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Introducere

Elemente de operare
ILUMINARE/PORNIRE: permite controlul
luminii ecranului i pornire/oprire

TASTA S GE I: permite cotrolul cursorului i

Pornire/Oprire
aparat

Punere în func iune

Ap sa i butonul de pornire timp de
3 secunde pentru a deschide
aparatul.

selectarea articolelor din meniu

PAGINI: permite selectarea unei pagini

MENU: deschide set rile i paginile meniului

ENTER: permite  salvarea  selec iilor din meniu;

      ine i ap sat concomitent tastele de

  Zoom in/Zoom out pentru a fixa un
Semnal semnal de Om la ap . Sistemul va crea
Om la Ap în mod automat o rut  activ  înapoi spre

punctul Om la ap ). Pentru a opri func ia
trebuie s  anula i navigarea.

stabile te pozi ia cursorului
MOB: ine i ap sate ambele taste de  Zoom
pentru a crea un punct de  referin  pentru Om
la ap  (Man Overboard)
TASTE DE ZOOM: permit vizualizarea
aproape/departe (zoom in/zoom out)

ca  microSD: introduce i un card microSD gol pentru a
salva capturi; sau introduce i un card microSD de orientare
pentru a folosi informa iile de orientare (Vezi ilustra ia din
pagina  2)

Ajustare
lumin

 de fundal

Audio
 Mut

Selectare
  surs

GPS

Aparatul are 10 nivele pentru lumina de
fundal. Ap sa i tasta Lumin /Pornire
pentru a schimba nivelul de
luminozitate.

Selecta i Audio Mut din meniul Sistem
i ap sa i Enter.

Selecta i Surs GPS  din meniul Sistem
i ap sa i Enter. Selecta i intern sau

extern i ap sa i Enter. (doar pentru
Elite-5)

3
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Introducere

Introducerea unui card microSD
Introduce i cu grij  cardul microSD în l ca ul de card de memorie pân

face clic. Când scoate i cardul, ap sa i usor pân  face clic i iese din

ca .
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Instruc iuni de baz

Expert de configurare
Expertul de configurare apare la deschiderea
aparatului pentru prima dat . În cazul în care dori i s
alege i propriile set ri, nu rula i expertul.

Pentru a restarta meniul de configurare reveni i la set rile
implicite.

INFORMARE
Acest manual este valabil pentru mai multe aparate.
Anumite capturi de ecran pot s  difere de ceea ce
apare pe ecranul aparatului dvs.  Dar aparatul va
func iona într-un mod similar.
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 Pagini
Aparatul dispune de 4 pagini: Sonar, Chart (Hart ),
Sonar/Hart i Navigare (Steer).

Meniu Pagini
Selectarea paginilor
Pentru selectarea unei pagini ap sa i tasta cu s ge i
în direc ia paginii dorite.
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Instruc iuni de baz

Pagina Sonar
Meniu Sonar

Meniuri pagin
Meniul hart  sau

Paginile de Steer (Navigare), Sonar, Chart/Sonar sonar va ap rea
i Chart (Hart ) au meniuri care pot fi accesate doar în func ie de ce ecran

când sunt deschise aceste pagini. este activ. Ap sa i tasta
Pages (Pagini)  de
dou  ori pentru a

Pagina Hart /Sonar trece de pe un ecran pe
 altul.

Steer menu

Pagina Navigare
Meniu Hart

Pagina Hart

6
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Instruc iuni de baz

Accesarea meniului de set ri

Accesarea articolelor din meniu
Pentru selectarea articolelor din meniu i
deschiderea submeniurilor folosi i tasta cu s ge i
i tasta Enter. Folosi i tasta cu s ge i pentru

selectarea articolului dorit i ap sa i Enter.

Folosirea meniurilor
Exist  mai multe tipuri de meniu folosite pentru a
schimba op iunile i set rile: bara de defilare, func ii
ON/OFF i liste derulante.

Bara de defilare (Scrollbars)

Selecta i bara de defilare i ap sa i tasta
stâng  (sc dere) sau dreapt  (cre tere).

Func ii On/Off (pornire/oprire)

Selecta i un articol din
meniul ON/OFF i
ap sa i Enter pentru a-l
porni/opri.

Meniu cu list  derulant

Dup  intrarea în meniul cu
list  derulant  ap sa i
tasta cu s ge i sus/jos
pentru a selecta articolul
dorit, apoi ap sa i Enter.

NOT : Ap sa i tasta MENIU pentru a
ie i din meniuri..

7
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Instruc iuni de baz

Meniul Dialog (Dialogs)
Meniul este folosit pentru
introducerea de informa ie sau
pentru prezentarea informa iilor
utilizatorului.

În func ie de tipul de informa ie
introdus exist  diferite metode de
confimare, anulare sau închidere
a dialogului.

Introducerea de text
Anumite func ii precum numirea unui punct de
traseu, unei rute sau unei urme necesit
introducerea de text.

Trecerea de la litere
mici la litere mari

Trecerea de la
tastatura Alpha la
cea QWERTY
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Pentru a introduce text:

1.  Utiliza i tasta cu s ge i pentru a
selecta caracterul dorit i ap sa i enter.

2.   Repeta i Pasul 1 pentru fiecare caracter.

3.   Dup  ce a i introdus tot textul ap sa i
OK i apoi tasta Enter.

Modul pescuit
Modul pescuit
îmbun te
performan a aparatului
oferindu-v  un pachet de
set ri presetate pentru
diferite condi ii.
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Instruc iuni de baz

Uz general

Ap  mic

Ap  dulce

Ap  adânc

Pescuit
sta ionar la
trena
Pescuit rapid
la trena
Ap  limpede

Op iuni mod pescuit
Fund maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Fund maro/fundal alb; potrivit pentru
adâncimi mai mici de 30.5 m

Fund maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Albastru intens; 50% vitez  de impuls;
50kHz –frecven a principal  transductor

Fund maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Fund maro/fundal alb; vitez  de derulare a
graficului  pu in mai mic .

Fund maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Cursor
Cu ajutorul tastelor mi ca i cursorul pe ecran i
pute i vedea istoricul sonarului.

Ap sa i tasta de Meniu i selecta i Exit cursor mode
(ie ire mod cursor) pentru a terge cursorul.

Cursor „Mergi la” (Goto cursor)
Permite navigarea la cursor.

1.   Muta i cursorul acolo unde dori i s
merge i i ap sa i tasta Menu.

2.   Selecta i tasta „Mergi la” (Goto cursor) i ap sa i
Enter.

Ap  salmastr  Fund maro/fundal albastru; ASP mai mare;
vitez  de derulare a graficului  pu in mai mic

NOT : În cazul în care pescui i în ap mai
mic  de 30.5 m folosi i modul Ap  Proasp ;
în caz contrar este posibil ca aparatul s  nu
scaneze fundul apei corespunz tor.
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Instruc iuni de baz

Modul avansat
Permite vizualizarea func iilor i set rilor avansate.

În modul avansat exist  urm toarele func ii:

•  Colorline (control manual)

•  Surface Clarity-Claritate suprafa
(control manual)

•  Frecven  impuls (control manual)

•  Alarme (activeaz  op iunile alarm  la
sosire, la deviere de la curs i alarma pentru
ancor )

•  Semnal NMEA 0183

•  Unit i (Activare op iuni distan , vitez ,
adâncime i direc ie)

Modul standby
Reduce consumul de energie
prin oprirea sonarului i a
ecranului.

Ap sa i tasta (Pornire/Iluminare) PWR/Light
pentru a intra în meniul Backlight (Lumina de
fundal). Selecta i Standby i ap sa i Enter.

Pentru revenire la operarea mod normal ap sa i orice tast .

NOT :  Dac  l sa i aparatul în modul
Standby când barca nu este în func iune
se va termina bateria.

Revenirea la set rile implicite
Permite resetarea op iunilor
i set rilor la cele implicite.

Ajustarea ecranului
Pute i face ajust ri la ecran folosind meniurile
Sensibilitate (Sensitivity), Colorline i Palettes
(Palete). Aceste func ii se g sesc în sec iunea
Sonar.
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Pagini
Direc ia c tre

punctul de Busol
traseu Traiectorie curent

Informa ii
Loca ia ta navigare

Pagina de navigare
Pagina de navigare are o busol  care afi eaz
traiectoria curent , direc ia c tre destina ia dvs i un
ecran cu date digitale ale navig rii.

Informa ii  Suprafa  neclar Colorline
suprapuse                   Bancuri de pe ti

Nivel
Localizare i adâncime         Scara de valori Adâncime

Frecven
Indicator de amplitudine

Pagina de sonar
Afi eaz  coloana de ap  care se mi  de la
dreapta spre stânga. În partea dreapt  a
ecranului, indicatorul de amplitudine
previzualizeaz  ecouri care o s  apar  pe ecran.

11
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Pagini

Pagina hart /sonar

Pagina hart /sonar
Const  într-un ecran împ it între hart /sonar.
Ap sa i tasta Pagini de 2 ori pentru a schimba
între tabloul activ. Tabloul activ va avea o margine
portocalie.

12

Contururi adâncime  Loca ia curent

Loca ia curent ; Punct de Nivel
distan a la cursor                     traseu Zoom

Pagina hart
Const  în afi area unei h i care se mi  în
timp real, odata cu tine. Harta afi eaz  în mod
implicit o vedere panoramic , Nordul aflându-se în
partea de sus a ecranului.
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Pagini
Divizare Hart /Sonar (Chart/Sonar split)   Informa ii suprapuse (Overlay data)
Permite schimbarea modului   Suprapune informa ii peste pagina Sonar.
în care este afi at
pagina Hart /sonar.

.
Arat  (Show)

Informa ii suprapuse

Activeaz /dezactiveaz  afi area informa iilor
suprapuse peste pagina Sonar, permi ând
îndep rtarea acestora de pe ecran f   tergerea
configura iei.

Ap sa i tasta Pagini de 2 ori pentru a schimba modul
de afi are al tablourilor pe ecran.

Configurare

Meniu folosit pentru a selecta informa iile suprapuse
peste grafice.

13
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Pagini

Pentru selectarea informa iilor suprapuse:

1.  Din pagina de Sonar sau Hart  ap sa i
Menu.

2. Selecta i Overlay data i ap sa i Enter.
3. Selecta i Configure (Configurare) i
ap sa i enter.
4. Ap sa i  Menu i selecta i  Add. Ap sa i
Enter.
5. Selecta i informa ia dorit  din
Configure Items (Configurare articole).
Ap sa i Enter. 6. Ap sa i Menu i selecta i
Return  to overlay (Revenire la
suprapunere).
7.  Ap sa i  Menu, selecta i Done
Configuring (Cofigurare terminat ) i
ap sa i Enter.

Particularizare Informa ii suprapuse

Accesa i meniul de configurare Informa ii
suprapuse pentru a ajusta m rimea i/sau
localizarea pe ecran a informa iilor suprapuse.

Ap sa i Menu din ecranul de Configurare localizare
i m rime obiect (Configure Item Location and

Sizes) pentru a accesa meniul.

14
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Sonar

Folosirea sonarului

Istoric
Pute i vizualiza istoricul recent al sonarului prin
mutarea cursorului spre stânga pân  când
imaginea de pe ecran începe s  se deruleze înapoi.

Adâncime       Cu albastru - Bara de istoric

Muta i bara de istoric spre dreapta pentru a reveni
la derularea normal  a sonarului.

Ap sa i Menu i selecta i Exit cursor mode
(Ie ire mod cursor) pentru a îndep rta cursorul
de pe ecran.

Meniu Sonar
Meniul Sonar dispune de
op iuni i set ri care
influen eaz  afi ajul de pe
ecran.

15
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Sonar

Ap sa i Menu din orice pagin  a sonarului pentru a
accesa Meniul Sonar.

Meniu punct nou pe traseu

Ajustare(Mod avansat)

Folosit pentru a face ajust ri la
Meniu sonar

(Mod avansat)

Punct nou pe traseu (New Waypoint)
Plaseaz  un punct pe traseu la pozi ia curent  sau la
pozi ia cursorului. Din meniul Punct de traseu nou,
pute i introduce numele unui punct de traseu,
selecta i o iconi i introduce i
latitudinea/longitudinea dorit .

Sensitivity (Sensibilitate) i
Colorline/Tonuri de gri.

Sensibilitate (Sensitivity)

Controleaz  nivelul de detaliere al imaginii pe
ecran. O detaliere prea mare va înc rca ecranul.
Dac  este setat la un nivel prea mic, anumite ecouri
ar putea s  nu fie sesizate.

16
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Sonar

Sensibilitate mod auto (Auto Sensitivity)

Men ine sensibilitatea la un nivel potrivit pentru
majoritatea condi iilor, reducând necesitatea
ajust rilor. Sensibilitate mod Auto este o setare
predefinit  a sonarului.

Sensibilitate setat Sensibilitate setat
la 65 de procente. la 85 de procente.

Colorline/Tonuri de gri

Func ii care separ  ecourile sonarului de intensitate
mare de cele de intensitate mic . Astfel se pot
distinge mai bine pe tii sau alte forma iuni de pe
fundul apei. O întoarcere brusc  a aparatului va fi
semnalat  prin apari ia unei zone întins  de
culoare galben deschis, iar o întoarcere lin  va fi
reprezentat  de o zon  îngust , ro iatic .
Sonarele din seria Mark au un ecran monocrom,
astfel c  por iuni întinse de gri indic  o întoarcere
brusc , iar por iuni înguste de culoare neagr
indic  o întoarcere lin .

NOT : Se pot face mici schimb ri (+/-
4%)  la sensibilitate mod auto. Pentru a face
ajust ri semnificative trebuie închis modul
Auto Sensitivity.

Nivelul de adâncime (Depth Range)

Permite selectarea i afi area celui
mai mare nivel de adâncime. Astfel
este afi at  zona coloanei de ap  de la
suprafa  pân  la nivelul de adâncime
selectat.

În cazul în care selecta i un nivel care nu este
suficient de adânc, sonarul nu se va putea seta pe
fundul apei.

17
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Sonar

Adâncime customizat — Limite superioare i
inferioare (Mod avansat)
Folosit pentru selectarea limitei superioar i
inferioar  a zonei din coloana de ap . Acest
lucru permite vizualizarea unei zone a coloanei
de ap , f  afi area suprafe ei apei.

Meniu adâncime
customizat

Între cele 2 limite (superioar i inferioar ) trebuie
 fie o distan  de cel pu in 2 m.

NOT : Când folosi i acest meniu este posibil
 nu primi i nicio notificare a adâncimii sau s

primi i date eronate.

Frecven  (Frequency)

Permite controlul transductorului folosit de sonar.
Acest aparat func ioneaz  pe 2 frecven e:200kHz
i  83kHz.

Meniu Frecven

Frecven a de 200 kHz prezint  cel mai bun nivel de
sensibilitate i de diferen iere a intei în ap  mic .
Cea de 83 kHz permite vizualizarea unui unghi
mai larg, cu o acoperire mai mare a suprafe ei
de ap .

Vitez  de impuls (Ping Speed) (Mod avansat)

Controleaz  frecven a cu care transductorul transmite
semnale. Ajust rile vitezei de impuls ajut  la
diminuarea interferen elor provenite de la alte
transductoare. Când se folosesc moduri de pescuit,
set rile vitezei de impuls sunt optimizate pentru
condi iile de pescuit selectate, astfel c , în
majoritatea cazurilor nu sunt necesare ajust ri.
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Sonar

Op iuni sonar
Permite accesarea set rilor
pentru afi ajul sonarului i
op iunile de configurare.

Afi are cu zoom divizat  (Split Zoom) i Split
Flasher

Permite trecerea de la afi ajul pe întregul ecran la un
afi aj pe un ecran divizat.

                     Afi are cu zoom divizat Split Flasher

Culoare

Permite schimbarea imaginii ecranului folosind
diverse tonuri de culoare/luminozitate.

              Vedere nocturn             Vedere ghea

Aparatele monocrome dispun doar de Tonuri de
gri, Tonuri de gri i Fund negru.

Indicator de amplitudine                         Indicator de
 (Amplitude Scope) amplitudine
Este folosit pentru a afi a
amplitudinea  unor reflexii (ecouri)
in timp real înainte de a ap rea pe
afi ajul principal.
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Sonar

Identificare pe ti (Fish ID)

Afi eaz  reflexii de la pe ti ca
simboluri în form  de
pe te, nu în form  de arcade.
Nu este cea mai precis
metod  de detectare a pe tilor
deoarece aparatul poate
identifica gre it aluviunile,
reprezentate tot printr-un simbol
în fom  de pe te.

Mod pescuit pe ghea  (Ice Mode)

Pune în func iune un pachet de set ri optimizate
pentru pescuitul pe ghea . Apare indicatorul de
baterie pe ecran.

Informa ii suprapuse (Overlay
Data)

Permite selectarea anumitor
informa ii (temperatura apei,
adâncime, etc) i afi area lor
peste graficul sonarului.

Modul de setare al meniului se
se te în sec iunea Pages

(Pagini).

Set ri (Settings)

Overlay data

Oprirea sonarului (Stop Sonar)

Opre te graficul sonarului, permi ându-v  o
vizualizare mai am nun it  a intei.

Este folosit de asemenea pentru a preveni/opri
interferen ele dinte 2 aparate puse în func iune în
acela i timp.

      Permite accesarea meniului de set ri ale sonarului.
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Harta

Folosirea h ii
Aceast  sec iune acoper  opera iunile legate de h i,
incluzând salvarea, înc rcarea i navigarea, puncte
pe traseu, rute i trasee dar i folosirea meniurilor

ii, meniurilor context i submeniurilor.

Meniul hart
Ap sa i tasta Meniu din oricare pagin  a h ii
pentru a deschide meniul Hart .

Meniu hart  (Chart menu)
Punct nou pe traseu (New Waypoint)

Adaug  un nou punct pe traseu la loca ia
curent  sau la pozi ia cursorului. Când cursorul
este pe ecran, punctele de navigare vor fi
salvate la pozi ia cursorului; în cazul în care
cursorul nu apare pe ecran, punctele de navigare
vor fi salvate la pozi ia actual  în care v  afla i.

21
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Harta

Puncte noi pe traseu, rute, trasee
Permite crearea, editarea,navigarea i tergerea
punctelor de traseu, rutelor i traseelor.

Ap sa i tasta cu s ge i stânga/dreapta pentru a
trece de la un punct de traseu, la rute sau trasee.

Ecranul punct de traseu

                                                                Meniu punct de traseu

Meniu punct de traseu

Editare (Edit)

Permite editarea numelui,
iconi ei i editarea
latitudinii/longitudinii unui
punct de navigare.
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Harta

Nou (New)

Permite crearea unui nou
punct de traseu la pozi ia
cursorului sau  a
ambarca iunii. Permite de
asemenea selectarea numelui
punctului, iconi ei sau
latitudinea/longitudinea din
meniul punct de traseu
nou.

Afi are (Show)

Permite afi area pe hart  a punctului
de traseu selectat.

Mergi la (Goto)

Permite deplasarea la un punct de traseu.

terge i terge tot (Delete and Delete All)

Permite tergerea unui
punct sau a tuturor punctelor
de traseu.

Sortare (Sort)

Permite controlul modului în care lista
cu puncte de navigare va fi sortat  –
dup  nume sau dup  cel mai apropiat.

Ecranul rute (Routes Screen)
Permite crearea, editarea, navigarea i tergerea
rutelor. Folosi i tasta cu s ge i pentru a eviden ia
tabul Rute i accesarea ecranului Rute.

Ecran rute Meniu rute

Crearea unei rute (Creating a route)

Rutele pot fi create prin introducerea unor puncte de traseu
din lista de puncte sau prin folosirea cursorului pentru a
pozi iona noi puncte pe hart . Pute i de asemenea ad uga
puncte de traseu unei rute prin selectarea lor din ecranul de

i.
23
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Harta

Afi eaz  pe hart  ruta,
punctul de traseu selectat

Îndep rtare punct de
traseu

Introduce punct de traseu între ruta
punctelor de traseu existente

Adaug  punct
de traseu la
cap tul rutei

Meniu rut  punct
de traseu

Porne te deplasarea

Nume câmp

4. Ap sa i Menu, selecta i Add to End(Adaug
la cap t) i ap sa i Enter.
5. Eviden ia i Waypoint (punct de traseu) din list i
ap sa i Enter.
6. Selecta i punctul de traseu dorit i ap sa i Enter.

Controleaz  aranjarea tre ruta punctelor
punctelor de navigare de navigare

Pentru crearea unei rute dintr-o list  de puncte de
navigare :

1.   Ap sa i Menu din ecranul Rute.
2.   Selecta i New... i ap sa i Enter.
3.   Ap sa i în jos tasta cu s ge i,
selecta i numele câmpului i ap sa i
ENTER.

7. Ap sa i Menu i selecta i Add to end pentru a
ad uga un alt punct de traseu rutei.

       8.  Când ruta este complet , ap sa i Menu, selecta i
Stop Editing (Oprire editare) i ap sa i Enter.
       9. Selecta i Save(Salvare) i ap sa i Enter.
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Crearea unei rute folosind puncte dintr-o hart :

1.   Repeta i Pa ii 1-4 din instruc iunile de
Creare a unei rute dintr-o list  de puncte de
traseu.

2.   Selecta i  Points  from  chart (Puncte de pe
hart ) i ap sa i Enter. Se va deschide
ecranul cu harta.

3.   Muta i cursorul la loca ia dorit .  Ap sa i
Enter pentru a stabili un punct de traseu.

4.   Repeta i Pasul 3 pentru a ad uga mai
multe rute.

5.   Ap sa i Menu  i selecta i Stop adding
(Stop ad ugare). Ap sa i Enter.
6.   Eviden ia i butonul de Salvare (Save) i
ap sa i Enter.

Navigarea unei rute

Rutele pot fi navigate înainte sau
înapoi.

1.   Selecta i ruta dorit  din
ecranul Rute i ap sa i
Menu.

25

Meniu rute

2.   Selecta i Start i ap sa i Enter.

3. Selecta i Forward (Înainte) sau Reverse
(Înapoi) i ap sa iEnter.
4. Ap sa i Menu i selecta i Return to Chart
(Revenire la hart ). Ap sa i Enter.
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Anularea naviga iei:

1.   Ap sa i Menu din ecranul cu harta.

2.   Selecta i Navigation (Navigare) i ap sa i
Enter.

3.   Eviden ia i Cancel (Anulare) i ap sa i
Enter.
4.   Selecta i Yes (Da) i ap sa i Enter.

Meniul editare i rut  nou
Permite editarea/crearea rutelor, numirea lor i
oprirea/pornirea afi ajului rutei. Astfel pute i vizualiza
pe hart  doar rutele dorite.

Porne te/
opre te

Folosi i tastele pentru a afi ajul
selecta c su a de rut rutei

Pentru accesarea meniului Edit or New Route
(Editeaz  sau Rut  Nou ), selecta i Edit (Editare)
sau New (Nou) din meniul Rute i ap sa i Enter.

Pentru finalizarea modific rilor în meniul
Editeaz  sau Rut  Nou , eviden ia i tasta
Accept i ap sa i Enter.

Afi aj

Permite afi area/ascunderea unei rute pe ecran,
evitându-se astfel înc rcarea ecranului cu prea
multe rute.

terge i terge tot (Delete and Delete All)

Tasta Delete este
folosit  pentru tergerea
rutelor individuale. Tasta
Delete All, terge toate
rutele existente.
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Ecranul trasee
Permite crearea, editarea, navigarea i tergerea
traseelor. Folosi i tasta cu s ge i s  eviden ia i linia
Trasee pentru a accesa ecranul Trasee.

Meniu trasee
Meniu trasee

Meniu trasee

Crearea de trasee

Când crea i un traseu nou pute i particulariza
numele i culoarea acestuia din meniul New Trail
(Traseu Nou).

Pentru a crea un traseu:

1. Selecta i  New(Nou) i ap sa i Enter.
Va ap rea noul traseu.

2.  Folosi i tasta cu s ge i pentru a eviden ia
Record (Înregistrare) i ap sa i Enter pentru
a activa/dezactiva traseul.

3.  Selecta i Save (Salvare) i ap sa i Enter.
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Meniul Editare i Traseu nou

Permite editarea/crearea traseelor, numirea traseelor,
selectarea culorii, afi ajului i înregistrarea traseului.
Pute i de asemenea converti un traseu într-o rut  din
meniul Edit Trail (Editare traseu).

Porne te/ On/Off
opre te afi area înregistrare
traseului pe traseu
hart

Editare meniu traseu
E
d

Navigarea pe un traseu

Un traseu trebuie s  fie salvat ca o rut  înainte s
poat  fi navigat.

Salvare traseu ca rut :

1.  Eviden ia i traseul dorit pe ecranul
Trasee i ap sa i Enter. Va ap rea
meniul Editare traseu.

2.  Eviden ia i Create Route (Creare rut ) i
ap sa i Enter. Va ap rea meniul Editare
rut .

3.   Eviden ia i Done (Gata) i ap sa i Enter.

4.  Pentru instruc iuni de navigare
merge i la segmentul Navigare pe o rut .

Afi are i înregistrare

Aceast  func ie permite afi area/ascunderea
traseelor pe hart , evitându-se astfel
înc rcarea ecranului de trasee.
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Func ia înregistrare (Record) permite
înregistrarea sau revenirea la un anumit traseu.

terge i terge tot (Delete and Delete All)

Delete este folosit pentru a
terge trasee individuale.

Delete All terge toate
traseele.

Orientare
Permite selectarea Nordului (North Up) sau a
drumului real (Course Over Ground – COG) ca
orientare a h ii.

Nord COG

                                        (drum real)

Informa ii suprapuse (Overlay Data)

Permite selectarea informa iilor suprapuse (drum
real, etc) pentru a fi afi ate în partea de sus a
ecranului h ii.

                             Informa ii suprapuse

Setarea Informa iilor suprapuse se g se te în sec iunea Pagini.

Set ri

Permite accesarea meniului Set ri hart .
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Meniu set ri (Settings Menu)
Permite accesarea set rilor pentru instalarea i
configurarea aparatului dumneavoastr .

Meniu
 set ri

(Mod avansat
(Mod avansat doar)

doar)

Sistem (System)
Permite ajustarea set rilor precum limba, audio mut
sau modul avansat.

Activeaz
func ii
i set ri

Meniu sistem avansate

Afi eaz
informa ii
despre soft
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Setare limb  (Set Language) Surs  GPS (GPS Source) (Doar pentru model Elite-5)

Permite selectarea limbii folosite în
descrierea meniurilor i c su elor de Selecteaz  antena pe care o
text. va folosi aparatul dvs. pentru  GPS.

Ve i folosi antena GPS încorporat  în cazul în care nu ave i o
anten  extern  LGC-16W (p/n: 000-00146-001).

Audio Mut (Mute Audio)

Permite pornirea/oprirea sunetelor precum
sunetul tastelor, alarma, etc. Portul de date

Selecteaz  tipul de dispozitiv conectat la port de date
Setare or  (Time) al aparatului. Portul poate fi

configurat pentru folosirea ca
Permite setarea orei locale un port NMEA 0183 sau un senzor secundar
i formatului orei i datei. de vitez /temperatur ..

Divizare hart /sonar (Chart/Sonar Split)
Status GPS (GPS Status) Permite afi area paginii duble
Monitorizeaz  localizarea Hart /Sonar pe o pagin  împ it
sateli ilor i calitatea conexiunii vertical sau orizontal.
GPS a aparatului. Aceast  setare se g se te în sec-

iunea Pagini.

31
SONAR combo.indb   31 9/15/2011 11:55:43 AM



Set ri

Modul avansat (Advanced Mode)

Permite activarea unor func ii i set ri
valabile doar dac  aparatul este setat
pe modul avansat.

Resetare set ri (Restore Defaults)

Permite resetarea set rilor aparatului i revenirea
la set rile implicite.

sfoire fi iere (Browse Files)

Permite vizualizarea fi ierelor salvate
pe cardul microSD.

Salvare captur  de ecran (Saving Screenshots)

Pute i salva capturi de ecran pe un card microSD prin
inserarea unui card microSD în l ca ul pentru card i
ap sarea Pornire (Power) apoi Zoom (+).

NOT : Nu pute i salva capturi de ecran pe un
card Navionics.

Pute i vizualiza fi ierele pe un calculator sau
orice alt aparat compatibil microSD.

Despre (About)

Permite afi area informa iilor despre softul
dumneavoastr . Înainte de a actualiza softul pute i
verifica versiunea de soft folosit  de aparatul dvs.
accesând ecranul About.

Lowrance actualizeaz  periodic softul
aparatelor, ad ugând func ii noi i
îmbun indu-le func ionalitatea. Pentru a
urm ri ultimele versiuni de soft ap rute vizita i
www.lowrance.com.
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Navigare (Navigation)
Permite controlul Razei de sosire (Arrival Radius)
i distan ei Deviere de la curs (Off Course) i este

folosit pentru a porni/opri WAAS/MSAS/
EGNOS.

       Meniu  set ri  navigare

Raza de sosire (Arrival Radius)

Permite setarea limitei razei de sosire pentru
alarma de sosire (Arrival alarm). Alarma va suna
când ambarca iunea dvs. va ajunge în apropierea
distan ei selectate (raza de sosire) de punctul de
navigare al destina iei.

Distan a în afara cursului (Off Course Distance)

Permite setarea limitei pentru distan a în afara
cursului (Off Course Distance) pentru a
declan a alarma aferent . Când aceast
distan  este dep it , alarma va porni când
este setat  s  porneasc .

WAAS/MSAS/EGNOS

Porne te/opre te sistemele Wide Area
Augmentation System (WAAS), Multi-Functional
Satellite Augmentation System (MSAS)   and
European   Geostationary Navigation Overlay Service
(EGNOS).

Toate aceste 3 sisteme îmbun esc acurate ea
GPS-ului pentru diferite col uri ale lumii.
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Direc ie (Bearings)

Permite controlul direc iei calculate în func ie de
Nordul real sau de Nordul magnetic. Se
recomand  folosirea Nordului magnetic când se
navigheaz  urmând cursul unei busole sau unui
compas; în caz contrar, folosi i setarea implicit ,
Nordul real.

Varia ie magnetic  (Magnetic Variation)

Permite controlul varia iei magnetice, aceasta
putând fi calculat  utilizând fie set rile Automatice,
fie cele Manuale. Varia ia magnetic  reprezint
unghiul dintre nordul magnetic i nordul real.
Set rile automate armonizeaz  varia ia pentru dvs.

ATEN IE: Folosi i modul manual doar în
cazul în care valoarea varia iei provine de
la o surs  verificat .

Hart
Permite controlul informa iilor despre hart , precum i
controlul anumitor set ri: caroiaje, puncte de navigare,
rute i trasee.

Meniu set ri hart

Date Hart  (Chart Data)

Permite selectarea datelor h ii care vor fi
afi ate pe ecranul h ii (h i regionale de tip
Lowrance sau Navionics). Vizita i Navionics.com
pentru a vizualiza o selec ie întreag  de h i
disponibile.
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Extensia COG (COG Extension)

Reprezint  o linie care se întinde
din fa a iconi ei cu pozi ia actual
i estimeaz  timpul i distan a
tre zone din fa a ta.

Caroiaje (Grid Lines)

Afi eaz  valori de baz  ale
latitudinii i longitudinii. Astfel

 pute i face o idee general
despre localizarea dvs. pe
scara latitudinii/longitudinii.

Afi are puncte de traseu, rute i trasee
(Waypoints, Routes and Trail displays)

Din meniul Set ri hart , pute i opera set ri la
afi ajul punctelor de navigare, rutelor i
traseelor. Dac  închide i set rile afi ajului ve i
avea o imagine mai clar  a h ii, în cazul în
care ecran este prea înc rcat cu puncte de
navigare, rute i/sau trasee.

Puncte de traseu, rute, trasee
(Waypoints, Routes, Trails)

Permite accesul la ecranul cu puncte de navigare,
rute i trasee. Punctele de navigare, rutele i
traseele se g sesc în sec iunea Hart .
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Meniul Sonar (Sonar)
Permite operarea de ajust ri la op iunile i set rile
sonarului, precum Filtrare gomot, Suprafa  .

Restrânge
domeniul
de adâncime

Meniu set ri sonar

Filtrare zgomot (Noise Rejection)

Folose te metode avansate de prelucrare pentru a
monitoriza efectele pe care le are zgomotul (pompele

rcilor, condi iile din ap , sistemele de aprindere ale
motoarelor, etc.) le are asupra rezultatelor afi ate i
filtreaz  semnalele nedorite.

Claritatea la suprafa a apei (Surface Clarity)
(Mod avansat)

Func ia de claritate la
suprafa  reduce reflexiile
nedorite de la suprafa a apei
prin sc derea sensibilit ii
receptorului la suprafa a
apei.

                                                                           Suprafa  neclar

Mod manual (Manual Mode)

Restrânge domeniul de adâncime astfel încât
modulul va emite semnale doar în domeniul de
adâncime selectat. Acest lucru permite derularea
uniform  a graficului afi at dac  adâncimea
fundului nu este în raza transductorului.
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Instalare (Installation)
ATEN IE: Modul manual va fi folosit
doar de c tre utilizatorii experimenta i.

Când este setat pe modul manual se poate ca
aparatul s  nu reu easc  s  citeasc  adâncimea
sau s  ofere informa ii eronate.

Modul pescuit (Fishing Mode)

Îmbun te performan a aparatului
dvs. oferindu-v  un pachet de set ri
implicite pentru anumite condi ii de
pescuit. Pentru mai multe informa ii
despre modul de pescuit merge i la
sec iunea Opera iuni de baz  (Basic
Operation).

Resetare mod pescuit (Reset Fishing Mode)

Permit resetarea modului de pescuit selectat i
revenirea la set rile implicite. Aceast  func ie este
util  în cazul în care dori i s terge i ajust rile
selectate într-un anumit mod de pescuit.

Permite accesul la set rile meniului Compensare
pentru chil i Calibrare temperatur  (Temp
Calibration).

Meniu instalare

Compensare pentru chil  (Keel Offset)
Toate transductoarele m soar  adâncimea
apei de la transductor la fund. Astfel, în valoarea
adâncimii nu este inclus i distan a de la
transductor la chil  sau de la transductor la
suprafa a apei.
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Alarme (Alarms)
Permite activarea alarmelor i selectarea limitelor de
alarm . Alarmele pentru Sosire (Arrival), devierea de la
traseu (Off Course) i pentru ancor  (Anchor) sunt
disponibile în modul avansat.

Transductor
Chil

Compensare pentru chil  (-1 m)

Înainte de setarea compens rii pentru chil
sura i distan a dintre transductor i cea mai

joas  parte a chilei. Dac , de exemplu, chila este
cu 1 m sub transductor, atunci se va calcula cu 1 m
mai pu in.

Calibrarea temperaturii (Temperature calibration)
Permite calibrarea informa iilor primite de la
senzorul de temperatur  al transductorului în
raport cu o surs  de temperatur  cunoscut
pentru a asigura acurate ea valorii de
temperatur  afi at .

Resetare distan  ap  (Reset water distance)

Permite resetarea la zero a distan ei ap .

Meniu
 alarme

Alarma porne te
când simbolul de
Identificare pe te
apare pe display
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Set ri

Sosire

Deviere
curs

Alarme
Alarma porne te când sunte i în limita distan ei
selectate de destina ia dvs. (Mod avansat doar)

Alarma porne te când cursul dep te limita
selectat  (Mod avansat doar)

Unit i (Units)

Permite selectarea unit ii de m sur  folosit  de
aparat. Op iunile difer  în func ie de modul în care
este setat aparatul (mod de baz  sau avansat).

Ancor

Ap  mic

 Alarma porne te când ambarca iunea dep te
distan a selectat   (Mod avansat doar) Mod de baz

Alarma porne te când ambarca iunea ajunge în
ape mai mici decât pragul de adâncime selectat Ie ire NMEA 0183

Mod avanat

Pe ti Alarma porne te când apare pe ecran un simbol de
pe te (Identificare pe ti)

Permite utilizatorului s  selecteze instan e NMEA
0183 pe care aparatul s  le foloseasc  atunci când
este conectat la radio VHF sau alte dispozitive de
tip NMEA 0183.

Simulator

Simuleaz  activitatea GPS-ului
i/sau a sonarului. Simul rile pot

fi personalizate din meniul
op iuni Simulator.
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Specifica ii

rime cutie

Elite 5

General

5.4” H (134mm) x 6.8” W (174mm); 6” H (152mm)
cu suport

Adâncime max

Frecven
transductor

Sonar (Elite 5 only)

1000ft (305m)

83/200kHz

Display
(diagonal  5”) Enhanced Solar MAX™ 480x480 color
TFT LCD

Vitez  maxim 70mph

Lumin  fundal lamp  fluorescent  cu lumin  alb   (10 nivele) Transductor Glisor cu senzor de temperatur  încorporat

Communica ii Ie ire tip NMEA 0183 Cablu transductor 20ft (6m)

Dispozitive
suportate

Putere transmisie

Putere

Tensiune

VHF si  Pilot automat prin portul NMEA 0183

Putere

4000W PTP; 500W RMS

12V

10 to 17V

Slot card mapare

Antena GPS

Compatibilitate de
mapare

GPS

microSD (carduri microSDHC de capacitate mare
nu sunt compatibile)

16 canale paralele (interne); anten GPS extern
este op ional i se vinde separat

Fishing   Hot   Spots,   NauticPath   &   Navionics
(Hotmaps, Premium and Gold)

Tip curent 75A
Puncte de navigare, rute Pân  la 3000  de puncte de navigare, 100  de rute
& trasee i 100 de trasee

Tip siguran 3-amp Automotive (neinclus )
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Specifica ii

rime cutie

Elite 4 & Mark 4

 General

5.6” H (144mm) x 3.7” W (94.3mm); 6.4” H (164mm)
with bracket

Adâncime max

Frecven
transductor

Sonar

1000ft (305m)

83/200kHz

Display

Lumin  fundal

Elite 4: (3.5” diagonal) 320x240 (256 color) TFT
LCD
Mark 4: (3.5” diagonal) 320x240 monochrome
TFT LCD

Lumin  LED alb  (10 nivele)

70mph
Vitez  max
Transductor Glisor cu senzor de temperatur  încorporat

Cablu transductor 20ft (6m)

Communica ii Ie ire tip NMEA 0183 GPS

Dispozitive
suportate VHF and Autopilot through NMEA 0183

microSD (carduri  microSDHC de capacitate mare
Slot card mapare

nu sunt compatibile)
Power

Putere transmisie 2100W PTP; 262W RMS

Putere 12V

Antena GPS

Compatibilitate
de mapare

16 canale paralele (internel); anten GPS extern
este op ional i se vinde separat

Fishing   Hot   Spots,   NauticPath   &   Navionics
(Hotmpas, Premium and Gold)

Puncte de navigare, Pân  la 3000  de puncte de navigare, 100 de rute
Tensiune 10 to 17V rute & trasee i 100 de trasee

Tip curent at 13.5V (250mA)

Tip siguran 3-amp Automotive (not supplied)
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Navico Databases License Agreement
THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN THE END-USER WHO FIRST PURCHASES
THIS PRODUCT AS A CONSUMER ITEM FOR PERSONAL, FAMILY, OR HOUSEHOLD USE
(“YOU”) AND NAVICO, THE MANUFACTURER OF THIS PRODUCT (“WE”, “OUR”, OR “US”).
USING THE PRODUCT ACCOMPANIED BY THIS LICENSE AGREEMENT CONSTITUTES
ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS.
IF YOU DO NOT ACCEPT ALL TERMS AND CONDITIONS, PROMPTLY RETURN THE
PRODUCT WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE. PLEASE RETURN USING THE ENCLOSED UPS
SHIPPING LABEL AND INCLUDE: PROOF OF PURCHASE, NAME, ADDRESS, AND PHONE
NUMBER. YOUR PURCHASE PRICE AND ANY APPLICABLE TAXES WILL BE REFUNDED.
PLEASE ALLOW 4-6 WEEKS TO PROCESS YOUR REFUND.

1. This License Agreement applies to the one or more databases that your product may
contain. We refer to these singly as a “Database” and together as the “Databases.” Your
product may thus include the “WBS Database” which contains worldwide background
surface mapping data, the “SmartMap Database” which contains inland mapping data,
or other Databases.

2. The Databases that your product may contain are licensed, not sold. We grant to you the
nonexclusive, nonassignable right to use these Databases for supplemental navigation
reference purposes, but only as long as you comply with the terms and conditions of
this License Agreement. We reserve the right to terminate this license if you violate any
aspect of this License Agreement. You are responsible for using official government
charts and prudent navigation for safe travel.

3. The Databases housed in your product are protected by the copyright notices appearing
on the product or its screen(s). You may NOT modify, adapt, translate, reverse engineer,
decompile, disassemble, rent, lease, or resell any Database, and you may NOT create
derivative works based upon any Database or its contents. Any unauthorized reproduc-
tion, use, or transfer of a Database may be a crime and may subject you to damages
and attorney fees.

4. This License Agreement will terminate immediately without prior notice from us if you
fail to comply with or violate any of the provisions of this Agreement. Upon termina-
tion, you will promptly return all products containing one or more Databases to us.

5. Prices and programs are subject to change without notice.

6. This License Agreement shall be governed by the laws of the State of Oklahoma and
comprises the complete and exclusive understanding between you and us concerning
the above subject matter.

Databases Limited Warranty
“We”, “our”, or “us” refers to Navico, the manufacturer of this product. “You” or “your” refers
to the first person who purchases the product as a consumer item for personal, family, or household use.
The Databases Limited Warranty applies to the one or more databases that your product may contain.
We refer to each of these as a “Database” or together as the “Databases.” Your product may thus include
the “WBS Database” which contains worldwide background surface mapping data, the “SmartMap
Database” which contains inland mapping data, or other Databases.
We warrant to you that we have accurately compiled, processed, and reproduced the portions of the
source material on which the Databases are based. However, we are under no obligation to provide
updates to the Databases, and the data contained in the Databases may be incomplete when compared to
the source material. WE MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND ABOUT
THE ACCURACY OF THE SOURCE MATERIAL ITSELF, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
If there is a defect in any Database, your exclusive remedy shall be, at our option, either a refund of
the price you paid for the product containing the defective Database or a replacement of such product.
WE WILL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR OTHER INDIRECT DAMAGE OF ANY KIND.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitations or exclusions may not apply to you.
This warranty does NOT apply in the following circumstances: (1) when the product has been serviced
or repaired by anyone other than us; (2) when the product has been connected, installed, combined,
altered, adjusted, or handled in a manner other than according to the instructions furnished with the
product; (3) when any serial number has been effaced, altered, or removed; or (4) when any defect,
problem, loss, or damage has resulted from any accident, misuse, negligence, or carelessness, or from
any failure to provide reasonable and necessary maintenance in accordance with the instructions of the
owner’s manual for the product.
We reserve the right to make changes or improvements in our products from time to time without
incurring the obligation to install such improvements or changes on equipment or items previously
manufactured.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from
state to state.
Your remedies under this warranty will be available so long as you can show in a reasonable manner that
the defect occurred within one (1) year from the date of your original purchase, and we must receive your
warranty claim no later than 30 days after such 1-year period expires. Your claim must be substanti-
ated by a dated sales receipt or sales slip.
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How to Obtain Service…  …in the USA:

Contact the Factory Customer Service Department. Call toll-free:
800-324-1356

8 a.m. to 5 p.m. Central Standard Time, M-F
Navico may find it necessary to change or end shipping policies, regulations and special offers at any time. They reserve the right to do so without notice.

…in Canada:
Contact the Factory Customer Service Department. Call toll-free:

800-661-3983
905-629-1614 (not toll-free)

8 a.m. to 5 p.m. Eastern Standard Time, M-F

…outside Canada and the USA:

Contact the dealer in the country where you purchased your unit. To locate a dealer near you, see the instructions in
paragraph number 1 below.

Accessory Ordering Information
LEI Extras is the accessory source for sonar and GPS products manufactured by Lowrance Electronics. To order
Lowrance accessories, please contact:
1) Your local marine dealer or consumer electronics store. To locate a Lowrance dealer, visit the web site, www.low-
rance.com, and look for the Dealer Locator; or, consult your telephone directory for listings.
2) U.S. customers visit our web site www.lei-extras.com.
3) Canadian customers: Lowrance Canada, 919 Matheson Blvd. E. Mississauga, Ontario L4W2R7 or fax 905-629-3118.
Call toll free in Canada, 800-661-3983, or dial 905 629-1614 (not toll free), 8 a.m. to 5 p.m. Eastern Standard Time, M-F.
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Visit our website:

www.lowrance.com

© Copyright 2011
All Rights Reserved

*988-10161-001* Navico Holding AS
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