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Двугодишна ограничена гаранция от MotorGuide
ПАЗЕТЕ ОРИГИНАЛНАТА КВИТАНЦИЯ ОТ ПОКУПКАТА ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
СОБСТВЕНОСТ.
1. За клиенти, използващи изделието с развлекателни цели – компонентите на Pinpoint GPS са

гарантирани на купувачи на дребно и следващи клиенти, използващи изделието за
развлекателни цели, че по тях няма дефекти в материала или изработката в продължение на
период от две години след датата на закупуване.

2. За да получи гаранционно обслужване, купувачът трябва да достави или да върне изделието (с
предплатени пощенски разходи и застраховано) до всеки един упълномощен сервизен дилър на
MotorGuide. НЕ ВРЪЩАЙТЕ ИЗДЕЛИЕТО НА МЯСТОТО, ОТКЪДЕТО СТЕ ГО ЗАКУПИЛИ, освен
ако не е упълномощен сервизен център. Изделията, върнати по пощата, трябва да бъдат
внимателно опаковани и да включват бележка, която описва естеството на проблема и/или
исканата услуга, адрес на клиента и телефонен номер. При връщането на изделието са
необходими копие от квитанцията, документа за прехвърляне на собственост, потвърждение за
регистрация или друго доказателство за покупката поради гаранционни съображения.
Гаранционните рекламации няма да бъдат приемани без представяне на квитанция за
закупуване на извънбордовия двигател за тролинг, друго потвърждение за регистрация или
документ за прехвърляне на собственост на комплекта за лодка.

3. MotorGuide, по свое собствено усмотрение ще ремонтира или подмени изделия, обхванати
съгласно условията на тази гаранция. Нито MotorGuide, нито сервизните дилъри на MotorGuide
носят отговорност за щети на изделия на MotorGuide поради ремонтни дейности, извършени от
лица, различни от упълномощения от MotorGuide сервизен дилър. Нито MotorGuide, нито
Attwood носят отговорност за неизправност или повреда, причинени от неправилен монтаж,
настройка, подготовка или предишни сервизни или ремонтни грешки.

4. За търговска употреба и правителствени нужди – компонентите на Pinpoint GPS са гарантирани
при първоначалния търговец на дребно, че по тях няма дефекти в материала или изработката в
продължение на една (1) година. Под търговска употреба се разбира всякаква употреба,
отнасяща се до работата или използването на изделието, или всяка употреба на изделието,
която създава приход, за някоя част от гаранционния период, дори и ако изделието се използва
само в определени случаи за такива цели – като лодки под наем, ръководства, риболовни
лагери или подобни дейности. Гаранцията не може да се прехвърля на следващия купувач.
Планът Mercury Product Protection не е достъпен за търговска употреба или правителствени
нужди.

5. Гаранционното покритие се предлага за клиенти, закупили изделието от упълномощен дилър
или търговец на дребно, който е упълномощен от MotorGuide да разпространява изделието в
страната, в която се е извършила покупката, и последващи собственици на изделието по време
на периода на ограничената гаранция. Покритието и продължителността на гаранцията варират
в зависимост от страната, в която пребивава собственика. Ограничената гаранция започва на
датата, на която изделието е продадено за пръв път на купувач или от датата, на която
изделието е пуснато в експлоатация за първи път, което от двете се случи първо. Ремонтът или
подмяната на части, или извършването на сервизно обслужване по тази гаранция, не удължава
срока на гаранцията извън нейната първоначална дата на изтичане. Промоционалните
гаранции не са включени в тази декларация и покритието може да варира в зависимост от
промоцията. Изделие, което е продадено или пуснато в експлоатация преди повече от шест
години от датата на производство, се изключва от гаранционното покритие.

6. Запазваме си правото да подобряваме дизайна на двигателя за тролинг или аксесоарите, без
да поемаме задължение да променяме двигател за тролинг или аксесоари, произведени по-
рано.

7. Тази гаранция не се отнася за: 1) изваждане, пускане и съхранение, такси за транспортиране
и/или време на пътуване, телефон или такси за наем от всякакъв вид, неудобство или загуба на
време или приходи, или други последващи щети 2) подмяна на части или материали от лодката,
предвидени по конструкция на лодката за достъп до изделието; или 3) изключване и включване
на кабелите за двигатели за тролинг.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
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8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО: Гаранционното покритие може да бъде прекратено за
изделие, сменило собственика си, или закупено на аукцион от спасителна акция, от ликвидатор,
застрахователна фирма, оторизирани доставчици или производители на морски лодки, или
юридически лица от трети страни.

9. ВСИЧКИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ,
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ГОДНОСТ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ,
ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО СРОКА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.
НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА
ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА
СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ
ЗАКОНОВИ ПРАВА, КАТО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, КОИТО СА
РАЗЛИЧНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЩАТИ.

За ваша информация:
Номер на модела _______________________________

Сериен номер _______________________________

Прехвърляне на гаранция за САЩ и Канада
Ограничената гаранция може да се прехвърля на следващ купувач, но само за остатъка от
неизползваната част от ограничената гаранция. Това не важи за изделия, използвани за търговски или
правителствени приложения.
За да прехвърлите гаранцията на следващ купувач, изпратете по пощата или с факс копие от касовата
бележка или договора за покупко-продажба, името на новия собственик, адреса и серийния номер на
двигателя, до отдела за гаранционна регистрация на Mercury Marine. В Съединените щати и Канада,
изпратете по пощата на адрес:
Mercury Marine
Attn: Отдела за гаранционна регистрация
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Факс +1 920 907 6663
При обработката на прехвърлянето на гаранцията, Mercury Marine ще запише информацията за новия
собственик.
За тази услуга няма такса.

ИЗВЪН СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА
За изделията, закупени извън Съединените щати и Канада, свържете се с дистрибутора във вашата
страна или с най-близкия до вас сервизен център на Mercury Marine.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
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Инсталиране на модулите на Pinpoint GPS

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди работа около компоненти на електрическата система, разкачете кабелите на акумулатора, за
да предотвратите нараняване или повреда на електрическата система, поради случайно късо
съединение.

1. Като започнете от отрицателния (-) проводник, разкачете кабелите на акумулатора на двигателя
за тролинг или изключете двигателя за тролинг от захранващата букса на лодката.

2. Отстранете петте винта от долната част на главата на двигателя за тролинг. Отстранете капака
от главата на двигателя за тролинг.

52749

Разположение на винтовете – под главата на двигателя за тролинг.

3. Отстранете уплътнителния пръстен на кабела от главата на двигателя за тролинг.

a - Монтажни отвори на GPS
модула

b - Уплътнителен пръстен на
кабели

4. Поставете горния GPS модул в главата на двигателя за тролинг, както е показано, като GPS
кабелът излиза от модула от долната страна. Закрепете GPS модула към главата на двигателя
за тролинг с двата монтажни винта. Натиснете захранващите кабели към едната страна за
лесен монтаж на GPS кабела. Прокарайте GPS кабела извън главата на двигателя за тролинг
през отвора в уплътнителния пръстен на кабела, както е показано.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уплътнителният пръстен на кабела е излят, за да можете да прокарате GPS кабела под
него.

aa

b

54435

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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ВАЖНО: Не презатягайте монтажните винтове и не използвайте електрически инструменти за
затягане на винтовете.

a - Горен GPS модул
b - Монтажни винтове (2)
c - Неправилно прокарване

на GPS кабела – не
монтирайте кабела тук.

d - Уплътнителен пръстен
на кабели

e - Неизползван отвор за
сонарен кабел

f - GPS кабел

5. Поставете капака върху главата на двигателя за тролинг. Уверете се, че уплътнителният
пръстен на кабела е поставен в главата на двигателя за тролинг и кабелите не са прищипани.
Монтирайте петте винта, които закрепват капака към главата на двигателя за тролинг.

ВАЖНО: Не презатягайте монтажните винтове и не използвайте електрически инструменти за
затягане на винтовете.

53468

a

b

b

d

d

f

e

f

c

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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6. Разширете колоната на двигателя за тролинг, така че навитият захранващ кабел да е възможно
най-дълъг. Като започнете от главата на двигателя за тролинг, увийте навития GPS кабел около
всяка намотка на захранващия кабел, докато достигнете до долната стойка. Така ще
разположите навития GPS кабел вътре в намотките на захранващия кабел.

54436

7. Махнете винтовете на страничния панел от всяка страна на двигателя за тролинг. Внимателно
издърпайте страничните панели от стойката за монтаж, като внимавате да не повредите
центриращите езичета, и отстранете страничните панели от двете страни на двигателя за
тролинг.

a - Винтове на страничния панел
b - Центриращо езиче

a ab
54454

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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8. Отстранете панела на светлинния индикатор за състояние от двигателя за тролинг, като го
повдигнете, след това го завъртете, за да изчистите лоста за освобождаване на крака. Не
разкачайте панела на светлинния индикатор за състояние от двигателя за тролинг.

54527

9. Монтирайте долния GPS модул в празния отвор в основата на двигателя за тролинг в следния
ред:

Поставете долния GPS модул внимателно в празния отвор. Прокарайте NMEA кабела
през отворите, както е показано, като конекторът излиза от основата на двигателя за
тролинг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако NMEA кабелът няма да бъде използван, той може да бъде навит и оставен вътре в
основата на двигателя за тролинг.

Отстранете капачката от женския GPS конектор.

Прекарайте мъжкия GPS конектор през отвора и го свържете към женския GPS конектор,
като изравните щифтовете и центриращите езичета в конекторите. Притиснете
конекторите един към друг, след което завъртете гайката на 1/4 оборот надясно, докато
се заключи.
Натиснете внимателно долния GPS модул в отвора, докато бъде правилно поставен.

Отстранете пластмасовата тапа и прокарайте GPS кабела през отвора в основата на
двигателя за тролинг.

a - Панел на светлинния
индикатор за състояние

b - Кабелен сноп на
светлината за състояние

c - NMEA кабел
d - Женски GPS конектор
e - Мъжки GPS конектор
f - Долен GPS модул
g - GPS кабел

a

b

f

g

53470

d

c

e

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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10. Монтирайте панела на светлинния индикатор за състояние. Уверете се, че кабелите не са
прищипани между панела на светлинния индикатор за състояние и двигателя за тролинг и че
GPS кабелът е поставен, както е показано.

a - Панел на светлинния
индикатор за състояние

b - GPS кабел

11. Монтирайте страничните панели върху двигателя за тролинг. Уверете се, че панелът на
светлинните индикатори за състояние е поставен между страничните панели, както е показано,
и че кабелите не са прищипани.

a - Панелът на светлинните индикатори за състояние не е поставен – грешно
b - Панелът на светлинните индикатори за състояние е поставен между страничните панели –

правилно

a

b

54438

a b

54529

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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12. Уверете се, че няма прищипани кабели между страничните панели и двигателя за тролинг.
Затегнете монтажните винтове на страничния панел.

a - Винтове на страничния панел
b - Центриращо езиче

СВЪРЗВАНЕ НА РЪЧНОТО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ
ДВИГАТЕЛЯ ЗА ТРОЛИНГ
Когато включите за първи път двигателя за тролинг, ръчното дистанционно управление ще трябва да
бъде свързано към двигателя за тролинг. Процедурата по свързване е описана, както следва:
1. Като започнете от положителния (+) проводник, свържете захранващите кабели на двигателя за

тролинг към акумулатора.
2. В рамките на десет секунди след свързването на захранващите кабели натиснете

едновременно бутона със стрелка наляво и бутона със стрелка надясно върху ръчното
дистанционно управление. Двигателят за тролинг ще издаде нискочестотен звук, за да
потвърди, че ръчното дистанционно управление е свързано към двигателя за тролинг.

a - Бутон със стрелка наляво
b - Бутон за витлото
c - Бутон със стрелка надясно

Ако искате да изчистите свързаното ръчно дистанционно от паметта на двигателя за тролинг,
натиснете едновременно бутона със стрелка наляво, бутона със стрелка надяснои бутона за витло .
Ще трябва да изпълните процедурата по свързване отново, за да използвате ръчното дистанционно с
двигателя за тролинг.

a ab
54454

a

54153

c

b

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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КАЛИБРИРАНЕ НА МОНТАЖНИЯ ЪГЪЛ
ВАЖНО: Това калибриране е необходимо и обикновено се извършва само когато се инсталират GPS
модулите. Тя трябва да се повтори, когато двигателят за тролинг се премести от една лодка на друга.
Това калибриране може да се извърши, докато лодката е във или извън водата.

a - Ляв завой
b - Десен завой
c - Ръчен режим
d - Бутон № 2
e - Бутон № 1

ВАЖНО: Необходима е фиксирана GPS позиция, за да извършите калибрирането на монтажния ъгъл.
Системата Pinpoint GPS издава звуков сигнал веднъж, след като получи фиксирана GPS позиция (при
звуков режим по подразбиране), и светлинният индикатор за състояние на GPS светва.
1. Включете захранването и разположете двигателя за тролинг. Регулирайте височината на

двигателя, така че да няма препятствия, докато се върти.
ВАЖНО: Стойте на безопасно разстояние от витлото – двигателят за тролинг е в работен режим.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога на стартирайте
и не работете с двигателя извън водата.

a

54148

b
c

de

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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2. Използвайте бутона за ляв завой и бутона за десен завой, за да управлявате лодката, така че
да сочи право напред, успоредно на кила на лодката, и конусът на носа на долния модул да
сочи напред, а витлото назад.

Изглед на лодката отгоре
a - Конусът на носа сочи към носовата част
b - Витлото сочи към кърмата
c - Паралелни линии

3. След като долният модул е поставен възможно най-близко успоредно до кила, натиснете и
задръжте бутона за ръчен режим, след което натиснете и освободете бутоните 1, 1, след което
2 последователно. Двигателят за тролинг ще издаде звуков сигнал, светлинният индикатор за
състояние ще започне да мига и след това ще се върне на ръчен режим, завършвайки
калибрирането на монтажния ъгъл.

КАЛИБРИРАНЕ НА КОМПАСА
ВАЖНО: Това калибриране се извършва фабрично. Калибрирането трябва да се повтори, ако
системата Pinpoint GPS не реагира правилно. Това калибриране трябва да бъде извършено, докато
лодката е във водата, с помощта на основния задвижващ двигател.
ВАЖНО: Необходима е фиксирана GPS позиция, за да извършите калибрирането на компаса.
Системата Pinpoint GPS издава звуков сигнал веднъж, след като получи фиксирана GPS позиция (при
звуков режим по подразбиране), и светлинният индикатор за състояние на GPS светва.

a - Ръчен режим
b - Бутон № 1

54441

b

a

cc

53737

b
a
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1. Намерете подходящо място без препятствия за навигацията (както над, така и под ватерлиния),
за да извършите калибрирането на компаса.

2. Разгърнете двигателя за тролинг. Уверете се, че се намирате на място, където вашият двигател
за тролинг и основният задвижващ двигател няма да ударят дъното или други препятствия.

3. Натиснете и задръжте бутона за ръчен режим, след което натиснете 1, 1, 1. Двигателят за
тролинг ще издаде три възходящи звукови сигнала.

4. Използвайте основния задвижващ двигател, за да направите бавно два пълни кръга с лодката.
Двигателят за тролинг ще издаде звуков сигнал, когато калибрирането на двигателя приключи.

ВРЪЩАНЕ НА КАЛИБРИРАНЕТО ДО ФАБРИЧНО СЪСТОЯНИЕ
За да върнете двигателя за тролинг към фабричното калибриране, натиснете и задръжте бутона за
ръчен режим, след което натиснете 1, 1, 4.

Работа със системата Pinpoint GPS

СТАРТИРАНЕ НА PINPOINT GPS
Глобалната позиционираща система (GPS) е спътникова навигационна система, способна да
предоставя информация за позицията на всяко място по Земята, при условие че GPS приемникът има
директна видимост към най-малко четири GPS сателита.
Когато включите и разгърнете двигателя за тролинг, той незабавно е в състояние да работи като
обикновен двигател за тролинг. Двигателят за тролинг ще има нужда от приблизително 30 секунди, за
да получи фиксиран GPS сигнал. Пряката видимост към небето, без големи дървета, електропроводи,
мостове или сгради, които да смущават GPS сигнала, ще подобри GPS точността и ще намали
времето, необходимо за получаване на фиксирана GPS позиция. След като устройството получи
фиксирана GPS позиция, точността на GPS сигнала ще се подобрява непрекъснато в продължение на
няколко минути. Препоръчително е да включите двигателя за тролинг възможно най-скоро преди
експлоатация, за да позволите фиксираната GPS позиция да стане възможно най-точна.
Включете двигателя за тролинг, като свържете кабелите на акумулатора към акумулаторите на
двигателя за тролинг или като свържете двигателя към захранващия му куплунг (ако има). Двигателят
за тролинг ще издаде звукови сигнали, за да предупреди оператора за състоянието си.
• Двигателят за тролинг ще издаде един звуков сигнал, когато е включен.
• Двигателят за тролинг ще издаде три звукови сигнала, след като получи фиксирана GPS

позиция, и индикаторната лампа за състояние на GPS ще светне.

РАБОТА В РЪЧЕН РЕЖИМ
В ръчен режим двигателят за тролинг работи като обикновен двигател за тролинг. Това позволява на
оператора ръчно да управлява посоката на движение и нивото на тягата на двигателя за тролинг с
помощта на контролите за посока върху ръчното дистанционно или безжичния крачен педал. Вижте
следната илюстрация и инструкции, за да управлявате двигателя за тролинг в ръчен режим с ръчното
дистанционно.

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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След като двигателят за тролинг е включен, той е готово за работа в ръчен режим. Ръчният режим е
режимът по подразбиране след включване и също ако GPS сигналът се загуби, докато сте в GPS
режим на работа. Двигателят за тролинг ще издаде един звуков сигнал, за да покаже състоянието си в
ръчен режим. За да влезете в ръчен режим от друг режим, натиснете бутона за ръчен режим .

a - Ляв завой
b - Вкл./изкл. на витлото
c - Увеличение на скоростта
d - Десен завой
e - Ръчен режим
f - Намаляване на скоростта

Вкл. или изкл. на ръчното дистанционно управление
Ръчното дистанционно управление е винаги включено и е готово за употреба по всяко време, когато
запалите двигателя за тролинг и го поставите в разгърнато положение.

Кормилно управление
• За да завиете наляво, натиснете бутона за ляв завой на ръчното дистанционно управление.
• За да завиете надясно, натиснете бутона за десен завой на ръчното дистанционно управление.
• Наличният диапазон на управление позволява на двигателя за тролинг да завива повече от

180° за управление на заден ход.

Управление на скоростта
• Натиснете веднъж бутона за вкл./изкл. на витлото за да стартирате витлото, натиснете отново

бутона за вкл./изкл. на витлото, бутона, за да спрете витлото.
• Двигателят за тролинг ще издаде два звукови сигнала, когато витлото бъде стартирано, и

индикаторната лампа за състояние на витлото на двигателя за тролинг ще светне.
• Двигателят за тролинг ще издаде два звукови сигнала, когато витлото бъде спряно, и

индикаторната лампа за състояние на витлото ще изгасне.
• Системата е оборудвана с 20 нива на скоростта. Натиснете веднъж бутона за увеличение на

скоростта (+), за да увеличите скоростта на двигателя с едно ниво, натиснете бутона за
намаляване на скоростта (-), за да намалите скоростта на двигателя с едно ниво.

• Задръжте бутона за увеличение на скоростта (+) или бутона за намаляване на скоростта (-), за
да увеличите или намалите нивото на скоростта, докато достигнете нивото на скоростта.
Задръжте бутона за увеличение на скоростта (+) или бутона за намаляване на скоростта (-) за
2,5 секунди, за да увеличите нивото на скоростта от 0% до 100% или съответно да я намалите
от 100% до 0%. Двигателят за тролинг ще издаде два звукови сигнала, когато достигне 100%
или 0% ниво на скоростта.

• Двигателят за тролинг ще издаде два звукови сигнала, ако потребителят се опита да увеличи
или намали скоростта на двигателя извън ограничението й.

a

53017

b
c

d
e

f
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РЕЖИМ НА КОТВА

Работа в режим на котва
Режим на котва позволява на носа на лодката да остане във фиксирано положение и автоматично ще
се отчита вятърът и промените на теченията, за да поддържа лодката в избраното местоположение,
използвайки контролите за управление и скорост на двигателя за тролинг. За да може режимът на
котва да работи, системата Pinpoint GPS трябва да е получила фиксирана GPS позиция, обозначена
от издаването на три звукови сигнала от двигателя за тролинг, и индикаторната лампа за състояние на
GPS ще светне.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

a - Режим на котва
b - Ръчен режим

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въртящо се витло, движеща се лодка, или солидно устройство, захванато към лодката, може да
причини сериозно нараняване или смърт на плувците. Спирайте двигателя за тролинг незабавно,
когато някой е във водата близо до лодката ви.

Настройка на котвата
Натиснете бутона за режим на котва, за да зададете системата в режим на котва. Когато бутонът за
режим на котва е натиснат, системата ще улови фиксираната GPS позиция в момента, когато този
бутон е натиснат. Двигателят за тролинг ще издаде един възходящ звуков сигнал, за да обозначи
състоянието си в режим на котва, и индикаторната лампа за състояние на GPS ще започне да мига
бавно.
Докато режимът на котва държи лодката в избраната позиция, тя може да се завърти или върти около
кормилната ос на двигателя за тролинг. Ориентацията на лодката ще следи вятъра и/или течението.

Изход от режим на котва
Натиснете бутона за режим на котва отново или натиснете бутона за за ръчен режим . Двигателят за
тролинг ще издаде низходящ звуков сигнал и индикаторната лампа за състояние на GPS на двигателя
за тролинг ще спре да мига, като ще остане светната.

53018

a b
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Регулиране на позицията на котвата

a - Ляв завой – регулатор наляво
b - Увеличена скорост – регулатор напред
c - Десен завой – регулатор надясно
d - Намалена скорост – регулатор назад

След като двигателят за тролинг е в ръчен режим, позицията на котвата може да се регулира чрез
натискане на някои от четирите бутона, посочени по-горе. Натиснете бутона за ляв завой, десен завой,
увеличаване на скоростта (+) или намаляване на скоростта (-), за да регулирате позицията на котвата
с пет фута в избраната посока спрямо позицията на лодката. Например натиснете бутона + веднъж, за
да преместите позицията на котвата напред спрямо носа с пет фута.
ЗАБЕЛЕЖКА: Неколкократното натискане на бутона ще премести позицията на котвата с пет фута при
всяко натискане на бутона.

a

54151

b

c

d

+

_
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d
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Съхранение или презаписване на позицията на котвата

a - Бутони за запаметяване (1–8)

ЗАБЕЛЕЖКА: Позицията на котвата може да бъде съхранена или презаписана от всеки режим на
работа с изключение на режима на запис на маршрут.
За да съхраните местоположение на котва, натиснете и задръжте някои от номерираните бутони за
запаметяване за две секунди. Устройството ще издаде звуков сигнал, за да посочи, че позицията на
котвата е успешно съхранена.
Съхранена позиция на котва може да бъде презаписана просто чрез съхранение на нова позиция на
котва към желания бутон за запаметяване .

Извикване на съхранена позиция на котва
ЗАБЕЛЕЖКА: Съхранената позиция на котва може да бъде извикана от всеки режим на работа.
За да извикате съхранена позиция на котва, натиснете и освободете желания бутон за запаметяване .
Двигателят за тролинг ще издаде възходящ звуков сигнал, за да посочи, че съхранената позиция на
котва е извлечена. Ако избраният бутон за позиция на котва няма съхранена позиция на котва или ако
местоположението на котвата е на разстояние над една миля от текущото ви местоположение,
двигателят за тролинг ще издаде тон за грешка.
ВАЖНО: Ако двигателят за тролинг изгуби GPS сигнала, докато се намира в GPS режим, двигателят
за тролинг ще издаде тон за грешка и автоматично ще се върне в ръчен режим.
ВАЖНО: При извикване на съхранена позиция на котва системата ще изчисли курс в права линия от
текущата ви позиция до желаната позиция на котвата. Уверете се, че няма препятствия за
навигацията между вашето местоположение и избраната позиция на котвата – системата ще извика
точка на котва, дори ако са налице препятствия. Ако срещнете препятствия, заобиколете ги, като
работите в ръчен режим.

54420

a
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

Показаният курс има препятствие за навигацията
a - Текуща позиция на лодката
b - Препятствие за навигацията
c - Избрана позиция на котва

РАБОТА В РЕЖИМ НА ФИКСИРАН КУРС
В режим на фиксиран курс двигателят за тролинг има способността да фиксира курса на двигателя за
тролинг, движейки се по права линия, като може да компенсира теченията и вятъра. Операторът може
да регулира скоростта и курса, като използва дистанционното управление.

54421
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c

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО

  16 bul



!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

a - Режим на фиксиран курс
b - Увеличение на скоростта (+)
c - Десен завой
d - Намаляване на скоростта (–)
e - Ляв завой

Управление при фиксиран курс
ВАЖНО: Ако двигателят за тролинг изгуби GPS сигнала, докато се намира в GPS режим, двигателят
за тролинг ще издаде тон за грешка и автоматично ще се върне в ръчен режим.
За да управлявате двигателя за тролинг в режим на фиксиран курс, насочете двигателя за тролинг,
така че да сочи към желаната посока на движение, след което натиснете бутона за фиксиран курс на
ръчното дистанционно управление. В този момент двигателят за тролинг ще проектира права линия,
която съответства на посоката, към която сочи двигателят за тролинг, и ще започне да се движи по
тази линия. Двигателят за тролинг ще управлява автоматично, за да поддържа навигация по тази
проектирана линия. Двигателят за тролинг ще издаде един възходящ звуков сигнал, за да обозначи
състоянието си в режим на фиксиран курс и индикаторната лампа за състояние на GPS ще започне да
мига бавно.
Фиксираният курс автоматично се регулира при течения и ветрове. Двигателят за тролинг ще
придвижва носа на лодката по този курс, докато самата лодка може да се отклони от посоката на
движение поради течение или ветрове. В режим на фиксиран курс кормилното управление е
автоматично, а скоростта на двигателя може да се избира от потребителя. При екстремни условия на
течение или ветрове може да се наложи да увеличите скоростта на двигателя, за да поддържате
желания курс.
За да излезете от режим на фиксиран курс, натиснете бутона за фиксиран курс или бутона за ръчен
режим . Двигателят за тролинг ще издаде низходящ звуков сигнал и индикаторната лампа за
състояние на GPS ще спре да мига.

Регулиране на скоростта на двигателя
Ако режимът на фиксиран курс е избран от ръчен режим, двигателят за тролинг ще работи при
последната избрана скорост. Скоростта на двигателя може да се регулира ръчно в режим на фиксиран
курс чрез натискане на бутона за увеличение на скоростта (+) или бутона за намаляване на скоростта
(-) . Двигателят за тролинг ще издаде два звукови сигнала, когато потребителят се опита да превиши
наличните ограничения за скорост на двигателя.

53020
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Регулиране на курса
Докато сте в режим на фиксиран курс, курсът може да се регулира чрез натискане на бутоните за ляв
завой или за десен завой на ръчното дистанционно управление. Двигателят за тролинг ще възобнови
навигацията при фиксиран курс на базата на новия курс на двигателя за тролинг.

РАБОТА В РЕЖИМ НА МАРШРУТ
В режима на маршрут можете да съхранявате и извиквате дефинирани от потребителя маршрути.
Тези маршрути могат да се записват и извикват от потребителя от всеки един режим на работа.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

a - Бутони за запаметяване (1–8)
b - Възпроизвеждане на маршрут
c - Запис на маршрут

Съхранение и презаписване на маршрут
Маршрут може да се съхрани за всеки един режим чрез натискане на бутона за запис на маршрут .
Двигателят за тролинг ще издаде звуков сигнал, когато бутонът за запис на маршрут е натиснат. След
като натиснете бутона за запис на маршрут, започнете да управлявате по желания си курс. Можете да
превключвате между ръчен режим и режим на фиксиран курс по всяко време, докато записвате
маршрут. Двигателят за тролинг ще издаде един звуков сигнал (и индикаторната лампа за състояние
на GPS ще започне да мига) на всеки 2 м (6,5 ft) изминато разстояния, докато записва. Натиснете и
задръжте номерираните бутони за запаметяване, за да спрете да записвате и съхранявате маршрута
към избрания бутон за запаметяване . Двигателят за тролинг ще издаде звуков сигнал, за да потвърди,
че маршрутът е съхранен. Двигателят за тролинг може да съхранява до осем маршрута, всеки от
които е с дължина до 6,4 км (4 miles) .
Презаписването на съхранен маршрут се извършва с помощта на същата процедура като
съхранението на нов маршрут.

Извикване на съхранен маршрут
Съхранен маршрут може да се извика, докато управлявате, във всеки един режим чрез натискане на
бутона за възпроизвеждане на маршрут, след което натиснете желания бутон за запаметяване .
Двигателят за тролинг ще издаде възходящ звуков сигнал, за да посочи, че маршрутът е успешно
извикан.
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ВАЖНО: При извикване на съхранен маршрут системата ще изчисли курс в права линия от текущата
ви позиция до най-близката точка на зададения маршрут. Уверете се, че няма препятствия за
навигацията между текущата ви позиция и извикания маршрут. Системата ще извика съхранен
маршрут, дори ако са налице препятствия. Ако срещнете препятствия, заобиколете ги, като работите в
ръчен режим.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

53022

Извикване на съхранен маршрут – внимавайте за евентуални препятствия за навигацията

Ако избраната позиция на паметта е празна или ако лодката се намира на разстояние над 1,6 км
(1 mile) от точка върху избрания маршрут, двигателят за тролинг ще издаде сигнал за грешка и ще
излезе от режима за маршрут.
ВАЖНО: Ако двигателят за тролинг изгуби GPS сигнала, докато се намира в GPS режим, двигателят
за тролинг ще издаде тон за грешка и автоматично ще се върне в ръчен режим.
При извикване на съхранен маршрут, двигателят за тролинг ще се придвижи до най-близката точка на
маршрута, след това ще се придвижи до най-отдалечения край от текущата позиция на лодката. По
всяко време, докато се движите по съхранен маршрут, посоката на движение може да бъде обърната
чрез повторно извикване на съхранен маршрут. След като достигнете края на съхранения маршрут,
двигателят за тролинг ще зададе котвата в режим на котва и ще издаде възходящ звуков сигнал, за да
посочи, че лодката е достигнала края на съхранения маршрут.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА
СКОРОСТТА
Автоматично поддържане на скоростта може да се активира по време на режим на фиксиран курс или
режим на възпроизвеждане на маршрут, за да се поддържа постоянна скорост на тролинг. Функцията
автоматично ще регулира скоростта на двигателя при наличните условия на течение и сила на вятъра,
за да се поддържа постоянна скорост.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте сериозни наранявания от сблъсък с други лодки, засядане или удряне на предмети във
водата. Системата Pinpoint GPS не може да открива други лодки, плитки води или предмети във
водата. Също така внимавайте за евентуални препятствия на навигацията, когато работите в някой
от режимите на Pinpoint GPS.

a - Увеличение на скоростта (+)
b - Автоматично поддържане на скоростта
c - Намаляване на скоростта (-)

Настройка на автоматичното поддържане на скоростта
Докато сте в режим на фиксиран курс или режим на връщане на маршрут, вие можете да зададете
автоматично поддържане на скоростта, като натиснете бутона за автоматично поддържане на
скоростта . Двигателят за тролинг ще издаде един възходящ звуков сигнал, за да посочи, че
автоматичното поддържане на скоростта е активирано. Системата автоматично ще зададе скорост на
тролинг от 1,0 mph (1,6 км/ч) и ще компенсира вятъра и течението, за да подържа тази скорост.
Натиснете отново бутона за автоматично поддържане на скоростта, за да изключите автоматичното
поддържане на скоростта, обозначено от низходящ звуков сигнал от двигателя за тролинг.
Когато автоматичното поддържане на скоростта е включено, абсолютната скорост на GPS може да се
коригира чрез натискане на бутона за увеличение на скоростта (+) или бутона за намаляване на
скоростта (-) . Еднократното натискане на някой от бутоните ще регулира скоростта съответно с 0,1
mph (0,16 км/ч). Например, за да зададете автоматичното поддържане на скоростта на 1,3 mph (2,1
км/ч), натиснете бутона за автоматично поддържане на скоростта, след което натиснете бутона за
увеличение на скоростта (+) три пъти.
ВАЖНО: Ако двигателят за тролинг изгуби GPS сигнала, докато се намира в GPS режим, двигателят
за тролинг ще издаде тон за грешка и автоматично ще се върне в ръчен режим.
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ИЗБИРАНЕ НА ЗВУКОВИЯ РЕЖИМ
Системата Pinpoint GPS разполага с три звукови режима, които могат да се избират от потребителя.
Тези звукови режими осигуряват звуково потвърждение на избраните режими, скорости и избор на
бутони.

a - Ръчен режим
b - Бутон № 1
c - Бутон № 2
d - Бутон № 3

Звуков режим 1 може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона за ръчен режим, след
което натиснете 1, 3, 1.
Звуков режим 2 може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона за ръчен режим, след
което натиснете 1, 3, 2.
Звуков режим 3 може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона за ръчен режим, след
което натиснете 1, 3, 3.

Състояние Звуков модел Звуков режим 1 (по
подразбиране)

Звуков
режим 2

Звуков
режим 3

Стартиране 1 звуков
сигнал Да Да Да

Потвърждение за
дистанционно обучение

Нискочестоте
н тон Да Да Да

Невалидна потребителска
команда (няма корекция на

GPS)

Звуков сигнал
за грешка Да Да Да

Получена е корекция на GPS Висок тон Да Да –

Загуба на корекция на GPS Грешка Да Да –

Скорост + (когато е по-ниска
от максималната скорост)

Кратък звуков
сигнал – Да –

Скорост + (при максимална
скорост)

2 звукови
сигнала Да Да –

Скорост - (когато е по-висока
от ниво на скорост 0)

Кратък звуков
сигнал – Да –

Скорост - (при скорост 0) 2 звукови
сигнала Да Да –

a
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Състояние Звуков модел Звуков режим 1 (по
подразбиране)

Звуков
режим 2

Звуков
режим 3

Натискане на бутона за вкл./
изкл. на витлото, за да

включите витлото

2 звукови
сигнала
нагоре

Да Да –

Натискане на бутона за вкл./
изкл. на витлото, за да

изключите витлото

2 звукови
сигнала
надолу

Да Да –

Моментно витло Няма – – –

Активиране на запис на
маршрут Тон Да Да –

Запазване на запис на
маршрут Тон Да Да –

Активиране на извикване на
маршрут

Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Деактивиране на извикване
на маршрут

Низходящ
звуков сигнал Да Да –

Достигане до края на
маршрут

Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Активиране на фиксиран курс Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Деактивиране на фиксиран
курс

Низходящ
звуков сигнал Да Да –

Активиране на автоматично
поддържане на скоростта

Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Деактивиране на
автоматично поддържане на

скоростта

Низходящ
звуков сигнал Да Да –

Активиране на котва Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Деактивиране на котва Низходящ
звуков сигнал Да Да –

Запис на позиция на котва Тон Да Да –

Извикване на котва Възходящ
звуков сигнал Да Да –

Извикване на точка на котва
или маршрут на повече от

една миля разстояние
Грешка Да Да Да
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Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности
Този раздел се фокусира върху въпроси и съвети за отстраняване на неизправности за Pinpoint GPS.
Вижте Сервизно съдействие на собственика в ръководството за инсталация и ръководството на
собственика на Xi5 Wireless за съдействие при отстраняване на неизправности по двигателя за
тролинг.
Защо двигателят за тролинг издава тон няколко секунди, след като го включа?
GPS е получил фиксирана позиция. Вижте раздел Стартиране на Pinpoint GPS на това ръководство.
Когато извикам съхранена позиция на котва, двигателят за тролинг издава тон за грешка и не се
придвижва до моята позиция на котва. Защо се случва това?
Позицията на котва, която сте избрали да извикате, се намира на разстояние над една миля от
текущата ви позиция или системата не е получила фиксирана GPS позиция. Вижте раздел Работа в
режим на котва на това ръководство.
Когато се опитам да извикам съхранен маршрут, двигателят за тролинг издава тон за грешка и не се
придвижва по моя маршрут. Защо се случва това?
Намирате се на повече от една миля от най-близката точка на избрания маршрут или системата не е
получила фиксирана GPS позиция. Вижте раздел Работа в режим на маршрут на това ръководство.
Защо ръчното дистанционно управление спря да работи?
Няколко условия могат да доведат до спирането на работата на ръчното дистанционно управление.
Уверете се, че двигателят за тролинг е фиксиран в разгърнато положение. Изключете и след това
отново включете двигателя за тролинг. Най-накрая проверете батерията на ръчното дистанционно
управление и я сменете, ако е необходимо.
Pinpoint GPS не съхранява точка на котва, не извиква маршрут и не поддържа фиксиран курс. Защо се
случва това?
GPS-ът не е получил фиксирана GPS позиция. Оставете най-малко 60 секунди, за да може GSP
системата да получи фиксирана GPS позиция. Слушайте за три звукови сигнала и също така вижте
дали индикаторната лампа за състояние на GPS светва, посочвайки, че системата е получила
фиксирана GPS позиция. Също така се уверете, че няма препятствия отгоре (като мостове, сгради,
големи дървета и т.н.), които блокират видимостта на GPS антената към небето.
След като избера режим, двигателят за тролинг издава тон за грешка, след което не прави нищо.
Какво има?
GPS-ът не е получил фиксирана GPS позиция, напрежението на акумулатора на двигателя за тролинг
е ниско или има разхлабена връзка на акумулатора. Слушайте за три звукови сигнала и също така
вижте дали индикаторната лампа за състояние на GPS светва, посочвайки, че системата е получила
фиксирана GPS позиция. Проверете всички връзки. Сменете акумулаторите и тествайте за повреден
акумулатор, ако проблемът продължи.

Сервизно съдействие
Вашето удовлетворение от изделието е много важно за нас. Ако имате проблем или въпрос относно
двигателя, свържете се с вашия дилър или с всеки сертифициран сервизен център на MotorGuide. За
повече информация за сервизна помощ вижте Гаранционна информация.
На сервизния офис ще бъде необходима следната информация:
• Вашето име и адрес
• Телефонен номер денем
• Модел и сериен номер на вашия двигател за тролинг
• Доказателство за покупка или потвърждение на регистрация
• Естество на проблема

Сервизни офиси на Mercury Marine
За съдействие звънете по телефона, факса, или пишете. Молим да посочвате вашия телефонен
номер денем в пощенската си кореспонденция или съобщенията по факса.

СЕРВИЗНО СЪДЕЙСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА
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Съединени Щати, Канада

Телефон Английски +1 920 929 5040
Френски + 905 636 4751

Mercury Marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939Факс Английски +1 920 929 5893

Френски +1 905 636 1704

Уебсайт www.mercurymarine.com

Австралия, Тихи океан

Телефон +61 3 9791 5822 Brunswick Asia Pacific Group
41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Виктория 3175
Австралия

Факс +61 3 9706 7228

Европа, Близкия изток, Африка

Телефон +32 87 32 32 11 Brunswick Marine Europe
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Белгия

Факс +32 87 31 19 65

Мексико, Централна Америка, Южна Америка, Кариби

Телефон +1 954 744 3500 Mercury Marine
11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
САЩ

Факс +1 954 744 3535

Азия, Сингапур, Япония

Телефон +65 65466160 Brunswick Asia Pacific Group
T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd
29 Loyang Drive
Сингапур, 508944

Факс +65 65467789

СЕРВИЗНО СЪДЕЙСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА
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