да направите корекции на комбиниран 

панел, изберете панел и натиснете MENU. 

Забележка: За  да  регулирате 

размера на панела, изберете 

комбинирана страница и от менюто 

персонализиране изберете размера 

на панела.
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За да добавите данни:

1. От страниците Сонар, Карта и DSI натиснете 

MENU.

2. Изберете Наслагване данни и натиснете  

ENTER.

3. Изберете Настройки и натиснете  

ENTER.

4. Натиснете MENU и изберете Добави. 

Натиснете ENTER.

5. Изберете категория на данни и натиснете 

ENTER.

6. Изберете желаните данни и натиснете  

ENTER.

7. Натиснете MENU и изберете Върни се на 

наслагване. Натиснете ENTER.

8. Натиснете MENU, изберете 

Конфигурацията е приключена и 

натиснете ENTER.

Наслагване на данни

Използва се за избор на данни за показване на 

страниците Сонар, DSI и Карта.  

Показване

Включва/изключва показването на данни за 

наслагване, което ви позволява да премахнете 

данни с наслагване от екрана, без да изтриете 

текущата конфигурация наслагване на данни.

Настройки

Позволява ви да изберете / персонализирате 

наслагване на данни.

Насложени данни
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Това води до по-добро качество на изобра-

жението, по-добро отделяне на обект и по-

голяма дълбочина на проникване.

Това устройство поддържа  Висок CHIRP, Среден 

CHIRP  и Нисък CHIRP, в зависимост от сондата.  

Можете да използвате CHIRP със сонарни сонди 

Lowrance. 

• 50/200 kHz (Нисък/Висок CHIRP)

• 83/200 kHz (Среден/Висок CHIRP)

За да използвате CHIRP, изберете желаната 

CHIRP честота от меню Честота.

Това устройство поддържа два вида сонар: 

Стандартен и Даунскан ( DSI ).

Функциите описани в този раздел са за 

стандартен сонар. Обърнете се към раздел 

Работа със DSI за информация относно 

функциите на Даунскан ( DSI ) сонар.

CHIRP

CHIRP е (Компресиран високо интензивен 

радарен импулс)  сондата предава модулиран 

импулс на множество честоти в рамките на 

честотната лента на избрания вид сонда.

Работа със Сонар
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Лента на историята

История

Можете да прегледате историята на сонара, като 

натиснете нав. бутон наляво, докато картината 

на екрана започне да се движи в обратна посока. 

Преместете лентата на  историята надясно за 

да подновите нормалната работа на сонара 

или натиснете MENU и изберете Излезте от 

курсорен режим.

Меню Сонар

Натиснете MENU от всяка 

страница на сонар за да 

отворите меню Сонар. 

Меню Сонар
(Разширен режим)

(Опции активни 

при активирано 

наслагване на DSI)
Използва се 

за запис на 

сонар.
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Нова Точка 

Поставя точка в моментната ви позиция или в 

позицията на курсора.  От менюто нова точка 

можете да напишете име, изберете икона или 

въведете координати.

Промени

Използва се за настройване на 

Чувствителност и Цветност. 

Меню нова точка

 Чувствителност

Регулира нивото на детайли, показани на 

дисплея.  Прекалено многото детайли може да 

претрупат дисплея. Ако чувствителността бъде 

намалена много може да не бъдат показани 

желаните обекти. 

 Цветност

Разделя силните от слабите получени 

сонарни сигнали. Това прави лесно за вас 

разграничаването на риба или структура от 

дъното. Силно отразените сигнали ще бъдат 

изобразени в широка ярко жълта зона, докато 

слабите сигнали ще бъдат в червеникаво-син 

цвят. 

 Авто Чувствителност

Запазва чувствителността на ниво, което 

работи добре при повечето условия и намалява 

нуждата от настройка. Авто чувствителността е 

включена по подразбиране.
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Обхват

Можете да настроите обхвата 

за показване на водния стълб 

(от повърхността на водата до 

избраната от вас дълбочина). 

Ако изберете твърде малка дълбочина 

за показване, устройството няма да има 

възможност да следи дъното. 

Ръчен обхват — Горна и Долна граница

Използва се за избор на горна и дол на граница 

на участък от водния стълб. Това ви позволява 

да видите част от водния стълб, който не 

включва повърхността на водата. Разстоянието 

между горната и долната граница трябва да е 

не по малко от 2м. 

Забележка: Можете да направите 

леки (+/-40%) промени на чувствител-

ността, при включена  Авто чувств. 

Трябва да я изключите, ако искате да 

направите по големи корекции. Меню Ръчен 

обхват

 Честота 

Променя честотата на сондата, използвана от 

уреда. 

Това устройство поддържа 

следните честоти: 50 kHz, 83 kHz, 

200 kHz, Нисък CHIRP, Среден 

CHIRP и Висок CHIRP. 

Само честоти поддържани от вашата сонда ще 

се показват в меню Честота.

Забележка:  Когато използвате 

ръчен обхват, може да не получите 

информация за дълбочина или 

стойността да бъде неточна. information.
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Персонален 

Висок

Избира персонализирана 

честотна лента в рамките 

висок или нисък честотни 

диапазони, за да 

помогне за намаляване / 

премахване на смущения 

от други лодки или сонди 

Персонален 

Среден

Скорост на ехо

Управлява скоростта на импулсите, които 

изпраща сондата във водата. 

Промяната на скоростта на вълните може да 

помогне за намаляването на смущенията от 

други сонди. При използване на режими за 

риболов, настройките за скоростта на ехото 

са оптимизирани за избраните условия на 

риболов, така че в повечето случаи не са 

необходими корекции. 

Сонарни честоти

50 kHz

Най добро дълбочинно 

проникване с по ниска 

резолюция

83 kHz

По широк ъгъл на конуса, 

осигурява по голямо 

покритие на дъното

200 kHz

Най висока чувствителност 

и най добро отделяне на 

обекти в плитки води

 Нисък CHIRP

Осигурява най добро 

проникване в дълбочина, 

с по ниска резолюция на 

изображението

 Среден CHIRP

По добро дълбочинно про-

никване от Висок CHIRP, 

с минимална загуба на 

отделяне на обекти

 Висок CHIRP

По добра резолюция в 

плитки води от Среден  

CHIRP
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   Яснота на 

повърхността  

Намалява шума на повър-

хността чрез намаляване 

на чувствителността на 

приемника близо до 

повърхността. 

Разделения на Увеличение и Флашер

Превключва екрана на страницата сонар от цял 

екран на разделен. 

 Цвят

Позволява ви да промените изгледа на екрана с 

помощта на палитри с различен цвят и яркост. 

Опции Сонар

Разделено увеличение Разделен с Флашер

    Филтър шум

Използва прецизна обработка на сигнала, за

наблюдения на шум върху дисплея (помпи,

състояния на водата, запалване на двигателя, и

др. ) и след това филтрира нежеланите сигнали.

Шум на повърх.
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Амплитудно поле

Показва амплитудата на най 

новите отразени сигнали.   

Риба ID 

Показва отраженията на 

рибите като символи вместо 

дъги.  

Забележка: Риба ID не е най точния 

метод за откриване на риби, защото 

някои плуващи обекти могат да 

бъдат разпознати като риби.

Опции на DSI

Можете да направите корекции на настройките 

на наслагване на DSI от страницата Сонар. 

Опциите за DSI са описани по подробно в 

разделa DSI. 

Амплитудно 

поле

Забележка: Опциите за DSI ще бъдат 

активни само когато функцията за 

наслагване на DSI е активирана. 

Забележка: Историята на 

сонара няма да бъде записвана, 

когато сонара е спрян.

  Спри сонар

Спирането на сонара може да се използва за 

предотвратяването на смущения между две 

сонарни у-ва включени едновременно.

Меню опции на DSI
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Настройки на Сонар

Настройки на стандартен и DSI Сонар

Можете да променяте настройките на 

стандартния и DSI сонарни режими  от менюто 

за настройка на Сонар. 

Само промени на настройките на стандартния 

сонар, ще бъдат видими на страницата Сонар. 

Преглед на файлове

Запис на Сонар

Можете да записвате данни от сонара и

запаметите във файл на microSD карта, 

поставена в устройството.

Наслагване на Данни

Позволява ви да изберете

данни, които да бъдат 

показани в горната част на 

страницата. Настройката 

на наслагване на данни е 

описана в раздела Страници.
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Когато използвате ръчен обхват може да не 

получите информация за дълбочина или стой-

ността да бъде неточна. 

Режими на риболов

Режимите на риболов 

подобряват работата на вашето 

устройство, използвайки 

предварително зададени 

пакети от сонарни настройки, предвидени за 

специфичните условия на риболов. За повече 

информация относно режимите на риболов, се 

обърнете към раздел Основни действия. 

    Рестартиране на режима на риболов

Връща настройките на избрания режим към 

фабрични стойности. Това е полезно когато 

искате да нулирате настройките направени 

използвайки  режима за риболов. 
Предупреждение: Ръчен режим 

трябва да се използва само от 

напреднали потребители. 

Ръчен режим

Ограничава способността за следене на дъното, 

така че у-вото ще изпрати сигнали само към 

определения диапазон.  Това позволява на на 

дисплея да продължи нормална работа, когато 

дълбочината е извън зададените параметри.  

Меню настройки сонар

Ограничава 

цифровото 

следене на 

дъното Вкл. /Изкл. 

наслагване 

DSI
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Инсталация

 Отклонение на кила

Всички сонди измерват дълбочината от сондата 

до дъното. Като резултат, данните получени от 

сондата няма да отчитат разстоянието от кила 

до сондата или от сондата до повърхността на 

водата. 

Сонда

A: Отклонение на кила (-1 м)

Меню инсталация

Преди да настроите отклонението на кила, 

измерете разстоянието от сондата до най 

ниската част на кила. Ако например килът е на 

1м под сондата, трябва да бъде въведено 1м 

отклонение.

Калибриране на скорост на водата

Калибрира механичния датчик за скорост с 

данни от GPS. 

Калибриране на температура

Настройва данните от температурния сензор на 

сондата, с данни от друг датчик за температура, 

за да се гарантира точно измерване на 

температурата.  

Рестартирай водна дистанция

Нулира изминатата дистанция. 

Вид сонда

Избира вида сонда свързан към вашето 

устройство. 
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Функциите описани в този раздел са за Down-

scan сонар. Обърнете се към раздел Работа със 

Сонар, за информация относно функциите на 

стандартния и CHIRP сонар.

История 

Можете да прегледате историята на сонара, като 

натиснете нав. бутон на ляво, докато картината 

на екрана започне да се движи в обратна посока 

и лентата на историята се появява в долната 

част на екрана.

Преместете лентата на  историята на дясно за 

да подновите нормалната работа на сонара 

или натиснете MENU и изберете Излезте от 

курсорен режим.

 Меню DSI

Натиснете MENU от страницата DSI за да отво-

рите меню DSI. 

Работа с DSI

Спри Сонар; 

паузира  

сонара

DSI лента на история
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 Контраст

Настройва степента на яркост между светли и 

тъмни области на екрана, правейки по лесно 

разграничаването на обектите от фона.

Промени

Отваря поле за регулиране на 

контраст и дава възможност за 

промяна на контраста.

Нова Точка 

Поставя точка в моментната ви позиция, или в 

позицията на курсора. От менюто нова точка, 

можете да напишете име, изберете икона или 

въведете координати.

Обхват

Можете да настроите обхвата 

за  показване на водния стълб 

(от повърхността на водата до 

избраната от вас дълбочина).

Меню нова точка

Контраст 

40%

Контраст 

60%

Контраст 

80%

Забележка: Настройката 

Автоматично се препоръчва за 

повечето условия на риболов.
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Честота

Променя честотата на сондата, 

използвана от уреда.  800 kHz 

предлага най добра резолюция, докато 455 kHz 

има по голямо покритие в дълбочина.

 Ръчен обхват — Горна и долна граница

Използва се за избор на горна и долна граница 

на участък от водния стълб. Това ви позволява 

да видите част от водния стълб, който не 

включва повърхността на водата. 

Разстоянието между горната и долната граница 

трябва да е минимум 2м.

Забележка: Когато използвате 

ръчен обхват, може да не получите 

информация за дълбочина или 

стойността да бъде неточна. 

Скорост на ехо

Управлява скоростта на вълните които изпраща 

сондата във водата. Промяната на скоростта на 

вълните може да помогне за намаляването на 

смущенията от други сонди.

Oпции Даунскан (DSI) 
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Разделение с увеличение

Активира разделение с увеличение на дисплея.

Яснота на повърхността

Намалява шума на повърхността чрез намаля-

ване на  чувствителността на приемника близо 

до повърхността.

Яснота на 

повърхността 

зададена на Нисък. 

Яснота на 

повърхността 

зададена на Висок.

 Филтър шум

Използва прецизна обработка на сигнала, за 

наблюдения на шум върху дисплея (от помпи, 

състояния на водата, запалване на двигателя и 

др.) и след това филтрира нежеланите сигнали. 
Цвят

Позволява ви да избирате 

цветна палитра, най-подхо-

дяща за вашите условия за 

риболов. 

Палитрата с бял фон работи добре за плаващи 

обекти. Лилав фон е полезна за гледане на 

детайли и установяване на твърдостта на 

дъното.  Сепия е най-добра за гледане на 

детайли по дъното.    
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  Наслагване на данни

Позволява ви да изберете 

данни, които да бъдат пока- 

зани в горната част на 

страницата DSI. 

Настройката на наслагване 

на данни е описана в 

раздела СТРАНИЦИ.  

Настройки

Влизате в меню настройки. Обърнете се към 

раздел “Настройки на сонар” на страница 22.

данни

Запис на Сонар

Можете да записвате данни от сонара и да 

ги запаметите във файл на  microSD карта, 

поставена в устройството.

Преглед на предишно 

запаметени записи.

Спри сонар

Спира предаването на сонара и картината 

на дисплея, което ви позволява да получите 

по добър поглед, върху плуващите цели и 

структурата на дъното.

Забележка: Историята на 

сонара няма да бъде записана, 

когато сонара е спрян.  
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 Нова точка

Създава точка на текущото ви местоположение 

или на мястото на курсора. Когато курсора е на 

екрана точките ще бъдат записани в позицията 

на курсора. Обратно ако курсора не е изведен на 

екрана, точките ще бъдат записани в позицията 

която заемате.

Меню Карта

Натисни бутон MENU от всяка страница с Карта 

за да отвориш меню Карта. 

Меню карта

Работа с Карта



32Работа с карта | HOOK series

Точки, Пътища, Следи

Използва се за създаване и промяна, управление 

и изтриване на  точки, пътища и следи.

Натиснете бутон наляво/надясно, за да 

превключите между точки, пътища и следи.  

Екран Точки

Меню 

точни

 Промени

Позволява ви да редакти-

рате името, иконата 

и координатите на 

избраната точка. 

Меню Точка
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Нова Точка

Създава нова точка в 

позицията на курсора или 

лодката. Можете също 

така да изберете име, 

икона и координати от 

менюто Нова Точка.

Покажи

Показва избраната точка на 

картата.

 Отиди до

Позволява ви да навигирате до точката. 

Изтриване и Изтрий всичко

Изтриване се използва да изтриете избраната 

точка. Изтрий всичко изтрива всички точки.

Сортиране

Избирате как да бъдат подредени 

точките — по име или по близост.  

Екран Пътища

Използва се за създаване, промяна, избор и 

изтриване на пътища.  Използвайте нав. бутона 

за да изберете екран пътища.

Създаване на път

Пътища могат да бъдат създавани чрез 

вмъкване на точки от списъка с точки или 

използвайки курсора за създаване на нови 

точки на картата. Можете също така да 

добавяте точки към пътя, като ги избирате от 

екрана с карта.

Екран Пътища Меню 

пътища
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За да създадете маршрут от списъка 

точки:

1. Натиснете MENU от екрана Пътища. 

2. Изберете Нов... и натиснете ENTER. 

3.  Натиснете бутон на долу, за да 

изберете полето маршрути и 

натиснете ENTER. 

4.  Натиснете MENU, изберете Добави в 

края и натиснете ENTER.  

5.  Маркирайте Точка от списъка и             

натиснете ENTER.

6.  Изберете желаната точка и натис-

нете ENTER два пъти.

7. Повторете точка 6 за да добавите 

още точки.

8.  Когато завършите маршрута, 

натиснете MENU, изберете Спри 

добавянето и натиснете ENTER. 

9. Натиснете MENU, изберете Спри 

променянето и натиснете ENTER. 

10. Изберете Запиши и натиснете                        

 ENTER. 

Поле маршрути

Меню точка от 

пътя

Вмъква точка между същест-

вуващи точки в маршрута

Добавя точка за 

край на маршрута

Стартира 

навигацията до 

избраната точка 

от маршрута
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1.  Изберете желания път от Екран пътища 

и натиснете MENU.

2.   Изберете Начало и натиснете ENTER.

3.  Изберете Напред или На обратно и 

натиснете ENTER. 

Създаване на маршрут с помощта на 

точки от картата:

1.  Повторете стъпките 1-4 от инструкцията за 

Създаване на маршрут от списъка точки.

2. Изберете Точка от картата и натиснете 

ENTER. Страницата Карта ще се покаже. 

3.  Преместете курсора до желаната позиция. 

Натиснете ENTER да зададете точка. 

4.   Повторете Стъпка 3 за да добавите още 

точки от пътя. 

5.  Натиснете MENU и натиснете Спри 

добавянето. Натиснете ENTER.  

6. Натиснете MENU, изберете Спри 

редактирането и натиснете ENTER. 

7.  Изберете Запиши и натиснете ENTER.

 Навигация по път

Маршрута може да се нави-гира 

напред или на обратно.  

Меню пътища
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За да влезете в меню Промени или Нов, избери 

Промени или Нов от меню Пътища и натисни 

ENTER.  

За да приключите с промените в меню Промени 

или Нов, изберете бутона Готов и натиснете 

ENTER. 

Показан

Използва се за показване/скриване на маршрута 

от екрана, за да се предотврати претрупването 

на екрана от създадените маршрути.

Изтриване и Изтрий всичко

Изтриване се използва за изтриване на желан 

път, Изтрий всичко за изтриване на всички 

пътища.  

Менюта промени или нов път

Използва се за редактиране, създаване, име на 

маршрут или за показване/скриване от екрана. 

Показва/скрива 

пътя на Картата

За да създадете/редак-

тирате, използвайте нав. 

бутона за да изберете 

полето маршрути и 

натиснете ENTER.

За да отмените навигация:

1. Натиснете Меню от екрана Карта.

2. Изберете Навигация и натиснете 

ENTER.

3. Изберете Откажи и натиснете EN-

TER.

4. Изберете Да и натиснете ENTER. 
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Екран Следи

Използва се за създаване, промяна, навигиране 

или изтриване на следи. Използвайте нав. 

бутона за да изберете екран Следи.

 Създаване на Следи

При създаване на следи, можете да изберете 

името или цвета на следата от Нова Следа. 

Създаване на следа:

1. Изберете Нов и натиснете ENTER. 

прозореца Нова следа ще се покаже. 

2. Изберете Запиши и натиснете EN-

TER.  

Екран Следи Меню Следи Меню Следи
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Менюта Промени и Нова следа

Позволява ви да променяте/създавате следи. 

Избирате имена, цвят, показване на следа и 

запис. Можете също да създадете маршрут от 

менюто Промени.

Навигация по следа

Следата трябва да бъде записана като път, 

преди навигация. 

За да запишете следа като път:

1.  Маркирайте желаната следа от 

екрана следи и натиснете ENTER. 

Менюто за промяна на следа ще се 

покаже.  

2.  Маркирайте Създайте път и 

натиснете ENTER. Менюто за 

промяна на път ще се покаже. 

3.   Маркирайте Готов и натиснете EN-

TER. 

4. За инструкции за навигация се  

 обърнете към раздел Навигация. 

Показване и Запис

Показване ви позволява да покажете или 

скриете следа от екрана с карта, за да 

предотвратите претрупване на екрана.  

Включва 

изключва 

показва-

нето на 

картата

пуска/

спира

запис

Меню промени
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Командата Запис ви позволява да запишете или 

продължите записването на желаната следа.

Изтрий и Изтрий всичко

Изтрий изтрива избрани следи. Изтрий всичко 

изтрива всички следи. 

Ориентация

Позволява ви избор на ориентация на картата: 

Север нагоре или Курс по земя (КпЗ).

 Наслагване данни

Позволява ви избор на данни (Курс по земя, и 

др.) които да бъдат показани в горния край на 

екрана.

Настройки за наслагване са пояснени в раздел 

Страници.

Настройки

Отваря меню настройки на Карта.

Насложени данни
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Настройки на Карта

Управлява данните на картата показани на 

страницата карта, както и настройките за 

показване като Мрежови линии, точки, пътища 

и следи.

Данни Карта

Избира данни за карта, които ще бъдат 

показани на екрана Карта (Lowrance или 

Navionics регионална карта). Отидете на 

Navionics.com за да видите пълния списък от 

предлаганите карти.

Меню настройка Карта

Управление на КпЗ

Линия простираща се от 

предната част на текущата икона 

за позиция, показваща времето 

и разстоянието  до обектите 

пред вас.

 Мрежови линии

Показва базови стойности 

за ширина и дължина, за да 

можете лесно да придобиете 

представа за вашето 

местоположение по скалата на географската 

ширина и дължина.  
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   Показване на Точки, Пътища и Следи

От менюто настройки Карта можете да 

включите/изключите показване на точки, 

пътища и следи. Изключването ви позволява да 

получите по добър поглед върху картата, ако на 

екрана се получи претрупване на информация 

от точки пътища и следи. 

Точки, Пътища, Следи

Отваря екрана с точки, пътища и следи.

  Настройки на Навигация

 
(Само в Разширен режим)

Управлява функциите Радиус на пристигане и 

Дистанция на отклонение от курса.

Меню настройки на навигация
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 Радиус на пристигане

Задава разстоянието за аларма за пристигане. 

Алармата за пристигане ще се включи 

при  достигане на разстоянието (радиус на 

пристигане) до избраната точка. 

 Дистанция на отклонение от курса

Задава разстоянието за аларма при отклонение 

от курса. Когато разстоянието е надхвърлено, 

алармата за отклонение от курса  ще се включи, 

ако алармата е активирана.

 Ориентири

Избирате начина за калкулиране на 

ориентирите чрез Магнитен Север или 

Истински Север (GPS). Магнитния Север 

трябва да се използва по време на навигация 

с компас или направление; в противен случай 

се използва настройка по подразбиране, 

Истински Север.

 Магнитно отклонение

Избирате начина  за изчисление на магнит-

натното отклонение - Ръчни или Автоматични 

настройки. Магнитното отклонение е ъгълът 

между магнитния север и истинския север. 

Автоматичните настройки изчисляват 

отклонението за вас. 

Внимание: Вие трябва да използвате 

магнитното отклонение, само 

когато имате инфор-мация за 

отклонението от проверен източник. 
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 AIS
Морската автоматична система за идентифи-

кация (AIS) е система за изпращане на данни за

позиция и информация за плавателния съд. Това

позволява на кораби оборудвани с тази система

да получават данни за други кораби оборудвани

с AIS- система. 

Ако системата AIS е свързана, всички данни

открити от системата може да бъдат показани. 

Настройки на AIS

Преди да използвате AIS, вашето устройство

трябва да е настроено на същата скорост, като

на устройството AIS.

За да изберете скорост на предаване:

1. Влезте в меню настройка.

2. Изберете NMEA 0183. 

3.  Влезте в менюто за настройка на  

скорост на NMEA 0183. 

4.  Изберете същата скорост като на 

вашето  AIS устройство.

5. Изберете Запиши.

Забележка: Вашето у-во трябва

да е в Разширен режим за да може да

отворите настройки на NMEA 0183.
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  Символи на Цели

Устройството използва символи за AIS цели

показани по долу:

Символ Описание

Стационарна AIS цел

Движеща се AIS цел с (КпЗ) удължена

линия по курс. Линията за удължаване

винаги показва курса по земя на целта и

се задава на 10мин. по подразбиране.

Изгубена AIS

Цел

Когато не бъде получен

сигнал за целта в

срок, целта ще бъде

определена като

загубена.

Символа на целта ще

показва последната

позиция, преди да бъде

загубена информацията

за него.

 Филтриране на целите

Ако AIS у-во е включено към вашата система ,

по подразбиране всички цели се показват на

екрана.

Можете да скриете всички цели или да ги

филтрирате на базата на разстояние и скорост

на плавателния съд.

Забележка: Ако получите данни

за направление от кораб с (AIS) ,

ориентацията на иконата на кораба

показва неговото направление. Ако

не са получени данни за направление,

ориентацията на иконата показва

неговия курс по земя (КпЗ).  
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Преглед на информацията за AIS

цел
Ако поставите курсора върху AIS икона, ще

се покаже MMSI номера или името (ако е 

налично).

Можете да видите подробна информация за 

обекта, като изберете икона и натиснете

ENTER. Прозореца с AISданни за кораба ще се 

покаже. 
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Меню Настройки

Отваря меню настройки и инсталация на вашето 

устройство.

 Система

Регулира настройките на устройството, като 

Език, Звук и разширен режим.

Активира 

Разширен 

режим

Показва 

информация за 

софтуера

Системно меню

Настройки

Меню 

Настройки

(Само Разширен режим)

(Само Разширен

 режим)
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Задаване на език

Избира езика, на който да 

работи устройството. 

 Звук

Настройка на силата на звука и включване/

изключване на звука.

 Часовник 

Използва се за настройка на 

местно време и формат на 

дата и час. 

 GPS 

Показва метоположе-

нието на сателитите и 

качеството на сигнала на 

прихванатите сателити.

  Калкулатор на пътуването

Записва времето за 

пътуване, скоростта и 

разстоянието, когато 

се движите по бързо от 

избрания праг. 

Разширен режим

Активира функции и настройки за напреднали.

Фабрични настройки

Възстановява настройките в първоначалните 

фабрични настройки. 

  Преглед на Файлове

Позволява преглед на файловете записани на 

картата с памет.
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 Записване на снимки на екрана

Можете да запаметите снимка на екрана във 

вашата карта с памет, като натиснете и пуснете 

бутон Захранване и след това бутон(+). 

Можете да преглеждате файловете на компютър 

или на друго устройство, което поддържа 

SDкарта. 

За устройството

Показва информация за софтуерната версия. 

Преди да започнете обновяване на софтуера, 

първо проверете актуaлната версия в менюто 

“За устройството”. 

Lowrance периодично обновява софтуера 

за устройствата, за да добавя функции и да 

подобри работата с тях. За да видите последните 

обновления отидете на www.lowrance.com.

Забележка: Не можете да запи-

свате снимки на екрана на Navionics 

картографски карти.

Аларми 

Активира аларми и избор на праг на алармиране. 

Алармите Пристигане, Отклонение от курс и 

Котва са активни само в разширен режим.

Меню 

Аларми

Звуков сигнал когато 

символ на риба се 

покаже на екрана
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 NMEA 0183 Изход

(Изисква /NMEA кабел 000-0127-49)

Можете да изберете  NMEA 0183 съобщения, 

които устройството ще използва, при свързване 

към VHF радио или друго NMEA 0183 устройство. 

 

Можете също така да променяте скоростта на

трансфера, но настройката по подразбиране

работи най добре при повечето условия. 

Симулатор

Симулира GPS и Сонарна дейност. Симулацията

може да бъде персонализирана в менюто с

опции за симулатора.

Аларми

 Присти-

гане

Звучи аларма когато сте в избрания 

радиус. (Само Разширен режим)

 Откл. от 

курс

Звучи аларма когато надвишите 

избраното разстояние за отклонение от 

курса. (Само Разширен режим)

 Котва
Звучи аларма когато лодката се придвижи 

над избраното разстояние .(Само 

Разширен режим)

 Плитък
Звучи аларма когато лодката навлиза в 

дълбочина под избрания праг.

 Риба
Звуков сигнал когато символ на риба се 

покаже на екрана.

Мерни единици

Позволява ви да изберете мерните единици с 

които да работи устройството. Опциите 

варират в зависимост от това дали сте в 

основен или разширен режим.

Разширен режимОсновен режим
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HOOK -4

Основни

Размери
6.6” H (168 мм) x 3.8” W (96 мм);

7.5” H (189 мм) със стойката

Дисплей
(7” диаг.) 16-bit цвят, цветен TFT 

Дисплей

Водоустойчивост

Стандарт
IPX7

Осветление LED (11 нива)

Свързване
NMEA 0183 Вход/Изход 

(опционално)

Декларация за 

съответствие

Директива CE RTTE 1999/5/EC Част 

15.103 FCC 

Мощност

Мощност на 

излъчване

500W RMS 

Захранване 12V

Волтаж 10 до 17V

Консумация Нормална: 1.1A

Тип Предпазител 3-А Автомобилен

Сонар

Максимална

Дълбочина

300ft (91 m) 455/800Khz

1000ft (305 m) 83/200kHz

2500ft (762 m) 50/200kHz

Макс.скорост 70mph 

Поддържани 

честоти

HDI 50/200kHz (Нисък/ВисокCHIRP)

HDI 83/200kHz (Среден/ВисокCHIRP)

83/200kHz (Среден/Висок CHIRP)

Кабел на Сонда 20ft (6m)

GPS

Слот за карта microSD и microSDHC

GPS Антена 16 паралелни канала (вградена)

Съвместима

картография

Lake Insight® и Nautic Insight® PRO,

Navionics® +, C-MAP MAX-N, Fishing

Hot Spots® PRO, & Insight Genesis.

За повече информация относно 

поддържани карти посетете

www.lowrance.com

Точки, Пътища и 

Следи

До 3000 точки, 100 пътя и 100 

проследими следи
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HOOK-5

Основни

Размери
5.4” H (136 мм) x 6.9” W (174 мм);

5.9” H (151 мм) със стойката

Дисплей
(5” диаг.) 16-bit цвят VGA Solar MAX™ 

Plus TFT

Водоустойчивост

Стандарт
IPX7

Осветление LED (11 нива)

Свързване
NMEA 0183 Вход/Изход 

(опционално)

Декларация за 

съответствие

Директива CE RTTE 1999/5/EC Част 

15.103 FCC 

Мощност

Мощност на 

излъчване

500W RMS 

Захранване 12V

Волтаж 10 до 17V

Консумация Нормална: 1.1A 

Тип Предпазител 3-А Автомобилен

Сонар

Максимална

Дълбочина

300ft (91 m) 455/800Khz

1000ft (305 m) 83/200kHz

2500ft (762 m) 50/200kHz

Макс.скорост 70mph 

Поддържани 

честоти

HDI 50/200kHz (Нисък/ВисокCHIRP)

HDI 83/200kHz (Среден/ВисокCHIRP)

83/200kHz (Среден/Висок CHIRP)

Кабел на Сонда 20ft (6m)

GPS

Слот за карта microSD и microSDHC

GPS Антена 16 паралелни канала (вградена)

Съвместима

картография

Lake Insight® и Nautic Insight® PRO,

Navionics® +, C-MAP MAX-N, Fishing

Hot Spots® PRO, & Insight Genesis.

За повече информация относно 

поддържани карти посетете

www.lowrance.com

Точки, Пътища и 

Следи

До 3000 точки, 100 пътя и 100 

проследими следи
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HOOK-7

Основни

Размери
5.3” H (234мм) x 9.2” W (136мм); 

5.9”H (151мм)  със стойката

Дисплей
(7” диаг.) 16-bit цвят VGA Solar MAX™ 

800x480 цветен TFT

Водоустойчивост

Стандарт
IPX7

Осветление LED (11 нива)

Свързване
NMEA 0183 Вход/Изход 

(опционално)

Декларация за 

съответствие

Директива CE RTTE 1999/5/EC Част 

15.103 FCC 

Мощност

Мощност на 

излъчване

500W RMS 

Захранване 12V

Волтаж 10 до 17V

Консумация Нормална: 1.1A

Тип Предпазител 3-А Автомобилен

Сонар

Максимална

Дълбочина

300ft (91 m) 455/800Khz

1000ft (305 m) 83/200kHz

2500ft (762 m) 50/200kHz

Макс.скорост 70mph 

Поддържани 

честоти

HDI 50/200kHz (Нисък/ВисокCHIRP)

HDI 83/200kHz (Среден/ВисокCHIRP)

83/200kHz (Среден/Висок CHIRP)

Кабел на Сонда 20ft (6m)

GPS

Слот за карта microSD и microSDHC

GPS Антена 16 паралелни канала (вградена)

Съвместима

картография

Lake Insight® и Nautic Insight® PRO,

Navionics® +, C-MAP MAX-N, Fishing

Hot Spots® PRO, & Insight Genesis.

За повече информация относно 

поддържани карти посетете

www.lowrance.com

Точки, Пътища и 

Следи

До 3000 точки, 100 пътя и 100 

проследими следи
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HOOK-9

Основни

Размери

6.16” H (157 мм) x 11.06” W (281 

мм);

6.2” H (156.5 мм)  със стойката

Дисплей
(9” диаг.) 16-bit цвят VGA Solar MAX™ 

Plus цветен TFT

Водоустойчивост

Стандарт
IPX7

Осветление LED (11 нива)

Свързване
NMEA 0183 Вход/Изход 

(опционално)

Декларация за 

съответствие

Директива CE RTTE 1999/5/EC Част 

15.103 FCC 

Мощност

Мощност на 

излъчване

500W RMS 

Захранване 12V

Волтаж 10 до 17V

Консумация Нормална: 1.1A

Тип Предпазител 3-А Автомобилен

Сонар

Максимална

Дълбочина

300ft (91 m) 455/800Khz

1000ft (305 m) 83/200kHz

2500ft (762 m) 50/200kHz

Макс.скорост 70mph 

Поддържани 

честоти

HDI 50/200kHz (Нисък/ВисокCHIRP)

HDI 83/200kHz (Среден/ВисокCHIRP)

83/200kHz (Среден/Висок CHIRP)

Кабел на Сонда 20ft (6m)

GPS

Слот за карта microSD и microSDHC

GPS Антена 16 паралелни канала (вградена)

Съвместима

картография

Lake Insight® и Nautic Insight® PRO,

Navionics® +, C-MAP MAX-N, Fishing

Hot Spots® PRO, & Insight Genesis.

За повече информация относно 

поддържани карти посетете

www.lowrance.com

Точки, Пътища и 

Следи

До 3000 точки, 100 пътя и 100 

проследими следи
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