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Introducere

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

TASTA S GE I: permite controlul
cursorului i selectarea articolelor din
meniu

PAGINI: permite selectarea unei pagini

MENIU: deschide set rile i paginile
meniului

ENTER: permite salvarea selec iilor din
meniu; stabile te pozi ia cursorului

TASTE DE ZOOM: permit vizualizarea
aproape/departe (zoom in/zoom out)

              Punere în func iune
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PORNIRE/OPRIR
E
APARAT

PORNIRE/OPRIRE
APARAT

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

Ajustare lumin  de
fundal

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

Audio mut
Selecta i Audio Mut din
meniul Sistem i Ap sa i
Enter.



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 meniul.

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

Pagini
Aparatul dispune de 3 pagini: Sonar, Afi are
divizat  a frecven ei (Split Frequency) i Afi are cu
zoom divizat  (Split Zoom).

Accesarea meniului Sonar

Pagina Sonar Meniu Sonar

Accesarea meniului de set ri

Meniu Set ri
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Instruc iuni de baz

Accesarea articolelor din meniu
Pentru selectarea articolelor din meniu i
deschidere submeniurilor folosi i cursorul cu 4

ge i i tasta Enter. Folosi i cursorul 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
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 cursorul cu

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.

4
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Instruc iuni de baz

Meniul Dialog
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
confirmare, anulare sau inchidere
a dialogului.

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

Trecerea de la litere
 mari la litere mici

Trecerea de la
tastatura Alpha
la cea  QWERTY

Pentru a introduce text:

1.   Utiliza i cursorul 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
de pescuit.

Not : În cazul în care pescui i în ap
mai mic  de 30.5 m folosi i modul Ap
Proasp (Fresh Water) ; în caz contrar,
aparatul dumneavoastr  nu va putea
scana corespunz tor fundul apei.

5
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Instruc iuni de baz

Op iuni Mod Pescuit
Uz general Fund  maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Modul avansat
Permite vizualizarea func iilor
i set rilor avansate.

Ap  mic

Ap
dulce

Ap  adânc

Fund  maro / fundal alb

Fund  maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls

Albastru închis; 50% vitez  de impuls; 50kHz
este frecven a principal  a transductorului

În modul avansat exist  urm toarele func ii:

•  Colorline (control manual)

•  Surface Clarity-Claritatea la suprafa a apei (control
manual)

Pescuit Fund  maro / fundal alb; 50% vitez  de impuls               la
trena

Pescuit la Fund  maro / fundal alb; vitez  de derulare a          trena
rapid graficului pu in mai mic

•  Ping Rate – Frecven  impuls (control manual)

•  Unit i (Activare op iuni pentru distan ,vitez ,
adâncime i temperatur  )

 Ap Fund  maro/fundal alb; 50% vitez  de impuls
limpede

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

Cursor
Cu ajutorul tastelor mi ca i cursorul pe ecran i
puteti vedea istoricul sonarului. Ap sa i tasta de
Meniu i selecta i Exit cursor mode (ie ire mod cursor)
pentru a terge cursorul.

6
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Instruc iuni de baz

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

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

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

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

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

7
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Pagini

Informa ii
suprapuse

Suprafa  neclar  Colorline
Bancuri de pe ti

Nivel adâncime Pagina de Afi are divizat  a freven ei
Localizare i adâncime

Scara de valori
Frecven    Afi are divizat  a frecven ei

Indicator de amplitudine

Pagina Sonar
Afi eaz  coloana de ap  care se mi  de la
dreapta spre stânga. În partea dreapt  a ecranului
Indicatorul de amplitudune previzualizeaz  ecouri
(reflexii) care o s  apar  pe ecran.

8

Afi eaz  cele 2 frecven e a transductorului în
acela i timp. Cea de 83 kHz are un unghi de con
mai amplu pentru o acoperire mai mare a suprafe ei
de ap , iar cea de 200 kHz are o sensibilitate mai
ridicat i o mai bun  diferen iere a intei în ape mici.
(Nu este valabil i pentru modelul Mark 5X.)
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Pagini

 Informa ii suprapuse peste grafic (Overlay Data)
Suprapune informa ii peste pagina Sonar .

Informa ii suprapuse
Arat  (Show)

Activeaz /dezactiveaz  vizualizarea informa iilor
suprapuse peste pagina Sonar, permi ând
îndep rtarea acestora de pe ecran f  a le terge
configura ia.

Split Zoom

Afi are cu zoom divizat  (Split Zoom)
Permite focalizarea pentru o vizualizare mai Configurare
am nun it , f  a pierde din vizor coloana de ap .

Meniu folosit pentru a selecta informa iile suprapuse peste grafice.

9
SONAR only.indb 9 9/14/2011 7:32:07 PM



Pagini

Pentru a selecta informa iile suprapuse (overlay data):

1.   Din pagina Sonar, 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
(Configurare încheiat ) 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
rime obiect (Configure Item Location and Sizes)

pentru a accesa meniul.
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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  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.
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Sonar

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

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

Sensitivity (Sensibilitate)

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 i afi ate.

Sonar Menu
(Advanced Mode) 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
una lin  va fi reprezentat  de o zon  îngust , ro iatic .

Ajustare (Mod avansat)

Folosit pentru a face ajust ri la
Sensitivity (Sensibilitate), Colorline  i
Grayline.

12
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Sonar

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 .

Sensibilitate mod Automat (Auto Sensitivity)

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

NOT : Se pot face mici schimb ri (+/-
4%)la sensibilitate în mod automat. 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.

Adâncime customizat  — Limite superioare si
inferioare (Mod Automat):
Folosit pentru selectarea limitei superioar i
inferioar  a zonei din coloana de ap . Acest lucru
permite vizualizarea unei zone a coloanei de ap ,

 afi sarea suprafe ei apei. Între cele 2 limite
(superioar i inferioar ) trebuie s  fie o distan
de cel pu in 2 m.

Meniu Adâncime customizat

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

 Frecven  (Frequency)

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

Frecven a de 200kHz 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 . Modelul Mark 5X are un
transductor care suport  doar frecven a de 200kHz.

Viteza de impuls (doar in Mod Avansat)

Controleaz  frecven a cu care transductorul
transmite semnale sonore în ap . Ajust ri ale
vitezei de impuls ajut  la diminuarea  interferen elor
provenite de la alte transductoare.

Meniu Frecven

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 .

Op iuni sonar

Permite accesarea
set rilor pentru afi ajul
sonarului si 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 ecran divizat.

Afi are cu zoom divizat Split Flasher

14
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Sonar

Culoare

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

                                Vedere nocturn            Vedere pe ghea
Aparatele monocrome dispun doar de Tonuri de
gri, Tonuri de gri inversate i Fund negru.

Indicator de amplitudine
(Amplitude Scope)

Indicator de

Identificare pe ti (Fish ID)

Afi eaz  reflexii de la pe ti ca
simboluri în form  de pe te, nu in
forma 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.

Este folosit pentru  a afi a
aplitudinea unor reflexii (ecouri) in
timp real inainte de a aparea pe
afi ajul principal.

amplitudine
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 dintre 2 aparate puse în func iune în
acela i timp .
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Sonar

Informa ii suprapuse  (Overlay Data)

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

Modul de setare al op unii se
se te în sec iunea Pages

(Pagini).

Set ri (Settings)

O  overlay data

Permite accesarea meniului de set ri ale sonarului.

16
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Set ri

Meniu set ri (Settings Menu) Sistem (System)
Permite accesarea set rilor  pentru instalarea i Permite ajustarea set rilor precum limba,audio mut sau
configurarea aparatului dumneavoastr . modul avansat.

Activeaz
func ii i set ri
avansate

 Meniu Meniul Sistem
                                 set ri

                                     Afi eaz
informa ii despre
soft
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Set ri

Setare limb  (Set Language)

Permite selectarea limbii folosite în descrierea meniurilor
i c su elor de text.

Audio Mut (Mute Audio)

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

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.

Despre (About)

Permite afi area informa iilor despre softul
aparatului dvs. 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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Set ri

Meniul Sonar (Sonar)
Permite operarea de ajust ri la op iunile i set rile
sonarului, precum Filtrare zgomot, Suprafa i Mod
Pescuit.

Meniu Set ri Sonar

Filtrare zgomot (Noise Rejection)

Folose te metode avansate de prelucrare pentru a
monitoriza efectele pe care le are zgomotul
(pompele b rcilor, condi iile din ap , sistemele de
aprindere ale motoarelor, etc.) le are asupra
rezultatelor afi ate i filtreaz  semnalele nedorite.

Claritate la suprafa a  apei
(Surface Clarity)
(Doar in Modul Avansat)

Func ia de claritate la suprafa
reduce reflexiile nedorite de la
suprafa a apei prin sc derea
sensibilit ii receptorului la
suprafa 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 in raza transductorului.
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Set ri

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)

Permite 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.

Instalare (Installation)
Permite accesul la set rile meniului de compensare
pentru chil i calibrare temperatur  (Temp
Calibration).

Meniu Instalare

Compensare 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
de la transductor la suprafa a apei .

     Transductor
                                                     Chil

Compensare pentru chil  (-1 metru)
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Set ri

Înainte de setarea compens rii pentru chil  m sura i
distan a dintre transductor i cea mai joas  parte a
chilei. Dac , de exemplu, chila este cu 1 m sub Ap  mic
transductor atunci se va calcula cu 1 m mai pu in.

Pe ti

Alarme
Alarma porne te când ambarca iunea intr  în ape mai
mici decât pragul de adâncime selectat

Alarma porne te când un simbol de pe te (Fish ID)
apare pe ecranul sonarului

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 .

Alarme (Alarms)
Permite activarea alarmelor i selectarea limitelor
de alarm . Alarmele pentru devierea de la traseu
(Off course) i pentru ancor  (Anchor) sunt
disponibile doar in Mod Avansat.

Unit i (Units)

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

Mod de baz          Mod avansat

Simulator

Simuleaz  func ionarea pe ap  a sonarului.
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Specifica ii

rime cutie

Elite  5x,  Mark  5x  &  Mark  5x  Pro

General

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

Adâncime max.

Frecven
transductor

Sonar

Mark 5x: 800ft (244m)
Mark 5x Pro/Elite 5x: 1000ft (305m)

Mark 5x: 200kHz

Mark: (5” diagonal) High-contrast film
Supertwist LCD; 16-level grayscale definition;

Display 480x480 monocromat
Elite: (5” diagonal) Enhanced Solar MAX™
480x480 color

Mark 5x Pro/Elite 5x: 83/200kHz
Vitez  maxim 70mph (110 Km/h)

Transductor Glisor cu senzor de temperatur  incorporat

Cablu
Mark: LED alb 20 feet (6 m)

Lumin  fundal Elite: lamp  fluorescent  cu lumin  alb  (10
lnivele)

Putere

Putere transmisie

Putere

Mark 5x: 1600W PTP 200W RMS Mark
5x Pro: 2400W PTP; 300 RMS Elite
5x: 4000 PTP; 500W RMS

12V

Tesiune 10 pân  la 17V

Consum curent 25A

Tip siguran 3 amp automotive (neinclus )
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Specifica ii

rime cutie

Elite 4x

General

5.6” H (144mm) x 3.7” W (94.3mm); 6.4” H (164mm)
cu  suport.

Sonar

Adâncime max. 1000ft (305m)

Frecven 83/200kHz
transductor

Display (3.5” diagonal) 320x240 (256 color) TFT LCD Vitez  maxim 70mph(110 Km/h)

Lumin  fundal Lumin LED alb  (10 nivele) Transductor Glisor cu senzor de temperatur  incorporat

Putere transmisie

Putere

Putere                      Cablu
transductor 20 feet (6m)

2100W PTP; 262W RMS

12V

Tensiune 10 pân  la 17V

Consum curent 13.5V(200mA)

Tip siguran 3 amp automotive (neinclus)
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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

*988-10157-001* Navico Holding AS
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