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Wa¿ne informacje
OSTRO¯NIE
♦

♦
♦
♦
♦

Przed pierwszym uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ niniejszy
podrêcznik. W przypadku jakichkolwiek pytañ, proszê skontaktowaæ siê z dzia³em
obs³ugi klienta firmy lub lokalnym sprzedawc¹.
Urz¹dzenie BB 50/200 nie jest wodoodorne. Urz¹dzenie nale¿y zabezpieczyæ przed
wp³ywem wody. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ spowodowanych wod¹.
Nadmierne dzia³anie ciep³a mo¿e spowodowaæ uszkodzenie BB 50/200.
Pod³¹czenie do Ÿród³a zasilania o odwróconej biegunowoœci spowoduje powa¿ne
uszkodzenia BB 50/200. Gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeñ.
Urz¹dzenie BB 50/200 zawiera niebezpieczne obwody wysokiego napiêcia, które
mog¹ byæ obs³ugiwane wy³¹cznie przez doœwiadczonych techników.

OSTRZE¯ENIE
♦

Podczas pod³¹czania i od³¹czania przetwornika do urz¹dzenia BB 50/200, nale¿y
upewniæ siê, ¿e zasilanie jest od³¹czone.

UWAGA Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za zawarte b³êdy, ani za przypadkowe lub
wynik³e straty zwi¹zane z wykonaniem b¹dŸ u¿ytkowaniem niniejszego podrêcznika.
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Informacje o niniejszym
Podrêczniku U¿ytkownika
WPROWADZENIE
Komputer nawigacyjny w po³¹czeniu z funkcjonalnoœci¹ Sondy Rybackiej jest jednym z najbardziej
zaawansowanych systemów nawigacyjnych dostêpnych na rynku.
Proszê dok³adnie przeczytaæ niniejszy Podrêcznik U¿ytkownika w celu poznania wszystkich
funkcji urz¹dzenia. Wszelkie pozosta³e instrukcje obs³ugowe dostêpne s¹ w Podrêczniku
U¿ytkownika komputera nawigacyjnego.

ZASTOSOWANE KONWENCJE
W niniejszym Podrêczniku U¿ytkowniku, klawisze z etykietami zosta³y przedstawione wielkimi
literami i zamkniête w nawiasie kwadratowym, na przyk³ad [ENTER], natomiast klawisze
programowe zosta³y przedstawione ma³ymi literami równie¿ w nawiasie kwadratowym, na
przyk³ad [EDIT].
Funkcje menu zosta³y zapisane wyt³uszczon¹ czcionk¹ w formie sekwencji klawiszy z
nazwami menu w cydzys³owie, na przyk³ad [MENU] + “ALARMY” + [ENTER] oznacza:
nacisn¹æ klawisz [MENU], za pomoc¹ kursora wybraæ pozycjê menu Alarmy i nacin¹æ
[ENTER].
Dowolne czynnoœci i funkcje menu w niniejszym Podrêczniku U¿ytkownika zwi¹zane s¹ z
nastêpuj¹cymi modelami komputerów nawigacyjnych (patrz nastêpuj¹ca tabela). W razie
koniecznoœci, dla modeli tych zosta³a dodana uwaga wraz z ró¿nicami w obs³udze.
NAZWA KOMPUTERA

OPIS

OPROGRAMOWANIE

NAWIGACYJNEGO
MURENA

Kolorowy wyœwietlacz. o przek¹tnej 5.6" czytelny w s³oñcu

3egSW7vc

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
MURENA iGPS

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 5.6" czytelny w s³oñcu

S3igSW7vc

Wewnêtrzny odbiornik GPS
BARRACUDA

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 7" czytelny w s³oñcu

S3egSW7wc

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
BARRACUDA iGPS

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 7" czytelny w s³oñcu

S3igSW7wc

Wewnêtrzny odbiornik GPS
STARFISH E

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 7" czytelny w s³oñcu

S3egSW8wc

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
STARFISH

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 7" czytelny w s³oñcu

S3igSW8wc

Wewnêtrzny odbiornik GPS
TIGERSHARK Plus

Wyœwietlacz w skali szaroœci o przek¹tnej 5.6"

S3egSW7m

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
MILLENNIUM 7

Wyœwietlacz w skali szaroœci o przek¹tnej 5.6"

S3igSW7m

Wewnêtrzny odbiornik GPS
NAUTILUS iGPS Plus Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 5.6" czytelny w s³oñcu

S3egSW7c

Zewnêtrzny odbiornik GPS
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MILLENNIUM 7 Color

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 5.6" czytelny w s³oñcu

S3igSW7c

Wewnêtrzny odbiornik GPS
BARRAMUNDI

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 11"

S3egSW11c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS i wejœcie wizyjne
BARRAMUNDI*

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 11"

XSegSW11c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS i wejœcie wizyjne
BARRAMUNDI Plus

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 11"

S3egSW11c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS i wejœcie wizyjne
BARRAMUNDI Plus* Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 11"

XSegSW11c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS i wejœcie wizyjne
MARLIN

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 15"

S3egSW15c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS i wejœcie wizyjne
EXPLORER 3

Kontroler do kolorowego wyœwietlacza

S3egSWctcj

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
EXPLORER MK II Plus*

Kontroler do kolorowego wyœwietlacza

XSegSWctcj

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS
SEAWAVE 12 MK II*

Kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 12"

XSegSW12c

Zewnêtrzny odbiornik Smart GPS

UWAGA* W celu pod³¹czenia urz¹dzenia o numerze seryjnym ni¿szym ani¿eli 4129999 (przed lutym
2005), proszê skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawc¹, aby dokonaæ konieczne zmiany
sprzêtowe.

ORGANIZACJA PODRÊCZNIKA U¯YTKOWNIKA
♦

♦

♦
♦

♦

♦

ROZDZIA£ 1: Informacje ogólne
Wprowadzenie podstawowych informacji o Sondzie Rybackiej, jej funkcjach i
u¿ytkowaniu.
ROZDZIA£ 2: Sonda Rybacka
Pomaga zrozumieæ sposób pod³¹czenia komputera nawigacyjnego do Sondy
Rybackiej oraz jej obs³ugi w celu poprawienia rybo³óstwa.
ROZDZIA£ 3: Konfiguracja Sondy Rybackiej
Opis menu ustawieñ Sondy Rybackiej.
ROZDZIA£ 4: BB 50/200
Specyfikacje techniczne, wymiary i instalacja BB 50/200 oraz konfiguracja
sprzêtu.
ROZDZIA£ 5: Przetworniki
Wprowadzenie podstawowych informacji dotycz¹cych przetwornika
(urz¹dzenia, które transmituje i odbiera fale dŸwiêkowe z wody).
ROZDZIA£ 6: Czêsto Zadawane Pytania

Spis analityczny zajduje siê na koñcu Podrêcznika U¿ytkownika.

JE¯ELI NIEZBÊDNA JEST POMOC
W przypadku, gdy komputer nawigacyjny nie dzia³a prawid³owo, nale¿y wówczas odnieœæ
siê do Podrêcznika U¿ytkownika komputera nawigacyjnego.
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1.

Informacje ogólne

Sonda Rybacka sk³ada siê przetwornika wysokiej mocy, czu³ego odbiornika oraz przetwornik.
Sonda Rybacka wysy³a impuls elektryczny do przetwornika, który zawiera element
przekszta³caj¹cy impuls w falê akustyczn¹ (dŸwiêk) przechodz¹c¹ przez wodê. Podczas
przejœcia tej fali od przetwornika do dna, fala mo¿e natrafiæ na ryby, konstrukcje, kliny
termiczne (zmiany temperatury w wodzie). Kiedy fala natrafia na obiekt(y), wówczas
pewna czêœæ fali jest odbiajana z powrotem do przetwornika w zale¿noœci od sk³adu i
kszta³tu obiektu. Fala powracaj¹ca do przetwornika przekszta³cana jest w napiêcie i
wzmacniana przez odbiornik, przetwarzana i przesy³ana do wyœwietlacza. Prêdkoœæ
dŸwiêku w wodzie wynosi w przybli¿eniu 1463 metry/sekundê, zatem istnieje mo¿liwoœæ
zmierzenia up³ywu czasu pomiêdzy nadanym sygna³em a odebranym echem oraz
wyznaczenia odleg³oœci do obiektu.

Rys. 1 - Zasada dzia³ania Sondy Rybackiej

1.1

SONDA RYBACKA

W³aœciwoœci i funkcje
♦
♦
♦
♦
♦
♦

A-WskaŸnik (wyœwietla echo sondy w czasie rzeczywistym)
Powiêkszenie 2X i 4X (mo¿liwoœæ powiêkszenia dowolnej czêœci obrazu
echoramu w sta³ym stopniu).
Od pe³nego automatycznego do rêcznego trybu ustawieñ (Ryby, Podró¿)
Blokada dna (mo¿liwoœæ powiêkszenia zakresu zdefiniowanego przez
u¿ytkownika na dnie)
Bia³a linia (pomaga wyró¿niæ pomiêdzy rybami a dnem, kiedy ryby p³ywaj¹ blisko
dna)
STC (umo¿liwia zmniejszenie lub wyeliminowanie zak³ócenia powierzchniowego)
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♦
♦
♦
♦

♦

Odrzucanie zak³óceñ (umo¿liwia zredukowanie zak³óceñ z innycyh ³odzi/sond
rybackich)
Filtr szumów
Filtr szumów
Przetwornik z automatyczn¹ konfiguracj¹. Rozpoznawanie
urz¹dzeñ
(automatyczna identyfikacja przetworników i konfiguracja parametrów w celu
uzyskania najlepszych osi¹gów)
Obs³uga alarmów(Alarm p³ycizny, Alarm g³êbi, Alarm rybacki, Wy¿sza
temperatura, Ni¿sza temperatura)

UWAGA* Dostêpny w okreœlonej wersji oprogramowania.

1.2

WYBÓR PORTU SONDY RYBACKIEJ

Je¿eli Sonda rybacka pod³¹czona jest do Portu 2 (patrz pkt 4.7), nale¿y wówczas:
[MENU] + [MENU] + “ZAAWANSOWANE” + [ENTER] + “Wejœcie/Wyjœcie” + [ENTER] +
“Wejœcie Port 2” + [ENTER] + “BBFF 50/200” + [ENTER]
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2.

Sonda Rybacka

W rozdziale tym wyjaœniono sposób, w jaki komputer nawigacyjny po³¹czony z sond¹
ryback¹ wspomaga rybo³óstwo.

2.1

ZROZUMIENIE STRONY SONDY RYBACKIEJ

Wyœwietlacz komputerów nawigacyjnych pokazuje historiê czasu ech odebranych przez
przetwornik. Komputery nawigacyjne posiadaj¹ menu, które umo¿liwia ustawienie czu³oœci
odbiornika, zakresu g³êbokoœci oraz prêdkoœci przewijania wyœwietlacza Sondy Rybackiej.

1

Warning message

2

Echogram window

3

Color Bar

6

4

Digital Depth

7

5

Water temperature

1

6

Alarm Bar

2

7

Depth ruler

3

8

Variable Depth Marker (VDM)

9

Zoom Bar

10

A-Scope

11

Operating Frequency

4
5

8
9
10

6
11

Rys. 2.1 - Strona Sondy Rybackiej

Poni¿ej znajduje siê krótki opis terminów u¿ytych w poprzednim Rys. 2.1:
Komunikat ostrzegawczy
Migaj¹ca etykieta “Symulacja”, kiedy echosonda znajduje siê w trybie Symulacji.
Okno echogramu
Graficzna reprezentacja sondowania sonaru zapisanego jako ci¹g³y profil przewiaj¹cy
siê przez ekran od prawej do lewej. Taki zapis reprezentuje obraz wody pod ³odzi¹,
pozycje s¹ wyœwietlane w momemncie ich przejœcia pod przetwornikiem; pozycje po
prawej stronie ekranu znajduj¹ siê bli¿ej ani¿eli te po lewej stronie. Prawid³owa
interpretacja echogramu umo¿liwia pozyskanie przydatnych informacji o tym, co znajduje
siê pood ³odzi¹. Wiêcej informacji znajduje siê w punkcie 2.1.1.
Pasek barwny
Skala barwna znajduj¹ca siê po lewej stronie ekranu przedstawia barwy u¿yte w
echogramie, które reprezentuj¹ si³ê echa. Kolor na górze paska reprezentuje maksymaln¹
si³ê sonaru, natomiast kolor na dole paska przedstawia minimaln¹ si³ê sonaru.
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G³êbokoœæ cyfrowa
Odczyt aktualnej g³êbokoœci dna.
Temperatura wody
Odczyt aktualnej temperatury wody uzyskany z czujnika TEMP 1 znajduj¹cego siê w
okreœlonych przetwornikach.
Pasek alarmowy
Pasek przedstawiaj¹cy wartoœci alarmów wody p³ytkiej i g³êbokiej. Alarm jest
uruchamiany, je¿eli g³êbokoœæ znajuje siê poza zakresem.
Depth ruler
Pionowy pasek stopniowy. Skala, która odzwierciedla g³êbokoœæ wyœwietlanego
obszaru.
Zmienny Znacznik G³êbokoœci (VDM)
Pozioma linia w oknie echogamu ze wskazaniem g³êbokoœci. Kursory góra/dó³ mog¹
przesuwaæ tê liniê w odpowiednich kierunkach. Etykieta wyœwietla g³êbokoœæ po³o¿enia
kursora. Istnieje mo¿liwoœæ jego przesuniêcia do dowolnego miejsca ustalonej g³êbokoœci
celu.
Pasek powiêkszenia
Pasek przedstawiaj¹cy czêœæ echogramu aktualnie widoczn¹ w oknie powiêkszenia
(po lewej stronie ekranu). Pasek w³¹cza siê poprzez wybranie wyœwietlania Pe³nego
powiêkszenia strony.
A-WskaŸnik
Przedstawienie w czasie rzeczywistym ryb oraz innych w³aœciwoœci dna
przechodz¹cych prez wi¹zkê przetwornika. Rysowane jako poziome linie, których
d³ugoœæ i odcieñ s¹ proporcjonalne do si³y sonaru. W przypadku wybrania domyœlnej
palety, najsilniejszy powrót sonaru zostanie pokazany jako kolor wyœwietlany na górze
Paska bawrnego, natomiast najs³abszy jako dolny kolor.
Czêstotliwoœærobocza
Odczyt wybranej czêstotliwoœci roboczej.

2.1.1

Zrozumienie wyœwietlania echogramu

W echogramie mo¿na ³atwo wyró¿niæ nastêpuj¹ce elementy:

1
2

Fishes
Thermoclines

4

3

White Line

1

4

Surface Clutter

5

2

Structures

6

Bottom Echo Profile

3

5

6

Rys. 2.1.1 - Echogram Sondy Rybackiej

Ryby
Ryby s¹ przedstawiane jako ³uki z powodu k¹ta sto¿kowego przetwornika.
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W rzeczywistoœci, kiedy ³odŸ przep³ywa na ryb¹, wówczas krawêdŸ prowadz¹c¹
sto¿ka uderza rybê, powoduj¹c w³¹czenie wyœwietlania piksela. Kiedy ³ódŸ przep³ywa
na ryb¹, odleg³oœæ do ryby zmniejsza siê, w³¹czaj¹c ka¿dy piksel na p³ytszej g³êbokoœci
na wyœwietlaczu. Kiedy ³ódŸ znajduje siê bezpoœrednio nad ryb¹, wówczas tworzona
jest pierwsza po³owa ³uku, a poniewaŸ ryba znajduje siê bli¿ej ³odzi, sygna³ jest silniejszy,
a ³uk jest grubszy. Kiedy ³odŸ odp³ywa od ryby, odleg³oœæ zwiêksza siê, a piksele
pojawiaj¹ siê na stopniowo wiêkszych g³êbokoœciach, tworz¹c pozosta³¹ czêœæ ³uku.
Termokliny
Termokliny s¹ strefami kontaktu dwóch warstwy o ró¿nej temperaturze wody. Im wiêksza
ró¿nica temperatury wody, tym grubsze termokliny s¹ wyœwietlane na ekranie.
Termokliny s¹ przedstawiane jako poziome pasy szumu. Termokliny s¹ bardzo wa¿me
dla rybo³óstwa, bowiem wiele gatunków ryb ³ownych lubi gromadziæ siê tu¿ powy¿ej
lub poni¿ej termoklin.
Bia³a linia
Bia³a linia przedstawia ró¿nicê pomiêdzy dnem twardym a miêkkim, a nawet rozró¿nia
pomiêdzy rybami a konstrukcjami znajduj¹cymi siê blisko dna. W ten sposób mo¿na
³atwo rozró¿niæ pomiêdzy dnem twardym a miêkkim, a nawet wyró¿niæ ryby i konstrukcje
znajduj¹ce siê w pobli¿u dna. Na przyk³ad, miêkkie, b³otniste lub zachwaszczone dno
zwraca s³abe echo, które pokazane jest cieñk¹, bia³¹ lini¹, natomiast twarde dno zwraca
silne echo, które tworzy szerok¹, bia³¹ liniê dna.
Zak³ócenia powierzchniowe
Wygl¹da jak szum na górze ekranu, rozci¹gaj¹cy siê wiele metrów pod powierzchni¹.
Powodowane wieloma rzeczami, takimi jak pêcherzyki powietrza, przynêta, plantkon
czy glony.
Konstrukcje
Ogólnie rzecz bior¹c, termin “konstrukcja” stosuje siê do okreœlenia obiektów, takich jak
wraki i chwasty wyrastajace z dna.
Profil echa dna
Profil dna zapisany przez Sondê Ryback¹. Kiedy echosonda jest ustawiona w trybie
automatycznego zakresu, wówczas profil jest utrzymywany w dolnej po³owie ekranu.
Pozosta³e elementy
Du¿e kable kotwiczne s¹ zwracane przez echosondê jako bardzo d³ugie i w¹skie ³uki na
ekranie.

2.2

WYŒWIETLANIE STRONY SONDY RYBACKIEJ

W rozdziale tym zostan¹ omówione czêsto u¿ywane operacje oraz sposoby dostosowania
wygl¹du komputera nawigacyjnego wykorzystuj¹cego sondê ryback¹.
UWAGA Strona wyœwietlania Sondy Rybackiej jest dostêpna, je¿eli Sonda Rybacka jest
pod³¹czona i w³¹czona.

2.2.1

Jak wybraæ stronê Sondy Rybackiej

Menu Wyboru Strony umo¿liwia zmianê wyœwietlania strony Sondy Rybackiej. W celu
uzyskania dostêpu do tego menu:
MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER]

Podrêcznik U¿ytkownika
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Rys. 2.2.1 - Wybór strony Sondy Rybackiej przez Menu

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + wybraæ po¿¹dan¹ stronê + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[PAGE] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + wybraæ po¿¹dan¹ stronê + [ENTER]

Ekran zosta³ pokazany na nastêpuj¹cym rysunku:

Rys. 2.2.1a - Wybór strony Sondy Rybackiej przez Menu

Menu pokazuje teraz cztery dostêpne opcje wyboru zwi¹zane z Sond¹ Ryback¹, Pe³ne,
Podwójna czêstoltiwoœæ, Powiêkszeniei Mapa/Ryby. Przesun¹æ kursor w celu wybrania
po¿¹danej pozycji, a nastêpnie nacisn¹æ [ENTER].
UWAGA Kiedy pod³¹czony jest Radar*, dostêpne s¹ równie¿ dwie inne strony wyœwietlania,
Radar/FF i Radar/FF/Mapa/Dane Nawigacyjne. Wiêcej informacji dostêpnych jest w
Podrêczniku U¿ytkownika Radaru*.
(*)

TYLKO DLA

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/BARRACUDA/BARRACUDA iGPS/STARFISH/STARFISH E/EXPLORER3/

MARLIN/SEAWAVE 12 MK II

2.2.1.1 Wybór przyciskiem programowym
Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania domyœlnych ustawieñ przycisków programowych. Kiedy
pod³¹czona jest Sonda Rybacka, istnieje wówczas mo¿liwoœæ przypisania dowolnego
przycisku programowego do stron Sondy Rybackiej.
Naciœniêcie i przytrzymanie jednego z czterech przycisków programowych wyœwietla
wyskakuj¹ce okienko na górze przycisku programowego, które zawiera wszystkie strony
danych, które mo¿na przypisaæ do tego przycisku. Przesun¹æ kursor w górê/w dó³, aby
ustawiæ wybierak na po¿¹danej pozycji; przesun¹æ kursor w prawo lub nacisn¹æ [ENTER]
w celu ustawienia wybranej pozycji; przesun¹æ kursor w lewo lub nacisn¹æ [CLEAR], aby
zamkn¹æ wyskakuj¹ce okienko.
Na poni¿szym rysunku, cztery kalwisze programowe zosta³y dostosowane, aby wybieraæ
cztery strony Sondy Rybackiej:
14
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Rys. 2.2.1.1 - Wybór strony Sondy Rybackiej przez Przycisk programowy

Nacisn¹æ [FF STD] w celu wyœwietlenia Pe³nej strony, [FF DF] w celu wyœwietlenia strony
Podwójnej czêstoltiwoœci, [FF SPLT] w celu wyœwietlenia strony Powiêkszenia i [FF + MAP] w
celu wyœwietlenia strony Mapy/Ryb.
UWAGA Kiedy pod³¹czony jest Radar*, istnieje mo¿liwoœæ przypisania dowolnego przycisku
programowego do dowolnej strony Sondy Rybackiej lub Radaru*. Wiêcej informacji
dostêpnych jest w Podrêczniku U¿ytkownika Radaru*.
(*)

TYLKO DLA

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/BARRACUDA/BARRACUDA iGPS/STARFISH/STARFISH E/EXPLORER3/

MARLIN/SEAWAVE 12 MK II

2.2.2

Pe³na strona Sondy Rybackiej

W celu wyœwietlania Pe³nostronicowego Echogramu Sondy Rybackiej nale¿y:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Pe³ny” + [ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Pe³ne” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[PAGE] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Pe³ne” + [ENTER]

Rys. 2.2.2 - Pe³na strona Sondy Rybackiej 200 kHz

UWAGA Wyœwietlana czêstotliwoœæ zale¿y od wyboru pozycji Czêstotliwoœæ (patrz punkt 3.1.9).

Klawisz MENU
Naciœniecie [MENU] aktywuje menu Ustawieñ Sondy Rybackiej (patrz punkt 3.1). Kilkukrotne
naciœniêcie przycisku [MENU] prze³¹cza pomiêdzy menu Ustawieñ Sondy Rybackiej a
G³ównym menu.
Klawisz kursora
Przesuniêcie klawisza kursora w górê/w dó³ ustawia Zmienny Znacznik G³êbokoœci(VDM)
w górê lub w dó³ ekranu.
Podrêcznik U¿ytkownika
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Klawisz ENTER
Naciœniecie przycisku [ENTER] aktywuje menu Czu³oœci (patrz punkt 3.1.1), które umo¿lwiia
dostrojenie Wzmocnienia, Filtru Szumu Powierzchniowego i STC.

Rys. 2.2.2a - Podmenu Czu³oœæ

Naciœniêcie przycisku [CLEAR] wy³¹cza menu Czu³oœci.
Klawisz CLEAR
Przez naciœniêcie przycisku [CLEAR] ukrywany jest Zmienny Znacznik G³êbokoœci (VDM).
KlawiszeZOOM IN i ZOOM OUT
Na stronie tej, naciœniêcie przycisku [ZOOM IN] raz zmienia powiêkszenie do 2X, dwukrotne
naciœniêcie przycisku [ZOOM IN] zmienia powiêkszenie do 4X, natomiast naciœniêcie
przycisku [ZOOM OUT] powraca do powiêkszenia 2X oraz wyœwietlanie bez powiêkszenia.

2.2.3

Strona Podwójnej Czêstotliwoœci

W celu wyœwietlania Podwójnego Echogramu Sondy Rybackiej nale¿y:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Podwójna czêstotliwoœæ”
+ [ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Podwójna czêstotliwoœæ” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[PAGE] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Podwójna czêstotliwoœæ” + [ENTER]

Rys. 2.2.3 - Tryb Podwójnej Czêstotliwoœci Sondy Rybackiej

Klawisz kursora
Przesuniêcie kursora na prawo lub lewo przesuwa Znacznik Zmiennej G³êbokoœcu (VDM)
pomiêdzy wyœwietlaniem 50 i 200 kHz. Przesuniêcie kursora w dó³ lub w górê przesuwa
znacznik VDM w górê i w dó³. Nacisn¹æ [CLEAR], aby ukryæ VDM.
Klawisze ZOOM IN i ZOOM OUT
Na stronie tej, naciœniêcie przycisku [ZOOM IN] raz zmienia powiêkszenie do 2X, dwukrotne
naciœniêcie przycisku [ZOOM IN] zmienia powiêkszenie do 4X, natomiast naciœniêcie
przycisku [ZOOM OUT] powraca do powiêkszenia 2X oraz wyœwietlanie bez powiêkszenia.

16
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2.2.4

Strona Powiêkszenia

W celu wyœwietlenia powiêkszonej strony Sondy Rybackiej w lewej po³owie ekranu oraz
Echogramu Sondy Rybackiej bez zmiany powiêkszenia w prawej po³owie ekranu nale¿y
postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Powiêkszenie” +
[ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Powiêkszenie” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[PAGE] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Powiêkszenie” + [ENTER]

Rys. 2.2.4 - Strona Powiêkszenia Sondy Rybackiej

Kursor G³êbokoœci wyœwietlany jest wy³¹cznie w Echogramie Sondy Rybackiej bez
powiêkszenia.
KlawiszeZOOM IN i ZOOM OUT
Na stronie tej naciœniêcie przycisku [ZOOM IN] zmienia powiêkszenie do 4X, natomiast
naciœniêcie przycisku [ZOOM OUT] zmienia powiêkszenie do 2X.

2.2.5

Strona Mapa/Ryby

W celu wyœwietlenia strony Mapy w lewej po³owie ekranu oraz Echogramu Sondy Rybackiej
w prawej po³owie ekranu nale¿y postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Mapa/Ryby” + [ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Mapa/Ryby” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Mapa/Ryby” + [ENTER]

Rys. 2.2.5 - Strona Mapa/Ryby Sondy Rybackiej

Podrêcznik U¿ytkownika
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Klawisz Klawisz MENU (do zmiany aktywnego okna)
W trybie Mapa/Ryby naciœniêcie przycisku [MENU]:
♦
je¿eli aktywnym oknem jest Mapa, wówczas wyœwietlane jest G³ówne menu.
Ponowne naciœniêcie przycisku [MENU] otwiera menu Ustawieñ Sondy Rybackiej
i zmienia aktywne okno na Sondê Ryback¹.
♦
je¿eli aktywnym oknem jest Sonda Rybacka, wówczas wyœwietlane jest menu
Ustawieñ Sondy Rybackiej. Ponowne naciœniêcie przycisku [MENU] otwiera
G³ówne menu i zmienia aktywne okno na Mapê.
UWAGA Je¿eli aktywnym oknem jest Mapa, wówczas wszystkie klawisze zachowuj¹ siê jak w
standardowym trybie mapy.

2.2.6

Strony Sondy Rybackiej i Radaru TYLKO DLA BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/
BARRACUDA/BARRACUDA iGPS/STARFISH E/STARFISH/EXPLORER3/MARLIN/SEAWAVE 12 MK II

W celu wyœwietlenia strony Radaru w lewej po³owie ekranu oraz Echogramu Sondy Rybackiej
w prawej po³owie ekranu nale¿y postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF” + [ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[PAGE] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF” + [ENTER]

Rys. 2.2.6 - Strona Radar/FF

W celu wyœwietlenia po³¹czonych stron Radaru i Sondy Rybackiej nale¿y postêpowaæ wed³ug
nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “STRONA” + [ENTER] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF/Mapa/Dane
Nawigacyjne” + [ENTER]

BARRAMUNDI/BARRAMUNDI PLUS/MARLIN:
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF/Mapa/Dane Nawigacyjne” + [ENTER]

SEAWAVE 12 MK II*
[DATA] + “SONDA RYBACKA” + [ENTER] + “Radar/FF/Mapa/Dane Nawigacyjne” + [ENTER]

Rys. 2.2.6a - Po³¹czona strona

18
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Na stronach Dzielonych/Po³¹czonych, widok aktywny podœwietla siê aktywnym widokiem
(¿ó³ta ramka). Polecenia klawiatury s¹ zwi¹zane z aktywnym widokiem. W celu przeniesienia
aktywnego widoku nale¿y nacisn¹æ [MENU] dwukrotnie.

2.3

TRYBY POWIÊKSZANIA

2.3.1

Powiêkszenie z Zablokowaniem Dna

Tryb Powiêkszenia z Zablokowaniem Dna jest uruchamiany, gdy Sonda Rybacka znajduje
siê w trybie Auto Zasiêgu lub Zablokowania Dna (patrz punkt 3.1.3), a Znacznik Zmiennej
G³êbokoœci (VDM) nie jest wyœwietlany na ekranie.
W trybie Powiêkszenia z Zablokowaniem Dna, Echogram Sondy Rybackiej jest automatycznie
przesuwany w górê lub w dó³, aby stale utrzymywaæ Liniê Dna widoczn¹ w dolnej po³owie
ekranu.
UWAGA Przesuniêcie Kursora w górê lub w dó³ wyœwietla Znacznik Zmiennej G³êbokoœci (VDM),
prze³¹czaj¹c Sondê Ryback¹ do trybu Powiêkszenia Znacznika.

2.3.2

Powiêkszenie Znacznika

Tryb Powiêkszenia Znacznika jest uruchamiany, gdy Sonda Rybacka znajduje siê w trybie
Rêcznego Zasiêgu (patrz punkt 3.1) lub Kursor G³êbokoœci jest wyœwietlany na ekranie.
W trybie Powiêkszenia Znacznika, po³o¿enie Echogramu Sondy Rybackiej jest sterowane
poprzez przesuniêcie Znacznika Zmiennej G³êbokoœci (VDM) oraz naciœniêcie i przytrzymanie
przycisku [ENTER] przez 1 sekudnê w wybranym po³o¿eniu. Przesuniêcie Znacznika
Zmiennej G³êbokoœci (VDM) poza górn¹ b¹dŸ doln¹ czêœæ ekranu automatycznie przesuwa
w górê lub w dó³ aktualnie powiêkszony widok Echogramu oraz zmienia po³o¿enie Znacznika
Zmiennej G³êbokoœci (VDM) do œrodka ekranu.
UWAGA Naciœniêcie przycisku [CLEAR] ukrywa kursor g³êbokoœci, i je¿eli Sonda Rybacka
znajduje siê w trybie Auto Zasiêgu lub Zablokowania Dna, prze³¹cza urz¹dzenie do trybu
Powiêkszenia z Zablokowaniem Dna.

2.4

KONFIGURACJA SONDY ZA POMOC¥ PRZYCISKÓW
PROGRAMOWYCH

Kiedy strona Sondy Rybackiej jest aktywna, przez naciœniêcie jednego z Przycisków
Programowych, g³ówne funkcje do konfiguracji Sondy Rybackiej s¹ pokazane na etykietach
Przycisków Programowych na ekranie. Etykiety przycisków programowych zniakaj¹
automatycznue, je¿eli ¿aden przycisk nie zostanie naciœniêty przez 5 sekund lub przez
naciœniêcie przycisku [CLEAR].
Przycisk programowy WZMOCNIENIE
Przez naciœniêcie przyciski [W ZMOCNIENIE ] wzmocnienie zmienia siê pomiêdzy AUTO
WZMOCNIENIE a RÊCZNE WZMOCNIENIE.
Przy RÊCZNYM WZMOCNIENIU nale¿y u¿yæ kursora lewo/prawo do jego regulacji: pasek z
symbolem % wyœwietlany jest na ekranue nad etykiet¹ [WZMOCNIENIE] .
Przy AUTO WZMOCNIENIU nale¿y u¿yæ kursora lewo/prawo do regulacji Przesuniêcia
Wzmocnienia: pasek z symbolem % wyœwietlany jest na ekranue nad etykiet¹ [WZMOCNIENIE]
.
Przycisk programowy S ZUM
Poprzez naciœniêcie przycisku [SZUM] istnieje mo¿liwoœæ regulacji PROGU SZUMU, a wartoœæ
ta wyœwietlana jest w oknie ponad etykiet¹ [SZUM].
Przycisk programowy ZASIÊG
Poprzez naciœniêcie przycisku [ZASIÊG] okno prze³¹cza siê do statusu nastêpnego ZASIÊGU:
RÊCZNY, ZABLOKOWANIE DNA oraz AUTO.
Podrêcznik U¿ytkownika
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Przy opcji RÊCZNY nale¿y u¿yæ kursora góra/dó³ do regulacji wartoœci G³êbokoœci w krokach
3 m i kursora lewo/prawo do regulacji Przesuniêcia. Dla jednostek odleg³oœci w metrach,
krok wynosi 2 metry i zwiêksza siê do 10 metrów, je¿eli przycisk jest naciœniêty d³u¿ej ni¿
1 sekunda.
Przy opcji ZABLOKOWANIA DNA nale¿y u¿yæ kursora góra/dó³ do regulacji wartoœci Zasiêgu
Dna w krokach 3 m..
Przy opcji AUTO ZASIÊG, wartoœæ zasiêgu jest ustawiana automatycznie przez ES i nie
mo¿e byæ zmieniona przez u¿ytkownika.
Przycisk programowy STC
Przycisk [STC] zmienia wartoœæ STC pomiêdzy WY£./KRÓTKI/ŒREDNI/D£UGI. Aktualna
wartoœæ STC pokazana jest w oknie nad etykiet¹ [STC].

2.5

INFO O SONDZIE RYBACKIEJ: INFORMACJE SYSTEMOWE

W celu wyœwietlenia informacji o pod³¹czonej Sondzie Rybackiej nale¿y:
[MENU] + “O...” + [ENTER]

Zostanie wyœwietlone okno z wymaganymi informacjami o Bibliotece Sondy Rybackiej oraz
module Sondy Rybackiej.

Rys. 2.5 - Strona informacji systemowych

2.5.1

Menu Aktualizacji Systemu

Menu Aktualizacji Systemu umo¿liwia pobranie oprogramowania sprzêtowego Sondy
Rybackiej do samego urz¹dzenia. W celu wybrania tego menu nale¿y:
[MENU] + “O...” + [ENTER] + [MENU] + “Aktualizacja oprogramowania BBFF” + [ENTER]

Aktualna wersja oprogramowania sprzêtowego Sondy Rybackiej pokazana jest w oknie
Aktualizacji Systemu widocznym na ekranie.
W³o¿yæ kartê C-CARD z oprogramowaniem do jednego z dostêpnych gniazd w komputerze
nawigacyjnym i nacisn¹æ [ENTER] w celu aktualizacji. Wybraæ “TAK” i nacisn¹æ [ENTER] w
celu potwierdzenia.
OSTRZE¯ENIE
W przypadku niepowodzenia aktualizacji nale¿y wy³¹czyæ i po chwili w³¹czyæ BB 50/200.

20
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3.
3.1

Konfiguracja Sondy Rybackiej

MENU USTAWIEÑ SONDY RYBACKIEJ

Menu Ustawieñ Sondy Rybackiej zapewnia dostêp do dodatkowtcg funkcji, ustawieñ oraz
pól danych/uk³adu.
Na stronie Sondy Rybackiej menu to dostêpne jest przez naciœniêcie:
[MENU]

Rys. 3.1 - Menu Ustawieñ Sondy Rybackiej

3.1.1

Tryb Ustawieñ Wstêpnych

Umo¿liwia zastosowanie wstêpnie ustawionych trybów Ryby oraz Podró¿ dla Sondy
Rybackiej. Patrz poni¿sza tabela.
[MENU] + “TRYB USTAWIEÑ WSTÊPNYCH” + [ENTER]
Ryby

Podró¿

3.1.2

: Tryb Wzmocnienia = Auto, Tryb Zasiêgu = Auto, Czêstotliwoœæ = nie zmieniaæ, Przesuniêcie
= 0, STC = Krótkie, je¿eli Czêstoltiwoœæ = 200kHz i Œrednie, je¿eli czêstotliwoœæ =
50kHz, Prêdkoœæ przewijania = 10, Symbole Ryb = Echo, A-WskaŸnik= w³., Filtr Szumu
Powierzchniowego = wy³.
: Tryb Wzmocnienia = Auto, Tryb Zasiêgu = Auto, Czêstotliwoœæ = nie zmieniaæ, Przesuniêcie
= 0, STC = Krótkie, je¿eli Czêstoltiwoœæ = 200kHz i Œrednie, je¿eli czêstotliwoœæ =
50kHz, Prêdkoœæ przewijania = 10, Symbole Ryb = Echo, A-WskaŸnik= w³., Filtr Szumu
Powierzchniowego = 4

Tryb wzmocnienia

wybiera Auto lub Rêczny.
[MENU] + “TRYB WZMOCNIENIA” + [ENTER]

3.1.3

Tryb zasiêgu

wybiera pomiêdzy Rêczny, Auto Zasiêg i Zablokowanie Dna. W trybie Rêcznego Zasiêgu
istnieje mo¿liwoœæ ustawienia Przesuniêcia (od powierzchni) (patrz punkt 3.1.6) oraz
G³êbokoœci (patrz punkt 3.1.5), na której Sonda Rybacka powinna pracowaæ. W trybie
Auto Zasiêgu, Sonda Rybacka automatycznie wyznacza zasiêg, aby utrzymywac dno
widoczne w dolnej lewej czêœci ekranu. W trybie tym, Przesuniêcie jest zawsze ustawione
na 0. W trybie Zablokowania Dna, Sonda Rybacka automatycznie œledzi zasieg dna
okreœlonego wartoœci¹ Zasiêgu Dna.
[MENU] + “TRYB ZASIÊGU” + [ENTER]

Podrêcznik U¿ytkownika
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3.1.4

G³êbokoœæ

Ta opcja dostêpna jest tylko, gdy Tryb Zasiêgu jest Rêczny, natomiast jest wy³¹czona w
trybach Auto Zasiêgu i Zablokowania Dna.
[MENU] + “G£ÊBOKOŒÆ” + [ENTER]

3.1.5

Przesuniêcie

Ta opcja dostêpna jest tylko, gdy Tryb Zasiêgu jest Rêczny, natomiast jest wy³¹czona w
trybach Auto Zasiêgu i Zablokowania Dna.
[MENU] + “PRZESUNIÊCIE” + [ENTER]
UWAGA Zasiêg Dna, G³êbokoœæ oraz Przesuniêcie zostan¹ zastosowane do aktualnie wybranej
czêstotliwoœci.

3.1.6

Zasiêg Dna

Opcja ta jest dostêpna, je¿eli Trybem Zasiêgu jest Zablokowanie Dna.
[MENU] + “ZASIÊG DNA” + [ENTER]

3.1.7

Czêstotliwoœæ

Umo¿liwia wybór czêstotliwoœci pomiêdzy Auto, 50 kHz lub 200 kHz, je¿eli strona pojedynczej
czêstotliwoœci jest wybrana.
[MENU] + “CZÊSTOTLIWOŒÆ” + [ENTER]

3.1.8

Odrzucanie zak³óceñ

Wybiera filtr w celu usuwania zak³óceñ pochodz¹cych z innych Sond Rybackich.
[MENU] + “ODRZUCANIE ZAK£ÓCEÑ” + [ENTER]

3.1.9

Czu³oœæ

Menu Czu³oœci dostêpne jest z menu Ustawieñ Sondy Rybackiej oraz przez naciœniêcie
[ENTER] na stronach Sondy Rybackiej. Wszystkie ustawienia w menu Czu³oœci zwi¹zane
s¹ z wybran¹ Czêstotliwoœci¹.
[MENU] + “CZU£OŒÆ” + [ENTER]

Rys. 3.1.9 - Menu Czu³oœci Sondy Rybackiej

UWAGA Wartoœæ Czêstotliwoœci jest wyœwietlana: aby wybraæ wymagan¹ czêstotlwoœæ patrz
poprzedni punkt 3.1.7.

3.1.9.1 Czêstotliwoœæ
Opcja ta jest dostêpna tylko na stronie Podwójnej Czêstotliwoœci. Umo¿liwia wybranie
Czêstoltiwoœci, do które stosowane s¹ parametry Czu³oœci.

3.1.9.2 Wzmocnienie
Umo¿liwia kontrolowanie Wzmocnienia odbiornika urz¹dzenia. W celu wyœwietlenia bardziej
szczegó³owych informacji na ekranie, nale¿y zwiêkszyæ czu³oœæ odbiornika poprzez
wybranie wy¿szego wzmocnienia. Je¿eli na ekranie znajduje siê zbyt wiele szczegó³ów
badŸ gdy ekran jest zaœmiecony, wówczas zmniejszenie czu³oœci mo¿e zwiêkszyæ
przejrzystoœæ ekranu.
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3.1.9.3 STC
Sta³a Czasowa Czêstotliwoœci: jest to krzywa wzmocnienia zmienna od czasu, która t³umi
wzmicnienie odbiornika sonaru na p³ytkiej wodzie, zwiêkszaj¹c stopniowo wzmocnienie
wraz ze wzrostem g³êbokoœci. Funkcja ta ma na celu filtrowanie zak³óceñ
powierzchniowych.

3.1.9.4 D³ugoœæ STC
Je¿eli STC jest dostosowane, istnieje wówczas mo¿liwoœæ zmiany D³ugoœci Sta³ej Czasowej
Czu³oœci.

3.1.9.5 Si³a STC
Je¿eli STC jest dostosowane, istnieje wówczas mo¿liwoœæ zmiany Si³y Sta³ej Czasowej
Czu³oœci.

3.1.9.6 Filtr Szumu Powierzchniowego
Funkcja ta wykorzystuje zaawansowany czas zmienny w czasie, który umo¿liwia skuteczne
t³umienie zak³óceñ powierzchniowych, jednoczeœnie pozostawiaj¹c widoczne cele ryb.
UWAGA W ten sposób, udostêpniaj¹c mo¿liwoœæ Sondy Rybackiej prawid³owego wykrywania
najs³abszych ech pochodz¹cych z bardzo g³êbokiego dna.

3.1.10 Ustawienia Wyœwietlania
Menu Ustawieñ Wyœwietlania umo¿liwia zmianê schematu kolorów wyœwietlacza Sondy
Rybackiej, regulacjê prêdkoœci przewijania mapy, w³¹czenie lub wy³¹czenie Bia³ej Linii oraz
wyznaczenie graficznego symbolu ryb.
[MENU] + “USTAWIENIA WYŒWIETLANIA” + [ENTER]

Rys. 3.1.7 - Menu Ustawieñ Wyœwietlania Sondy Rybackiej

3.1.10.1

Ustawienia Koloru

TYLKO DLA KOLOROWYCH KOMPUTERÓW NAWIGA-

CYJNYCH

Umo¿liwia zmianê schematu kolorów wyœwietlacza Sondy Rybackiej. Dostêpnymi kolorami
s¹ Niebieskie T³o, Bia³e T³o, Czarne T³o, Skala Szaroœci i Odwrócona Skala Szaroœci.
UWAGA Tylko Skala Szaroœci i Odwrócona Skala Szaroœci dostêpne s¹ w komputerach
nawigacyjnych z wyœwietlaczem o przek¹tnej 11" w poziomach szaroœci.

3.1.10.2

Prêdkoœæ Przewijania

Ustawia prêdkoœæ przewijania mapy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prêdkoœæ przewijania ograniczona
jest prêdkoœci¹ sondowania oraz g³êbokoœci wed³ug nastêpuj¹cej zale¿noœci: im g³êbsze
ustawienie, tym ni¿sza prêdkoœæ przewijania. 100% jest mo¿liwym maksimum.

3.1.10.3

Bia³a Linia

Kontroluje sposób wyœwietlania informacji o rodzaju dna przez komputer nawigacyjny
(twarde lub miêkkie).

3.1.10.4

Symbole Ryb

Ten wybór pozwala wyznaczyæ graficzny symbol obiektów zawieszonych w wodzie.
Patrz poni¿sza tabela.
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Echo
Echo +
Echo +
Echo +
Ikona
Ikona +

:
pokazuje echa
Ikona
:
pokazuje ikonê Ryb oraz echa
Ikona + G³êbokoœæ: pokazuje ikonê Ryb, wartoœci g³êbokoœci oraz echa ryb
G³êbokoœæ :
pokazuje wartoœci g³êbokoœci
:
pokazuje ikony Ryb
G³êbokoœæ :
pokazuje ikony Ryb oraz ich g³êbokoœæ (zgodnie z aktualnie wybran¹ jednostk¹
g³êbokoœci)

Wyœwietlane ikony ryb mog¹ posiadaæ cztery ró¿ne kszta³y w zale¿noœci od wielkoœci celu
(Ma³y, Œredni, Du¿y, Wielki).

3.1.10.5

Temperatura wody

Pozwala wybraæ etykietê Temperatury wody wyœwietlan¹ nad echogramem spoœród
Podstawowa a Zewnêtrzna.

3.1.11 Ustawienia Przetwornika
Menu Ustawieñ Przetwornika zawiera ustawienia, które nie wymagaj¹ czêstych zmian.
[MENU] + “USTAWIENIA PRZETWORNIKA” + [ENTER]

Rys. 3.1.11 - Menu Przetwornika Sondy Rybackiej

3.1.11.1

Przesuniêcie Stêpki

Przesuniêcie g³êbokoœci przetwornika od powierzchni. Umo¿liwia pomiar g³êbokoœci od
powierzchni zamiast od po³o¿enia przetwornika.

3.1.11.2

Kalibracja Prêdkoœci Sondowania

Umo¿liwia kalibracjê wartoœci Prêdkoœci Sondowania w wodzie w zale¿noœci od temperatury
wody oraz stopnia zasolenia.

3.1.11.3

Kalibracja Prêdkoœci Wody

Umo¿liwia kalibracjê wartoœci czujnika Prêdkoœci Wody. Wartoœæ kalibracji w zakresie
pomiêdzy -10% do +10% zostanie zastosowana do prêdkoœci wody z przetwornika.

3.1.11.4

Kalibracja Temperatury Wody

Umo¿liwia kalibracjê czujnika Temperatury Wody. Na podstawie odczytów z precyzyjnego
urz¹dzenia pomiarowego temperatury, nale¿y wprowadziæ tutaj dodatnie/ujemne
przesuniêcie w celu wyœwietlania prawid³owej wartoœci na ekranach Sondy Rybackiej.

3.1.11.5

Kalibracja Temperatury Zewnêtrznej

Umo¿liwia kalibracjê czujnika Temperatury Zewnêtrznej. Na podstawie odczytów z
precyzyjnego urz¹dzenia pomiarowego temperatury, nale¿y wprowadziæ tutaj dodatnie/
ujemne przesuniêcie w celu wyœwietlania prawid³owej wartoœci na ekranach Sondy
Rybackiej.

3.1.12 Alarmy
Manu Alarmy umo¿liwia zdefiniowanie dodatkowych ustawieñ alarmów sonaru dla Alarmu
Rybnego, Alarmu P³ycizny, Alarmu G³êbi oraz Ni¿szej/Wy¿szej/Stopnia Temperatury.
[MENU] + “ALARM” + [ENTER]
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Rys. 3.1.12 - Menu Alarmów Sondy Rybackiej

3.1.12.1

P³ytka Woda

Za³¹cza alarm, kiedy g³êbokoœæ staje siê p³ytsza ani¿eli ustawiona wartoœæ.

3.1.12.2

G³êboka Woda

Za³¹cza alarm, kiedy g³êbokoœæ staje siê g³êbsza ani¿eli ustawiona wartoœæ.

3.1.12.3

Wy¿sza Temperatura

Za³¹cza alarm, kiedy przetwornik podaje temperaturê (z czujnika TEMP 1) wy¿sz¹ ani¿eli
ustawiona wartoœæ.

3.1.12.4

Ni¿sza Temperatura

Za³¹cza alarm, kiedy przetwornik podaje temperaturê (z czujnika TEMP 1) ni¿sz¹ ani¿eli
ustawiona wartoœæ.

3.1.12.5

Stopieñ Temperatury

Za³¹cza alarm, kiedy przetwornik podaje stopieñ zmiany temperatury (z czujnika TEMP 1)
wy¿szy ani¿eli ustawiona wartoœæ.

3.1.12.6

Alarm Rybny

Opcje Alarmu Rybnego pozwalaj¹ ustawiæ wielkoœæ ryb, które, je¿eli zostan¹ wykryte
przez urz¹dzenie, za³¹czaj¹ alarm dŸwiêkowy. Do opcji tych nale¿¹: Wy³., Ma³e, Œrednie,
Du¿e i Wielkie. Alarm dŸwiêkowy zostaje za³¹czony, je¿eli ustawiona wielkoœæ (lub wiêksza)
zostanie wykryta.

3.1.13 Wczytaj ustawienia z karty C-CARD
Wczytuje kompletne ustawienia z karty C-CARD u¿ytkownika i zmienia ustawienia aktywnych
menu.
W³o¿yæ kartê C-CARD u¿ytkownika i postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “WCZYTAJ USTAWIENIA Z KARTY C-CARD” + [ENTER]

3.1.14 Zapisz ustawienia do karty C-CARD
Funkcja ta pomaga unikn¹æ ponownego dostrajania Radaru po operacji Czyszczenia pamiêci
RAM lub aktualizacji oprogramowania.
W³o¿yæ kartê C-CARD u¿ytkownika i postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “ZAPISZ USTAWIENIA DO KARTY C-CARD” + [ENTER]

3.1.15 Przywróæ Aktualne Ustawienia Domyœlne
Ta opcja przywraca domyœlne wartoœci tylko dla aktualnych ustawieñ wstêpnych (patrz
punkt 3.1.1, Tryb Ustawieñ Wstêpnych) i nie wp³ywa na pozosta³e ustawienia wstêpne.
Postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
[MENU] + “PRZYWRÓÆ AKTUALNE USTAWIENIA DOMYŒLNE” + [ENTER]

Zostanie wyœwietlone okno z potwierdzeniem. Wybraæ “TAK” i ponownie nacisn¹æ [ENTER].

Podrêcznik U¿ytkownika
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4.

BB 50/200

W rozdziale tym zawarto informacje, które wspomagaj¹ planowanie instalacji BB 50/200.

4.1
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolory Wyœwietlacza

: 16 kolorów w kolorowym komputerze
nawigacyjnym lub 16 poziomów szaroœci w
komputerze nawigacyjnym z poziomami
szaroœci
Pionowa Rozdzielczoœæ Wyœwietlania: do 400 pikseli (w zale¿noœci od
rozdzielczoœci
ekranu
komputera
nawigacyjnego)
Wymagania dotycz¹ce zasilania : 10 - 35 V pr¹du sta³ego
Zabezpieczenie przed przepiêciem
Zabezpieczenie przed odwrócon¹ biegunowoœci¹
Pobór mocy - roboczy
: maks. 17 W
Pobór mocy - oczekiwanie
: maks. 1.7 W
Czêstotliwoœæ robocza
: Podwójna 50 i 200 kHz
Moc wyjœciowa
: 500/1000W (4000/8000Wpp)
Zasiêg g³êbokoœci*
1KW/200kHz

:

1KW/50kHz

:

500W/200kHz

:

500W/50kHz

:

od 2.5 Ft (0.76 m) do 1200 Ft (366 m)
Maks. typowy = 980 Ft (299 m)
od 5 Ft (1.52 m) do 4000 Ft (1219 m)
Maks. typowy = 2700 Ft (823 m)
od 2.5 Ft (0.76 m) do 700 Ft (213 m)
Maks. typowy = 600 Ft (183 m)
od 5 Ft (1.52 m) do 4000 Ft (457m)
Maks. typowy = 1350 Ft (411m)

UWAGA* Nie jest to gwarantowana specyfikacja. Rzeczywista maksymalna mo¿liwoœæ systemu
zale¿y od rodzaju zainstalowanego przetwornika, wspó³czynnika odbicia dna, stanu
wody, itp.
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Dioda statusu
Zewnêtrzny brzêczyk
Czujnik Prêdkoœci
Czujnik Temperatury

: 12 V DC, 400 mA
: je¿eli jest dostêpny w przetworniku
: jeden kana³ TEMP1 (je¿eli jest dostêpny w
przetworniku), opcjonalnie drugi kana³
TEMP2
Sentencje wejœciowe NMEA
: G³êbokoœæ: $SDDPT, $SDDBT
Prêdkoœæ: $VWVHW
Dziennik podró¿y: $VWVLW
Temperatura wody: $YXMTW
Temperatura TEMP2: $YXXDR
Zakres temperatury roboczej
: 0°C do +50°C
Zakres temperatury przechowywania: -20°C do +70°C
Waga
: 1 kg (2,20 LBS)
Spcyfikacja wodoszczelnoœci
: IP 54
Rozmiar obudowy
: 7.62" (193.30 mm) x 6.87" (174.30 mm) x
2.19" (55.50 mm)
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Przy pierwszym otwarciu BB 50/200, nale¿y upewniæ siê, czy opakowanie zawiera
nastêpuj¹ce pozycje (w przypadku braku jakiejkolwiek czêœci nale¿y skontaktowaæ siê ze
sprzedawc¹ BB 50/200):
♦
BB 50/200 (z pod³¹czonymi przewodami zasilania, szeregowym oraz urz¹dzeñ
opcjonalnych)
♦
Podrêcznik U¿ytkownika

4.2

WYMIARY

Rys. 4.2 - BB 50/200 Wymiary

4.3

MONTA¯ SONDY RYBACKIEJ

Urz¹dzenie BB 50/200 powinno byæ zainstalowane w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Urz¹dzenia nie nale¿y montowaæ w miejscu, w którym bêdzie zanurzone w cieczach
lub poddane dzia³aniu wysokich temperatur.

Rys. 4.3 - BB 50/200

4.3.1

Instalacja

Rysunek przedstawiaj¹cy rzeczywisty przyk³ad instalacji BB 50/200.
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Rys. 4.3.1 - Instalacja BB 50/200
♦
♦
♦
♦

4.3.2

Zamocowaæ BB 50/200 w miejscu monta¿u za pomoc¹ czterech œrub (œrednica
otworów wynosi 4 mm), patrz Rys. 4.3.2.
Poprowadziæ przewód KOMPUTERA NAWIGACYJNEGO do komputera
nawigacyjnego.
Zamocowaæ przetwornik zgodnie z dostarczon¹ instrukcj¹.
Pod³¹czyæ przewód ZASILANIA do akumulatora. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e BB 50/200
pozostaje w trybie oczekiwania, je¿eli nie jest u¿ywane.

Instalacja Urz¹dzeñ Opcjonalnych

Patrz schemat Po³¹czeñ Zewnêtrznych.

4.4

DIODA STATUSU

Istnieje siedem ró¿nych zachowaæ DIÓD, reprezentuj¹cych siedem ró¿nych stanów
diagnostycznych. Zosta³y one opisane poni¿ej.
♦

WY£¥CZONE
BB 50/200 znajduje siê w trybie ³adowania pocz¹tkowego, lub zasilanie DC nie
jest pod³¹czone do BB 50/200.

♦

W£¥CZONE, STALE
Przetwornik nie jest pod³¹czony do komputera nawigacyjnego lub wyst¹pi³ problem z przewodem przetwornika.

♦

1 d³ugie migniêcie co 2 sekundy
BB 50/200 nie jest pod³¹czona do komputera nawigacyjnego.

♦

1 krótkie migniêcie co 2 sekundy
BB 50/200 jest pod³¹czona do komputera nawigacyjnego i pracuje prawid³owo.

♦

2 krótkie migniêcia co 2 sekundy
BB 50/200 nie pracuje, poniewa¿ oczekuje na polecenie z komputera
nawigacyjnego.

♦

3 krótkie migniêcia co 2 sekundy
Przetwornik (bez ID przetwornika) zosta³ pod³¹czony.

♦

4 krótkie migniêcia co 2 sekundy:
Brak pod³¹czonego przetwornika.
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4.5

PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE

Rys. 4.5 - Zewnêtrzne przewody BB 50/200

4.6

SCHEMAT PO£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA

|Zalecamy zainstalowanie prze³¹cznika oraz bezpiecznika (5A) na przewodzie dodatnim zasilania DC
w sondzie BB 50/200. BB 50/200 jest aktywne, wysy³aj¹c cyfrow¹ g³êbokoœæ przez ³¹cze NMEA,
nawet je¿eli zasilanie jest wy³¹czone (komputer nawigacyjny), st¹d potrzeba takiego prze³¹cznika.
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Na poni¿szym przyk³adzie zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dodatnie po³¹czenie zasilania DC jest
poprowadzone przez prze³¹cznik i bezpiecznik przed pod³¹czenie go do BB 50/200 i
komputera nawigacyjnego.

123456789012345
123456789012345

123456789012345
Komputer
nawigacyjny
123456789012345

Rys. 4.6 - Pod³¹czenie zasilania w BB 50/200

4.7

SCHEMAT PO£¥CZEÑ KOMPUTERA

Je¿eli komputer nawigacyjny posiada szybko od³¹czany wspornik (patrz Podrêcznik
U¿ytkownika komputera nawigacyjnego), wówczas po³¹czenie do komputera
nawigacyjnego nale¿y wykonaæ na podstawie poni¿szego rysunku:
QUICK DISCONNECT BRACKET CABLE

WIRE
COLOR

RED
BLACK
WHITE
GREEN
YELLOW
BROWN
GRAY
ORANGE
PINK
BLU

FUNCTION

+10-35 Vdc
GND/COMMON
INPUT1+
INPUT1OUTPUT1+
INPUT2+
OUTPUT2+
INPUT3+
OUTPUT3+
SIGNAL GND

BBFF PLOTTER CABLE

WIRE
COLOR

BROWN
GRAY
BLACK

FUNCTION

BBFF TX+
BBFF RX+
BBFF GND

Rys. 4.7 - Po³¹czenie do Sondy Rybackiej dla komputera nawigacyjnego z szybko od³¹czanym wspornikiem

Je¿eli komputer nawigacyjny posida ³¹cznik 8-stykowy zasilania i I/O, patrz nastêpuj¹cy
rysunek:

Podrêcznik U¿ytkownika
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Rys. 4.7a - Po³¹czenie do Sondy Rybackiej dla komputera nawigacyjnego z ³¹cznikiem 8-stykowym zasilania i I/O

Tylko dla komputera nawigacyjnego SEAWAVE 12 MK II, patrz nastêpuj¹cy rysunek:

Rys. 4.7b - Po³¹czenie do Sondy Rybackiej dla komputera nawigacyjnego SEAWAVE 12 MK II
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5.

Przetworniki

Przetwornik jest urz¹dzeniem, które nadaje i odbioera fale dŸwiêkowe do wody. Aktywny
podzespo³ów wewnêtrz przetwornika jest powszechnie znany, jako element, ale w
rzeczywistoœci jest to piecoelektryczny element ceramiczny.
W celu wybrania przetwornika nale¿y skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹ b¹dŸ instalatorem.
sugerowane przez Seiwa.
Przetworniki

Podrêcznik U¿ytkownika
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6.
6.1

Czêsto Zadawane Pytania
Jak mogê od³¹czyæ przewody od BB 50/200 w celu instalacji?

♦

Otworzyæ obudowê BB 50/200 poprzez odkrêcenie czterech œrub (patrz
nastêpuj¹cy rysunek).

♦

Po zdjêciu œrub, wyci¹gn¹æ panel i p³ytkê drukowan¹ (PCB). Odkrêciæ przewody
od p³ytki.

♦

Pod³¹czyæ potrzebne przewody.
Ponownie pod³¹czyæ przewody do p³ytki (patrz Rys. 4.5 dla odniesienia).
Wepchn¹æ panel w kierunku obudowy (nale¿y upewniæ siê, ¿e gumowa
uszczelka jest dobrze ustawiona). Zamkn¹æ obudowê BB 50/200 przykrêcaj¹c
cztery œruby.

Rys. 6.1 - BB 50/200 (I)

Rys. 6.1a - BB 50/200 (II)

♦
♦
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gumowa uszczelka
Rys. 6.1b - BB 50/200 (III)

6.2

Jak ustawiæ optymalne parametry robocze.

Optymalne parametry robocze mo¿na ustawiæ zgodnie z zamierzonym u¿ytkowaniem Sondy
Rybackiej, niemniej jednak, w celu szybkiego ustawienia optymalnych parametrów roboczych
dla ³owienia, istnieje mo¿liwoœæ wybrania wstêpnie ustawionych parametrów RYBY z
menu Ustawieñ Sondy Rybackiej, natomiast dla podró¿y nale¿y wybraæ wstêpne ustawienia
PODRÓ¯.

6.3

Co to s¹ tryby ustawieñ wstêpnych?

Tryby ustawieñ wstêpnych s¹ wczeœniej zdefiniowanymi ustawieniami parametrów
roboczych Sondy Rybackiej. Mo¿na je u¿yæ do szybkiego ustawienia Sondy Rybackiej do
najczêœciej u¿ywanych trybów roboczych. Nale¿¹ do nich:
♦
PODRÓ¯: ustawia Sondê Ryback¹ do pe³nego trybu automatycznego z
ustawieniami czu³oœci (PRZESUNIÊCIE WZMOCNIENIA, poziom SZUMU i STC)
zoptymalizowanymi do najlepszego wyœwietlania dna.
♦
RYBY: ustawia Sondê Ryback¹ w pe³nym trybie automatycznym z ustawieniem
czu³oœci zoptymalizowanym do wyszukiwania celów.

6.4

Jak mogê przywróciæ domyœlne parametry robocze Sondy Rybackiej?

Wystarczy po prostu wybraæ wstêpne ustawienia PODRÓ¯ lub RYBY. W ten sposób
zostan¹ przywrócone optymalne parametry robocze dla podró¿owania lub ³owienia.

6.5

Czy mogê zawsze pozostawiæ Sondê Ryback¹ w trybie Pe³ne
Auto/(auto wzmocnienie i auto zasieg)?

Tak, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e pe³ne tryby automatyczne odpowiadaj¹ 90% przypadków,
jednak w skrajnych sytuacjach tryby automatyczne mog¹ zawieœæ, a zatem istnieje
koniecznoœæ prze³¹czenia do trybu Rêcznego.

6.6

W jakich skrajnych sytuacjach tryby automatyczne mog¹ zawieœæ?

Kiedy dno jest bardzo g³êbokie, przy du¿ych prêdkoœciach ³odzi, kiedy dno jest bardzo
p³ytkie (< 1.5 m), kiedy woda zawiera mnóstwo zawieszonego materia³u, w kiepskich
warunkach morskich.

6.7

Co powinienem zrobiæ, je¿eli tryb automatyczny zawiedzie?

Tryb automatyczny mo¿e zawieœæ z ró¿nych przyczyn. Poni¿ej podano kilka mo¿liwoœci.
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6.7.1

Auto-zasiêg zawiód³ w bardzo p³ytkiej wodzie wyœwietlaj¹c
odczyt cyfrowej g³êbokoœci g³êbszy ani¿eli rzeczywista wartoœæ. Co powinienem zrobiæ?

Dzieje siê tak zazwyczaj, je¿eli STC jest ustawione na D£UGIE lub ŒREDNIE, a dno jest
bardzo p³ytkie powoduj¹c, ¿e auto zasiêg zawisza siê na drugim lub trzecim echu od dna
(poniewa¿ w wodach p³ytkich dŸwiêk odbija siê czêœciej tam i z powrotem od powierzchni
do dna). Nale¿y wówczas spróbowaæ zmniejszyæ wartoœæ STC do KRÓTKIE w wodach
p³ytkich, lub prze³¹czyæ na BARDZO KRÓTKIE, b¹dŸ zupe³nie wy³¹czyæ tê funkcjê.

6.7.2

Auto zasiêg zawiód³, a odczyt cyfrowej g³êbokoœci wyœwietla
bardzo p³ytki odczyt. Co powinienem zrobiæ?

Zazwyczaj dzieje siê tak, je¿eli STC jest wy³¹czone lub ustawione na bardzo nisk¹ wartoœæ
powoduj¹c, ¿e zak³ócenia powierzchniowe s¹ silniejsze ani¿eli echa dna. Spróbowaæ
zwiêkszyæ wartoœæ STC. Ogólna zasada jest taka, ¿e STC musi byæ ustawione na KRÓTKIE
w wodach p³ytkich i D£UGIE w wodach g³êbokich.

6.7.3

Auto-zasiêg zawodzi w bardzo g³êbokich wodach, wyœwietlaj¹c
p³ytki odczyt cyfrowej g³êbokoœci. Co powinienem zrobiæ?

Zdolnoœc Sondy Rybackiej do wykrywania dna zmniejsza siê wraz ze zwiêkszaniem siê
g³êbokoœci dna. Je¿eli sk³ad dna jest miêkki jak mu³, je¿eli warunki morskie s¹ kiepskie, je¿eli
wystêpuj¹ termokliny lub woda jest pe³na zawieszonych materialów, mo¿e to dalej zmniejszaæ
zasiêg, powoduj¹c b³êdy odczytu g³êbokoœci cyfrowej. W takim przypadku algorytm autozasiêgu równie¿ zawodzi. W celu powrotu do normalnego stanu nale¿y prze³¹czyæ do
trybu rêcznego zasiêgu oraz ustawiæ tryb rêcznej g³êbokoœci. Kiedy wybrany jest tryb
rêcznej g³êbokoœci, algorytm obliczaj¹cy odczyt cyfrowej g³êbokoœci wyszukuje dna w
zakresie rêcznie ustawionym przez u¿ytkownika. W takiej sytuacji nale¿y rêcznie zwiêkszyæ
zasiêg, a¿ dno stanie siê graficznie widoczne. Je¿eli echa z dna s¹ wystarczaj¹co silne,
Sonda Rybacka bêdzie szuka³a dna podaj¹c proawid³owy odczyt g³êbokoœci i bêdzie mo¿na
powróciæ do trybu auto zasiêgu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli jeden lub wiêcej podanych
warunków, które redukuj¹ echo z dna jest prawdziwy, wówczas dno mo¿e nie byæ w ogóle
widzoczne, w takiej sytuacji silna termoklina lub zak³ócenie powierzchniowe mo¿e zostaæ
zinterpretowane przez Sondê Ryback¹ jako dno.

6.8

Przy bardzo p³ytkim zasiêgu, górna pólowa ekrany jest niemal
zupe³nie wype³niona zak³óceniami powierzchniowymi. Jak
mogê to wyeliminowaæ?

Jest to normalne w wodach p³ytkich. W celu oczyszczenia zak³óceñ powierzchniowych
bez degradacji funckjonalnoœci algorytmu odczytu g³êbokoœci cyfrowej, dostêpne s¹ dwa
tryby: 1) je¿eli Oczyszczanie powierzchniowe = WY£., istnieje mo¿liwoœæ ustawienia
wartoœci STC do tego samego rozmiaru, co zak³ócenia powierzchniowe i zwiêkszenia si³y
STC, a¿ do oczyszczenia obrazu na ekranie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w bardzo p³ytkich wodach
zazwyczej lepiej jest prze³¹czyæ urz¹dzenie do trybu rêcznego wzmocnienia w celu
zmniejszenia wahañ wzmocnienia na skutek szybko zmieniaj¹cych siê warunków dna. 2)
U¿ywaj¹c Oczyszczania Powierzchniowego, zwiêkszyæ jego wartoœæ, a¿ oczyszczanie
powierzchni zupe³nie zniknie.

6.9

Dlaczego nigdy nie widaæ ryb w zakresie od 0 do 0.7 metrów?

Minimalny zakres sondy rybackiej wynosi 0.7 metrów. W tym zakresie, Sonda Rybacka nie
wykrywa dna ani ¿adnych celów.
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6.10

Jak mo¿na zmniejszyæ zak³ócenia powierzchniowe?

Mo¿na: prawid³owo ustawiæ STC zgodnie z opisem w punkcie 6.12 oraz zwiêkszyæ POZIOM
SZUMU i zmniejszyæ WZMOCNIENIE lub PRZESUNIÊCIE WZMOCNIENIA ( w trybie auto
wzmocnienia). Nalezy jednak pamiêtaæ, ¿e silne t³umienie zak³óceñ powierzchniowych mo¿e
równie¿ zmniejszyæ mo¿liwoœæ wykrywania celów.

6.11

Sonda Rybacka znajduje siê w trybie auto wzmocnienia, ale
obraz wyœwietla zbyt wiele ma³ych obiektów. Co mo¿na zrobiæ,
aby zmniejszyæ zak³ócenia ekranu?

Spróbowaæ zwiêkszyæ POZIOM SZUMU lub zmniejszyæ PRZESUNIÊCIE WZMOCNIENIA.

6.12

W bardzo p³ytkich wodach, gdy wybrany jest tryb AUTO WZMOCNIENIA, wystêpuj¹ wahania szerokoœci profilu dna oraz jego
przedstawienia barwnego. Co powinienem zrobiæ?

W bardzo p³ytkich wodach, stan œrodowiska (dno/stan wody) zmienia siê niezwykle szybko,
powoduj¹c, ¿e algorytm automatycznego wzmocnienia tworzy osylacje, próbuj¹c ustawiæ
optymaln¹ wartoœæ WZMOCNIENIA dla ka¿dej sytuacji. Aby tego unikn¹æ, zaleca siê
prze³¹czenie do trybu RÊCZNEGO WZMOCNIENIA i dostrojenie WZMOCNIENIA do danej
sytuacji.

6.13

W bardzo g³êbokich wodach, pomimo ustawienia WZMOCNIENIA do maksymalnej wartoœci, dno jest niewidoczne. Co powieniem zrobiæ?

Spróbowaæ zmniejszyæ POZIOM SZUMU. Je¿eli dno jest nadal niewidoczne, nie mo¿na
wówczas nic zrobiæ, echo dna jest po prostu zbyt s³abe, aby zosta³o wykryte.
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Spis analityczny
A
A-Scope
A-WskaŸnik
9,
aktywny
Alarm
10, 12, 24,
Alarm Bar
Alarm g³êbi
Alarm p³ycizny
B
Bia³a Linia
Bia³a linia
9,
Blokada dna
Bottom Echo Profile
C
C-CARD
Color Bar
Czêstoltiwoœæ
Czêstotliwoœæ
22,
Czêstotliwoœæ robocza
12,
D
D³ugoœæ STC
Depth ruler
Digital Depth
E
Echogram
F
Filtr szumów
10,
Filtr Szumu Powierzchniowego
Fishes
Format Wejœciowy
G
G³êbokoœæ
22,
G³êbokoœæ cyfrowa
I
Instalacja
27,
K
Kalibracja Temperatury Zewnêtrznej
Karta C-CARD
Klawisz CLEAR
Klawisz ENTER
Klawisz kursora
15,
Klawisz MENU
Klawisze ZOOM IN/OUT
16,
Kolory
Kolory Wyœwietlacza
Komunikat ostrzegawczy
Konstrukcje
L
Linijka g³êbokoœci
M
MENU
Menu Czu³oœæ
menu Czu³oœæ
Menu Wyboru Strony
Moc wyjœciowa
Monta¿
N
Ni¿sza temperatura
O
Odrzucanie zak³óceñ
Operating Frequency

Podrêcznik U¿ytkownika

12
12
19
25
12
10
10
23
13
9
13
25
11
12
24
27
23
12
12
11
36
23
12
27
25
12
35
24
25
16
16
16
15
17
27
27
11
13
12
18
22
16
13
27
28
10
10
12

P
P³ytka Woda
Pasek barwny
Pasek powiêkszenia
Pe³ne wyœwietlanie
15, 16, 17,
Pe³ne wyœwietlanie 50/200kHz
Pe³ne wyœwietlanier
Pionowa Rozdzielczoœæ
po³¹czenie
Pobór mocy
Port sondy rybackiej
Prêdkoœæ Obrazu
Prêdkoœæ Przewijania
Profil echa dna
Przesuniêcie
Przesuniêcie stêpki
przetwornik
24,
przetwornika
Przycisk CLEAR
19,
R
Radar
Rozmiar obudowy
S
Si³a STC
Sta³a Czasowa Czêstotliwoœci
STC
9,
Stopieñ Temperatury
Surface Clutter
T
temperatura
Temperatura wody
12,
Termokliny
Tryb Ustawieñ Wstêpnych
21,
Tryb wzmocnienia
Tryb Zasiêgu
22, 23,
Tryb zasiêgu
U
Ustawieñ Sondy Rybackiej
Ustawienia Przetwornika
Ustawienia Wyœwietlania
V
Variable Depth Marker
VDM
12,
W
W³aœciwoœci
Waga
Water Temperature
Wczytaj Ustawienia z karty C-CARD
White Line
Wyœwietlania
Wyœwietlanie pe³nego powiêkszenia
Wy¿sza Temperatura
Wy¿sza temperatura
Wymagania dotycz¹ce zasilania
Wymiary
28, 35,
Wzmocnienie
Z
Zak³ócenia powierzchniowe
Zapisz Ustawienia dokarty C-CARD
Zasiêg g³êbokoœci
Zmienny Znacznik G³êbokoœci
12,
Zoom

25
11
12
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14
14
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31
27
10
27
23
13
22
24
33
9
20
18
27
23
23
23
25
13
27
24
13
23
21
24
21
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15
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