
 HDS Gen2 Touch Combo

 Кратко упътване за употреба

Преглед

№ Описание

1 Сензорен екран (Тъчскрийн)

2 Четец за SD карти

3 Бутон точка. Кратко натискане отваря менюто “нова точка”. Продължително 

натискане отваря  меню търсене.

4 Бутон страници. Кратко натискане отваря началния екран. Последователно 

натискане позволява избор на любими страници.

5 Бутон  +/-/MOB. Използва се за приближаване и отдалечаване при използване 

на страници : Карта , Сонар и Радар. Едновременното натискане на двата бутона 

автоматично създава точка MOB (Man Overboard - човек зад борда )  използвайки 

позицията на лодката.

6 Бутон включване. Кратко натискане отваря прозореца за настройка на 

контраст и  ВКЛ./ИЗКЛ. Последователно кратко натискане превключва между 

предварително зададени нива на контраст.

Бутон включване

• Натисни и задръж: ВКЛ./ИЗКЛ. устройството

    

• Кратко натискане:

Отваря прозореца за 

настройка на контраст, нощен 

режим, режим готовност

• Последователно 

натискане:

Превключва между 

предварително зададени нива 

на контраст

12
3

4

5

6



2 | HDS Gen2 Touch  |  Кратко упътване  за употреба 

Начален екран

 Ú Забележка: Страницата с видео е видима само за моделите HDS 9 и 12 .

№ Описание

1 Контролен панел. Натиснете икона за да отворите.  

2 Панел Любими. Показва любими страници, създаване на нови и изтриване 

на запаметени любими страници.Последователно натискане позволява 

избор на любими страници.

3 Основни икони. Докоснете икона на страница за да видите страницата на 

пълен екран.  Натиснете и задръжте иконата на страницата за да видите 

бързите разделения . 

4 Още. Натиснете за да видите пълното меню.   

5 Назад. Натиснете за да излезете от началния екран и да се върнете на 

последно използваната страница.

6 Местно време. 

7 Дълбочина . 

Конфигуриране на устройството
Прозореца за конфигуриране на у-то ще се покаже при 

първото стартиране на уреда . Ако изберете ”По-късно” 
ще се покаже при следашо стартиране . Натиснете  

“Затвори” за ръчно конфигуриране.
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Избор на основните икони      

Достъп до екрана с бързи разделения 

 Персонализиране на страници

Налични са няколко панелни конфигурации: 

Натиснете и задръжте иконата 

Натиснете иконата на страницата
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Менюта

Меню на страница

Скриване на менюто

Скрито системно меню
Менюто на страницата, при всеки режим на работа съдържа скрито системно 

меню. За да отворите скритото меню, плъзнете с пръст от горния край на менюто 

на долу.

За да скриете менюто, го плъзнете на дясно Отваряне на менюто
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Меню за настройка на режима на работа  

Системни настрийки

Наслагаване на данни
Можете да включите или изключите показването на данни , да променяте или 

премахвате от скритото системно меню.
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Записване на MOB точка (човек зад борда)

Използване на маркера
Натиснете дисплея да активирате маркера. Плъзнете с пръст за да придвижите 

екрана. Натиснвте Изчисти маркера за премахване на маркера от страницата.

Помощен режим на маркера
Натиснете и задръжте пръста си върху екрана, за да активирате помощния режим. 

Инструментът за избор ще се появи над пръста ви. Плъзнете инструмента за избор 

над желаната позиция. 

+
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Създаване на нова точка

Точката ще бъде създадена на позицията на маркера ако той е активиран. Ако 

маркера не е активен, точката ще бъде създадена на позицията която заемате. 

 Ú Забележка: Натиснете бутона “точка” два пъти за бързо запаметяване на нова 

точка

Сонар

Регулиране настройките на сoнара
Чувствителността  и Цветността се регулират с плъзгане на плъзгача вертикално. 

Натиснете Чувствителност или Цветност за да изведете плъзгача за регулиране. 
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Режими за риболов

Състои се от предварително зададени пакети от сонарни настройки, 

предназначени за специфични условия за риболов. Изберете режим 

Прясна вода , при риболов в дълбочини до 20м.

Преглеждане на историята на сонара

Можете да видите историята на сонара чрез активиране на маркера и след 

това плъзнете пръста си хоризонтално по екрана.

*988-10310-002*


