Предговор
Тъй като „Navico” непрестанно подобрява своите продукти, ние
си запазваме правото да правим промени по продукта, които
може и да не са описани във версията на това ръководство.
Моля, свържете се с местния “LOWRANCE” дилър, ако имате
нужда от допълнителната помощ. Лична отговорност на
собственика на продукта е да се погрижи за безопасната му
инсталация и използването му.
NAVICO ХОЛДИНГ И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ, НЕ ПОЕМАТ
ОТГОВОРНОСТ, ЗА КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА,
КОЯТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗЛОПОЛУКИ, ПОВРЕДА ИЛИ
НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА.
Това ръководство описва продукта в момента на неговото
производство. Navico Холдинг и неговите дъщерни фирми си
запазват правото да правят промени по спецификациите, без да
уведомяват собствениците на продукта.

Авторско право
Авторско право © 2012 Navico Holding AS.

Гаранция
Гаранционната карта се предлага като отделен документ.
Ако имате някакви въпроси, обърнете се към местния
“LOWRANCE” дилър.

Декларация
Това оборудване е предназначено за използване в
международни води, вътрешни водоеми и крайбрежните морски
райони, управлявани от страните от САЩ, Е.С. и E.И.З.
За повече информация се обърнете към отделното „HDS
Gen 2 Touch” ръководство за инсталация.

|1

За това ръководство
Това ръководство е упътване за работата на “Lowrance HDS
Gen2 Touch” система. Това предполага, че цялото оборудване е
инсталирано, конфигурирано и е готово за употреба.
Ръководството не съдържа информация за принципа на работа
на Радар, Сонар и AIS. Тази информация е на разположение в
нашия уеб сайт: www.lowrance.com/en/Support/Library/
.
Важен текст, който изисква специално внимание е подчертан
както следва:
Ú Забележка: Използва се за да привлече вниманието на читателя
към коментар или важна информация.
Внимание: Използва се, за да предупреди, че трябва да
се процедира внимателно, за да се предотврати риска от
нараняване и / или увреждане на оборудване / персонал.
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Въведение
HDS Gen2 Тъчскрийн и бутони

4
5
1

2

3
6

1 Сензорен екран (тъчскрийн)
2 Четец за SD карти
Използва се за допълнителни карти, софтуерни актуализации,
прехвърляне на потребителски данни и за резервни копия на
системата.

3 Бутон точка
Кратко натискане отваря меню “нова точка”. Продължително натискане
отваря меню търсене. Натиснете бутона два пъти за бързо запаметяване
на нова точка.

4 Бутон страници
Кратко натискане отваря началния екран. Последователно натискане
позволява избор на любими страници.

5 Бутон + / - / MOB
Използва се за приближаване и отдалечаване при използване
на страници: Карта, Сонар и Радар. Едновременното натискане
автоматично създава точка MOB (Man Overboard - човек зад борда)
използвайки позицията на лодката.

6 Бутон включване
Продължително натискане включва / изключва устройството. Кратко
натискане отваря прозореца за настройка на контраст и включване
/ изключване. Последователно кратко натискане превключва между
предварително зададени нива на контраст.
Въведение | Lowrance HDS Gen2 Touch
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HDS Gen2 Touch начален екран
6

7

5

1

2

4

4
3

Ú Забележка: Опцията видео се поддържа само от HDS Gen2
Touch 9” и 12”. Опцията радар e активна само когато свържете
радар към устройството.
1 Панел с приложения
Натисни икона, за да отвориш приложение.
2 Панел любими
Показва любими страници, създаване на нови и изтриване на
заметени любими страници.
3 Основни икони.
Докоснете икона на страница, за да видите страницата на пълен
екран. Натиснете и задръжте иконата на страницата, за да видите
бързите разделения.
4 Още
Натиснете, за да видите пълното меню.
5 Бутон назад
Натиснете, за да излезете от началния екран и да се върнете на
последно използваната страница.
6 Местно време
7 Дълбочина
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1

Основни действия
Бутон включване

Натисни и задръж:

Включва / Изключва
устройството

•

Кратко натискане:

Отваря прозореца за
настройка на контраст,
нощен режим, режим
готовност

•

Последователно
натискане:

Превключва между
предварително зададени
нива на контраст

•

Ú Забележка: Ако пуснете бутона преди напълно то изключване,
изключването се прекратява.
Налична е опция за нощен режим, който оптимизира цветовете
на екрана за слабо осветени условия.
Ú Забележка: Когато е избран нощен режим, детайлите на
екрана могат да бъдат по-слабо видими!
В режим готовност, дисплея и осветлението на екрана и
бутоните ще бъде изключено, за да пести енергия. Системата ще
продължи да работи на заден план. За да превключите от режим
готовност в нормален режим, натиснете бутона за включване.

Стартиране за първи път
Прозореца за конфигуриране на у-вото ще се покаже при
първото стартиране на уреда. Ако изберете ”По-късно” ще се
покаже при следващо стартиране. Натиснете “Затвори” за ръчно
конфигуриране.

Използване на сензорния екран
Основните действия на сензорния екран в различните страници
са показани в таблицата.
В раздела Страници по на татък в това упътване има повече
информация за специфичните действия на сензорния екран.
Основни операции | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Страници

Действие

Меню / Диалози

Натискане

Избор / превкл.

Активира курсора

Натиск. и
задърж.

няма

Активира режим избор на курсора

Настройва
стойност на
плъзгача
Плъзгане

Превърта диалог

Карта

Сонар

Премества
картата
(във всяка
посока)

Скрива менюто
(на дясно)

Премества екрана
(във всяка посока)
Премества
историята на сонара
(хоризонтално)

Радар

Премества
курсора

Менюта
•
•
Превключване
•

Менютата се използват за управление на системата и за регулиране на
настройките.
Можете да изберете елемент от менюто и превключите
те
между вкл. / изкл. като натискате избрания елемент от менюто.
Можете да променяте стойностите чрез плъзгача, като го
премествате вертикално. Фини корекции могат да бъдат
направени, като почуквате под и над бутона на плъзгача.
Стойностите от падащото меню се избират, като изберете
те
желана опция и след това стойност.

Поле с
плъзгач
Падащо мнею

Менюта на страница
Менюто на страницата при всеки режим на работа се намира в
дясната страна на екрана.
Менютата могат да се скриват, за да може да се покаже страницата на
цял екран. Плъзнете менюто на дясно, за да го скриете.
Ú Забележка: Когато курсорът е активен, някои функции от
менютата ще бъдат заменени с функции в режим на работа на
курсора.
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Бутон Назад
Можете да се върнете назад, към предишния екран или меню
като натиснете бутон “ Назад “

Меню

Скриване на менюто

Скрито системно меню
Менюто на страницата, при всеки режим на работа съдържа
скрито системно меню. За да отворите скритото меню, плъзнете
с пръст от горния край на менюто на долу.

Основни операции | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Прозорец за Настройки
Можете да отворите прозореца за настройки при всеки режим
на работа от скритото системно меню или от контролния панел
на началния екран.

Диалогови прозорци
Изберете полета в диалоговия прозорец, чрез докосване на
екрана.
Списъците в някои диалогови прозорци може да не се показват
в целия си размер. На тези прозорци ще има индикатор за
превъртане и вие може да ги преглеждате списъка чрез
плъзгане. Прозорецът се затваря чрез натискане на бутон
Затвори.
Числени и буквено-цифрови клавиатури автоматично ще
бъдат показани, когато има необходимост за въвеждане на
информация на потребителя в диалоговите прозорци.
Виртуалната клавиатура се използва като натискате върху
виртуалните бутони.
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Използване на курсора
Курсора по подразбиране не е изведен на страниците. Натиснете екрана, за да активирате курсора на страниците: карта сонар,
структура и радар. Информационният прозорец на курсора ще
покаже координатите в позицията на курсора и разстоянието до
лодката. На страницата Сонар, информационния прозорец на
курсора ще включва съответната температура на водата и
дълбочината в позицията на курсора.
За да премахнете курсора и прозореца на курсора от страницата, натиснете бутон Изчисти курсор.
На страницата Карта, натиснете Възстанови курсора, за да покажете курсора в предишната му позиция. Възстанови курсора е
полезна функция за превключване между текущото ви местоположение на лодката и позицията на курсора.

Придвижване
Можете да придвижите екраните Карта, Сонар и Структура като
плъзнете пръста си във всяка посока.

Помощен режим на курсора
Натиснете и задръжте пръста си върху екрана, за да активирате
помощния режим. Инструментът за избор ще се появи над пръста
ви. Плъзнете инструмента за избор над желаната позиция.

Записване на MOB точка (човек зад борда)

•
•
•

При спешен случай, когато има човек зад борда, можете да създадете MOB точка в позицията на лодката, като едновременно
натиснете двата бутона за приближаване и отдалечаване.
Когато активирате функцията MOB, следните действия се изпълняват автоматично:
MOB точка се записва в позицията на лодката
дисплеят се превключва на приближена страница карта, центрирана в позицията на лодката.
У-вото показва информация за навигиране обратно до точката.
Основни операции | Lowrance HDS Gen2 Touch
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+

Отмяна на навигация
Устройството ще продължи навигиране към MOB точката, до
достигане на позицията или докато не отмените навигацията.

Изтриване на MOB точка
1. Отмяна Навигация.
2. Натиснете Точка MOB в менюто на страницата.
3. Натисни Изтрий.

Снимка на екрана
Едновременно натиснете и задръжте бутони СТРАНИЦИ
и ВКЛЮЧВАНЕ, за да направите снимка на екрана. По
подразбиране, снимките на екрана се запаметяват във
вътрешната памет.
В раздел Приложения на това ръководство ще намерите
информация относно преглеждане на снимките и записването им в
SD картата.

+
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Страници
Преглед на страница
Това устройство поддържа до 7 вида страници. Всяка една от
тях има съответна група от предварително зададени бързи
страници (бързи разделения).
Ú Забележка: Опцията видео се поддържа само от HDS Gen2
Touch 9” и 12”. Опцията радар е активна само когато свържете
радар към устройството.

Бързите разделения представляват два панела комбинации
между избраната от вас страница и всяка една друга страница.
Тези комбинирани страници не могат да бъдат променени, но
използвайки опцията любими страници, можете да запаметите
до 10 свои комбинации. Всички бързи страници и любими
страници са достъпни от началния екран.

Избиране на страници и бързи разделения
Натиснете икона на страница, за да видите страницата на пълен
екран. Натиснете и задръжте иконата на страницата, за да видите
бързите разделения.

Pages | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Избиране на активен панел
Можете да превключвате активния панел чрез натискане върху
желания панел. Активният панел ще има оранжева рамка.

Регулиране на разделения
Размерът на панелите може да се регулира като изберете “ Настрой
разделения “ в скритото системно меню. Плъзнете бутона за регулиране
хоризонтално, за да промените размера на панела. Натиснете Запази, за
да запаметите промените.

Персонализиране на страници
Запаметяване на любими страници

1.

2.
3.
4.
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Можете да запаметите и редактирате любими страници от екрана
на страницата редактор.
Натиснете върху празен екран от панела или върху бутон “
Екрани “, за да промените съществуваща страница.
- Страницата “ Редактор на страници “ ще се покаже.
Издърпайте и пуснете иконата на страницата, която искате да
добавите
Изберете конфигурация на панел от падащото меню
Запишете конфигурацията на страницата, като натиснете “Запази”
Pages | Lowrance HDS Gen2 Touch

Ú Забележка: Натиснете “Изчисти”, за да откажете промените
и да изберете нова конфигурация на страницата. Натиснете
“Откажи”, за да откажете промените и да се върнете на
началния екран.

Можете да избирате между седем различни панелни
конфигурации, както е показано по долу:

Ú Забележка: Можете да преминавате през предпочитаните
страници чрез натискане бутона Страници.

Редактиране на любими страници
1.
2.
3.
4.

Натиснете бутон Екрани от панела за любими страници
Натиснете върху съществуваща страница
Издърпайте и пуснете икона на страницата, която искате да добавите
Натиснете Запази
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Изтриване на любими страници
1. Натиснете бутон “ Екрани” от панела за любими страници
2. Изберете страница, които искате да премахнете
3. Натиснете “Изчисти” и после “Запази”

Наслагване на данни
Позволява ви да наслагвате информация на активната страница.
Можете да включите или изключите показването на данни, да
променяте или премахвате от скритото системно меню.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отворете скритото системно меню

Натиснете “Редактиране наслагване” и “Добави”
Изберете категория
Изберете данни, които искате да се показват
Изберете и плъзнете данните на подходящото според вас място
Натиснете “Запази”

Персонализиране на данните
Можете да променяте вида на показанията от цифров
на аналогов, да променяте размера на данните, както
и да променяте предишно настроени данни от менюто
“Конфигурация”.
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Карта
Страницата карта показва вашата позиция спрямо земята и
други обекти на картата. На тази страница можете да планирате
маршрути и да се движите по тях, да създавате точки, да
наслагвате радарно и Structurmap изображение, информация за
времето, както и показване на AIS цели.

Ú Забележка: Това устройство има различни вградени карти в
зависимост от региона.
Първата част на този раздел описва как да използвате картите и
е обща за двете Insight и Navionics. Опциите за картите зависят от
това коя карта използвате в момента.

Страницата Карта
Удължаване на
посоката*
Плавателен
съд

Отваря меню
страница
Точка *
Курсор

Мрежови
овии
линии *

Кръгове за
обхват *

Следа*
Бутони + / -

Мащаб на картата

* Незадължителни елементи на картата
Ú Забележка: Превключването на незадължителните елементи
става по отделно. Вижте настройки на картата нататък в този
раздел.
Ú

Символ на плавателния съд
Когато GPS и GPS антена са свързани към системата, символът
показва местоположението и посоката на съда. Когато
GPS антената не е свързана, символът ще се позиционира
използвайки курс по земя. Когато няма GPS връзка символът ще
показва въпросителен знак.
Карта | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Мащаб на картата
Приближаването и отдалечаването на картата става с помощта
на бутоните +/-.
Мащабът на картата и кръговете за обхват (когато са включени) е
показан в долния десен ъгъл на страницата на картата.

Използване на курсора в режим карта
Курсора по подразбиране не е изведен на страницата.
Когато натиснете по екрана, курсора ще се покаже на екрана и
прозореца с позицията на курсора ще се покаже. Когато курсорът
е активиран, картата няма да следва лодката.
Натиснете и задръжте пръста си върху екрана, за да активирате
помощния режим. Инструментът за избор ще се появи над пръста
ви и ще спре движението на картата, за да даде възможност за попрецизно позициониране на точки.
За да премахнете курсора и прозореца с позицията на курсора,
натиснете Изчисти курсора. Натиснете Възстанови курсора,
за да активирате отново курсора и прозореца с позицията.

Отиди до курсор
Можете да навигирате до курсора, като натиснете Отиди до
курсор.

Придвижване на
картата
Можете да преместите картата,
плъзгайки пръста си във
всяка посока. Натискането на
Изчисти курсора ще премахне
не
курсора от страницата, и
картата ще бъде центрирана в
позицията на лодката.

Приближаване и Отдалечаване
Може да увеличите или намалите мащабът на картата чрез
бутоните “+ “ и “ - “ на екрана. Приближете, за да видите повече
детайли от картата; отдалечете, за да видите по-голяма част от
картата, но с по-малко детайли. Също така може да използвате и
бутоните +/-, за да променяте мащаба на картата.
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Меню Карта
Когато курсора е активен, някои функции в менюто
Карта ще бъдат заменени с функции в режим на
курсора.
Натиснете Изчисти курсора, за да се върнете в
нормалното меню на карта.

Записване на точки
Когато курсора не е активиран, точката ще бъде
запаметена в позицията на лодката, като натиснете
Нова точка в менюто карта.
Без курсор
а: активен
Използване на сензорния екран за записване на точка:
курсор
1. Натиснете върху желаната позиция на екрана
2. Натиснете Нов от меню карта
3. Натиснете Нова точка и натиснете Запази
Ú Забележка: Записването на точка, също така, става като натиснете
бутон ТОЧКА два пъти. Точката ще бъде създадена на позицията
на курсора, ако той е активиран. Ако курсора не е активиран,
точката ще бъде създадена на позицията която заемате.

Създаване на маршрути (пътища)
Можете бързо да създадете маршрути на страницата карта.
1.
2.
3.
4.

Натиснете екрана, за да изведете курсора
Натиснете Нов от менюто
Натисни Нов път
Натиснете екрана, за да създадете първата пътна точка. Натиснете
екрана отново, за да създадете още пътни точки от маршрута.

5. Запазете маршрута като натиснете Запази от менюто

Измерване на разстояние
Курсора може да бъде
използван за измерване
на разстояние между
лодката и избраната
позиция, или между две
точки на картата.
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Ú Забележка: За да се измери разстоянието от вашата лодка,
натиснете желаното местоположение на картата и разстоянието
до това място ще бъде показано в информационното поле, в
долния ляв ъгъл на екрана.
1. Натиснете екрана и после Измерване от менюто
Измервателните икони ще се появят с линия от символа
на лодката до курсора. Разстоянието ще се изпише в
информационното поле.
2. Плъзнете една от иконите до желаната позиция. Разстоянието
между двете точки ще се изпише в информационното поле.
Можете да изключите измерването като натиснете Приключи
измерването от менюто.
Ú Забележка: Можете да използвате функцията за измерване
заедно с помощния режим на курсора, за да позиционирате поточно иконата върху картата.

Намери
Можете да търсите елементи от картата, като използвате меню
Намери. Натиснете желаната позиция, за да търсите в режим
на курсора. Изчистете курсора, за да търсите в позицията на
лодката.
Ú Забележка: Трябва да имате инсталиран SIRIUS пакет
информация, за да търсите горивни станции и AIS приемник за
търсене на плавателни съдове.

Опции на картата
Ориентация
Възможни са няколко начина, по които картата се завърта на
екрана. Символът за ориентация на картата, в горния десен ъгъл
на екрана, показва посока север.
По север

Показва картата с посока север нагоре.
Съответства на обичайната насоченост на
морски карти.
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По направление

Показва картата със символа на лодката, направлявайки нагоре
изобразяването на картата. Информацията за направление се
получава от компас. Ако не е наличен ще се използва GPS.
По курс

Завърта диаграмата в посоката на следващата точка, когато е
в режим на навигация. Когато не сте в режим навигация ще се
използва ориентация по направление, докато не започнете
навигиране.

Поглед напред
Тази опция настройва графиката леко напред, за да получите подобър поглед напред в посока на лодката.

Изглед 2D и 3D
Можете да превключвате изгледа на картата между 2D и 3D
изобразяване като натиснете бутона 3D.

3D опции на картата
•
•

Има две опции в режим на 3D изобразяване:
Завъртане - режим по подразбиране, лодката е центрирана в
екрана карта.
Панорама - позволява ви да придвижвате картата около лодката.
Превключването между двата режима става чрез натискане на
двата бутона, в горната част на екрана.
Режим завъртане

В този режим камерата следва лодката. Позицията на лодката ще
е в центъра на екрана, ако не е избрана опцията Поглед напред.
По подразбиране ъгълът на камерата, показваща картата е от
позицията на вашия поглед спрямо лодката. Завъртането на
лодката по картата се определя от настройките за ориентация
на картата.

Наклон на картата в режим завъртане
Карта | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Можете да промените ъгъла на наклона на камерата и да
въртите камерата около лодката, като плъзнете пръста си по
екрана.
Ú Забележка: В режим завъртане, използвайте хоризонтални
движения, за да завъртите лодката. Използвайте вертикални
движения, за да промените гледната точка.
Когато е избрано завъртане позицията на камерата е фиксирана
и може само да се накланя и завърта. Управлението се извършва
с плъзгане на пръста по екрана.
Режим панорама

Можете да превключите от режим завъртане на режим
панорама, като натиснете иконата в горния край на екрана.
Режимът ви позволява да видите цялата 3D карта, независимо от
положението на вашата лодка.
Можете да завъртите или преместите камерата в страни от
вашата лодка.
Когато е избран режим панорама, премествате камерата в
страни и около лодката, чрез натискане и плъзгане по екрана.
Когато махнете пръста си от екрана, изгледа ще остане в
моментната позиция.

Образи
Картите на Lowrance могат да бъдат показани в два стила,
2D като основен стил за картографиране, или релеф в сянка
представящ картата, включително и изображения за терена.

2D картографиране

релеф в сянка

Детайли за карта
Ниски

Това е основно ниво на информация, която се изисква във
всички географски райони. Не е достатъчно за безопасна
навигация.
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Средни

Това е минималната информация, необходима за навигация.
Пълни

Това е максималната информация за картата, която използвате.

Категории
Картите съдържат няколко категории и под категории. Можете
да включите или изключите индивидуално, в зависимост от
желаните от вас данни, за показване върху дисплея.

Показване на информация за картата и обектите
Когато натиснете на елемент от картата: точка, път или цел,
основната информация за него ще се появи на дисплея и бутон
информация ще се появи в менюто на страницата.
Натиснете върху показалата се информация на дисплея или
бутона Информация в менюто, за да получите пълна информация
за обекта.
Ú Забележка: Изскачащата основна информация, трябва да бъде
активирана, за да видите информация за обекта.
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Избор на данни за карта
Това устройство може да използва вградената карта на Lowrance,
също така Navionics, Fishing Hotspots, LakeMaster или друг
производител. Натисни Източник Navionics или Източник
Lowrance, за да превключиш картографията, която устройството
използва.
Ú Забележка: Системата няма да превключва автоматично
вградената карта, когато SD картата е извадена. Ще се покаже
карта с ниска разделителна способност, докато не поставите
отново SD картата или ръчно превключите на вградена
картография. Когато поставите SD карта с картография на друг
производител, ако не сте в правилния режим, системата ще
ви попита дали искате да превключите на картография от SD
картата.

Наслагване Карта
Като наслагване на страницата с карта, могат да бъдат показани
Радар, Структурмап и информация за времето.
Ú Забележка: Наслагване на времето в момента се предлага само
за Съединените Щати. Когато е избрано наслагване на Радар,
Време или Структура менюто на страницата ще бъде разширено,
за да включва основните функции за избраното наслагване.

Настройки на Карта

Избор на 3D лодка
Можете да изберете различни икони лодки, като символ за
местоположението ви когато сте в 3D режим на картата.
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Кръгове за обхват
Можете да вкл./изкл. кръговете от меню настройки/карта.
Кръговете за обхват, могат да се използват за определянето на
разстоянието между лодката и други обекти от картата. Скалата
за обхват се определя автоматично от системата, за да отговаря
на мащаба на картата.

Удължаване на посока и курс
Дължината на линиите на удължаването се задава като
фиксирано разстояние или като дистанцията, която лодката ще
измине, за избрания период от време.
КПЗ
Удължението на посоката на
лодката е подравнена с посоката,
Направление
в която е насочен носа на лодката.
Удължаването на КпЗ посочва
посоката, в която се движи лодката. Когато не е инсталиран
морски сензор за водене, посоката ще бъде приравнена по КпЗ.
При други плавателни съдове, данните за КпЗ се получават чрез
съобщения от система AIS.

Изскачаща информация
Включва функцията за показване на основна информация за
обекта, когато го изберете на картата.

Мрежови линии
Включва/Изключва показването на линии с базови стойности за
географска ширина и дължина на картата.

Точки, Пътища и Следи
Включва/Изключва показването на Точки, Пътища и Следи на
картата.

Опции за карта Navionics
За да видите данните за карта Navionics, трябва да поставите
Navionics картографска карта в четеца за SD карти. Когато
картата е поставена системата ще ви подскаже, да превключите
на картография от SD карта.

Ориентация
На разположение са няколко опции за начина, по който картата
се завърта на страницата. Символът за ориентацията на картата,
в горния десен ъгъл, показва северна посока.
Карта | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Поглед напред
Тази опция накланя графиката на картата леко напред, за да
можете да увеличите вашия поглед напред.

Изглед

•
•

Данните на карта Navionics, ви предоставят подробни детайли за
крайбрежията, с 2D и 3D опции за показване.
2D представя информация за картата в основен режим на
картографиране
3D осигурява триизмерен графичен изглед на сухопътните и
водните контури
Синхронизиране на 2D/3D карта

Синхронизира позицията показана на едната карта с друга карта,
когато 2D и 3D карти са показани една до друга. Можете да вкл./
изкл. Синхронизиране на 2D/3D от меню настройки на карта,
когато е избран източник на карта Navionics.

Потребителски корекции на картата
Включва/Изключва показването на потребителски корекции,
изтеглени от страницата на Navionics.

Представяне
Сянка

Сянката добавя информация за терена на картата.

стандартна 2D карта

Карта със сенки

Наслагване на снимки

Наслагване на снимки ви позволява да видите сателитна снимка
на зоната, като наслагване върху картата. Наличието на такива
снимки е ограничено до определени региони и е достъпно само
за определени карти Navionics. Можете да видите наслагването
на снимки в 2D или 3D режим.
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Без наслагване

Наслагване, само на земя

Пълно наслагване

Прозрачност на снимки

Прозрачността настройва плътността на наслагваната снимка.
При минимално настроена прозрачност, данните от картата ще
бъдат почти скрити.

минимална прозрачност

максимална прозрачност

Navionics Fish’n Chip

Това устройство поддържа Navionics Fish’n Chip (само US)
функции на карта.
За повече информация посетете www.navionics.com.

Източник карта
Превключва от Navionics на Lowrance картография.
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Настройки на Navionics
Допълнителни настройки за Navionics карти

стандартна 2D карта

карта със сенки

Цветно дъно

Оцветява зони от морското дъно, за да се осигури по-добра
информация за неговата структура.
Обяснение

Определя каква информация за район, като имена и други да се
показват на дисплея.
Тип презентация

Променя формулировката на картографските данни, като
цветове, символи и навигационни данни, между US или
международен тип.
Детайли карта

Предоставя ви различни нива за географска информация.
Безопасна дълбочина

Картите Navionics различни нюанси на синьо, за да може да се
направи по-лесно разлика, между дълбоки и плитки води.
Безопасната дълбочина, настройва лимита на дълбочини, които
да се изобразяват без оцветяване в синьо.
Дълбочинни контури

Определя кои контури да виждате, до избраната от вас
безопасна дълбочинна стойност.
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Точки, пътища и следи
Прозорци Точки, Пътища и Следи
Диалоговите прозорци, Точки, Пътища и Следи, дават достъп
до разширени функции за редактиране и настройки, които
поддържа вашата система, за тези елементи. Тези прозорци
се достъпват от началния екран или чрез задържане на бутон
Точки.
Опциите за настройки и редактиране, са достъпни от менюто
или като натиснете и задържите бутон Точки.

Точки
Точка е потребителски създаден маркер, позициониран
на картата, на радарното изображение или на сонарното
изображение. Всяка точка притежава точна координатна
позиция. Всяка точка на сонарното изображение, съдържа
информация за дълбочината в позицията си.
Точката се използва за отбелязване на позицията ви, на която покъсно може да искате да се върнете. Две ли повече точки, могат
да бъдат комбинирани за създаване на маршрут.
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Позициониране на точки
Поставяне на точка в позицията на лодката

Когато курсора не е активиран, можете да създадете точка в
позицията на лодката от всяка страница, чрез натискане на
бутон ТОЧКА два пъти.
Използване на курсора за позициониране на точки

На страниците Карта, Сонар или Структура, можете да поставите
точка, като натиснете екрана и след това Нова точка от
менюто. Натиснете Запази от диалоговия прозорец, за да
създадете точка.
Ú Забележка: Когато курсорът е активен, можете да натиснете
физическия бутон ТОЧКА два пъти, за да запишете точка в
позицията на курсора.

Редактиране на точки
Избраната точка може да се мести, редактира или изтрие от
менюто на страницата карта или от диалоговия прозорец Точки.
Използване на диалоговия прозореца за редактиране на точки

Активирането на този прозорец става, чрез натискане върху
избраната точка и след това върху името на точката показано на
екрана.
Прозорецът може да се активира и от списъка с точки.
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Преместване на точка, чрез натискане по екрана

1. Натиснете точката
- Името на точката ще се
покаже в менюто на страница
ицаа
2. Натиснете името в менюто
3. Натиснете Придвижи
- Иконата на точката ще
се промени в режим
придвижване
4. Натиснете по екрана, за да изберете новата
позиция

5. Потвърдете местенето като натиснете Приключи местене.
Настройки на аларма на точка

Можете да създадете радиус за алармиране на всяка създадена
точка.
Ú Забележка: Алармата за радиус на точка, трябва да е
предварително включена от екрана за аларми, за да се
задейства, когато лодката навлезе в радиуса за алармиране.

Пътища
Пътят се състои от поредица от точки подредени по реда, по
който искате да се навигирате.
Когато натиснете върху съществуващ път, името му ще се покаже.

Създаване на нов път от страницата Карта
Пътят може да бъде създаден директно от страницата Карта или
чрез поставяне на точки в диалоговия прозорец Пътища.
1.
2.
3.
4.
5.

Натиснете върху екрана с карта
Натиснете Нов в менюто на страницата
Натиснете Нов път
Натиснете екрана, за да позиционирате пътни точки
Натиснете Запази в менюто
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Създаване на път от съществуващи точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отворете прозореца Пътища
Натиснете Нов
Натиснете Създай от списък с пътища
Натиснете върху прозореца Нов път (показано по-долу)
Натиснете Вмъкни
Натиснете избраната точка
Повторете стъпка 4, 5 и 6 докато всички точки бъдат поставени
Натиснете Запази

Прозорец Нов път

Редактиране на маршрут
Маршрута и точките, могат да се редактират от страницата карта,
когато е избран елемента.
1.
2.
3.
4.

Натиснете пътя
Натиснете името на пътя от менюто
Натиснете Редактирай
Натиснете екрана, за да поставите пътни точки

- Ако натиснете върху етап, ще бъде създаден нова
точка между съществуващите пътни точки
- За да преместите съществуващи пътни точки,
ги плъзнете до желаната позиция и натиснете
Приключи местене или Откажи местене
5. Натиснете Запази от менюто
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Следи
Следата е графика, която показва историята на пътя на лодката,
позволявайки ви да повторите точно пътя, по който сте
преминали. От следата може да бъде създаден път, в прозореца
пътища, както е описано по-долу в тази секция.
Фабрично, системата е настроена, автоматично да се записва
следа. Системата ще продължи автоматично да записва следата,
докато дължината не достигне максималния брой точки. След
това автоматично ще започне да записва върху най-старите
точки.
Автоматичната функция за записване на следа, може да бъде
спряна от екрана Следи, описано по-долу в раздела.

Създаване на нова следа
Натиснете Нова от прозореца Следи и натиснете Запази, за
да създадете нова следа. Настройките на Следа се определят в
прозореца Настройки следа, описано по-долу.

Настройки на Следа
Следата се състои от серия точки, свързани с линии.
Можете да изберете да записвате точки, базирани на време
или дистанция, или да оставите устройството автоматично да
създава точка в позицията си, когато е регистрирана промяна в
курса.
Ú Забележка: За да бъде показана следата, опцията следи от
менюто настройки на карта, трябва да е активирана.
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Навигиране
Функцията навигация, включена във вашето устройство, ви
позволява да се навигирате към точка от картата, към позиция
на курсора или по предварително зададен маршрут.
За информация за създаване на точки и пътища вижте раздел
“Точки, пътища и следи” на страница 31.

Отиди до курсор
Можете да се навигирате до курсора, от страницата карта, сонар
радар и структура, чрез активиране на курсора и натиснете
Отиди до курсор от менюто.
Ú Забележка: Опцията Отиди до курсор е достъпна само когато
курсорът е активиран на страницата.

Навигиране по картата
Навигиране по път
Можете да започнете навигация по път, като натиснете върху
пътя и след това Навигирай от менюто.
Можете да се придвижите по път напред, от първата към
последната пътна точка или обратно от последната към първата.
Когато се придвижвате по път, активния етап ще бъде оцветен
в червено. Червената стрелка върху пътния етап, ще показва
избраният от вас начин на придвижване по пътя (напред или
назад). Предстоящите пътни етапи са оцветени в оранжево.
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Когато стартирате навигиране по път, менюто ще се разшири,
давайки ви възможност да прескочите пътна точка или да
рестартирате навигирането от текущата ви позиция.

Избор на начална точка
Можете да се придвижвате по път, започвайки от всяка една
пътна точка, чрез позициониране на курсора върху избраната
точка и натиснете името на точката в менюто. Можете да
започнете навигация от първата или последна пътна точка
(напред или назад) или от избраната пътна точка.

Отмяна на навигация
Можете да отмените навигация от меню
Навигация.

Панел настройки на навигация
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Радиус на пристигане
Задава невидим кръг около точката на
пристигане.
Лодката се счита за пристигнала, когато тя е в
рамките на този радиус.

XTE граница (отклонение от курс)
Този параметър определя допустимото
отклонение от етапа. Когато то бъде
надхвърлено ще се задейства аларма.

XTE аларма (отклонение от курс)
Включва/Изключва аларма.

Следи
Отваря прозореца Следи, където могат да се правят настройки и
следите могат да се преобразуват в пътища.
Създаване на път

1. Изберете следа от прозореца
2. Натиснете Създай път
- Когато се създаде пътя, прозореца за редактиране на
път ще се отвори.
3. Натиснете Старт
4. Изберете начин, по който искате да се навигирате (напред или назад)

Тип на записите
Можете да изберете да записвате точки, базирани на време
или дистанция, или да оставите устройството автоматично да
създава точка в позицията си, когато е регистрирана промяна в
курса.
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Страница управление
Страницата управление, може да се използва за информиране,
при навигация.
Полета с данни

Линия на курс

Отклонение от курса

Символ на лодката
Полета с данни

Страницата управление показва следната информация:
DTD
Разстояние до крайна точка
XTE
Отклонение от етапа
SOG
Скорост по земя
TTD
Време за пристигане
COG
Курс по земя
POS
Позиция
Линия на курса

Когато пътувате по път, показва линията на избрания курс от
една точка към следваща. Когато пътувате към точка (позиция
на курсора, ЧзБ или въведени координати), линията на курса
ще покаже точката, от която е започнала навигацията към
следващата точка от курса.
Символ лодка

Символът на лодката показва разстоянието и посоката спрямо
избрания курс.
Отклонение от курс

Ако отклонението от курса надвиши избраната от вас
граница, това ще бъде показано с червена стрелка показваща
разстоянието от линията на курса.
Ако алармата за отклонение от курса е активирана, при
надвишаването на границата на отклонение, тя ще се включи.
Навигиране | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Дълбочина
насложени данни *

Сонар
Функцията сонар предоставя подводен изглед на площта, под и
около лодката ви, което ви позволява лесно да откриете риби и
да разгледате структурата на дъното.
Сонара показва водния стълб, движейки се от дясно наляво на
страницата.
Рибни дъги

Преглед на
сонарна история *

Премахва курсора
от екрана
Темп. граф*
Отваяря
меню на
страница

Позиция на
курсора
на екрана

Дълбочина
при
курсора
Курсор

Дъно

Скала
Дълбочина

Дълбочина и
температура

бутони за
обхват

A-поле *

Можете да избирате между единичен екран и няколко
комбинирани разделени екрани, описани по-нататък в този
раздел.
* Допълнителни елементи на станица сонар

Използване на курсор на страница сонар
Курсора по подразбиране не е изведен на екрана. Когато
натиснете върху екрана, курсора ще се покаже и информация
за дълбочината, в позицията му ще бъде изведена на екрана.
Информационния прозорец и лентата на историята ще се
покажат.
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За да премахнете курсора и курсорните елементи от екрана,
натиснете Изчисти курсора, от меню сонар.

Натиснете и задръжте по екрана, за да активирате помощен
режим на курсора.

Отиди до курсор
Можете да се навигирате до курсора, натискайки бутона Отиди
до курсор, от менюто.

Записване на точка
Можете да запишете точка в позицията на курсора, като
натиснете екрана и след това Нова точка от менюто. Натиснете
Запази от диалоговия прозорец, за да създадете точка.
Когато курсора не е активен, натиснете физическия бутон
ТОЧКА два пъти, за да запишете точка в позицията на лодката.

Увеличаване
Специализираните бутони + / - се използват за увеличаване на
изображението. Когато увеличите изображението дъното ще се
държи в близост до долната част на екрана, независимо от това
дали е активиран ръчен или автоматичен режим на обхват.
Ако курсорът е активен увеличаването ще е в точката на
курсора.

Поле мащаб
Увеличавайки, чрез бутоните за мащабиране +/-, полето за
мащаб ще се активира. Плъзнете полето за мащаб вертикално, за
да разгледате различни части на водния стълб.
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Преглед на историята на сонара
Можете да прегледате историята на сонара, след като активирате курсора и плъзнете пръста си хоризонтално по екрана.
Всеки път, когато курсорът е активиран на страницата сонар,
лентата с история на сонара ще се покаже, в горния край на
екрана. Синьото поле преглед показва изображението, което
гледате в момента, спрямо общата записана информация.

Ако полето е в най-дясната страна на лентата, означава че
вие гледате най-новата записана информация. Ако поставите
курсора в най-лявата част на екрана, полето ще започне да
се движи наляво а най-новите сонарни данни, няма да бъдат
показвани на екрана.
Можете да придвижите историята на екрана, като плъзгате
пръста си наляво и надясно.

Преглед
Можете да изведете цялата сонарна история, в горниня край на
екрана. Полето Преглед е моментна снимка на разположението
на историята на сонара. Можете да преглеждате историята,
като плъзнете пръста си хоризонтално. Преглед е включен по
подразбиране.
др
ра

42 |

Сонар | Lowrance HDS Gen2 Touch

Меню сонар
Когато курсорът е активиран, някои функции на меню-то ще бъдат заменени, с функции в режим курсор.
Натисни Изчисти курсор, за да върнете стандартните
те
функции на менюто.

Обхват
Настройката на обхвата определя дълбочината
на водата, която се показва на екрана. Натиснете
дълбочина от менюто, за да настроите обхвата.
Автоматичен обхват

без курсор

Ако изберете Авто, системата автоматично ще
покаже целия обсег, от повърхността до дъното.

активен курсор

Ръчен обхват

Тази опция ви позволява ръчно да настройвате горната и
долната граница на обхвата. Сонарът ще ограничи показанията
си до определените стойности. Ако дъното е извън избраните
граници, информацията за дъното може да не бъде показана.
Ú Забележка: Информацията за дълбочината може да се загуби,
когато използвате ръчен обхват.
Внимание: Ако долната граница е значително по-малка от
реалната дълбочина, устройството няма да може да намери
дъното, когато увеличавате.

Честота
Това устройство поддържа честоти 50kHz, 83kHz и 200kHz, в
зависимост от инсталираната сонда.

Можете да наблюдавате две честоти едновременно, избирайки
опцията бързо разделение сонар+сонар.
Сонар | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Допълнителни
Филтър шум

Смущенията на сигнала от водни помпи, вибрации на мотора и
въздушни мехурчета, могат да пренаситят екрана.
Опцията Филтър шум филтрира тези смущение и предпазва
екрана от претрупване на информация.
Яснота на повърхността

Вълните, движението на лодката и температурните разлики
могат да доведат до смущения, в повърхностния слой на водата.
Функцията яснота на повърхността намалява чувствителността
на уреда в горния слой на водата и намалява смущенията на
екрана.
Скорост на екрана

Можете да настроите скоростта на движение на информацията
на екрана. Високата скорост на движение ще актуализира
информацията по-бързо, а по-бавната скорост ще предостави
по-дълга история на екрана.
Скорост на пулса

Скорост на пулса настройва скоростта на изпращане на
импулсите от сондата във водата. Високата скорост на пулса
ще доведе до по-бързо движение на картината на сонара. Побавната скорост ще предостави по-дълга история на екрана.
Ръчен режим

Разширен потребителски режим, който ограничава способността за следене на дъното, така че у-вото ще изпрати сигнали
само към определения диапазон. Това позволява на дисплея
да продължи нормална работа, когато дълбочината е извън
зададените параметри. Когато използвате ръчен режим, може да
не получите информация за дълбочина или стойността да бъде
неточна.

История на сонара
Можете да съхраните историята на сонара и да я запишете в
SD картата, поставена в устройството. Запис на сонар можете
да достъпите от меню допълнителни и от меню настройки на
сонар.
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Байт на ехо
Избирате колко байта в секунда да бъдат използвани, при
запис на лог файл. Повече байтове ще предоставят по-добра
резолюция, но ще увеличат размера на записания файл, спрямо
файл, записан с по-малко байтове.

Запиши всички канали
Записва информацията от Сонар и Структура едновременно.
Когато записвате всички канали, файла се записва в .sl2 формат,
вместо .slg формат.
По време на запис, ще се покаже мигащ червен символ на
екрана и периодично ще се показва съобщение, в долната част
на екрана. Записването, се спира чрез повторно избиране на
функцията за запис.
Символ за
запис

информация
за запис

Преглеждане на записи на сонар
Записаните данни могат да бъдат прегледани, чрез избиране на
функцията Прегледай записи от сонар, от меню настройки
на сонар. Файлът е показан като спряло изображение. Управлението му става чрез избор от менюто на екрана преглеждане.
Можете да използвате курсора върху изображението,
като натиснете и плъзгате картината на екрана, както е
при нормалното сонарно изображение. Изход от режим
преглеждане става чрез бутон Затвори.
Функцията се активира от меню настройки на сонар, обхваната
по-късно в този раздел.
Сонар | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Чувствителност
Увеличаването на чувствителността ще предостави повече
детайли на екрана, намаляването съответно по-малко.
Прекалено многото детайли могат да претрупат екрана. Ако
чувствителността бъде намалена прекалено много може
желаните обекти, да не бъдат показани.
Ú Забележка: Авто чувствителност е предпочитаният режим за
повечето условия.
Авто чувствителност

Авто чувствителността настройва автоматично сонарните
данни, до оптимални нива. Авто чувствителността може да бъде
регулирана +/-, за настройка по желание на потребителя, без да
спира автоматичната чувствителност.

Цветност
Позволява на потребителя да настройва цветовете на дисплея,
за да помогне за разграничаването на меки от твърди обекти.
Това може да помогне и за разграничаване на риби и важни
обекти, на или в близост до дъното, от самото дъно.

Регулиране на чувствителността и цветността
Чувствителността и цветността се регулират премествайки
плъзгача вертикално.
Ú Забележка: Леки корекции могат да се извършват и чрез
натискане над или под плъзгача.
До плъзгача се достига, чрез натискане на Чувствителност или
Цветност, от меню Сонар.

Изглед
Разделение
Натиснете Изглед в меню Сонар и след това Разделение, за да
видите опциите за разделение.
Увеличаване

Режимът увеличаване показва увеличен изглед на сонарното
изображение, в лявата част на страницата.
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полета увеличение
По подразбиране нивото на увеличение е настроено 2x. Можете
да изберете до 8x увеличение, чрез натискане на бутоните +/-.
Скалите на обхвата в десния край на екрана, показват диапазона,
който се увеличава. С нарастването на степента на увеличение,
обхвата на увеличения диапазон ще намалява. Можете да
променяте зоната за увеличаване, чрез плъзгане на прозорчето
вертикално по екрана.
Преглед на дъното

Режимът Преглед на дъното е полезен, когато искате да следите
информацията от сонарните отражения в близост до дъното.
Увеличението на изображението в лявата част на екрана се
извършва, чрез бутоните +/-.
Пробляскване

Режимът Пробляскване показва пробляскващ изглед в дясната
част на екрана, а в лявата нормален сонарен изглед.
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Палитри

Можете да избирате различни дисплейни палитри, оптимизирани за различни условия за риболов.

Температурна линия

Показва червена линия и дигитална стойност на екрана, за да се
покажат промените на температурата на водата.
Линия за дълбочина

Поставя линия върху повърхността на дъното, за да може да се
прави по-добро разграничаване на риби и обекти, от дъното.
A-поле

Показва амплитудата на сонарните отражения в реално време.
Преглед

Можете да изключите показването на сонарната история
показана в горния край на екрана или да се показва само при
активиране на курсора. По подразбиране прегледа на сонарната
история се показва само при активиране на курсора.
Символ риби

Показва отразените сигнали като рибни символи, вместо дъги.
Ú Забележка: В режим Символи, не всички рибни символи
показани на дисплея са в действителност риби.

Измерване на дистанция
Курсорът може да се използва за измерване на разстояние
между две точки на екрана на сонара. По-лесно е да измервате,
когато сонарът е спрян.
Ú Забележка: Бутонът измерване ще бъде видим в менюто на
сонара, само когато курсорът е активиран.
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Спри сонара
Позволява ви прецизно разглеждане на данните от сонара,
точно позициониране на точка или да избегнете смущения
между различните сонди, на вашата лодка. Когато сонарът е
спрян, историята на сонара няма да се записва.
Тази функция е полезна и при използване на курсора за
измерване на разстояние между два обекта.
Паузиране на сонара

Можете да паузирате сонара, чрез натискане по екрана. Когато
сонарът е в пауза, историята на сонара ще продължи да се
записва.

Настройки на Сонара

Сонарна мрежа
Можете да споделяте сонарни изображения от това устройство
на други устройства, свързани в мрежата.
За повече информация как да изградите сонарна мрежа, се
обърнете към ръководството за инсталация на HDS Gen2 Touch.
Източник сонар

Ако имате повече от един сонар свързан към вашата Ethernet
мрежа, можете да изберете кое устройство да е източник на
сонарни данни за другите устройства в мрежата.
1. Включете опцията Сонарна мрежа на всички устройства в мрежата.
2. Изчистете курсора от страницата сонар.
3. Натиснете Източник от меню Сонар, за да превключите между “това
у-во” и другите устройства в мрежата.

4. Изключете Сонарна мрежа, за да спрете споделянето на сонарни данни.
Сонар | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Наслагване на Downscan™
Можете да насложите изображението от Downscan върху
сонарното изображение. Изберете Наслагване на Downscan,
от меню настройка на сонар.
Когато наслагването е активирано, менюто на сонара ще се
разшири и ще включва основните функции на Dawnscan.
Натиснете наслагване, от менюто настройки на структура,
за да промените нивото на наслагване. Можете да правите
корекциите чрез плъзгача за наслагване.

Режими риболов
Състои се от предварително зададени пакети, от сонарни
настройки, предназначени за специфични условия за риболов.
Можете да променяте режимите от меню настройки на сонар.
Ú Забележка: Избора на подходящия режим за риболов е
от решаващо значение за оптималната работа на сонара.
Ако сте завършили конфигурирането на устройството, при
първоначалната настройка, подходящият режим за риболов е
вече избран.
Режим риболов

Дълбочина

Палитра

Основно ползване

≤300 м

Бял фон

Плитка вода

≤ 20 м

Бял фон

Прясна вода

≤ 120 м

Бял фон

Дълбока вода

≥ 1500 м

Тъмно син фон

Бавно влачене

≤ 120 м

Бял фон

Бързо влачене

≤ 120 м

Бял фон

Чиста вода

≤ 120 м

Бял фон

Риболов на лед

≤ 120 м

риболов на лед

Рестартиране на режим риболов
Връща настройките на избрания режим, към фабрични
стойности, което ви позволява да изчистите направените
настройки за дадения режим.
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Настройки за инсталиране

Килно отклонение
Това е стойност, която може да бъде въведена от меню
Инсталация, за да направи показанията за дълбочината свързани
с всяка точка, от повърхността на водата до най-дълбоката точка
на лодката.
Посочени са някои типични примери, където се използва
отклонение.
A) Дълбочина под кила: Задайте разстоянието от сондата до кила.
Въведете отрицателна стойност, например
B) Дълбочина под сондата: не изисква настройка.
C) За дълбочина под повърхността (водната линия): Задайте
разстоянието от повърхността до сондата.
Въведете положителна стойност, например.

+0.5

-2.0
+0.0

20.5 м
18 м

20 м

A

B
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Калибриране скоростта на водата
Калибрирането на скоростта на водата се използва за калибриране на скоростта, от датчика за скорост, която да
съответства на скоростта лодката спрямо водата. Реалната
скорост може да се определи чрез GPS или от времето, за
което лодка ще измине известно разстояние. Калибрирането на
скоростта на водата трябва да се извършва в спокойни условия,
с минимален вятър и текущо движение.

Усредняване на скоростта на водата
Усреднява скоростта на водата, чрез измерване на скоростта
през избран интервал от време. Интервалите варират от 1 до
30 секунди. Например ако изберете 5 секунди, показанията за
скоростта на водата ще бъде усреднена стойност базирана на
събраната информация от интервалите през, които е събирана
информация.

Калибриране на температурата на водата
Настройва данните от температурния сензор на сондата, да
съответстват с данните от друг температурен източник. Може
да се наложи да се калибрира поради местни влияния върху
измерваната температура.
Ú Забележка: Опцията за калибриране на температурата е активна
само, когато сондата го поддържа. Проверете избора на вида
сонда, ако се налага такава калибрация.

Вид сонда
Опцията Вид сонда се използва за избор на модела сонда, която
е свързана с вашето устройство. Когато сондата е с вграден
датчик за температура, трябва да се избере точният модел сонда,
за да се избегнат неточни данни за температурата на водата.
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StructureScan HD™
StructureScan HD™ използва високи честоти, за да осигури повисока разделителна способност на картината, като снимка на
дъното.

Ú Забележка: Трябва да имате инсталирана StructureScan HD
сонда, за да използвате функциите на StructureScan.
StructureScan HD осигурява 328 m (600 ft) покритие в широчина
с висока детайлност чрез SideScan, същевременно DownScan™
осигурява детайлно изображение на структурата на дъното и
рибите директно под лодката, до 92 m (300 ft).
Страницата StructureScan е достъпна от иконата за бърз достъп
на началния екран, когато сондата за StructureScan е свързана.

SideScan
смущения

Отваря меню на
страница

Воден стълб
между лодката
и дъното

Воден стълб
между лодката
и дъното

Честота

Скала обхват

бутони за обхват

Скала обхват
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DownScan
Наслагване на Данни

Отваря меню
страница

Скала обхват
Дъно

Честота
бутони за обхват

Използване на курсор върху страницата
StructureScan
По подразбиране курсора не е показан на страницата Structure
Scan.
Когато натиснете по екрана курсора ще се покаже. Разстоянието
от лодката до курсора се показва в позицията на курсора,
информационния прозорец и лентата на историята ще се
покажат.

На снет
Натиснете
Натисн
етее и за
задр
задръжте,
дръжте
те за даа ак
активира
активирате
рате
те пом
помощният
омощ
ощният р
реж
режим
ежим на
курсора. За да премахнете курсора и неговите елементи от
екрана, натиснете Изчисти курсора от менюто.
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Отиди до курсор
Можете да се навигирате до курсора, натискайки бутона Отиди
до курсор от менюто.

Записване на точка
Можете да запишете точка в позицията на курсора, като
натиснете по екрана и след това Нова точка от менюто.
Натиснете Запази, от диалоговия прозорец, за да създадете
точка.
Когато курсора не е активен, натиснете физическия бутон
ТОЧКА два пъти, за да запишете точка в позицията на лодката.

Увеличаване
Използвайте специализираните бутони +/-, за увеличаване и
намаляване на част от водния стълб. Ако курсорът е активен,
увеличаването ще е в точката на курсора.

Преглед на историята на StructureScan
Всеки път, когато курсорът е активиран на страницата Downscan,
лентата с история на сонара, ще се покаже в горния край на
екрана. В режим SideScan синьо поле ще се покаже, от дясната
страна на екрана.

Синьото поле преглед показва изображението, което гледате
в момента, спрямо общата записана информация. Можете да
прегледате историята, като плъзнете нагоре/надолу (SideScan)
или наляво/надясно (DownScan). За да продължите нормална
работа със StructureScan, натиснете Изчисти курсора.

Преглед
Можете да изведете цялата downscan история, в горния край на
екрана. Полето Преглед е моментна снимка на разположението
на downscan историята. Можете да преглеждате историята, като
плъзнете пръста си хоризонтално. Настройките за Преглед се
отварят от меню Допълнителни.
StructureScan | Lowrance HDS Gen2 Touch
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Меню StructureScan™
Когато курсорът е активиран, някои функции на менюню-то ще бъдат заменени, с функции в режим курсор.
Натисни Изчисти курсора, за да върнете
стандартните функции на менюто.

Обхват

без курсор

При DownScan, настройката на обхвата определя
дълбочината на водата, която се показва на екрана.
При SideScan, настройката на обхвата определя
разстоянието в страни, което се показва на екрана.
Натиснете бутоните за обхват, за да настроите обхватаа
и на двете изображения DownScan и SideScan.

активен
курсор

Автоматичен обхват

Ако изберете Авто, системата автоматично ще покаже целия
обсег от повърхността до дъното.
Нива на обхват

Можете да избирате измежду няколко предварително зададени
нива на обхват.
Когато ръчно променяте обхвата, горната граница винаги ще
бъде повърхността на водата. Тази опция ви дава възможност да
фокусирате изгледа в горната част на водния стълб.

Честота
StructureScan поддържа две честоти. 455 kHz има отлична
резолюция и по-голям обхват, докато 800 kHz осигурява подобра разделителна способност при по-малка дълбочина.

Допълнителни
Яснота на повърхността

Вълните, движението на лодката и температурните разлики
могат да доведат до смущения в повърхностния слой на водата.
Функцията яснота на повърхността, намалява чувствителността
на уреда в горния слой на водата и намалява смущенията на
екрана.
Филтър Шум

Смущенията на сигнала от водни помпи, вибрации на мотора
и въздушни мехурчета, могат да пренаситят екрана. Опцията
Филтър шум филтрира тези смущение и предпазва екрана от
претрупване на информация.
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Разменяне на ляво/дясно изображение

Ако е необходимо, лявото и дясното Sidescan изображения могат
да бъдат разменени, за да съответстват на страните на лодката.

Линии обхват

Линиите за обхват се простират от скалата за обхват до другия
край на екрана, което помага за по-лесно определяне на
дълбочината при (DownScan) и разстоянието при (SideScan).
Преглед

Можете да изключите показването на Downscan история,
показана в горния край на екрана или да се показва само
при активиране на курсора. По подразбиране, прегледа на
Downscan история се показва само при активиране на курсора.

История на сонара
Можете да съхраните историята на сонара и да я запишете в
SD картата, поставена в устройството. За повече информация,
относно записването и преглеждането на данните, вижте раздел
“История на сонара” на страница 44.

Контраст
Настройва съотношението на яркостта, между светли и тъмни
обекти на екрана, което помага за по-лесно разграничаването на
обекти от фона.
Ú Забележка: Леки корекции могат да се извършват и чрез
натискане над или под плъзгача.

Палитри
Можете да избирате различни дисплейни палитри, оптимизирани за различни условия за риболов.

Изглед
Страницата StructureScan може да бъде конфигурирана да
показва изображение: под лодката, само ляво, само дясно или
ляво/дясно.
DownScan изображението, може също да бъде добавено като
наслагване върху Сонарното изображение. За повече информация вижте “Наслагване на Downscan™” на страница 50.
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Измерване на разстояние
Курсорът може да се използва за измерване на разстоянието
между две точки на StructureScan изображението.
Ú Забележка: Бутонът Измерване ще бъде показан в менюто StructureScan, само когато курсорът е активиран.

Спри сонар
Позволява ви прецизно разглеждане на данните от сонара,
точно позициониране на точка или да избегнете смущения,
между различните сонди на вашата лодка. Когато сонарът е
спрян, историята на сонара няма да се записва.
Тази функция е полезна и при използване на курсора за
измерване на разстояние между два обекта.
Паузиране на сонара

Можете да паузирате сонара, чрез натискане по екрана. Когато
сонара е в пауза, историята на сонара ще продължи да се
записва.

Мрежа StructureScan
Ако имате повече от едно StructureScan устройство във
вашата мрежа, можете да изберете кое устройство да бъде
предпочитано за източник на данни.

Настройки на StructureScan
StructureScan и сонар използват едно и също меню за настройки.
За повече информация вижте раздела “Настройки на сонар”, на
страница 49.
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StructureMap™
StructureMap™ е инструмент, който ви позволява да наслагвате
данните от SideScan върху карта. Това ви дава възможност да
видите подводните обекти под и в страни от лодката ви, от птичи
поглед. StructureMap прави по-лесно визуализирането на
подводната среда около вашата лодка и помага на потребителя
при тълкуването на SideScan изображенията.

Включване на StructureMap наслагване
Можете да видите StructureMap данните, като включите
наслагване на Структура от меню Карта.

Избор на източник за структура
StructureMap може да се използва в режим на живо или в режим
запаметени. Режим на живо ви позволява да видите данните на
StructureMap в реално време. Режим запаметени ви позволява
да видите данните от StructureMap, предварително запаметени
на вашата SD карта.
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Режим на живо
Показва последните няколко минути история на Side
Imaging, като следа зад вашата лодка. Дължината на
следата ще варира в зависимост от настройките за
обхват на Side Imaging и Down Imaging. Колкото е
по-голяма стойността на обхвата, толкова по-дълго
ще се показва следата с история зад вашата лодка.
Обикновено, тя ще покаже последните 4-5 минути
от записа. Режим на живо позволява на потребителя,
бързо да открие интересните райони от водоема и
как те се отнасят спрямо положението на лодката.
Режимът позволява да се превърти назад историята,
за да се фокусирате върху наскоро сканирани
области от водоема и да разгледате допълнителни
детайли от сканираните данни. Режим на живо не
запаметява никакви данни. Ако устройството се изключи,
всички данни от сканирането, ще бъдат изтрити.
Икона на лодка следа с история

Структура

Режим запаметени
Показва StructureMap файлове (.smf ), които са били създадени
от записания файл със сонарни данни (.sl2). Режим запаметени
се използва, за да видите карта на подводната среда, която
може да се прегледа и проучи на или извън водоема. Той може
да се използва за преглеждане на вече сканирана област, за
да помогне на потребителя за позициониране на лодката или
намиране на интересни места.
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Ú Забележка: Ако има повече от една StructureMap карта,
записана за дадена област, на вашата SD карта, картите ще се
припокриват на екрана. Ако искате да имате повече от една
карта, на една и съща област, трябва да сложите картите на
различни SD карти.

Настройки на Структура
Обхват
Управлява ширината на SideScan следа с история. Настройте
обхвата правилно, спрямо дълбочината на водата. Колкото поголяма стойност за обхват, толкова по-широка следа с история.
По-малката стойност за обхват намалява широчината на следата.

Прозрачност
Увеличава/намалява видимостта на структурното наслагване,
така открива/закрива детайлите на основната карта. Това е
полезно, когато използвате морски картографски карти.

Минимална прозрачност

Максимална прозрачност
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Палитра
На разположение са няколко дисплейни палитри, с различна
степен на цвят и яркост.

Контраст
Настройва съотношението на яркостта, между светли и тъмни
обекти на екрана, което помага за по-лесно разграничаването на
обекти от фона.

Воден стълб
Включва/изключва показването на водния стълб на картата
(приложимо е само в режим на живо).

Честота
StructureScan поддържа две честоти. 455 kHz има отлична
резолюция и по-голям обхват, докато 800 kHz осигурява подобра разделителна способност при по-малка дълбочина.
Филтър Шум

Смущенията на сигнала от водни помпи, вибрации на мотора
и въздушни мехурчета, могат да пренаситят екрана. Опцията
Филтър шум филтрира тези смущение и предпазва екрана от
претрупване на информация.

Записване на данните от Структурата
За да запишете данните от структурата, насочете лодката си
над дадена област и натиснете Записване на сонара, от меню
настройки на структура.
Ú Забележка: За по-добри резултати ние препоръчваме да
изключите автоматичния обхват, когато записвате файл с данни
за структурата (.sl2).
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Конвертиране на файлове
За да създадете StructureMap карта, трябва да конвертирате
записания сонарен файл(.sl2) в StructureMap формат (.smf ). Това
може да стане автоматично, от менюто Запис на сонар или като
конвертиране ръчно записаните файлове, от меню Файлове.
Поради големия размер на StructureMap файловете (.smf ), ние ви
препоръчваме да ги записвате на SD карта.
За да конвертирате автоматично записаните файлове (.sl2) в
StructureMap файл (.smf ) натиснете Направи StructureMap
когато е готово, от менюто Запис на сонар. Записаният (.sl2)
файл ще бъде конвертиран във (.smf ) файл, когато записването
бъде спряно. Можете да конвертирате файлове, след като са
записани от приложението Файлове. За повече информация
погледнете секция полезни приложения.

Ú Забележка: Записвайте файловете до размер 100MB или
по-малко, за да може по-бързо да бъдат конвертирани от
системата.По време на процеса на записване текущият размер
на файла се показва периодично на екрана. Вие няма да можете
да използвате нито една функция на сонара по време на
конвертирането на файла.

Извеждане на StructureMap файлове от
SD картата
Всички StructureMap файлове на вашата SD карта автоматично
ще се покажат на екрана, когато е избран режим Запаметени.

Използване на StructureMap карти с
картографски карти
StructureMap ви предоставя пълна поддръжка на карти и може
да се използва с вградени карти, като Navionics, Insight и други
производители, съвместими с HDS устройства.
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Споделяне на файлове
След конвертирането на записаните файлове (.sl2) в StructureMap
файлове (.smf ), те могат да бъдат записани на SD карта и могат да
бъдат използвани на друго устройство (HDS Gen 2 с GPS), без да
има нужда то да има StructureScan модул.

Преглеждане на StructureMap (.smf) файлове
Можете да прегледате StructureMap (.smf ) файловете от меню
файлове, тека бързо можете да видите каква площ покрива всеки
StructureMap файл.

Сканиране на риболовни зони
С активирано наслагване на структура ( по подразбиране в
режим на живо), насочете лодката над желаното място, за да
сканирате района. При успоредно сканиране на даден район,
ще получите по-чисто сканиране, ако не припокривате следите с
история и ако изключите автоматичния обхват на SideScan.

Ú Забележка: Оптималната скорост за гледане и записване на
StructureMap е между 2-8 mph (3-12 км/ч). Режим на живо е
деактивиран, при скорости по-високи от 10 mph (16 км/ч).

Съвети за сканиране
•

•
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За да се получи добро изображение на по-висока структура
(развалина и др.) не карайте над нея, преминете покрай нея, така
че тя да бъде от лявата или дясната страна на лодката.
Настройте обхвата на сканиране до два-три пъти по-голяма
стойност спрямо дълбочината, за да се осигури пълно сканиране
и да увеличите точността на конвертиране.
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Панели с инструменти
Страницата Информация се състои от множество измервателни
уреди, които могат да бъдат персонализирани, за да показват
избрани данни. Панела с инструменти показва данните върху
таблото. Можете да конфигурирате до 10 табла с уреди.
Натиснете иконата на страницата Информация от началния
екран, за да отворите панела с инструменти.
Ú Забележка: За да използвате уредите Гориво и Информация
за двигател, трябва първо да ги настроите, използвайки
приложението Гориво. Погледнете секцията Гориво в това
ръководство.

Табла
Има три, предварително зададени, табла с уреди.
Можете да превключвате таблата, чрез натискане на стрелките в
горния ляв и десен ъгъл на екрана.
Таблата могат да бъдат превключвани и с натискане на бутони
Следващ или Предишен от менюто.

Табло лодка

Табло навигация

Табло риболов

Персонализиране на табло
Можете да персонализирате таблото чрез промяна на данните
на всеки уред от таблото, като сменяте оформлението и чрез
добавяне на нови табла. Можете, също така, да конфигурирате и
граници на аналоговите уреди.
Всички опции за редактиране са достъпни от менюто на
страницата Информация.
Наличните опции за редактиране ще зависят от източниците на
данни, които са свързани към вашето устройство.
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Редактиране на Табло
1. Изберете таблото, което искате да редактирате
2. Натиснете Редактирай от менюто
3. Натиснете уреда, който искате да редактирате. Избрания уред ще бъде
оцветен в синьо

4.
5.
6.
7.
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Натиснете Избиране на информация
Натиснете категория данни
Натиснете типа данни
Натиснете Запази от менюто
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Използване на опция видео (само
устройства 9” и 12”)
Опцията видео ви позволява да гледате филми или данни от
камера, на вашия екран. За информация, как да свържете камера,
вижте ръководството Инструкции за монтаж.
Натиснете иконата Видео, от началния екран, за да отворите
страницата Видео.

Ú Забележка: Видео изображенията не могат да бъдат споделяни
по мрежата. Можете да гледате видео изображения само на
устройства, към които има свързана камера.

Страница Видео
Размерът на видео изображението ще бъде пропорционално
намален спрямо големината на вашия екран. Областта, която не
е обхваната от изображението ще бъде оцветена в черно.

Настройка на страницата видео
Настройка на видео изображението
Можете да оптимизирате видеодисплея, чрез регулиране на
настройките на видео изображението. По подразбиране за
всички настройки е: 50%.

Огледално видео изображение
Видео входа може да бъде настроен да показва огледално
изображение. Тази настройка може да бъде полезна за обърнати
назад камери.

Видео стандарт
Това устройство поддържа видео стандарти NTSC и PAL.
Видео | Lowrance HDS Gen2 Touch

| 67

11

Система за алармиране
Докато системата работи, устройството непрекъснато ще следи
за опасни ситуации и системни грешки. При възникване на
ситуация, на екрана ще се покаже съобщение за аларма.
Ако сте активирали сирената, аларменото съобщение ще бъде
придружено със звуков сигнал.
Алармата се записва в история за алармите, така че можете
да прегледате подробностите и да предприемете подходящи
коригиращи действия.

Прозорец за аларми
Алармите могат да бъдат настроени в диалоговия прозорец
за аларми. Този прозорец включва информация за активните
аларми и за историята на алармите.
Прозорецът за аларми е достъпен от панела с приложения,
на началния екран. Натиснете прозорчето за отметка, за да
активирате алармата.

Вкл./изкл.
всички
активни
аларми

Задава праг
за аларма
Текущ праг

Задаване на граници
Задава прагове за алармиране и когато те бъдат превишени ще
се задейства аларма. Не всички аларми използват прагове. Ако
алармата поддържа прагове, когато алармата е избрана, бутона
Настройка на праг ще бъде активен.
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Видове съобщения
Съобщенията се класифицират по начина, по който съобщената
ситуация ще се отрази на вашата лодка. Използват се следните
цветови кодове:
Цвят

Значимост

Червен

Критично

Оранжево

Важно

Жълто

Стандартно

Синьо

Предупреждение

Зелено

Леко предупреждение

Единични аларми
Единичната аларма се показва
ва
с името на алармата, като
заглавие и с информация за
нея.

Няколко аларми
Ако няколко аларми се активират едновременно, аларменото
съобщение ще се покаже като списък, с до 3 аларми. Алармите
са изброени в реда на тяхното активиране, като алармата, която
е активирана първа се показва най-отгоре.
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Потвърждаване на аларми
За потвърждаване на алармата, са налични следните опции:
Опция

Резултат

Затвори

Потвърждава се алармата, което означава, че сте наясно с причината
за алармата. Сирената ще спре и съобщението ще се скрие.
Алармата ще остане активна в списъка с аларми, докато причината за
нея не бъде отстранена.

Спри

Деактивира текущата настройка за аларма. Алармата няма да се
покаже повече, докато не я активирате отново.
Няма определен лимит от време, през което аларменото
съобщение или сирената ще бъдат активни. Те ще са активирани,
докато не бъдат потвърдени или не бъде отстранена причината
за алармата.
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Приложения
Панела с приложения съдържа опции и инструменти, които не
са достъпни от всяка страница. Приложенията са достъпни от
началния екран.

Натискайки върху приложение ще се отвори прозорец,
даващ ви достъп до наличните опции за избрания елемент.
Когато изберете приложение, прозорецът ще се отвори върху
предишната използвана страница. Когато затворите един от
тези прозорци, дисплеят ще покаже последно използваната
страница.

Кораби
Списък статус
Списък на всички AIS, MARPA, и DSC кораби с налична информация.
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Списък съобщения
Списък на всички съобщения, получени от други кораби с данни
за часа.

Слънце/Луна
Показва изгрев и залез на слънцето, също изгрев и залез на
луната, спрямо географската позиция и часа.

Калкулатор за маршрут
Маршрут 1 / Маршрут 2
Показва информация за пътуване и двигателя, с опция за
нулиране на всички полета с данни.

Днес
Показва информация за пътуване, за текущата дата. Всички
полета с данни ще се нулират, когато дата се промени.

Намери
Функция за търсене на компонентите наа
картата.

Аларми
Активни
Списък с активните аларми.

История
Списък с алармите и данни за часа.

Настройки
Списък на всички налични алармени опции в системата, с
текущите им настройки.

Точки/пътища/следи
Списък на точки, пътища и следи с данни за тях.
Натиснете върху точка, път или следа, която искате да
редактирате или изтриете.
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Приливи
Показва информация за приливите, от най-близката
информационна станция за приливи, до вашата лодка.
Натиснете стрелковите бутони, за да промените датата или
натиснете полето с дата, за да отворите календара.
Наличните станции могат да се избират от менюто.

Сателити
Информация за активните сателити.
WAAS (и EGNOS) диференциални корекции за позиция, могат да
бъдат включвани/изключвани.

Файлове
Система за управление на файлове, относно дневник, снимки на
екрана, точки, пътища, следи и настройки.

Преглед на снимки на екрана
Когато преглеждате снимки на цял екран, можете да плъзнете
пръста си по екрана, за да видите други снимки на екрана.
Натиснете бутона за увеличение ( + ), за да се върнете на
списъка с файлове.
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Копиране на файлове на SD картата
Можете да копирате снимки на екрана на SD картата. Можете
и да експортирате системни настройки, точки, пътища и следи
на SD картата. Експортиране на файлове е обяснено в раздел
Поддръжка.

Копиране на всички файлове

Настройки
Отваря меню настройки на системата.
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Системни настройки
Промяна на системните настройки
Настройки на системата осигурява достъп до разширени
настройки за вашата система. Дава възможност за настройване
на начина, по който системата изобразява информация за
потребителя на дисплея.

Език
Избор на език за менюто на устройството. При промяна езика
устройството ще се рестартира.

Размер на текста
Използва се за промяна на размера на текста в менюто.
Настройка по подразбиране: Нормален.

Клавишни звуци
Настройва силата на звука при натискане на бутон.
Настройка по подразбиране: Високи.

Часовник
Настройка на часова зона, формат на дата и час.

Основна линия
Повечето хартиени карти са изработени във формат WGS84,
който също се използва и от вашето устройство. Ако вашите
хартиени карти са в друг формат, можете да промените настройките, съответно да отговарят на вашите хартиени карти.
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Координатна система
Задава координатната система, използвана при изписване на
координати.

Магнитни изменения
Магнитното отклонение е разликата, между посоките на
истинския и магнитния север, причинено от различно
разположение на географския и магнитния северни полюси.
Всички локални аномалии, като железни отлагания може да
окажат влияние върху магнитния север.
Когато изберете Авто, системата автоматично преобразува
магнитния север към истинския север. Изберете ръчен режим,
ако е необходимо да въведете ръчно вашето местно магнитно
изменение.

Сателити
Показва разположението на сателитите, качеството и точността.

Възстанови фабрични настройки
Позволява ви да изберете кои настройки,,
трябва да бъдат възстановени в
първоначалните им фабрични настройки..
1. Натиснете Възстанови фабрични

настройки
Внимание: Ако са избрани Точки, Пътища и следи, те ще
бъдат изтрити за винаги!
2. Изберете елементите, които искате да нулирате.
3. Натиснете OK

Допълнителни
Показва прозорец повече разширени настройки.

За устройството
Показва информация за софтуера.

Единици
Настройва мерните единици, които се използват за различните
типове данни. Меню единици е достъпно от панела Настройки.
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Използване на симулатора
Режим Симулатор
Функцията Симулатор ще ви позволи да видите как работи
устройството, в стационарно положение и без да е свързано към
сонда, GSP, радар и други.
Можете да използвате симулатора, за да ви помогне да
опознаете устройството, преди да го използвате на вода.

Когато симулатора е включен в долната част на екрана се
показва индикация за това.

Демонстративен режим
В този режим устройството автоматично показва основните
функции на продукта.
При включен демо режим натиснете бутон, демонстрацията ще
направи пауза и след определено време ще се стартира отново.

Избор на файлове за симулация
у ц
Можете да изберете кои
файлове да се използват от
симулатора.
Устройството съдържа пакет
от файлове за симулатор. Вие
можете да импортирате други
файлове, използвайки SD картата.
ата.
а.
Можете да използвате и вашите записани сонарни записи в
симулатора.
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Разширени настройки
Разширените настройки дават възможност на потребителя да
определи начина на симулиране. Когато настройките бъдат
запаметени, те ще се използват при стартиране на режим
симулатор.

Източник на GPS

Избор на източник на симулирани GPS данни.
Скорост, Курс и Път

Използва се за въвеждане на стойности, когато източника на GPS
е настроен на Симулиран курс или Симулиран път. В противен
случай данните за GPS, скорост и курс ще бъдат използвани от
избраните сонарни или радарни файлове.
Постави начална позиция

Премества симулираната позиция на лодката в позицията на
курсора.
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Използване на AIS
Морската автоматична система за идентификация (AIS) е система
за изпращане на данни за позиция, както и информация за
плавателния съд. Това позволява на кораби, оборудвани с тази
система да получават данни за други кораби, оборудвани с
AIS- система, като скорост, курс и друга информация. Позицията
се получава от Глобалната Система за Позициониране (GPS) и
комуникацията между корабите се осъществява, посредством
високочестотни (VHF) дигитални предавания.
Ако системата AIS е свързана, всички данни открити от системата
може да бъдат показани.

AIS кораби на страницата карта
AIS целите могат да бъдат показани, като наслагване на страница
радар и карта, като тази функция е важен инструмент за
безопасно пътуване и избягване на сблъсък.
Можете да настроите аларма, която да ви уведоми ако AIS цел се
приближи твърде много или бъде изгубена.

Символи на цели
Устройството използва символи за AIS цели показани по-долу:
Символ

Описание
Стационарна AIS цел.
Движеща се AIS цел с (КпЗ) удължена линия по курс.
Опасна AIS цел, изобразена Целта е определена като опасна,
с удебелена линия.
определена от CPA и TCPA настройки.
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Изгубена AIS цел.

Когато не бъде получен сигнал за целта в
срок, целта ще бъде определена като
загубена.
Символа на целта ще показва последната
позиция, преди да бъде загубена
информацията за него.

Избрана AIS цел,
Целта ще бъде със символа по
активирано чрез докосване подразбиране, когато курсора се
върху символа на целта
премести.

Преглед на информацията за AIS цели
Избиране на определена AIS цел
Когато натиснете върху икона AIS от екрана карта или радар,
символът ще се промени на Избрана AIS цел и името на кораба
ще бъде показано.

Можете да видите подробна информация за целта, като
активирате менюто, когато дадена цел е избрана.

Преглед на информация за всички AIS цели
Страници карта

Можете да видите
информация за всички
AIS цели, в обсега на
вашата лодка от менюто.
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Аларми за Кораби
Можете да зададете редица аларми, които да ви предупредят,
когато дадена цел навлезе в предварително определените
граници или ако предварително идентифицирана цел се изгуби.
Алармите за кораби, могат да бъдат създадени от меню Аларми.

Аларма ID

Описание

Опасен кораб

Настройва задействането на аларма, когато даден кораб е в
рамките на предварително определените CPA или TCPA.
Ú Забележка: Квадратчето за отметка, задава дали да се
показва прозорец с аларма и звук за предупреждение.
CPA и TCPA определят кога даден кораб е опасен, независимо дали е активирана или деактивирана алармата.

AIS Изгубен кораб

Задава обхвата за изгубени кораби. Ако даден кораб загуби
сигнал в този диапазон, това ще задейства алармата.

Корабно съобщение

Настройва дали да се активира аларма, когато е получено
корабно съобщение.

Панел настройки на Кораб
Настройки на Кораба са достъпни от панела с приложения, на
началния екран.
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MMSI номер на вашия кораб
Вие трябва да имате свой собствен MMSI номер (Maritime Mobile
Service Identity) въведен в системата, за да може да получи
адресирано съобщение от AIS и DSC съдове.
Важно е, също така, да е въведен вашия MMSI номер, за да се
избегне показването на вашия кораб, като AIS цел на картата.
Ú Забележка: Опцията Корабно съобщение трябва да е
активирана в настройките на аларми, за да показва всяко MMSI
съобщение.

Филтриране на целите
Ако AIS у-во е включено към вашата
HDS система, по подразбиране
всички цели се показват на екрана.
Можете да скриете всички цели
или да ги филтрирате на базата на
разстояние и скорост на плавателния
съд.

Линии за удължение
Дължината на линиите за удължение на вашия и на други кораби,
може да бъде определена от
потребителя.
Дължината на линията за
удължение е зададена като
фиксирано разстояние или
посочва разстоянието, което
кораба ще измине за зададеното време.
За вашия кораб информацията за позиция се получава от
сензора за позиция и информацията за КпЗ се получава от
активния GPS.
За другите кораби, данните за КпЗ са включени в съобщението
получено от AIS системата.

Определяне на опасни кораби
Можете да определите една невидима предпазна зона около
вашия кораб. Когато дадена цел навлезе в рамките на тази зона,
неговият символ ще се смени на опасен кораб и алармата ще се
задейства.

82 |

AIS | Lowrance HDS Gen2 Touch

17

Мрежа
Можете да следите работата на NMEA 2000 и Ethernet мрежи, да
настройвате източниците на данни, като мрежови устройства,
споделяне на точки и NMEA 0183 настройки.

Автоматично конфигуриране
След като сте инсталирали вашата NMEA 2000 мрежа или сте
добавили/премахнали устройство, можете да позволите на
устройството да избере настройките за мрежата, като включите
всички устройства и натиснете Авто конфигурация, от менюто
за настройка на мрежата.
Авто конфигурирането ще възстанови всички настройки за
устройствата, към фабрични стойности и ще премахне всички
инстанции за мрежовите устройства.
Ú Забележка: Източниците на данни трябва да бъдат настройвани
само от напреднали потребители. В повечето ситуации
автоматичното конфигуриране ще настрои вашата мрежа.

Източници на информация
Позволява ви да изберете устройство от мрежата, което ще
достави информация за избрания тип данни.
Натиснете Източник данни, за да промените името на източника,
да промените източника за обхват и да добавите/премахнете
инстанции за мрежови източник на данни.
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Конфигуриране на източници на данни
Устройства могат да бъдат конфигурирани от менюто Източник
на данни или от списъка с устройства. Изберете устройството от
списъка и натиснете Конфигурирай.

Обсег
Можете да изберете Глобални или Местни настройки за
устройствата и източници на данни в мрежата.
Настройвайки желаните източници на данни към Глобален обсег,
позволява на всички устройства настроени към Глобален обсег
да използват едни и същи източници на данни.
Настройвайки едно устройство в мрежата към Местен обсег
ви позволява да изберете източници на данни, независими от
другите устройства настроени на Глобален обсег.
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Устройство

Глобален

Местен

Дисплейно
устройство

Автоматично използва
данни от глобалните
източници на данни.
Когато източник на
данни е избран от
други устройства
настроени на
глобален обсег,
всички устройства
превключват към този
източник.

Източникът на данни
трябва да бъде зададен
ръчно.
Източникът на данни
няма да бъде повлиян,
когато бъде зададен
друг източник на
данни за устройствата
настроени на Глобален
обсег.

Автоматично ще бъде Може да бъде избран
избран за източник на само ръчно от
данни за дисплейни
дисплейни устройства.
устройства,
настроени на
Източник на Глобален обсег.
данни
Може да бъде избран
за източник на
данни от устройства,
настроени на Местен
обсег.

Нов
Използва се за създаване на копие на източник на данни.

Премахни
Използва се, за да премахне копираното устройство от мрежата.

Преименуване на източник на данни
Можете да преименувате източник на данни, за да можете
по-лесно да направите разлика между източници на данни от
един същ вид. Натиснете преименувай и ще се отвори сензорна
клавиатура.
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Списък устройства
Натиснете Списък устройства, за да видите всички устройства
свързани към вашата NMEA 2000 мрежа.

Конфигуриране на устройство
Устройствата които могат да бъдат конфигурирани ще имат
активен бутон Калибрация в диалоговия прозорец.
Натиснете Калибрация и следвайте инструкциите на екрана, за
да калибрирате устройството.
Ú Забележка: За повече информация относно калибриране на
устройството, вижте упътванията към вашето устройство.

Диагностика
Използва се за преглед на информацията за NMEA 2000 мрежата,
както и състоянието на информацията споделена между
устройствата. От прозореца UDB, можете да видите IP адресите
на прикачените Ethernet устройства, също така дали даден
Ethernet кабел е свързан или изключен.

Статус на SIRIUS (само за САЩ)
Можете да видите вашия ESN номер, SIRIUS абонамента и силата
на сигнала. Трябва да имате абонамент за време и/или аудио, за
да видите SIRIUS информация.
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NMEA 2000
Можете да включите/изключите споделяне и приемане на
точки в NMEA 2000 мрежа. Можете също така да включите
синхронизиране на фоновото осветление, което ви позволява
да настроите осветлението на всички устройства в мрежата от
което и да е устройство.

NMEA 0183
Използва се за настройка на устройство, за да приема/предава
NMEA 0183 дани.

Приемане на точки
Включва/изключва приемането
о на точ
точки от NMEA 0183 мрежата.

Серийни портове
Настройва серийните портове за споделяне на данни с други
устройства.

Информация за изпращане
Включва/изключва NMEA 0183 изходящи данни.

Изходящи съобщения
Можете да изберете NMEA 0183 съобщения, които устройството
ще използва при свързване към друго NMEA 0183 устройство.
Стандартните стойности ще бъдат подходящи за повечето
конфигурации.

Ethernet
Показва IP адресите на устройствата в Ethernet мрежата.
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Гориво
Приложението Гориво служи за изчисление и следене на
горивото във вашата лодка. Изисква се Lowrance сензор за дебит
на гориво, интерфейс за двигателя с възможност за следене на
използваното гориво или Lowrance датчик за гориво.

Настройки на кораба
Използва се за настройка на брой двигатели, брой на
резервоарите и общия капацитет на резервоарите за гориво.

Презареди гориво
Използва се за вписване на зареденото гориво и за калибрация
на сензорите за разходи и горивен датчик.
Пълнене на резервоара

След като напълните резервоара, натиснете Напълни до горе
от прозореца и натиснете OK.
Ú Забележка: При конфигуриране на приложението, трябва да
напълните резервоара, за да калибрирате сензора за дебит или
интерфейса за двигателя.
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Калибрация

Ако трябва да калибрирате резервоара, напълнете го, натиснете
Напълни до горе и пристъпете към калибриране на
резервоара.

Ак
ба
Ако добавите
гориво, но не напълните резервоара, трябва да
въведете количеството на добавеното гориво, за да се гарантира
точността на изчисленията за горивото.

Изразходвано гориво
Позволява ви да видите количеството гориво, използвано от
последното зареждане, използваното за текущото пътуване или
за сезона.

Намери гориво
Позволява ви да търсите станции за гориво, в близост до вашето
местоположение. Резултатите могат да бъдат сортирани по
Разстояние, цена и вид гориво.
Ú Забележка: Вие трябва да имате LWX модул и абонамент за
SIRIUS данни, за да ползвате функцията Намери гориво.
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Аудио
Когато това устройство е свързано към SonicHub сървър,
можете да използвате устройството за управление на
възпроизвеждането на музика от iPod, iPhone, USB флаш памет
(mp3) и AM/FM радио. Преди да пуснете FM радио, чрез SonicHub, трябва да инсталирате морски клас AM/FM антена.

Активиране на Аудио
Натиснете Аудио лента, от скритото системно меню, за да
активирате аудио лентата.

Аудио-Медия лента
Когато Аудиото е активирано, лентата Медия ще се появи в
долния край на екрана. Лентата Медия варира, в зависимост от
аудио източника.
Можете да превключите между страницата и медия лентата, като
натиснете върху желания елемент.
Менютата се различават, в зависимост от аудио източника, както
е показано в следващите раздели.

Медия лента
Източник Аудио Артист

Песен

Повторение

Сила
звук

разбъркано

Медия лента
Източник Станция
Аудио
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Сила на Сила
сигнала звук

Работа с Аудио източник
Избиране на аудио източник
Можете да превключвате между различните аудио източници от
менюто Източник.
Ú Забележка: Източник Микрофон активира високо ниво на
напрежение, което ви позволява да излъчите силни съобщения
през аудио системата.

Настройка на Звука
Силата на звука може да се регулира, чрез бутоните
+/- или чрез натискане Volume, от менюто и след това
плъзгате пръста си по плъзгача.

Спиране на звука
Можете да вкл./изкл. звука, чрез натискане Без звук от менюто.

Аудио управление
Избира аудио
източник

Сила на
звука
Предишна
любима
станция

Следваща
любима
станция
Търси
напред

Търси назад
Спира
звука
SIRIUS, AM/FM

Сила на
звука

Избира аудио
източник

Паузира
аудио

Следваща
песен

Предишна
песен

Отваря
меню на
устройство

Спира
звука
iPod, iPhone, USB
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Разбъркано и повторение
Разбъркано и повторение се вкл./изкл. от менюто Аудио.
Иконите ще бъдат сини, когато функцията е включена.

Меню Възпроизвеждане
Менюто съдържа опции, даващи достъп до менюто на
устройството или файловата система, използвани за избиране на
песни.
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Поддръжка
Превантивна поддръжка
Уредът не съдържа компоненти за сервизиране, затова
оператора е задължен да извърша само много ограничен размер
от превантивни мерки.
Препоръчително е винаги да се поставя слънцезащитния капак,
когато уредът не се използва.

Процедури за поддръжка
Почистване на дисплея
За почистване на дисплея трябва да се използва специална
почистваща кърпа, когато е възможно.
Когато петната по дисплея не могат да бъдат отстранени
само с кърпа, използвайте 50/50 смес от топла вода и
изопропилов спирт за почистване на екрана. Избягвайте
контакт с разтворители (ацетон, терпентин и др.), амонячни или
оцетни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят
антирефлексния слой, пластмасовия панел или гумените бутони.
За да се избегне UV увреждане на пластмасовите и гумени части,
се препоръчва да се покрие уреда със слънцезащитния капак,
когато у-вото не се използва за продължителен период от време.

Проверка на бутоните
Уверете се че няма блокирали бутони в долно положение. Ако
има заял бутон, го размърдайте, за да се върне в нормално
положение.

Проверка на конекторите
Конекторите трябва да се проверяват само визуално.
Вкарайте щепселите в конектора, ако конекторите имат защитни
улеи, се уверете че това е правилната позиция.

Клибриране на сензорния екран
1. Изключете устройството.
2. Натиснете и задръжте бутон ТОЧКА, след това включете у-вото.
3. Задръжте бутон ТОЧКА по време на включването, докато
приложението за калибрация не се покаже на екрана.

4. Натиснете кръстчетата, за да завършите 9 точковата калибрация.
5. След успешна калибрация, системата ще стартира нормално.
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Обновяване на софтуера
Най-новият софтуер за това устройство ще бъде достъпен за
сваляне от нашия сайт; www.lowrance.com
Подробни инструкции за това как да инсталирате софтуера, ще
бъдат предоставени заедно с файловете за обновяване.
За повече подробности за софтуерни обновления, се обърнете
към отделната инструкция за инсталация.

Отстраняване на неизправности
Повреда

Мерки за отстраняване

Една или повече функции не работят
нормално

Възстанови настройките, както е
описано “Възстанови фабрични
настройки” на страница 76

Нормалното функциониране не е
възможно и фабричните настройки не
решават проблема

Изключете у-вото, натиснете и задръжте
бутоните +/- и включете у-вото. Пуснете
бутоните +/- след като чуете втория
сигнал, потвърждаващ нулирането.

Архивиране на вашите системни данни
Точките, пътищата и следите, които вие създавате, са част от
вашата система. Препоръчително е редовно да копирате тези
файлове и системните настройки.
Тези файлове се копират на вашата SD карта, поставена в у-вото.
Налични са различни формати за запаметяване:

Данни версия 4

Това е най подходящият формат при прехвърляне
от една HDS система към друга.

Данни версия 3 ( с дълбочина)

Може да се използва за прехвърляне на
потребителски данни от HDS или Mark/Elite
система към предходни модели Lowrance (LMS,
LCX, и др. )

Данни версия 2 (без дълбочина)

Може да се използва за прехвърляне на
потребителски данни от HDS система към
предходни модели Lowrance (LMS, LCX, и др. )

GPX (GPS Exchange)

Това е най- използвания формат в интернет, за
споделяне на информация от GPS системи в
света. Използвайте този формат, ако споделяте
данни с устройство на друг производител.
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Примерът показва как да изнасяме Точки, пътища и следи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ú

Отворете приложението Файлове
Натиснете база данни Точки, Пътища и Следи
Натиснете Изнеси
Изберете желания формат
Изберете папка за записване
Въведи име на файла
Натиснете Enter

Забележка: За да изнесете Точки, Пътища и следи към
устройство различно от HDS, изберете съвместим файлов
формат и изнесете файловете на SD карта, която се поддържа от
другото устройство.
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