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Rozpoczynanie pracy
Włączanie/
wyłączanie 
urządzenia

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

Punkt 
nawigacyjny 

Man 
Overboard

Naciśnij jednocześnie ZOOM IN 
oraz ZOOM OUT, aby włączyć punkt 
nawigacyjny Man Overboard. System 
automatycznie utworzy aktywną 
trasę powrotną do punktu MOB. W 
celu wyłączenia tej funkcji należy 
anulować tryb nawigacji.

Regulacja 
podświetle-

nia

Urządzenie 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. 

Wybór
źródła

GPS

Wybierz GPS z menu ustawień 
systemu. Podświetl GPS source  
i naciśnij ENTER. Wybierz 
odpowiednie źródło.  

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 
kontekstowe i menu ekranów

ENTER: kończy wybór pozycji menu, 
zapisuje punkt trasy na pozycji kursora

MOB: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 
klawisze Zoom, aby utworzyć punkt 
nawigacyjny w funkcji MOB

ZOOM Keys: przybliżanie/oddalanie

microSD slot: włóż czystą kartę microSD, aby zapisać 
zrzuty ekranu lub włóż kartę microSD z mapami, aby 
skorzystać z danych mapy (Patrz ilustracja na stronie 2)
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Wkładanie kart microSD
Ostrożnie wsuń kartę microSD do gniazda w 
urządzeniu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

W celu wyjęcia karty, delikatnie naciśnij na nią aż 
wyskoczy z gniazda.

Sonar w technologii konwencjonalnej 
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. 

Technologia 
konwencjonalna

Technologia  
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 steru, Downscan, sonaru 
oraz wyświetlania mapy posiadają menu, które jest 
dostępne jedynie podczas wyświetlania ekranów.

Kreator instalacji
Kreator instalacji pojawi się przy pierwszym 
uruchomieniu urządzenia. W celu wybrania 
własnych ustawień nie uruchamiaj kreatora 
instalacji. W celu ponownego włączenia kreatora 
przywróć ustawienia domyślne. 

Okna dialogowe ekranów

Ekrany robocze
Urządzenie posiada osiem ekranów roboczych: 
Ster, Downscan, sonar, mapa, mapa/sonar, mapa/
Downscan, sonar/Downscan oraz mapa/sonar/
Downscan.

Ekran steru

Menu steru

Podstawowa obsługa
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Ekrany Combo

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

Ekran mapy Menu mapy

Ekran Downscan
Menu Downscan

Ekran sonaru
Menu sonaru

Ekran dwupanelowy Ekran trzypanelowy
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Włączanie/wyłączanie funkcji

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

 
Menu rozwijane

Przejdź do menu 
rozwijanego, naciśnij 
klawisz up/down [góra/
dół], aby wybrać żądaną 
pozycję i naciśnij ENTER.

Okna dialogowe
Okna dialogowe służą do wprowa-
dzania informacji przez użytkow-
nika lub prezentowania informacji 
użytkownikowi. W zależności od 
rodzaju wpisu, zatwierdzanie, anulowanie lub zamy-
kanie okna wykonuje się w różny sposób.

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.

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).

UWAGA: Naciśnij MENU, aby wyjść z 
menu.
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Tryby łowienia
(Tylko w przypadku sonaru w technologii 
konwencjonalnej)

Tryby połowu usprawniają pracę urządzenia przez 
zastosowanie wprowadzonych pakietów ustawień 
sonaru, które są przystosowane do danych 
warunków połowu.

Przełączanie 
trybu klawiatury 
pomiędzy Alpha 
i QWERTY.

Przełączanie 
pomiędzy małymi 
i dużymi znakami.

Wprowadzanie tekstu
Niektóre funkcje jak np. nazywanie punktu 
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.

3.  Po zakończeniu, zaznacz OK i naciśnij 
ENTER.
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Kursor
Kursor przesuwa się po wyświetlaczu za pomocą 
klawiatury, pozwalając na przewijanie mapy, 
wybieranie elementów mapy i przeglądanie historii 
pracy sonaru. 

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

Kursor Goto [idź do]
Funkcja pozwala nawigować kursorem. 

1.  Przesuń kursor w pożądane miejsce i 
naciśnij MENU. 

2.  Wybierz Goto cursor i naciśnij ENTER.

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 
[śródlądowe/ścisła strefa 

przybrzeżna]

Deep Water 
[głęboka 
woda]

1000ft or more 
[1000 stóp lub 

więcej]

Offshore  
[na pełnym morzu]

Slow Trolling 
[wolny trolling]

400ft or less [400 
stóp lub mniej]

Inland/Coastal 
[śródlądowe/
przybrzeżny]

Fast Trolling 
[szybki trolling]

400ft or less [400 
stóp lub mniej]

Inland/Coastal 
[śródlądowe/
przybrzeżny]

Clear Water 
[wody czyste]

400ft or less [400 
stóp lub mniej]

Inland/Coastal 
[śródlądowe/
przybrzeżny]

Brackish 
Water  
[woda słonawa]

400ft or less [400 
stóp lub mniej]

Fresh-Saltwater mix 
[mieszana woda słodka 

i słona]

Ice 
[podlodowe]

400ft or less [400 
stóp lub mniej]

Ice fishing  
[wędkarstwo podlodowe]

UWAGA: Trybu Fresh Water należy używać 
przy łowieniu na głębokości poniżej 100 stóp. 
W przeciwnym wypadku urządzenie może 

wskazywać błędne śledzenie dna.
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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.

Tryb zaawansowany 
Aktywowanie funkcji i ustawień zaawansowanych.

Poniższe funkcje są dostępne po uruchomieniu 
trybu zaawansowanego:

•  Nawigacja (załączanie promienia przybycia, 
odległości zboczenia z kursu oraz 
namiaru)

•  Alarmy (załączanie opcji alarmu przybycia, 
zboczenia z kursu i kotwicy)

• Wyjście NMEA 0183

•  Jednostki (Załączanie opcji odległości, 
szybkości, głębokości, temperatury i 
namiaru)

Tryb czuwania
Zmniejsza zużycie energii, 
wyłączając sonar i wyświetlacz. 

UWAGA: Pozostawienie urządzenia w 
trybie czuwania, gdy łódź nie jest używa-
na powoduje rozładowanie baterii. 
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Ekran steru
Ekran steru posiada kompas, który wskazuje 
bieżącą ścieżkę, kierunek do celu oraz panel 
nawigacyjny z danymi w postaci cyfrowej. 

Twoja lokalizacja

Kierunek do kursora

KompasBieżąca ścieżka

Informacje 
nawigacyjne 

Ekran sonaru
Wyświetlanie słupa wody poruszającego się na 
wyświetlaczu od prawej do lewej.

Łuki ławic

Zakłócenia 
powierzchniowe

Skala 
zakresu

Linia koloru

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

Ekran mapy
Ekran przedstawia mapę, która porusza się w 
czasie rzeczywistym wraz z ruchem użytkownika. 
Domyślnie mapa prezentowana jest z perspektywy 
ptaka z północą na górze ekranu. 

Bieżąca lokalizacja

Punkt 
nawigacyjny

Bieżąca lokalizacja;  
odległość do kursora

Kontury głębokości

Zakres 
zbliżenia

Struktura

Ławica
Zakłócenia 
powierzchniowe

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

Mapa/sonar Mapa/Downscan

Sonar/Downscan Mapa/sonar/Downscan

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

Dostosowywanie ekranów Combo

Możesz dostosować rozmiar 
panelu ekranu Combo oraz 
zmienić położenie ekranów 
na wyświetlaczu: pionowo lub 
poziomo.  
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Dane nakładkowe
1.  Na ekranie sonaru, mapy lub Dowscan, 

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.

Data sources [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 ENTER. 
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Przez przesunięcie paska historii w prawo, 
normalna praca ekranu sonaru zostaje wznowiona. 
Ten sam efekt uzyskujemy, naciskając MENU i 
wybierając opcję Exit cursor mode.

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

To skutkuje lepszą jakością obrazu, lepszym 
rozróżnieniem celu oraz lepszą głębokością penetracji.

Urządzenie obsługuje High CHIRP, Medium CHIRP 
oraz Low CHIRP, w zależności od 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 sonaru w technologii Downscan znajdują 
się w rozdziale Funkcje Downscan. 

Funkcja trackback
Przesuwając kursor w lewo do chwili, aż ekran zacznie 
się cofać można przeglądać historię pracy sonaru.  

Obsługa sonaru Niebieski pasek historii pracy sonaru
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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. 

Menu Sonar
(Tryb zaawansowany)

(Opcje są aktywne 
jeśli aktywna 
jest nakładka 
Downscan)

Służy do 
rejestrowania 
logów
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Nowy punkt nawigacyjny 
Tworzenie punktu nawigacyjnego w bieżącej 
lokalizacji lub miejscu ustawienia kursora. Z 
poziomu okna dialogowego nowego punktu 
nawigacyjnego można wprowadzić nazwę, wybrać 
ikonę i żądaną długość/szerokość geograficzną.

Regulacja

Funkcja służy do regulacji czułości i 
koloru.

Menu nowego punktu 
nawigacyjnego

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 jasnożółtego 
obszaru, natomiast miękki sygnał jako wąski 
czerwono-niebieski. 

Auto-czułość

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

Funkcja służy do wybrania 
najgłębszego zakresu do pokazania 
na wyświetlaczu. Ustawienia zakresu 
wyświetlają fragment słupa wody od 
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 przynajmniej 
pasmem 6,5 stopy (2 m).

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

zmian funkcję należy wyłączyć. Menu zakresu 
dowolnego

Częstotliwość 
Funkcja steruje częstotliwością przetwornika 
urządzenia. 

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

UWAGA:  Jeżeli urządzenie jest w trybie 
zakresu dowolnego, może nie odbierać 
żadnych cyfrowych odczytów głębokości 
lub informacje o głębokości mogą być 
niepoprawne.
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Jedynie częstotliwości obsługiwane przez dany 
przetwornik pojawią się w Menu częstotliwości.

Częstotliwości sonaru

50 kHz
Najlepsza penetracja 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 porównaniu do Medium 
CHIRP

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 warunków połowu i 
dlatego w większości przypadków wprowadzanie 
dodatkowych ustawień nie jest konieczne.



20 21Obsługa sonaru | Hook-4, -5, -7 Obsługa sonaru | Hook-4, -5, -7

Zakłócenia 
powierzchniowe  

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. 

Kolor

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

Opcje sonaru

Powiększanie widoku 
dzielonego

Przełączanie widoku 
dzielonego

Redukcja zakłóceń

Funkcja wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie 
sygnału w celu monitorowania wpływu zakłóceń 
(pompy na łodzi, warunki wody, układ rozruchu 
silnika, itp.) wywieranego na wyświetlacz i filtruje 
niepożądane sygnały. 

Zakłócenia 
powierzchniowe
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Zakres amplitudy

Wyświetla amplitudę ostatniego 
echa.  

Oznaczenie ławicy 

Funkcja wyświetla echa ławicy i symbole ławic 
zamiast łuków.  

Oznaczenie ławicy nie jest 
najbardziej dokładną metodą 
wykrywania ławic, ponieważ 
obiekty i zawieszone w wodzie 
elementy mogą zostać wyświetlone 
jako symbol ławicy.

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.

Zakres 
amplitudy

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. 
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Dane nakładkowe

Ustawienia sonaru

Ustawienia sonaru konwencjonalnego/
Downscan

Można zmienić ustawienia dla trybu sonaru 
konwencjonalnego oraz trybu Downscan z menu 
Ustawień sonaru. 

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

Przeglądanie poprzednio 
zapisanych logów

Umożliwia wybór jakości zapisywanych logów. 
Logi o wyższej jakości zużywają więcej pamięci. 

Zapisywanie logów

Dane z sonaru mogą być zapisane w formie pliku 
na karcie microSD włożonej do czytnika kart 
wbudowanego w urządzenie.

Dane nakładkowe

Funkcja pozwala na wybór 
danych do wyświetlenia 
w górnej części ekranu 
sonaru. Ustawienia danych 
nakładkowych są opisane w 
części dotyczącej ekranów 
roboczych. 
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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. 

OSTRZEŻENIE: Z trybu ręcznego 
powinni korzystać jedynie zaawansowani 
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 Uruchamia/

wyłącza 
nakładkę 
Downscan
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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. 
Przed ustawieniem korekcji stępki należy zmierzyć 
odległość od przetwornika do najniższego punktu 

Menu instalacji

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 dokładność informacji o temperaturze. 

Zerowanie odległości wody
Przywrócenie parametru odległości wody do 
wartości zerowej. 

Typ przetwornika
Umożliwia wybór modelu przetwornika załączonego 
do urządzenia. 

Stępka
Przetwornik

Korekta głębokości zanurzenia 
przetwornika (-3.5 stopy)
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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.

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

Obsługa systemu DSI

Zatrzymanie 
transmisji danych z 
sonaru; zatrzymanie 
przewijania mapy

Przez przesunięcie paska historii w prawo, 
normalna praca ekranu sonaru zostaje wznowiona. 
Ten sam efekt uzyskujemy, naciskając MENU i 
wybierając opcję Exit cursor mode.

Pasek historii DSI
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Kontrast

Reguluje stosunek jasności między jasnymi a 
ciemnymi 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.

Nowy punkt nawigacyjny 
Tworzenie punktu nawigacyjnego w bieżącej 
lokalizacji lub miejscu ustawienia kursora. Z 
poziomu menu nowego punktu nawigacyjnego 
można wprowadzić nazwę, wybrać ikonę i żądaną 
dł./szer. geograficzną.

Zakres

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

Menu nowego punktu 
nawigacyjnego

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. 

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).

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

Opcje Downscan
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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

Redukcja zakłóceń

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

Kolor

Umożliwia wybór palety kolo-
rów 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 nakładko-
wych są opisane w części do-
tyczącej ekranów roboczych. 

Ustawienia

Dostęp do menu ustawień. Patrz „Ustawienia 
sonaru” na stronie 23.

Dane 
nakładkowe

Zapisywanie logów

Dane z sonaru mogą być zapisane w formie pliku 
na karcie microSD włożonej do czytnika kart 
wbudowanego w urządzenie. 

Przeglądanie poprzednio zapisanych logów

Umożliwia wybór jakości zapisywanych logów. 
Logi o wyższej jakości zużywają więcej pamięci. 

Stop Sonar

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

UWAGA: Dane historyczne nie są 
zapisywane (funkcja trackback jest 
dezaktywowana) po wyłączeniu sonaru. 
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Nowy punkt nawigacyjny
Tworzenie punktu nawigacyjnego w bieżącej 
lokalizacji lub miejscu ustawienia kursora. Gdy 
kursor znajduje się na ekranie, punkty nawigacyjne 
zostaną zapisane w punkcie kursora; podobnie, gdy 
kursor nie jest wyświetlany, punkty nawigacyjne 
zostaną zapisane w bieżącej lokalizacji. 

Menu mapy
Naciśnij MENU na dowolnym ekranie mapy, aby 
otworzyć menu mapy. 

Menu mapy

Obsługa mapy
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Punkty nawigacyjne, trasy i ślady
Funkcja służy do tworzenia, edytowania, nawigo-
wania i usuwania punktów nawigacyjnych, tras i 
śladów.

Naciśnij przycisk lewo/prawo, aby przełączyć widok 
pomiędzy zakładkami punktów nawigacyjnych, 
tras i śladów. 

Edycja

Funkcja służy do edytowania 
nazwy, ikony, dł./szer. geo-
graficznej wybranego punk-
tu nawigacyjnego. 

Ekran punktów 
nawigacyjnych Menu punktów 

nawigacyjnych

Menu punktów 
nawigacyjnych
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Nowy punkt nawigacyjny

Tworzenie punktu nawiga-
cyjnego w miejscu ustawie-
nia kursora lub w lokalizacji 
statku. Z poziomu menu nowego punktu nawiga-
cyjnego można również wybrać nazwę, ikonę i dł./
szer. geograficzną.

Pokaż punkt nawigacyjny

Wyświetla wybrany punkt nawi-
gacyjny na mapie.

Kursor Goto [idź do]

Funkcja pozwala na nawigację do punktu nawiga-
cyjnego. 

Funkcje „Usuń” i „Usuń wszystko”

Funkcja „Usuń” służy do kaso-
wania wybranego punktu na-
wigacyjnego. Funkcja „Usuń 
wszystko” kasuje wszystkie punkty nawigacyjne.

Sortuj
Umożliwia wybór sposobu sortowania 
listy punktów nawigacyjnych — we-
dług nazwy lub od najbliższego do naj-
dalszego. 

Ekran tras
Funkcja służy do tworzenia, edytowania, nawigo-
wania i usuwania tras.  Użyj klawiatury, aby wybrać 
zakładkę „Trasy” i przejść do ekranu tras.

Tworzenie trasy
Trasy mogą być tworzone przez wstawianie punk-
tów nawigacyjnych z listy lub przez wskazywanie 
kursorem nowych punktów na mapie. Możliwe jest 
również dodawanie punktów nawigacyjnych do 
trasy przez wybieranie ich z ekranu mapy.

Ekran tras Menu tras
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Aby utworzyć mapę na podstawie listy 
punktów nawigacyjnych:

1. Naciśnij MENU z ekranu tras. 

2. Wybierz New i naciśnij przycisk ENTER. 

3.  Naciśnij przycisk, aby wybrać pole 
Route Leg Name i naciśnij ENTER. 

4.  Naciśnij MENU, wybierz Add to End i 
naciśnij ENTER. 

5.  Wybierz Waypoint z listy i naciśnij 
ENTER.

6.  Wybierz żądany punkt nawigacyjny i 
naciśnij ENTER. 

7.  Naciśnij MENU i wybierz Add to end, 
aby dodać kolejny punkt nawigacyjny 
do trasy.  

8.  Po oznaczeniu całej trasy naciśnij 
MENU, wybierz Stop Editing i naciśnij 
ENTER. 

9. Wybierz Save i naciśnij przycisk ENTER. 

Pole Leg Name field

Menu punktów 
nawigacyjnych trasy

Wstawienie punktu nawigacyjnego pomiędzy 
istniejące punkty nawigacyjne trasy

Dodanie punktu 
nawigacyjnego 
na końcu trasy 

Rozpoczęcie 
nawigacji do 

wybranego punktu 
nawigacyjnego 

trasy
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1.  Wybierz żądaną trasę na ekranie tras i 
naciśnij MENU.

2.  Wybierz Start i naciśnij przycisk ENTER. 

3.  Wybierz Forward lub Reverse i naciśnij 
ENTER. 

4.  Naciśnij MENU i wybierz Return to 
Chart. Naciśnij ENTER. 

Tworzenie trasy z wykorzystaniem punktów 
z mapy:

1.  Powtórz kroki 1-4 instrukcji, aby 
utworzyć mapę na podstawie listy 
punktów nawigacyjnych.

2.  Wybierz Points from chart i naciśnij 
ENTER. Wyświetli się ekran mapy. 

3.  Przesuń kursor w pożądane miejsce. 
Naciśnij ENTER, aby ustawić punkt 
nawigacyjny. 

4.  Powtórz krok 3, aby dodać nowe punkty 
nawigacyjne do trasy. 

5.  Naciśnij MENU i wybierz Stop adding. 
Naciśnij ENTER.  

6.  Wybierz przycisk Save i naciśnij ENTER.

Nawigacja wzdłuż trasy

Nawigacja wzdłuż tras możliwa 
jest od punktu początkowego do 
punktu końcowego (Forward) i 
odwrotnie (Reverse). 

Menu tras
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Aby wejść do menu „Edytuj” lub „Nowa trasa”, wy-
bierz Edit lub New w menu tras i naciśnij ENTER.  

Aby zatwierdzić zmiany w menu „Edytuj” lub „Nowa 
trasa”, wybierz przycisk Accept i naciśnij ENTER. 

Funkcja „Na wyświetlaczu”

Wyświetlanie/ukrycie trasy na wyświetlaczu, dzięki 
czemu na ekranie nie jest pokazywanych zbyt 
wiele tras równocześnie. 

Usuń i usuń wszystko

Funkcja „Usuń” służy do 
kasowania poszczegól-
nych tras. Funkcja „Usuń 
wszystko” kasuje wszyst-
kie trasy. 

Menu „Edytuj” i „Nowa trasa”
Edycja/tworzenie tras, nazw tras oraz włączanie/
wyłączanie podglądu trasy. 

Włącza/wyłącza podgląd 
trasy na mapie.

Aby edytować/utworzyć trasę, 
naciśnij przycisk, aby wybrać 
pole Route Leg Name i naciśnij 
ENTER.

Aby przerwać nawigację:

1. Naciśnij Menu z ekranu map. 

2.  Wybierz Navigation i naciśnij przycisk 
ENTER. 

3.  Wybierz Cancel i naciśnij przycisk ENTER. 

4.  Wybierz Yes i naciśnij przycisk ENTER. 
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Ekran śladów
Funkcja służy do tworzenia, edytowania, nawigo-
wania i usuwania śladów. Użyj klawiatury, aby wy-
brać zakładkę Trails i przejść do ekranu śladów.

Tworzenie śladów

Tworząc ślad, możesz wybrać jego nazwę i kolor w 
menu „Nowy ślad”. Aby utworzyć ślad:

1.  Wybierz New i naciśnij przycisk ENTER. 
Wyświetli się okno dialogowe „Nowy 
ślad”. 

2. Wybierz Save i naciśnij przycisk ENTER. 

Ekran śladów Menu 
śladów

Menu śladów
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Menu „Edytuj” i „Nowy ślad”
Umożliwia edycję/tworzenie śladów, wybór nazwy 
i koloru śladu, włączenie podglądu śladu oraz zapis 
śladu. W menu „Edytuj ślad” możliwa jest również 
zamiana śladu na trasę.

Nawigacja wzdłuż śladu

Aby możliwa była nawigacja wzdłuż śladu, należy 
go zapisać jako trasę. 

Aby nawigować wzdłuż śladu jak wzdłuż 
trasy:

1.  Wybierz żądany ślad na ekranie śladów 
i naciśnij ENTER. Pojawi się menu 
edycji śladu. 

2.  Wybierz Create Route i naciśnij przycisk 
ENTER. Pojawi się menu edycji trasy. 

3.  Wybierz Done i naciśnij przycisk ENTER. 

4.  Wskazówki dotyczące nawigacji znaj-
dują się w części „Nawigacja wzdłuż 
trasy”. 

Funkcje „Na wyświetlaczu” i „Rejestracja”

Wyświetlanie/ukrycie śladu na mapie, dzięki 
czemu na ekranie nie jest pokazywanych zbyt 
wiele śladów równocześnie. 

Włącza/
wyłącza 
podgląd 
śladu na 
mapie

Włącza/
wyłącza 
rejestrację 
śladu

Menu edycji śladów
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Polecenie rejestracji pozwala na zapisywanie lub 
wznawianie rejestracji żądanego śladu. 

Usuń i usuń wszystko

“Usuń” usuwa poszczegól-
ne ślady. “Usuń wszystko” 
usuwa wszystkie ślady. 

Orientacja
Pozwala na wybranie „północ do góry” lub kąta 
drogi nad dnem (COG) jako orientacji dla mapy.

Dane nakładkowe

Funkcja pozwala na wybór danych (kąt drogi nad 
dnem, itp.) do wyświetlenia na górze ekranu mapy. 

Ustawienia danych nakładkowych są opisane w 
części dotyczącej ekranów roboczych. 

Ustawienia

Dostęp do menu ustawień mapy

Dane nakładkowe
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Ustawienia mapy
Funkcja kontroluje dane mapy wykorzystywane na 
ekranie mapy oraz ustawienia wyświetlacza jak np. 
linie siatki, punkty nawigacyjne, trasy i ślady.

Dane mapy

Wybór danych mapy, które zostaną podane na 
wyświetlaczu mapy (mapy lokalne Lowrance lub 
Navionics). Pełny wybór dostępnych map można 
znaleźć na stronie Navionics.com

Menu ustawień mapy

Rozszerzenie COG

Linia rozciągająca się od przodu 
ikony bieżącej pozycji, która jest 
oszacowaniem czasu i odległości 
względem obszaru na wprost.

Linie siatki

Funkcja pozwala wyświetlić 
długość i szerokość geogra-
ficzną, ułatwiając rozpoznanie 
ogólnego położenia na skali 
dł./szer. geograficznej. 
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Wyświetlanie punktów nawigacyjnych, tras i 
śladów

Właściwości punktu nawigacyjnego, trasy lub 
śladu można włączyć/wyłączyć z poziomu menu 
ustawień mapy. Jeżeli ekran zostaje zakryty przez 
zbyt dużą liczbę punktów nawigacyjnych, tras 
lub śladów, wyłączenie właściwości wyświetlacza 
pozwala na uzyskanie lepszego obrazu mapy. 

Punkty nawigacyjne, trasy i ślady

Dostęp do ekranu punktów nawigacyjnych, tras i 
śladów. Punkty nawigacyjne, trasy i ślady są omó-
wione w części dotyczącej mapy.

Ustawienia nawigacji  
(tylko w trybie zaawansowanym)
Funkcja steruje ustawieniami promienia przybycia 
i zejścia z kursu oraz służy do włączania/wyłączania 
WAAS/MSAS/EGNOS.

Menu ustawień nawigacyjnych
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Promień przybycia

Ustawianie wartości progowej dla alarmu promie-
nia przybycia. Alarm promienia przybycia wyda 
sygnał dźwiękowy, gdy statek dobije do wyznaczo-
nego miejsca (promień przybycia) w docelowym 
punkcie nawigacyjnym. 

Odejście od kursu
Ustaw próg odejścia od kursu, aby aktywować 
alarm. Po przekroczeniu zadanego odejścia od kur-
su uruchomi się alarm dźwiękowy.

Namiary

Funkcja pozwala ustawić obliczanie namiaru na 
podstawie północy geograficznej i północy ma-
gnetycznej. Opcji północy magnetycznej należy 
używać podczas nawigacji z kompasem lub kur-
sem. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z 
ustawień domyślnych (północ geograficzna).

Deklinacja magnetyczna

Funkcja pozwala określić czy deklinacja magne-
tyczna będzie wyliczana automatycznie czy ręcz-
nie. Deklinacja magnetyczna to kąt pomiędzy 
północą magnetyczną a północą geograficzną. 
Ustawienia automatyczne przejmują kontrolę nad 
deklinacją magnetyczną za użytkownika. 

OSTRZEŻENIE: Z ustawień ręcznej 
deklinacji magnetycznej należy 
korzystać, jeśli informacje dotyczące 
deklinacji pochodzą z rzetelnego źródła. 
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AIS
System automatycznej identyfikacji (AIS) jest 
systemem lokalizacji i przekazywania informacji 
o statkach. Statki wyposażone w system AIS 
automatycznie odbierają informacje o położeniu, 
prędkości, kursie i tożsamości statku z innych 
jednostek posiadających ten system. 

Po podłączeniu modułu AIS, mogą być wyświetlane 
wszystkie cele wykryte przez urządzenie. 

Ustawienia AIS
Przed skorzystaniem z systemu AIS, urządzenie 
musi być skonfigurowane na tę samą prędkość 
transmisji w bodach, co moduł AIS. 

Aby wybrać prędkość transmisji w bodach:

1. Wejdź do menu ustawień.

2. Wybierz NMEA 0183. 

3.  Wejdź do menu rozwijanego „Wybór 
prędkości w bodach” w oknie 
dialogowym ustawień NMEA 0183. 

4.  Wybierz taką samą prędkość w bodach, na 
jaką nastawione jest Twoje urządzenie AIS.

5. Wybierz Save.

UWAGA: Urządzenie musi działać w 
trybie zaawansowanym, aby możliwy był 
dostęp do ustawień NMEA 0183.
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Symbole celów
W urządzeniu zastosowano następujące symbole 
celów AIS:

Opis symboli

Stacjonarny cel AIS

Ruchomy cel AIS z przedłużeniem kąta 
drogi nad dnem (COG)

Przedłużenie zawsze przedstawia kąt 
drogi jednostki nad dnem i jest domyślnie 
nastawione na 10 minut.

Utracony cel 
AIS

Jeżeli w ciągu ustalonego 
czasu nie odebrano 
sygnałów z innego celu, 
cel zostaje uznany za 
utracony.

Symbol celu reprezentuje 
ostatnie faktyczne 
położenie celu przed 
przerwą w obiorze 
danych.

Filtrowanie celów

Po podłączeniu modułu AIS do Twojego urządze-
nia, domyślnie wszystkie cele są pokazywane na 
wyświetlaczu.

Użytkownik może ukryć wszystkie cele, lub przefil-
trować ikony celów w oparciu o odległość i pręd-
kość statku.

UWAGA: Jeżeli odbierasz dane z 
systemu AIS o kierunku poruszania się 
innej jednostki, to orientacja ikony statku 
odpowiada jego kierunkowi poruszania się. 
Jeżeli nie odbierasz danych z systemu AIS o 
kierunku poruszania się innej jednostki, to 
orientacja ikony statku odpowiada jego 
kątowi drogi nad dnem (COG).
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Przeglądanie informacji dot. celów AIS
Po najechaniu kursorem na ikonę AIS, wyświetlony 
zostanie numer MMSI lub nazwa jednostki (jeśli 
jest dostępna w systemie).

Po wybraniu celu i naciśnię-
ciu ENTER, użytkownik może 
przeglądać szczegółowe in-
formacje o celu. Wyświetla się 
okno dialogowe „Szczegółowe 
informacje o jednostce AIS”. 
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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.

Menu 
ustawień

(tylko w trybie 
zaawansowanym)

(tylko w trybie 
zaawansowanym)

Uruchamia-
nie zaawan-
sowanych 
funkcji i 
ustawień

Wyświetlanie informacji 
o oprogramowaniu

Menu systemowe

Ustawienia

(Tylko w Hook-7)
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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 
naciskanych klawiszy, alarmów, itp.

Godzina 

Funkcja służy do ustawiania 
czasu lokalnego i formatów 
godziny i daty w urządzeniu. 

GPS 
Funkcja służy do monitoro-
wania lokalizacji satelitów 
w zasięgu i jakości blokady 
urządzenia na satelicie.

Kalkulator
Śledzi czas, prędkość i 
odległość wyprawy gdy 
poruszasz się szybciej niż 
wybrana wartość progowa.  

Tryb zaawansowany
Załącza funkcje i ustawienia dostępne jedynie w 
trybie zaawansowanym.

Przywracanie ustawień domyślnych
Przywracanie ustawień domyślnych urządzenia. 

Przeglądanie plików

Przeglądanie listy plików zapisanych na karcie 
microSD. 
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Zapisywanie zrzutów ekranu

Zrzuty ekranu można zapisywać na karcie microSD, 
umieszczając ją w gnieździe karty i wciskając 
przycisk Power i Zoom (+). 

Pliki można przeglądać na komputerze lub innym 
urządzeniu obsługującym kartę typu microSD. 

Informacje

Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu 
zainstalowanym na urządzeniu. Przed aktuali-
zacją oprogramowania należy sprawdzić wersję 
oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, 
korzystając z ekranu informacyjnego. 

Firma Lowrance okresowo aktualizuje oprogra-
mowanie w celu dodania funkcji i rozszerzenia 
funkcjonalności. Najnowsze aktualizacje są do-
stępne na stronie internetowej pod adresem www.
lowrance.com.

UWAGA: Zrzutów ekranu nie można 
zapisać na karcie Navionics lub innych 
kart z mapami. 

Alarmy 
Funkcja umożliwia uruchamianie alarmów i 
ustawianie wartości progowych. Alarmy przybycia, 
zejścia z kursu i kotwicy są dostępne jedynie w 
trybie zaawansowanym.

Menu 
alarmów

Alarm dźwiękowy 
wraz z pojawieniem 
się na wyświetlaczu 
oznaczenia ławicy
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Wyjście 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-7)

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

Przybycie
alarm dźwiękowy po wejściu w zadaną 
odległość od miejsca docelowego (tylko 
w trybie zaawansowanym)

Zboczenie 
z kursu

alarm dźwiękowy po ustalonym zakresie 
zboczenia z kursu  (tylko w trybie 
zaawansowanym)

Kotwica
alarm dźwiękowy po przemieszczeniu się 
statku o zadaną odległość (tylko w trybie 
zaawansowanym)

Płytka 
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 
trybie podstawowym i zaawansowanym.

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

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

Lista urządzeń (tylko w przypadku Hook-7)
Funkcja służy do przeglądania 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-4, -5 i -7

Informacje ogólne

Rozmiar obudowy

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

Wyświetlacz

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

Klasa 
wodoszczelności IPX7

Podświetlenie Dioda LED (10 stopni jasności)

Komunikacja
Hook 7: NMEA 2000, NMEA 0183 We/
Wy
Hook 5: NMEA 0183 We/Wy

Deklaracja 
zgodności

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

Zasilanie

Moc nadawania 250W RMS 

Wymagania 
dotyczące zasilania 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 (305 m) 83/200kHz
2500 stóp (762 m) 50/200kHz

Przetwornik 
Częstotliwość

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

Maks. prędkość 70mph

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

Przewód 
przetwornika 20 stóp (6m)

GPS

Gniazdo na kartę z 
mapami

microSD oraz microSDHC

Antena GPS
16 kanałów równoległych 
(wewnętrzna), opcjonalna zewnętrzna 
antena GPS (sprzedawana oddzielnie)

Zgodność map Fishing Hot Spots, Navionics (klasa 
Hotmaps, Premium i Gold)

Punkty nawigacyjne, 
trasy i ślady

Do 3000 punktów nawigacyjnych,  
100 tras i 100 odtwarzanych śladów



Umowa licencyjna na bazy danych Navico
NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRAWNĄ UMOWĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM 
KOŃCOWYM, BĘDĄCYM PIERWSZYM KUPUJĄCYM  NINIEJSZY PRODUKT, 
BĘDĄCY PRZEDMIOTEM KONSUMENCKIM DO UŻYTKU OSOBISTEGO LUB W 
GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DALEJ „UŻYTKOWNIK”) A FIRMĄ NOVACO, 
PRODUCENTEM NINIEJSZEGO PRODUKTU (DALEJ „FIRMA”). 
KORZYSTANIE Z PRODUKTU WRAZ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ 
OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.  
W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WSZYSTKICH WARUNKÓW, PRODUKT 
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU. 
DOKONUJĄC ZWROTU NALEŻY SKORZYSTAĆ Z ZAŁĄCZONEJ ETYKIETY 
KURIERA UPS ORAZ DOŁĄCZYĆ: DOWÓD ZAKUPU, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES 
I NUMER TELEFONU. KOSZTY ZAKUPU I ODPOWIEDNIA KWOTA PODATKU 
ZOSTANĄ ZWRÓCONE. PROCEDURA ZWROTU TRWA OD 4 DO 6 TYGODNI.

1.  Niniejsza umowa licencyjna dotyczy jednej lub kilku baz danych, które mogą 
być zawarte w produkcie użytkownika. W dalszej części niniejszego dokumen-
tu obowiązuje określenie „baza danych” lub „bazy danych”. Produkt użytkow-
nika może zawierać „bazy danych WBS”, które obejmują dane map powierzch-
ni całego świata, “Indigo Database”, która zwiera dane map lądowych, lub inne 
bazy danych.

2.  Bazy danych, które może zawierać produkt użytkownika nie są sprzedawane, 
a podlegają licencji. Firma nadaje niewyłączne i nieprzechodnie prawo korzy-
stania z baz danych do celów nawigacyjnych pod warunkiem przestrzegania 
warunków opisanych w niniejszej umowie licencyjnej. Firma zastrzega sobie 
prawo do anulowania licencji w przypadku naruszenia którychkolwiek warun-
ków umowy licencyjnej przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny 
za używanie oficjalnych map przygotowanych przez władze i rozsądnego spo-
sobu nawigowania w celu zachowania bezpieczeństwa podróży.

3.  Bazy danych zawarte w produkcie są chronione ostrzeżeniami o prawach au-
torskich pojawiających się na produkcie i ekranach. ZABRONIONE jest mo-
dyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, dekompilowanie, wypożyczanie, 
dzierżawienie lub odsprzedawanie bazy danych i zabronione jest także  tworze-
nie dzieł pokrewnych w oparciu o bazę danych lub jej zawartość. Jakakolwiek 
nieautoryzowana reprodukcja, użycie lub przeniesienie bazy danych może być 
przestępstwem i podlegać odszkodowaniu lub kosztom adwokackim.

4.  Niniejsza umowa licencyjna zostaje anulowana ze skutkiem natychmiastowym 
bez uprzedzenia w przypadku niedotrzymania lub naruszenia którychkolwiek 
postanowień niniejszej umowy. W przypadku rozwiązania umowy wszystkie 
produkty zawierające jedną lub kilka baz danych należy niezwłocznie zwrócić 
do firmy.

5. Ceny i programy mogą ulec zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.
6.  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo stanu Oklahoma i stanowi 

pełne i wyłączne porozumienie pomiędzy stronami w przedmiotowej sprawie.

Ograniczona gwarancja na bazy danych
Określenie „firma” odnosi się do firmy Novico, będącej producentem niniejszego produktu. 
Określenie „użytkownik” odnosi się do pierwszego kupującego produkt jako osoby używającej 
produktu do celów osobistych lub w gospodarstwie domowym. Niniejsza ograniczona gwaran-
cja na bazy danych dotyczy jednej lub kilku baz danych, które mogą być zawarte w produkcie 
użytkownika. W dalszej części niniejszego dokumentu obowiązuje określenie „baza danych” 
lub „bazy danych”. Produkt użytkownika może zawierać „bazy danych WBS”, które obejmują 
dane map powierzchni całego świata, “Indigo Database”, która zawiera dane map lądowych, 
lub inne bazy danych.
Gwarantujemy, że dokładnie stworzyliśmy, przetworzyliśmy i powieliliśmy fragmenty 
materiału źródłowego, na którym oparte zostały bazy danych. Jednakże pod żadnym pozorem 
firma nie jest w obowiązku aktualizować baz danych, a dane zawarte w bazach danych mogą 
być niekompletne względem materiału źródłowego. NIE ISTNIEJE ŻADNA GWARANCJA 
WYRAŻONA LUB DOMNIEMANA CO DO DOKŁADNOŚCI SAMEGO MATERIAŁU 
ŹRÓDŁOWEGO, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, NIE ISTNIEJĄ GWARANCJE DO-
MNIEMANE POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
W przypadku wady w którejkolwiek bazie danych, w opinii firmy, wyłącznym zadośćuczy-
nieniem powinien być zwrot ceny zakupy produktu zawierającego wadliwą bazę danych lub 
wymiana takiego produktu. FIRMA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, NASTĘPCZE, INCYDENTALNE LUB 
INNE SZKODY POŚREDNIE JAKIEKOLWIEK RODZAJU.
Ponieważ niektóre stany nie dopuszczają wyłączeń lub ograniczeń szkód incydentalnych lub 
następczych, powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać użytkownika.
Gwarancja NIE obowiązuje w poniższych przypadkach: (1) gdy produkt był serwisowany lub 
naprawiany przez podmiot inny niż firma, (2) gdy produkt był podłączony, zainstalowany, 
powiązany, zmieniony, dostosowany lub obsługiwany w sposób niezgodny z instrukcjami do-
starczonymi wraz z produktem, (3) gdy numer seryjny został zatarty, zmieniony, lub usunięty, 
lub (4) gdy jakakolwiek wada, problem, strata lub szkoda wynika z wypadku, niewłaściwego 
użytkowania, zaniedbania lub braku ostrożności lub nieprzestrzegania zasad rozsądnej i 
niezbędnej konserwacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkownika wydanej 
do produktu.
Firma zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub ulepszeń w swoich produktach każdora-
zowo bez powstania obowiązku wprowadzenia takich usprawnień lub zmian w urządzeniu lub 
produktach już wyprodukowanych.
Niniejsza gwarancja udziela praw szczegółowych. Ponadto, użytkownikowi przysługują inne 
prawa obowiązujące w danym stanie.
Zadośćuczynienie na mocy niniejszej gwarancji obowiązuje pod warunkiem rozsądnego 
okazania sposobu powstania wady w ciągu jednego (1) roku od daty oryginalnego zakupu. 
Reklamację należy złożyć nie później niż 30 dni od wygaśnięcia okresu jednego roku. Do 
reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.


