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Wszystkie prawa zastrzeżone

Lowrance® i Navico® są zastrzeżonymi znakami handlowymi Navico 

Fishing Hot Spots® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Fishing Hot Spots Inc. 

Navionics® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Navionics, Inc. 

Navico zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania swoich strategii, przepisów i ofert specjalnych w do-
wolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie parametry i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Oświadczenia Zgodności

Lowrance Hook-4x, -5x, -7x

•	 spełnia	standardy	techniczne	zgodne	z	częścią	13.103	wytycznych	Federalnej	Komisji	Łączności

•	 Produkt	zgodny	z	normami	CE	dyrektywy	RTTE	1999/5/WE

•	 	Produkt	spełnia	wymogi	dla	urządzeń	2	poziomu	określone	w	normie	o	kompatybilności	elektromagnetycznej	
z	2008	roku

Więcej informacji na stronie www.lowrance.com



OSTRZEŻENIE: Podczas używania sprzętu GPS w pojeździe, za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób 
odpowiada wyłącznie kierowca. Kierowca pojazdu musi stale zachować pełen nadzór nad warunkami 
panującymi wokół podczas prowadzenia pojazdu bądź łodzi. Jeśli prowadzący pojazd wyposażony w GPS 
nie koncentruje się na kierowaniu pojazdem i warunkach podróży, kiedy pojazd jest w ruchu, może on 
spowodować wypadek bądź kolizję, skutkującą zniszczeniem mienia,  obrażeniami cielesnymi lub śmiercią.

OSTRZEŻENIE:
Użytkownika ostrzega się, że wszelkie zmiany i modyfikacje nie zaakceptowane przez stronę odpowiedzialną za zgodność 
produktu, mogą unieważnić prawo użytkownika do posługiwania się urządzeniem. Urządzenie zostało przetestowane i 
zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 wytycznych Feder-
alnej Komisji Łączności. Ograniczenia te zostały wyznaczone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw szkodli-
wym zakłóceniom w środowisku mieszkalnym. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości radiowej, a zainstalowane i używane niezgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia dla 
komunikacji radiowej.   Nie można jednakże zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w określonym środowisku.  
Jeśli dane urządzenie  spowoduje szkodliwe zakłócenia szkodliwe dla odbioru radiowego bądź telewizyjnego, co można 
sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenia 
w jeden lub kilka z następujących sposobów: 

•	 Przestawić	lub	zmienić	ustawienie	anteny

•	 Zwiększyć	odległość	między	urządzeniem	a	odbiornikiem

•	 Podłączyć	urządzenie	do	gniazdka	w	innym	obwodzie	niż	odbiornik

•	 Skonsultować	się	z	przedstawicielem	firmy	lub	z	doświadczonym	serwisantem	w	celu	uzyskania	pomocy



Informacje kontaktowe

Obsługa klienta

1-800-628-4487
(od 8:00 do 17:00 Czasu Centralnego, pon. - pt.)

(Kanada)
1-855-361-1564

canada@navico.com
(od 8:00 do 17:00 Czasu Wschodniego, pon. - pt.) 

Zamawianie akcesoriów

http://store.navico.com/

Odwiedź nasza stronę

www.lowrance.com
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Rozpoczynanie pracy

Włączanie/
wyłączanie 
urządzenia

W celu włączenia/wyłączenia 
urządzenia naciśnij i przytrzymaj 
LIGHT/POWER przez trzy 
sekundy. 

Regulacja 
 podświet-

lenia

Urządzenia posiada 10 
stopni jasności podświetlenia. 
Naciśnij LIGHT/POWER, aby 
przełączyć poszczególne stopnie 
podświetlenia. 

Tryb cichy
Wybierz Mute Audio z poziomu 
menu systemowego i naciśnij 
ENTER. 

Sterowanie urządzeniem
LIGHT/POWER: steruje 
podświetleniem i włącza/wyłącza 
urządzenie

KEYPAD: steruje kursorem i wybiera 
elementy menu

PAGES: pozwala wybrać żądany ekran 
roboczy

MENU: otwiera ustawienia, menu kon-
tekstowe i menu ekranów

ENTER: kończy wybór pozycji menu

ZOOM Keys: przybliżanie/oddalanie
Sonar w technologii konwencjonal-
nej oraz Donwscan
Urządzenie obsługuje dwa rodzaje sonaru: W 
technologii konwencjonalnej i Downscan. 
Informacje o funkcjach sonaru konwencjonalnego 
znajdują się w rozdziale dotyczącym obsługi i 
ustawień urządzenia. 
Funkcje i ustawienia Downscan opisane są w 
rozdziale Obsługa Downscan. 
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Wybór ekranu roboczego
W celu wybrania ekranu roboczego, naciśnij na 
klawiaturę w kierunku danego ekranu i naciśnij 
ENTER.

Menu ekranów roboczych
Ekrany robocze funkcji Downscan i Sonaru 
posiadają menu, które jest dostępne jedynie 
podczas wyświetlania ekranów.

Kreator instalacji
Kreator instalacji pojawi się przy pierwszym uru-
chomieniu urządzenia. W celu wybrania własnych 
ustawień nie uruchamiaj kreatora instalacji.  W celu 
ponownego włączenia kreatora przywróć ustawie-
nia domyślne. 

Okna dialogowe ekranów

Ekrany robocze
Urządzenie posiada trzy ekrany robocze: W 
technologii Downscan, Sonar and Sonar/
Downscan.

Podstawowa obsługa

Ekran Downscan Menu Downscan
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Ekrany Combo

Naciśnij PAGES dwa razy, aby przełączyć 
pomiędzy aktywnymi panelami. Menu aktywnego 
ekranu roboczego jest wyświetlane po naciśnięciu 
przycisku MENU. 

Dostęp do menu ustawień

Dostęp do pozycji menu
Do wyboru pozycji menu i otwierania podmenu 
służą klawiatura i przycisk ENTER. Użyj klawiatury, 
aby wybrać żądaną pozycję i naciśnij ENTER.

Ekran sonaru
Menu sonaru

Ekran dwupanelowy Panel poziomy
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klawisz up/down [góra/dół], aby wybrać żądaną 
pozycję i naciśnij ENTER.

Okna dialogowe
Okna dialogowe służą do wprow-
adzania informacji użytkowania 
lub prezentowania informacji.  W zależności od 
rodzaju wpisu, zatwierdzanie, anulowanie lub za-
mykanie okna wykonuje się w różny sposób.

Wprowadzanie tekstu
Niektóre funkcje jak np. nazywanie punktu 

Korzystanie z menu
Istnieje kilka typów menu, które służą do zmiany 
opcji i ustawień, w tym z paskami przesuwania, 
włączaniem/wyłączaniem funkcji oraz listy 
rozwijane.

Paski przesuwania

Wybierz pasek przesuwania i naciśnij lewą stronę 
klawiatury (aby zmniejszyć) lub prawą stronę (aby 
zwiększyć).

Włączanie/wyłączanie funkcji

Wybierz menu on/off i naciśnij ENTER, aby 
włączyć/wyłączyć.

Menu rozwijane

Przejdź do menu 
rozwijanego, naciśnij 

UWAGA: Naciśnij MENU, aby wyjść z 
menu.
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3.  Po zakończeniu, zaznacz OK i naciśnij 
ENTER.

Fishing Modes [tryby łowienia]
(Tylko w przypadku sonaru w technologii 
konwencjonalnej)

Tryby połowu usprawniają pracę urządzenia przez 
zastosowanie wprowadzonych pakietów ustawień 

Przełączanie trybu 
klawiatury
 pomiędzy Alpha i 
QWERTY.

Przełączanie 
pomiędzy 
małymi i dużymi
 znakami. 

nawigacyjnego, trasy lub śladu wymagają 
wprowadzenia tekstu.

Aby wprowadzić tekst:

1.  Użyj klawiatury, aby wybrać żądany 
znak i naciśnij ENTER.

2. Powtórz Krok 1 dla każdego znaku.
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Szyki 
 trolling

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]

Inland/Coastal 
[sródlądowe/
przybrzeżny]

Clear 
Water [wody 
czyste]

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]

Inland/Coastal 
[sródlądowe/
przybrzeżny]

Woda 
słonawa

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]

Mieszana woda słodka 
i słona

Ice [pod-
lodowe]

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]
Wędkarstwo podlodowe

Kursor
Kursor przesuwa się po wyświetlaczu za pomocą 
klawiatury, pozwalając na przewijanie mapy, wy-
bieranie elementów mapy i przeglądania historii 
pracy sonaru. 

sonaru, które są przystosowane do danych wa-
runków połowu.

Opcje trybu łowienia
General Use 
[tryb podsta-
wowy]

1000ft or less 
[1000 stóp lub 

mniej]
Coastal [przybrzeżny]

Shallow 
Water [płytka 
woda]

60ft or less [60 
stóp lub mniej]

Shallow weedy bottoms 
[dno płytkie pokryte 

wodorostami]

Fresh 
Water [woda 
słodka]

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]

Inland/Near coastal 
[sródlądowe/ścisła strefa 

przybrzeżna]

Deep Water 
[głęboka 
woda]

1000ft or more 
[1000 stóp lub 

więcej]
Offshore

Wolny  
trolling

400ft or less 
[400 stóp lub 

mniej]

Inland/Coastal 
[sródlądowe/
przybrzeżny]

UWAGA: Trybu Fresh Water należy 
używać, gdy przy łowieniu przy głębokości 
100 stóp. W przeciwnym wypadku 
urządzenie może wskazywać błędne 

śledzenie dna.
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Naciśnij MENU oraz wybierz Return to vessel lub 
Exit cursor mode, aby skasować kursor.

Tryb zaawansowany
Aktywowanie funkcji i ustawień 
zaawansowanych.

Poniższe funkcje są dostępne do 
uruchomieniu trybu zaawansowanego:

•  Jednostki (Załączanie opcji odległości, 

UWAGA: Pozostawienie urządzenia w 
trybie czuwania, gdy łódź nie jest używana 
powoduje rozładowanie baterii. 

szybkości, głębokości, temperatury i 
namiaru)

• Wyjście NMEA 0183

Tryb czuwania
Zmniejsza zużycie energii, wyłączając sonar i 
wyświetlacz. 

Aby przejść do okna podświetlenia naciśnij PWR/
LIGHT. 

Wybierz Standby i naciśnij przycisk ENTER.  
Wciśnij dowolny przycisk, aby wznowić pracę w 
normalnym trybie.  

Przywracanie ustawień domyślnych
Powrót do opcji i ustawień domyślnych urządzenia.
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Ekran sonaru
Wyświetlanie słupa wody poruszającego na 
wyświetlaczu się od prawej do lewej.   

Łuki ławic
Zakłócenia powier-
zchniowe

Skala za-
kresu

Linia koloru

Ekrany robocze

Ekran Downscan 
Ekran Downscan wyświetla słup wody poruszający 
się na wyświetlaczu się od prawej do lewej. Można 
nałożyć ekran sonaru Downscan na ekran sonaru 
konwensjonalnego wybierając Downscan Overlay 
z menu ustawień sonaru.

Struktura

Ławica

Zakłócenia  
powierzchniowe

Skala zakresu
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Ekrany Combo
Urządzenie posiada dwa wstępnie skonfigurowane 
ekrany combo: 

Sonar/Downscan Poziome Sonar/
Downscan

UWAGA:Naciśnij PAGES dwa razy, 
aby przełączyć pomiędzy aktywnymi 
panelami. 

Dostosowywanie ekranów Combo

Możesz dostosować rozmiar 
panelu ekranu Combo oraz i 
zmienić położenie ekranów 
na wyświetlaczu: pionowo lub poziomo. 

Zaznacz ekran Combo na ekranie dialogowym i 
wciśnij MENU. 

Wybierz żądaną konfigurację i naciśnij ENTER. 
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Dane nakładkowe
1.  Na ekranie sonaru, mapy lub Struktura, 

naciśnij MENU. 
2.  Wybierz Overlay data i naciśnij ENTER. 
3.  Wybierz Configure i naciśnij ENTER. 
4.  Naciśnij Menu i wybierz Add. Naciśnij 

ENTER.
5.  Wybierz kategorię danych i naciśnij 

ENTER. 
6.  Wybierz żądane dane i naciśnij ENTER. 
7.  Naciśnij MENU i wybierz Return to 

Overlays. Naciśnij ENTER. 
8.  Naciśnij MENU, wybierz Done 

Configuring i naciśnij ENTER.

Dane nakładkowe
Służy do wyboru danych, które mają być 
wyświetlane na ekranach sonaru, struktur i mapy.  

Show [pokaż]

Funkcja uruchamia/wyłącza widok danych 
nakładkowych, pozwalając na usunięcie ich z 
ekranu bez kasowania obecnej konfiguracji danych 
nakładkowych.

Configure [konfiguruj]

Umożliwia wybór/dostosowanie danych 
nakładkowych.

Dane nakładkowe
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Dostosowywanie danych nakładkowych

Można wybrać źródło danych, dodać/usunąć dane 
oraz dostosować wielkość i położenie danych 
nakładkowych na wyświetlaczu. 

Wybierz żądane dane nakładkowe 
z okna dialogowego Configure 
Item Locations and Sizes i 
naciśnij MENU. Pojawi się menu 
konfiguracyjne.

Źródła danych

Służy do wyboru urządzenia sieciowego, które 
dostarczy dane źródłowe dla danego typu danych.

Aby wybrać źródło danych:

1.  Wybierz Data sources i naciśnij ENTER. 

2.  Wybierz typ danych i naciśnij przycisk 
w prawo. 

3.  Wybierz Data sources i naciśnij EN-
TER. 
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Urządzenie obsługuje dwa rodzaje sonaru: W 
technologii konwencjonalnej i Downscan. 

Funkcje opisane w niniejszym rozdziale odnoszą 
się do sonaru w technologii Downscan. Informacje 
o funkcjach sonaru konwencjonalnego znajdują się 
w rozdziale dotyczącym obsługi urządzenia. 

Funkcja trackback 
Historię pracy sonaru można przeglądać, naciskając 
przycisk w lewo do chwili, aż ekran zacznie się 
cofać, a u dołu ekranu pojawi się pasek historii.

Przez przesunięcie paska historii w prawo, nor-

Menu DSI
Naciśnij MENU z ekranu DSI, aby uzyskać dostęp 
do menu DSI. 

Obsługa systemu DSI

Zatrzymanie 
transmisji danych z 
sonaru; zatrzymanie 
przewijania mapy

malna praca ekranu sonaru zostaje wznowiona. 
Ten sam efekt uzyskujemy, naciskając MENU i 
wybierając opcję Wyjdź z trybu kursora.

Pasek historii DSI
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Zakres dowolny — Dolne i górne granice

Wybór górnej i dolej granicy fragmentu słupa 
wody. Ta opcja pozwala oglądać fragment słupa 
wody bez uwzględnienia powierzchni wody. 

 Górne i dolne granice muszą być rozdzielone 
przynajmniej pasmem 6,5 stopy (2m).

Kontrast

Reguluje stosunek jasności między jasnymi a ciem-
nymi obszarami ekranu, ułatwiając odróżnienie 
obiektów znajdujących się w wodzie od tła. 

Urządzenia wyposażone w technologię DSI nie 
posiadają ustawienia czułości typowego dla 
tradycyjnych sonarów. Ustawienie czułości jest w 
tym przypadku zastąpione przez funkcję „Kontrast”. 

Regulacja

Dostęp do paska przesuwania służącego 
do regulacji kontrastu.

Zakres

Ustawienia zakresu wyświetlają 
fragment słupa wody of powierzchni do 
wybranej głębokości. 

Kontrast 
ustawiony 

na 40

Kontrast 
ustawiony 

na 60

Kontrast 
ustawiony 

na 80
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Częstotliwość

Funkcja steruje częstotliwością 
przetwornika urządzenia.  
Częstotliwość 800 kHz zapewnia najlepszą 
rozdzielczość, natomiast przy częstotliwości 455 
kHz sonar może penetrować wodę do większych 
głębokości. 

UWAGA: Jeżeli urządzenie jest w trybie 
ręcznym może nie odbierać żadnych 
cyfrowych odczytów głębokości lub 
informacje o głębokości mogą być 
niepoprawne.

Prędkość impulsu

Funkcja steruje szybkością przesyłania przez 
przetwornik fal sonarowych w wodzie. Konfiguracja 
prędkości impulsu może zmniejszyć interferencję 
od innych przetworników. 

Opcje Downscan

Redukcja zakłóceń

Funkcja wykorzystuje zaawansowane przetwar-
zanie sygnału w celu monitorowania wpływu 
zakłóceń (pompy na łodzi, warunki wody, układ ro-
zruchu silnika, itp.) wywieranego na wyświetlacz i 
filtruje niechciane sygnały. 

Opcje Downscan
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Stop Sonar

Zatrzymuje transmisję danych i przerywa 
przewijanie mapy, pozwalając lepiej przyjrzeć się 
pływającym w wodzie obiektom i strukturom. 

UWAGA: Dane historyczne nie są zapi-
sywane (funkcja trackback jest dezakty-
wowana) po wyłączeniu sonaru. 

Powiększanie widoku dzielonego

Zmienia widok na wyświetlaczu na powiększony 
widok dzielony. 

Zakłócenia powierzchniowe

Funkcja zmniejsza zakłócenia powierzchniowe 
bez obniżenia czułości odbiornika w pobliżu 
powierzchni.

Zakłócenia 
powierzchniowe 
nastawione na 

niskie

Zakłócenia 
powierzchniowe 
nastawione na 

wysokie

Kolor

Umożliwia wybór 
palety kolorów najlepiej 
dopasowanej do warunków 
połowu. 

Paleta z białym tłem jest najwygodniejsza w 
przypadku obiektów zawieszonych w toni wodnej. 
Odcienie fioletu są najlepsze do oglądania 
szczegółów strukturalnych i określania twardości 
dna. Sepia jest kolorem najkorzystniejszym do 
oglądania szczegółów dna.   
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Dane nakładkowe

Funkcja pozwala na wybór 
danych do wyświetlenia w 
górnej części ekranu DSI. 

Ustawienia danych 
nakładkowych są opisane w 
części dotyczącej ekranów 
roboczych. 

Ustawienia

Dostęp do menu ustawień. Patrz“Sonar Settings” 
on page 21.

Dane nakładkowe
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Funkcja trackback
Przesuwając kursor w lewo do chwili, aż ekran zac-
znie się cofać można przeglądać historię pracy so-
naru.  

Przez przesunięcie paska historii w prawo, nor-
malna praca ekranu sonaru zostaje wznowiona. 
Ten sam efekt uzyskujemy, naciskając MENU i 
wybierając opcję Wyjdź z trybu kursora.

CHIRP
Przetwornik CHIRP (Compressed High Intensity 
Radar Pulse) przetwarza puls modulowany 
wszystkich częstotliwości w paśmie wybranego 
typu przetwornika. 

Urządzenie obsługuje dwa rodzaje sonaru: W 
technologii konwencjonalnej i Downscan. 

Funkcje opisane w niniejszym rozdziale odnoszą 
się do sonaru w technologii konwencjonalnej.  
Informacje o funkcjach Dowscan znajdują się w 
rozdziale dotyczącym obsługi urządzenia. 

Obsługa sonar Niebieski pasek historii pracy sonaru
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To skutkuje lepszą jakością obrazu, lepszym 
rozróżnieniem celu oraz lepszą głębokością pen-
etracji.

Urządzenie obsługuje częstotliwości High CHIRP 
oraz Medium CHIRP. Funkcji CHIRP można używać z 
przetwornikami konwencjonalnych sonarów firmy 
Lowrance. 

• 50/200 kHz (Low/High CHIRP)

• 83/200 kHz (Medium/High CHIRP)

Ustawienia CHIRP

1.  Wybierz typ przetwornika CHIRP z 
menu Typ przetwornika

2.  Wybierz żądaną częstotliwość CHIRP z 
menu Częstotliwość

Menu sonaru
Naciśnij przycisk MENU 
na dowolnym ekranie, aby 
przejść do menu sonaru. 

Regulacja

Funkcja służy do regulacji czułości i 
koloru/skali szarości.

Menu Sonar
(Tryb zaawanso-
wany)

(Opcje są aktywne jeśli 
aktywna jest nakładka 

Downscan)
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Czułość

Funkcja służy do ustawiania zakresu 
szczegółowości na wyświetlaczu. Zbyt duża ilość 
szczegółów zaburza przejrzystość informacji. Jeżeli 
poziom czułości jest zbyt niski, żądane echo może 
nie zostać wyświetlone.

Kolor

Oddzielenie silnego echa sonaru od słabego 
echa. Dzięki tej opcji łatwiej rozróżnić ławicę od 
obiektu na dnie. Twardy sygnał powrotny zostanie 
przedstawiony w postaci szerokiego jasno żółtego 
obszaru, natomiast miękki sygnał jako wąski 
czerwono-niebieski. 

Auto-czułość

Zachowanie czułości na odpowiednim pozio-
mie w większości warunków, redukując potrzebę 
regulacji. Funkcja auto-czułości jest uruchamiana 
domyślnie.

UWAGA: Przy włączonej funkcji auto-
czułości możliwe są jedynie nieznaczne 
zmiany (+/-4%) czułości. W celu 
wprowadzenia bardziej skomplikowanych 

zmian funkcję należy wyłączyć. 

Zakres

Funkcja służy do wybrania 
najgłębszego zakresu do pokazania 
na wyświetlaczu. Ustawienia zakresu 
wyświetlają fragment słupa wody of 
powierzchni do wybranej głębokości. 

Jeżeli wybrana głębokość jest za mała, urządzenie 
nie będzie mogło ukierunkować się na dno. 

Zakres dowolny — Dolne i górne granice

Wybór górnej i dolej granicy fragmentu słupa 
wody. Ta opcja pozwala oglądać fragment słupa 
wody bez uwzględnienia powierzchni wody. Górne 
i dolne granice muszą być rozdzielone przynajm-
niej pasmem 6,5 stopy (2m).
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Częstotliwość

Funkcja steruje częstotliwością 
przetwornika urządzenia. 

Urządzenie obsługuje następujące pasma 
częstotliwości: 50 kHz, 83 kHz, 200 kHz, Low CHIRP, 
Medium CHIRP and High CHIRP. 

Jedynie częstotliwości obsługiwane przez dany 
przetwornik pojawią się w Menu częstotliwości.

Menu zakresu  
dowolnego

UWAGA:  Jeżeli urządzenie jest w trybie 
zakresu dowolnego, może nie odbierać 
żadnych cyfrowych odczytów głębokości 
lub informacje o głębokości mogą być 
niepoprawne.

Częstotliwości sonaru

50 kHz
Najlepsza penetrac-
ja głębokości z niższą 
rozdzielczością

83 kHz

Umożliwia uzyskanie 
większego kąta stożkowego 
w celu pokrycia większego 
obszaru w wodzie

200 kHz
Umożliwia największą czułość 
i najlepsze rozróżnienie celu 
w płytkiej wodzie.

Low CHIRP
Umożliwia najlepszą 
penetrację głębokości z 
niższą rozdzielczością

Medium CHIRP

Lepsza penetracja głębokości 
w porównaniu z High CHIRP z 
minimalnym pogorszeniem 
rozróżnienia celu

High CHIRP
Najlepsza rozdzielczość w 
płytkiej wodzie w porówna-
niu do Medium CHIRP
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Prędkość impulsu

Funkcja steruje szybkością przesyłania przez 
przetwornik fal sonarowych w wodzie. Konfiguracja 
prędkości impulsu może zmniejszyć interferencję 
od innych przetworników. W trakcie korzystania 
z trybów połowu, ustawienia prędkości impulsu 
są zoptymalizowane względem wybranych wa-
runków połowu i dlatego w większości przypad-
ków wprowadzanie dodatkowych ustawień nie 
jest konieczne.

Opcje sonaru

Redukcja zakłóceń

Funkcja wykorzystuje zaawansowane przetwar-
zanie sygnału w celu monitorowania wpływu 
zakłóceń (pompy na łodzi, warunki wody, układ ro-
zruchu silnika, itp.) wywieranego na wyświetlacz i 
filtruje niepożądane sygnały. 
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Kolor

Funkcja pozwala na zmianę wyglądu ekranu przy 
użyciu palet różnych stopni koloru/jasności.

Zakres amplitudy

Wyświetla amplitudę ostatniego 
echa.  

Oznaczenie ławicy 

Funkcja wyświetla echa ławicy i symbole ławic za-
miast łuków.  

Oznaczenie ławicy nie jest na-
jbardziej dokładną metodą wykry-
wania ławic, ponieważ obiekty i za-
wieszone w wodzie elementy mogą 
zostać wyświetlone jako symbol 
ławicy.

Zakłócenia powierzch-
niowe 

Funkcja zmniejsza 
zakłócenia powierzchniowe 
bez obniżenia czułości 
odbiornika w pobliżu 
powierzchni. 

Powiększenie widoku dzielonego 
przełączanie widoku dzielonego

Przełączanie pomiędzy ekranem sonaru z pełnego 
widoku sonaru do widoku dzielonego. 

Powiększanie widoku 
dzielonego

Przełączanie widoku 
dzielonego

Zakłócenia powier-
zchniowe Zakres 

amplitudy
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Opcje Downscan
Można zmienić ustawienia nakładki Downscan 
z poziomu ekranu sonaru. Opcje Downscan są 
dokładniej opisane w rozdziale dotyczącym DSI.

Stop Sonar

Pauzowanie sonaru urządzenia, pozwalając lepiej 
przyjrzeć się pływającym w wodzie celom. 

Funkcja Stop Sonar może także posłużyć do 
zapobiegania zakłóceniom pomiędzy dwoma 
urządzeniami zainstalowanymi na łodzi w tym 
samym czasie.

Dane nakładkowe

Funkcja pozwala na wybór 
danych do wyświetlenia w 
górnej części ekranu sonaru. 

Ustawienia danych 
nakładkowych są opisane w 
części dotyczącej ekranów 
roboczych. 

UWAGA: Menu opcji Downscan będzie 
dostępne jedynie wtedy, gdy nakładka 
Downscan jest aktywna.

Menu opcji Downscan

UWAGA: Dane historyczne nie są 
zapisywane po wyłączeniu sonaru. 

Dane nakładkowe
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Ustawienia sonaru

Ustawienia sonaru konwencjonalnego/
Downscan

Można zmienić ustawienia dla trybu sonaru kon-
wencjonalnego oraz trybu Downscan z menu 
Ustawień sonaru. 

Na ekranie sonaru będą widoczne tylko zmiany w 
ustawieniach sonaru konwencjonalnego. 

OSTRZEŻENIE: Z trybu ręcznego po-
winni korzystać jedynie zaawansowa-
niu użytkownicy sonaru.

Tryb ręczny

Ograniczenie skuteczności badania głębokości. 
Urządzenie będzie wysyłało jedynie sygnały so-
narowe w wybranym zakresie głębokości.  W ten 
sposób ekran będzie się przesuwał bez przerw, jeśli 
głębokość dna jest poza zakresem przetwornika.  

Menu ustawień sonaru

Ograniczenie 
skuteczności 
badania głębokości 
urządzenia Włącza/

wyłącza 
ekran 
nakładki 
Downscan
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Jeżeli urządzenie jest w trybie ręcznym może 
nie odbierać żadnych odczytów głębokości lub 
informacje o głębokości mogą być niepoprawne. 

 Tryb połowu

Usprawnia pracę urządzenia przez 
zastosowanie wprowadzonych 
pakietów ustawień sonaru, które 
są przystosowane do danych 
warunków połowu. Więcej informacji dotyczących 
trybów połowu można znaleźć w części dotyczącej 
podstaw obsługi.

Zerowanie trybu połowu

Przywrócenie wybranego trybu połowu do 
ustawień domyślnych. Funkcja ma zastosowanie 
w przypadku potrzeby usunięcia zmian w 
ustawieniach wprowadzonych podczas korzystania 
z trybu połowu. 

Instalacja

Korekta głębokości zanurzenia przetwornika 
[Keel Offset]
Wszystkie przetworniki mierzą głębokość od 
przetworników do dna. W efekcie, odczyt głębokości 
wody nie równa się odległości od przetwornika do 
stępki lub od przetwornika do powierzchni wody. 

Menu instalacji

Stępka
Przetwornik

Korekta głębokości zanurzenia przetwornika (-3.5 stopy)
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Przed ustawieniem korekcji stępki należy zmierzyć 
odległość od przetwornika do najniższego punktu 
na stępce. Przykładowo, jeżeli stępka znajduje 
się 3,5 stopy pod przetwornikiem, odczyt będzie 
wynosił -3,5 stopy.

Kalibracja szybkości przepływu wody
Służy do skalibrowania czujnika prędkości koła 
łopatkowego z prędkością danych pobieranych ze 
źródła GPS. 

Kalibracja temperatury
Kalibracja danych z czujnika temperatury 
względem danych ze znanego źródła wartości 
temperatury, co zapewnia dokładności informacji 
o temperaturze. 

Zerowanie odległości wody
Przywrócenie parametru odległości wody do 
wartości zerowej. 

Typ przetwornika
Umożliwia wybór modelu przetwornika 
załączonego do urządzenia. 
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Menu ustawień
Funkcja pozwala na dostęp do ustawień 
instalacyjnych i konfiguracyjnych urządzenia. 

System
Funkcja pozwala na zmiany w ustawieniach 
urządzenia, np. język, wyciszenie i tryb 
zaawansowany.

 

Ustawienia

Uruchami-
anie zaawa-
nsowanych 
funkcji i 
ustawień

Wyświetlanie informacji 
o oprogramowaniu

Menu systemowe

Przywraca ustawienia 
i opcje do domyślnych 
ustawień fabrycznych

Menu 
ustawień

(tylko w trybie 
zaawansowanym)

(tylko w trybie 
zaawanso-

wanym)

(Tylko w Hook-7x)
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Ustaw język

Funkcja umożliwia wybór języka 
menu i pól tekstowych. 

Dźwięk

Funkcja umożliwia zmianę głośności, włączanie/
wyłączanie dźwięku w urządzeniu, np. dźwięk na-
ciskanych klawiszy, alarmów, itp.

Tryb zaawansowany

Załącza funkcje i ustawienia dostępne jedynie w 
trybie zaawansowanym.

Przywracanie ustawień domyślnych
Przywracanie ustawień domyślnych urządzenia. 

Informacje

Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu 
zainstalowanym na urządzeniu. Przed aktualizacją 

oprogramowania należy sprawdzić wersję 
oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, 
korzystając z ekranu informacyjnego. 

Firma Lowrance okresowo aktualizuje 
oprogramowanie w celu dodania funkcji i 
rozszerzenia funkcjonalności. Najnowsze 
aktualizacje są dostępne na stronie internetowej 
pod adresem www.lowrance.com.

Alarmy 
Funkcja umożliwia uruchamianie alarmów i 
ustawianie wartości progowych. 

Menu 
alarmów

Alarm dźwiękowy wraz 
z pojawieniem się na 
wyświetlaczu oznaczenia ławicy
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NMEA 0183

Funkcja pozwala na wybór komunikacji NMEA 
0183, gdy urządzenie będzie podłączone do radia 
VHF lub innego urządzenia obsługującego NMEA 
0183 

Można również dostosować szybkość transmisji 
(bod), jednak ustawienie domyślne sprawdza się w 
większości przypadków. 

NMEA 2000 (tylko w przypadku Hook-7x)
W przypadku podłączenia urządzenia do sieci 
NMEA 2000, można wybrać antenę GPS w sieci 
jak w źródle GPS i udostępniać nowe punkty 
nawigacyjne na inne urządzenia z wyświetlaczem 
znajdujące się w sieci. 

Alarmy
P ł y t k a 
woda

alarm dźwiękowy, gdy statek wpływa na 
wody płytsze niż wybrana wartość progowa

Ławica
alarm dźwiękowy, gdy symbol (oznaczenie) 
ławicy pojawia się na ekranie sonaru

Jednostki

Wybór jednostki miary stosowanej w urządzeniu. 
Wybór jednostek jest uzależniony od pracy w try-
bie podstawowym i zaawansowanym.

Tryb 
zaawansowany

Tryb podstawowy
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Nie ma możliwości udostępniania istniejących 
punktów nawigacyjnych. Tylko punkty nawigacyjne 
stworzone podczas połączenia urządzenia do sieci 
NMEA 2000 mogą być udostępniane i tylko w tej 
sieci. 

Źródła danych (tylko w przypadku Hook-7x)
Funkcja służy do wyboru źródła które będzie 
używane w przypadku danych GPS dla tego 
urządzenia. 

Lista urządzeń (tylko w przypadku Hook-7x)
Funkcja służy do przeglądu danych z urządzeń 
podłączonych do twojej sieci NMEA 2000.

Symulator
Funkcja pozwala symulować pracę GPS i sonaru. 
Symulacje można dostosować w menu opcji 
symulatora.

Wybór źródła GPS
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Hook-5x, -7x

Informacje ogólne

Rozmiar obudowy

Hook 7x: 5,3” H (234mm) x 9,2” W 
(136mm); 5,9” H (151mm) ze wsporni-
kiem
Hook-5x: 5,4” H (136 mm) x 6,9” 
W (174 mm); 5,9” H (151 mm) ze 
wspornikiem

Wyświetlacz

Hook-7x: (przekątna 7”) 16-bit kolor 
Full VGA Solar MAX™ 800x480 kolor 
TFT
Hook-5x: (przekątna 5”) 16-bit kolor 
Full kolor VGA Solar MAX™ 800x480 
TFT

Klasa 
wodoszczelności IPX7

Podświetlenie Dioda LED (11 stopni jasności)

Komunikacja
Hook 7x: NMEA 2000, NMEA 0183 
Wyjście
Hook 5x: NMEA 0183 Wyjście

Deklaracja 
zgoności

Część 25.103 Przepisów FCC oraz 
dyrektywa CE RTTE 1999/5/WE 

Zasilanie

Moc nadawania 250W RMS; 30 000 PTP

Zasilanie 
Wymagania 
dotyczące zasi-
lania

12V

Wejście 
napięciowe od 10 do 17V

Pobór prądu Zwykle: 1,1A

Typ bezpiecznika 3A samochodowy 

Sonar 

Maks. głębokość
300 stóp (91 m) 455/800Khz
1000 stóp (305m) 83/200kHz
2500 stóp (762 m) 50/200kHz

Przetwornik 
Częstotliwość

455/800kHz
50/83/200 kHz
Medium/High/Low CHIRP

Maks. prędkość 70mph

Przetwornik
HDI 50/200kHz (Low/High CHIRP)
HDI 83/200kHz (Medium/High CHIRP
83/200kHz (Medium/High CHIRP)

P r z e w ó d 
przetwornika 20 stóp (6m)
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A
Aktualizacja opro-

gramowania  30
Alarm “ławica”  31
Alarm “płytka woda”  31
Alarmy  30
Auto-czułość  21

C
CHIRP  19
Czułość  21
Częstotliwość  16, 22

D
Dane nakładkowe  12, 

18
Dostosowywanie  13
Konfiguruj  12
Pokaż  12

E
Ekran sonaru  10

F
Funkcja trackback  14

G
Górne i dolne granice  

15, 22

H
High CHIRP  23

I
Informacje  30
Instalacja sonaru  27

J
Jednostki  31
Język  30

K
Kalibracja temperatury  

28
Kolor  17, 25
Kontrast  15
Korekta głębokości 

zanurzenia 
przetwornika  28

Korzystanie z menu  6
Kreator instalacji  4
Kursor  8

L
Linia koloru  21
Low CHIRP  23

M
Medium CHIRP  23
Menu DSI  14
Menu ekranu  4

Menu instalacyjne  27
Menu opcji sonaru  24
Menu regulacji  21
Menu rozwijane  6
Menu Sonar  20

N
NMEA 0183  31
NMEA 2000  31

Źródła danych  32

O
Okna dialogowe  6
Oznaczenie ławicy  25

P
Paski przesuwania  6
Powiększanie widoku 

dzielonego  24

Indeks



34 35Indeks | Hook-4x, -5x, -7x Indeks | Hook-4x, -5x, -7x

Przełączanie widoku 
dzielonego  25

Prędkość impulsu  23

R
Redukcja zakłóceń  16, 

24

S
Sterowanie 

urządzeniem  3
Stop Sonar  17

T
Tryb cichy  30
Tryb czuwania  9
Tryb łowienia  7
Tryb połowu

Reset  27
Tryb ręczny  26
Tryb zaawansowany  9

U
Ustawienia sonaru  26
Ustawienia systemowe  

29

W
Włączanie/wyłączanie 

funkcji  6
Włączanie/wyłączanie 

urządzenia  3
Wprowadzanie tekstu  

6
Wybór ekranu roboc-

zego  4

Z
Zakłócenia powierzch-

niowe  17, 24
Zakres  15
Zakres amplitudy  25
Zakres dowolny  15, 22
Zakres głębokości  15

Zapisywanie zrzutów 
ekranu  30

Zerowanie odległości 
wody  28

Zerowanie trybu 
połowu  27


