Съдържание
Въведение ...................................... 3

Режими на риболов ............................... 7

Бутони за управление............................ 3

Курсор ..................................................... 8

Основни действия ........................ 4

Разширен режим ................................... 8

Съветник за настройка .......................... 4

Режим готовност .................................... 8

Страници ................................................ 4

Фабрични настройки .............................. 8

Избиране на страници ........................... 4

Страници ......................................... 9

Менюта на страница .............................. 4

Страница Сонар..................................... 9

Достъп до меню Настройки .................. 5

Страница DSI ........................................ 9

Достъп до опциите на менюто .............. 5

Комбинирани страници ....................... 10

Работа с менюта .................................... 6

Наслагване на данни ........................... 10

Диалогови прозорци .............................. 6

1

Съдържание | Elite-4x HDI

Работа с DSI .................................. 12

Опции на DSI ........................................ 22

История ................................................ 12

Настройки на Сонар ............................ 23

Скорост на ехо ....................................... 14

Настройки...................................... 26

Даунскан DSI опции ............................. 15

Системни .............................................. 26

Работа със Сонар ........................ 17

За устройството ................................... 27

История................................................. 17

Аларми ................................................. 27

Чувствителност .................................... 18

Характеристики ............................ 29

Цветност ............................................... 18
Обхват................................................... 19
Честота ................................................ 20
Скорост на ехо ....................................... 20

Риба ID ................................................. 21

Съдържание | Elite-4x HDI

2

Въведение
Първи стъпки
Бутони за управление

Вкл./Изкл.
на у-вото

Осветление/Захранване:настройва
нивата на осветление, Вкл./Изкл. у-вото

Настройка
на осветлението на
екрана

Навигационен бутон: управлява
курсора и избраните елементи от менюто
Страници: избор на страница за
показване

За да вкл./изкл. устройството,
натиснете и задръжте бутона
Захранване за 3 секунди.
Това у-во има 11 нива на
осветеност. Натиснете бутона
Осветление/Захранване, за да
превключите нивата на осветеност.

Спиране на Изберете Спри звука от Системното
звука
меню и натиснете ENTER.

Меню: отваря настройки, контекст и
менюта на страници

Стандартен сонар и даунскан

Въвеждане: завършва операции в
менюто

Това устройство поддържа два вида сонар:
Стандартен и Даунскан (DSI).

Бутони -/+: използват се за
приближаване и отдалечаване

За повече информация, относно функции и
настройки на Стандартния сонар, се обърнете
към раздела Работа със Сонар.
Функциите и настройките на DSI са описани в
раздел Работа с Даунскан (DSI).
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Основни действия
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.

Избиране на страница

Страници

Страниците DSI и Сонар съдържат менюта,
които могат да бъдат достъпни само когато тези
страници са отворени.

За да изберете страница, изберете желаната
страница чрез навигационния бутон и
натиснете ENTER.

Менюта на страници
Това устройство разполага с четири страници:
DSI, Сонар, Сонар/DSI (вертикално) и Сонар/DSI
(хоризонтално).

Избор на страници
Основни действия | Elite-4x HDI

Страница DSI
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DSI меню

Достъп до меню настройки

Страница Сонар

Меню Сонар

Достъп до опциите на менюто

Комбинирани страници

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.

Страница с два
панела

Хоризонтални
панели

Натиснете бутон СТРАНИЦИ два пъти, за да
смените активния панел. Менюто на страницата,
на избрания панел ще се покаже, когато
натиснете бутон MENU.
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Работа с менютата

Забележка: Натиснете бутон
MENU, за да излезете от меню.

Използват се няколко вида менюта за
корекции на опции и настройки, включително:
плъзгачите, вкл./изкл. на функции и падащи
менюта.

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.

Плъзгачи
Изберете полето и с помощта на
нав. бутона наляво (намалявате) или надясно
(увеличавате).
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.
Основни действия | Elite-4x HDI
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Режими на риболов

Опции на режимите 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.
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Обща
употреба

до 300м

Крайбрежия

Плитка вода

до 20м

Плитки и обрасли
дъна

Сладка
вода

до 120м

Вътрешни водоеми/
Крайбрежия

Дълбока
вода

300м или повече

Открито море

Бавно
влачене

до 120м

Вътрешни водоеми/
Крайбрежия

Бързо
влачене

до 120м

Вътрешни водоеми/
Крайбрежия

Чиста вода

до 120м

Вътрешни водоеми/
Крайбрежия

Леко солена
вода

до 120м

Сладка и Солена
(смесени)

Лед

до 120м

Риболов на лед
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Курсор

Режим в готовност

Навигационния бутон движи курсора по
екрана, давайки ви възможност да преглеждате
историята на сонара.

Намалява консумацията на енергия, чрез
включване и изключване на сонара и на дисплея.
1.

Натиснете бутона
Осветление/Захранване,

Разширен режим

за да отворите прозореца
за осветление.

Активира разширени функции и настройки.
Следните функции са активирани,
разширения режим е активиран:

2. Изберете В готовност и натиснете
ENTER.

когато

•

Опции на NMEA 0183 изход

•

Единици (Активира опции дълбочина
и температура )

3. За да продължите работа с устройството,
натиснете произволен бутон.
Забележка: Оставянето на уреда
в режим готовност, когато не се
използва, води до изтощаване на
вашата батерия.

Възстановяване на
фабрични настройки
Възстановява фабричните опции и настройки
на уреда.
Основни действия | Elite-4x HDI
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Страници
Малки Риби
Рибни дъги

Шум на
повърхността

Шум на
повърхността

Сканирани
обекти

Цвят на
дъното

Обхват

Страница DSI
Страница Сонар

Показва подводните обекти и придвижва
информацията от дясно наляво. Можете
да насложите DSI изображението върху
стандартния сонар, като изберете Наслагване
DSI от настройките в меню Сонар.

Обхват

Показва подводните обекти и придвижва
информацията от дясно наляво на вашия екран.
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Комбинирани страници

Наслагване на данни

Това устройство разполага с две, предварително конфигурирани, комбинирани страници.

Използва се за избор на данни за показване на
страниците Сонар и DSI.
Насложени
данни

Сонар/DSI
хоризонтално

Сонар/DSI

Забележка: Натиснете бутон
СТРАНИЦИ два пъти, за да превключите активния панел. Активния
панел ще е ограден с оранжева рамка.
Персонализиране
страници

на

Включва/изключва показва-нето на данни за
наслагване, което ви позволява да премахнете
насложени данни от екрана, без да изтриете
текущата конфигурация за наслагване на данни.

комбинирани

Можете
да
настроите
начина, по който страниците
да бъдат разположени на
екрана: вертикално или хоризонтално.
Страници | Elite-4x HDI

Показване

Настройки
Позволява ви да изберете/персонализирате
наслагване на данни.
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9. Натиснете MENU, изберете
Конфигурацията е приключена и
натиснете ENTER.
Персонализиране
За д
да
а добавите д
данни:
ни:
ни
1. От страниците Сонар и DSI натиснете
MENU.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изберете Наслагване данни и
натиснете ENTER.
Изберете Настройки и натиснете
ENTER.
Натиснете MENU и изберете Добави.
Натиснете ENTER.
Избетере категория на данни и
натиснете ENTER.
Изберете желаните данни и натиснете
ENTER.
Повторете стъпки 5 и 6, за да
добавите други данни.
Натиснете MENU и изберете Върни се
на наслагване. Натиснете ENTER.

Можете
да
изберете
източник на данни, да
добавяте или премахвате
информация,
да
регулирате размера и
позицията на данните.

1. Натиснете MENU и изберете
Наслагване данни.
2. Изберете Настройки и натиснете
ENTER..
3. Изберете желаните данни и натиснете
MENU.
4. Изберете желаната категория, за да
направите корекции.
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Работа с DSI
Това устройство поддържа два вида сонар:
Стандартен и Даунскан (DSI).
Функциите описани в този раздел са за Downscan
сонар. Обърнете се към раздел Работа със
Сонар, за информация относно функциите на
Стандартния сонар.

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 отворите меню DSI.

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
DSI лента на история

Работа с DSI | Elite-4x HDI

Спира Сонар;
паузира
сонара
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Промени

Авто контраст

Отваря поле за регулиране на
контраст и дава възможност за
промяна на контраста.
Контраст

Автоматично задава настройките за контраст до
ниво, което работи най-добре при настоящите
условия на водата.
Забележка: Можете да направите
леки промени на чувствителността,
при включена Авто чувств. Трябва да я
изключите , ако искате да направите
по големи корекции .

Настройва степента на яркост между светли и
тъмни области на екрана, правейки по лесно
разграничаването на обектите от фона.

Обхват

Контраст
40%

Контраст
60%

Контраст
80%

Можете да настроите обхвата
за показване на водния стълб
(от повърхността на водата до
избраната от вас дълбочина)

DSI сонара не разполага с настройка на
чувствителност, както при стандартния сонар.
Функцията Контраст играе роля на настройка на
чувствителността при DSI сонара.
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Ръчен обхват — Горна и Долна граница

Честота

Използва се за избор на горната граница и долната граница на участък от водния стълб. Това
ви позволява да видите част от водния стълб,
който не включва повърхността на водата.

Променя честотата на сондата,
използвана от уреда.
800 kHz
предлага най добра резолюция, докато 455 kHz
има по голямо покритие в дълбочина.
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.

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.

Работа с DSI | Elite-4x HDI
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Даунскан (DSI) опции

Яснота на повърх.
зададена на Нисък

DSI опции

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.
Яснота на повърхността
Намалява шума на повърхността чрез
намаляване на чувствителността на приемника
близо до повърхността.

Яснота на повърх.
зададена на Висок.

Разделение с увеличение
Активира разделение с увеличение на дисплея.
Можете да изберете 2X или 4X ниво. Натиснете
бутон +/-, за да увеличите/намалите.
Цвят
Позволява ви да избирате цветна
палитра,
най-подходяща
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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Спри сонар

Наслагване на данни

Спира предаването на сонара и картината
на дисплея, което ви позволява да получите
по добър поглед, върху плуващите цели и
структурата на дъното.

Позволява ви да изберете
данни, които да бъдат
показани в горната част на
страницата DSI.
Налсожени

Забележка: Историята на сонара,
няма да бъде записана, когато сонара
е спрян.

Настройката на Наслагване Данни
на данни е описана в раздела
СТРАНИЦИ.
Настройки
Отваря меню Настройки.
Обърнете се към “Настройки
на Сонар” на страница 27.

Работа с DSI | Elite-4x HDI
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Работа със Сонар

Лента на историята

Това устройство поддържа два вида сонар:
Стандартен и Даунскан ( DSI ).

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.

Функциите описани в този раздел са за
Стандартен сонар. Обърнете се към раздел
Работа със DSI, за информация относно
функциите на Даунскан сонар.

Меню Сонар
Натиснете MENU от
всяка страница на сонар,
за да отворите меню
Сонар.
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Показва се при при активирано
DSI наслагване

Промени
Използва се за настройване на
Чувствителност и Цветност. Контраст
и опциите за Наслагване, ще бъдат
активни само при при активирано DSI
наслагване.
Чувствителност

Меню Сонар
(Разширен режим)

Регулира нивото на детайли, показани
на дисплея. Прекалено многото детайли
може да претрупат дисплея. Съответно 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.

Работа със Сонар | Elite-4x HDI
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Авто Чувствителност

Ръчен обхват — Горна и Долна граница

Запазва чувствителността на ниво, което
работи добре при повечето условия и намалява
нуждата от настройка. Авто Чувствителността е
включена по подразбиране.

Използва се за избор на горната и долната
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 промени на чувствителността
(+/-40%), при включена Авто чувств.
Трябва да я изключите, ако искате да
направите по-големи корекции.

Меню Ръчен
обхват

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.

Забележка:
Когато използвате
ръчен обхват, може да не получите
информация за дълбочина или
стойността да бъде неточна.
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Честота

Опции Сонар

Променя честотата на сондата, използвана от
уреда. Това устройство поддържа следните
честоти: 50kHz, 83kHz и 200kHz.
200 kHz има най-висока чувствителност и найдобро отделяне на обекти в плитки води. 83
kHz По-широк ъгъл на конуса осигурява поголямо покритие на дъното. 50 kHz Най-добро
дълбочинно проникване с по-ниска резолюция.

Скорост на ехо
Управлява скоростта на импулсите, които
изпраща сондата във водата. Промяната на
скоростта на импулсите може да помогне за
намаляването на смущенията от други сонди. При
използване на режими за риболов, настройките
за скоростта на импулсите са оптимизирани
за избраните условия на риболов, така че в
повечето случаи не са необходими корекции.
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Филтър шум
Използва прецизна обработка на сигнала, за да
наблюдава шума (от помпи, състояния на
водата, запалване на двигателя, и др.), и след
това филтрира нежеланите сигнали.
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Яснота на повърхността

Амплитудно поле

Намалява шума на повърхността чрез намаляване
на чувствителността на
приемника, близо до
повърхността.

Показва амплитудата на най
новите отразени сигнали.
Риба ID
Шум на повърх.

Разделения на Увеличение и Флашер
Превключва екрана на страницата сонар от цял
екран на разделен.

Разделено увеличение

Амплитудно
поле

Показва отраженията на рибите като символи,
вместо дъги.
Риба ID не е най точния
метод за откриване на риби,
защото някои плуващи
обекти могат да бъдат
разпознати като риби.

Разделен Флашер

Цвят
Позволява ви да промените изгледа на екрана
с помощта на палитри с различен цвят и яркост.
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Опции на DSI

Спри Сонар

Можете да направите корекции на настройките
на наслагване на DSI от страницата Сонар.
Опциите за DSI са описани по подробно в
разделa DSI.

Спира сонара, което ви позволява да получите
по добър изглед върху плуващите обекти.
Спирането на сонара също може да се използва
за предотвратяването на смущения между две
сонарни у-ва включени едновременно.
Забележка: Историята на сонара
няма да бъде записвана, когато
сонара е спрян.

Меню опции на DSI

Наслагване на Данни

Забележка: Менюто с опциите за
DSI ще бъдат активни само когато
функцията за наслагване на DSI е
активирана.
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Позволява ви да изберете
данни, които да бъдат показани
в горната част на страницата.
Настройката на наслагване
на данни е описана в раздела
Страници.

22

Насложени
данни

Настройки на Сонар

Ограничава
цифровото
следене на
дъното

Вкл./Изкл.
наслагване
DSI

Меню настройки 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.

Ръчен режим
Ограничава способността за следене на дъното,
така че у-вото ще изпрати сигнали само към
определения диапазон. Това позволява на
дисплея да продължи нормална работа, когато
дълбочината е извън зададените параметри.
Предупреждение: Ръчен режим
трябва да се използва само от
напреднали потребители.
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Когато използвате ръчен обхват, може да не
получите информация за дълбочина или стойността да бъде неточна.

Режим 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.

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
Меню
повърхността на водата.
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.

Рестарт на режима на риболов
Нулира настройките на избрания режим към
фабрични стойности. Това е полезно когато
искате да нулирате настройките направени
използвайки режима за риболов.
Сонда

Работа със Сонар | Elite-4x HDI

24

Кил
Отклонение на кила (-1 м)

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.
Вид сонда
Избира вида сонда свързан към вашето
устройство. Трябва да изберете правилната
сонда, за да получите най добро работа на
сондата, свързана към вашия сонар.
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Настройки

Системни

Меню Настройки

Регулира настройките на устройството, като
Език, Звук и разширен режим.

Отваря меню настройки и инсталация на вашето
устройство.

Активира
Разширен
режим

Ниво на
звука
Системно меню

Меню
Настройки
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Показва
информация за
софтуера

(Само
Разширен
режим)
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Възстановява
настройките в
първоначалните
фабрични настройки.

Задаване на Език

За устройството

Избира езика, на който да работи
устройството.

Показва информация за софтуерната версия.

Звук
Настройка на силата на звука и включване/
изключване на звука.

Аларми
Разширен режим

Активира аларми и избор на праг на алармиране.

Активира функции и настройки за напреднали.
Фабрични настройки
Звуков сигнал когато
символ на риба се
покаже на екрана

Възстановява настройките в първоначалните
фабрични настройки.

Меню
Аларми
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Симулатор

Аларми
Плитък

Звучи аларма когато лодката навлиза в
дълбочина под избрания праг.

Риба

Звуков сигнал когато символ на риба се
покаже на екрана.

Симулира Сонарна дейност. Симулацията
може да бъде персонализирана в менюто с
опции за симулатора.

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.

Основен режим
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Разширен режим
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