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Раздел 1: Настройки 

1.1 Първи стъпки 

Бутони на дисплея 

Бутоните на дисплей Element TM са изброени и обяснени, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Точки 

• Натиснете, за  да поставите  точка за местоположението на Вашата лодка (освен 

ако не е активен курсорът в приложението “Карта”  или “Ехолот”). 

• Натиснете, за да поставите точка за местоположението на курсора в 

приложенията “Карта”  и “Ехолот” (когато активен курсорът). 

2. Начало 

• Натиснете, за да отидете на началния екран. 

3. Меню 

• Натиснете, за да отворите менютата на началния екран и тези на приложенията. 

• Натиснете и задръжте за приблизително 2 секунди, за да превключите активния 

прозорец в режим на разделен екран. 

• Натиснете, за да затворите менютата на началния екран и тези на приложенията. 

4. Бутон стрелки (8 посоки за направление) 

• Използвайте за да навигирате началния екран и менютата. 
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• Натиснете която и да е стрелка, за да активирате курсора в приложенията “Карта”  

и “Ехолот” . 

• Използвайте, за да определите позицията на курсора в приложенията “Карта”  и 

“Ехолот”.  

5. Назад 

• Използвайте, за да се върнете на предишно меню или прозорец. 

6. ОК  

• Потвърждава избрани опции, отваря контекстни менюта 

• Натиснете, за да потвърдите селектирана опция 

• Натиснете, за да отворите менюта в приложенията “Карта”  и “Ехолот” 

7. Минус (отдалечаване на мащаба) 

• Натиснете, за да промените мащаба на “Карта” 

• Натиснете, за да промените мащаба на „Ехолот“ 

• Натиснете, за да се върнете към режим “превъртане” от максималното ниво 

отдалечаване в приложението “Ехолот”. 

8. Плюс (приближаване на мащаба) 

• Натиснете, за да промените мащаба на “Карта” 

• Натиснете веднъж, за да активирате режим “зуум” в приложението “Ехолот”; 

следващите натискания ще приближават дадената картина  

9. Бързи бутони 

• Натиснете, за да отворите избрана любима страница 

• Натиснете и задръжте, за да присвоите към бутона за бързо стартиране на 

приложението страница, подчертана в момента на началния екран. 

10. Старт 

• Включване — натиснете и задръжте, докато дисплеят изпиука (за приблизително 2 

секунди). 

Първоначални настройки 

Първоначалните настройки се появяват на екрана при първото стартиране на дисплея 

или след връщането му към фабрични настройки. 

Първоначалните настройки ви помагат да конфигурирате следните 

настройки: 

• Език на потребителския интерфейс 

• Активност на плавателния съд 

• Данни за лодката, включващи: 

- Размери на лодката за безопасност 

- Брой двигатели 

- Брой резервоари  
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- Брой акумулатори 

- Избор на сонда 

- Избор на радар 

Следвайте инструкциите на екрана, за да установите съответните настройки. 

Важно: 

• Уверете се, че избирате правилния вид сонда; грешният избор ще изисква връщане към 
фабрични настройки за пренастройка. 

• Уверете се, че опцията за инсталиран радар е активирана, ако възнамерявате да свържете радар 
“Quantum Radar” към дисплея. 

 

Уведомление при първо включване  

След като сте завършили настройките в Първоначалните настройки, на 

екрана ще се появи уведомление за “Ограничения за ползване”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вие трябва да прочетете условията и да се съгласите с тях, за да използвате 

дисплея. Натискайки ОК, Вие потвърждавате условията за ползване.   

 

Настройки за избиране на сондата 

За системи със свързана сонда, е важно правилното определяне на приемопредавател като 

част от първоначалните настройки на Вашата система. 
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Настройките на сондата се правят в приложението „ЕХОЛОТ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изберете СОНДА от менюто Настройки в приложението “Ехолот”: 

Меню>Настойки>Сонда 

2. Ако вашата инсталация е изисквала да инсталирате сондата обратно на посоката на 

движение (напр.: това може да се случи при свързване на сондата към тролинг двигател), 

след това изберете Отзад от HV сондата опция за подравняване. Това гарантира, че 

каналите към левия и десния борд изглеждат правилно ориентирани на екрана, в 

противен случай запазете настройката по подразбиране: Напред. 

3. Изберете откъде искате да се взимат измерванията на дълбочината: 

• Под сондата (по подразбиране) - не се изисква предварителна настройка. 
• Под кила - въведете разстоянието между лицевата страна на сондата и дъното на 

кила 
• Под ватерлинията - въведете разстоянието между дъното на кила и ватерлинията. 

 

4. Настройки за температура, както следва: 

• Активиране и деактивиране на температурните показатели при нужда. 

• При активен режим – проверете дали температурните показатели съответстват на 

реалната температура на водата.  

• При нужда за поправка на данните изберете Калибриране на температурата и 

въведете разликата между измерванията. 

5. Определяне на двигателите 

Данни за двигателите могат да се появят на Вашия дисплей, ако Вашите двигатели 

предават съответните данни по същата мрежа, с която работи Вашия дисплей. 

Ако вашата система е определила неправилно вашите двигатели, тогава можете 



Страница 7 от 36 
 

Да коригирате това с помощта на съветника за идентификация на двигателя (Engine 

identification wizard). 

Съветникът за идентификация на двигателя може да бъде достъпен от данните за лодката 

Меню: Начален екран> Настройки> Детайли на лодката> Идентифициране на 

двигатели. 

1. Уверете се, че сте избрали правилният брой двигатели 

2. Изберете Идентифициране на двигатели. 

3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите идентификацията на двигателя 

 

Настройки за нулиране или връщане на фабрични настройки  

Връщането на фабричните настройки ще изтрие ВСИЧКИ потребителски данни и ще 

нулира настройките на дисплея до фабричните им стойности (по подразбиране).  

Нулирането на настройките ще възстанови настройките на дисплея до фабричните 

настройки, но ще запази потребителските данни. 

1. Изберете Нулиране на настройките от менюто на дисплея: Начален екран> 

Настройки> Този дисплей> Нулиране на настройките, за да извършите нулиране на 

настройките, като запазите потребителските данни. 

2. Изберете Фабрично нулиране от менюто дисплея: Начален екран> 

Настройки> Този дисплей> Фабрично нулиране, за да извършите фабрично нулиране. 

1.2 Бързо меню (Shortcuts) 

Бързото менюто се появява на екрана при кратко натискане на бутона Захранване/Power 
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Налични са следните функции: 

• Яркост на дисплея 

• Екранна снимка 

• Безопасно изваждане на SD картата 

• Цветови теми: 

• Вкл./Изкл. излъчването на радара 

• Вкл./Изкл. излъчването на сонара 

• Изключване на дисплея 

Важно: 

• Ако не се натиснат никакви бутони, бързото меню ще се затвори автоматично след около 5 
секунди. 

• Уверете се, че опцията за инсталиран радар е активирана, ако възнамерявате да свържете радар 
“Quantum Radar” към дисплея 

 

1.3 Превключване на активното приложение 

На една страница, в която има повече от 1 приложение, можете да изберете кое 

приложение да управлявате в момента. 

Натиснете и задръжте бутона Меню, за да преместите фокуса към следващото 

приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В допълнение към натискането и задържането на бутона Меню можете също да 
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превключете фокуса на приложението от менюто на приложението. С показана страница 

с множество приложения: 

1. Натиснете бутона Меню. 

2. Маркирайте опцията Превключване към. 

3. На страниците с повече от 2 приложения използвайте бутоните Надясно и Наляво 

за да маркирате приложението, което искате да активирате. 

4. Натиснете бутона OK. 

5. Натиснете бутона Назад, за да затворите менюто. 

1.4 Съвместими карти памет 

MicroSD картите се използват за архивиране на данни (напр. точки, маршрути и пътища). 

След като данните се архивират в картата памет, старите данни могат да бъдат изтрити 

от системата. Архивираните данни могат да бъдат изтеглени по всяко време. 

Препоръчително е редовно да архивирате вашите данни. 

Съвместими карти 

Разгледайте таблицата за съвместимост на картите по-долу  

Модел Размер Формат карта Формат МФД  

MicroSDSC (Micro Secure 
Digital Standard Capacity) 

Над 4GB 
FAT12, FAT16 или 

FAT16B 
NTFS, FAT32 

MicroSDHC (Micro Secure 
Digital High Capacity) 

4GB до 32GB FAT32 NTFS, FAT32 

MicroSDXC (Micro Secure 
Digital eXtended Capacity) 

32GB до 2TB exFAT NTFS, FAT32 

 

• За най-добра производителност се препоръчва използването на  Class 10 или UHS 

(Ultra High Speed) или по-добра. 

• При архивирането използвайте качествени карти доказали са се на пазара 

Премахване на картата от нейния адаптер 

MicroSD картата памет или навигационната карта обикновено се предлагат със SD 

адаптер. Необходимо е да извадите картата от адаптера преди да я сложите във вашият 

дисплей.  
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Поставяне на Micro SD карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отворете капачето на карточетеца в долния десен ъгъл, за да поставите картата. 

2. Поставете картата в слота, като контактите са с лице надолу 

3. Затворете вратичката  

Премахване на Micro SD карта 

1. Натиснете еднократно Power бутонa, за да се покаже бързото меню. 

2. Изберете Изваждане на SD Карта. 

3. Отворете капачето на карточетеца 

4. Премахнете картата от слота 

5. Затворете капачето 

6. Натиснете OK, за да потвърдите изваждането на картата. 

Важно: 

Моля, проверете дали сте затворили правилно капачето на карточетеца . 
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Раздел 2: Начален екран 

2.1 Преглед на началния екран 

Всички настройки и приложения могат да бъдат достъпни от началния екран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Позиция детайли — Показва GPS координатите на вашата позиция. Кликнете, за да 

видите точността на корекцията и за достъп до настройки на позицията. 

2. Захранващо напрежение — Показва захранващото напрежение. Вие можете да 

включите аларма, като зададете праг в който тя да се включва, тогава тази индикация се 

оцветява в червено при ниско напрежение: 

Начален екран > Настройки > Аларми > Праг на ниско напрежение 

3. Статус - Показва време, таймер за обратно броене и сонарен пинг. Изберете, за да 

зададете таймер за обратно отброяване, часова зона и да зададете лятно часово време. 

4. Икони на приложенията — Началният екран се състои от 3 страници, като всяка 

страница може да съдържа до 6 икони. За да видите различен начален екран, натискате 

бутоните наляво или надясно. 

5. Точки —  Изберете тази икона, за да отварите списъка с точки 

6. Маршрути и пътища — Изберете тази икона, за да отварите маршрути и пътища. 
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7. Настройки — Изберете, за да отворите страницата с настройки на дисплея. 

Важно: 

Комбинация от Активност и Избор на сонда по време на съветника за стартиране определя 
кои икони да се показват по подразбиране на началния екран 

 

Налични приложения 

Приложенията се използват в страниците на приложенията. Всяка страница на 

приложението е представена в начален екран чрез икона на страница на приложението. 

Всяка страница на приложението може да включва до 4 приложения. Наличните отделни 

приложения са: 

 Карти - Приложението Карти показва електронно 
картографска информация от вашите карти и 
когато се използва заедно с GNSS (GPS) приемник, 
начертава позицията на вашия кораб. Приложението Карти 
може да се използва за: маркиране на конкретни 
местоположения с използване на Точки; изграждане и 
навигация по Маршрути или да си водите запис къде 
сте били като си запишете Пътища. 

  
Сонар — Приложението Сонар използва свързан 
датчик, който ще ви помогне да намерите риба, като създава 
подводен изглед на дънната структура и цели. 
 

Бележка: Наличните канали в приложението Сонар зависят от вида 

на дисплея и сондата 

 
 

  
Табло за управление - Приложението за табло предоставя 
данни показания от свързани сензори и оборудване. 
 

Бележка: Табло за управление е налично само при разделен екран 
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 Радар - Приложението Радар е графично представяне на 
обкръжението на вашия кораб, като използва сигнала от 
радара свързан към вашия дисплей. Приложението Радар ви 
позволява да проследявате целите и измерите разстоянията. 
 
 

Бележка: Приложението Радар е включено в иконите на началния 
екран, когато е активиран в съветника за първоначално стартиране, в 
противен случай и трябва да се добави ръчно. 

 

 

Присвояване на страници на бутоните за бързо стартиране 

Приложенията, присвоени на бутоните за бързо стартиране, се идентифицират с 

помощта на съответния номер на бутона за бързо стартиране в горния десен ъгъл на 

иконата на приложението. 

 

 

 

 

 

 

 

Вие можете да промените коя страница на приложението да е присвоена на бързите 

бутони: 

1. С помощта на Бутон със стрелки маркирайте иконата на страницата на 

приложението, която искате да присвоите към бутона за бързо стартиране 

2. Натиснете и задръжте съответния бутон за бързо стартиране, докато се покаже 

съобщението „Конфигуриран бутон за бързо стартиране“. 

Иконата на страницата на приложението се актуализира, и в горния десен ъгъл се 

появява номер с бутона. 

3. Повторете стъпки 1 и 2 за останалите бутони за бързо стартиране, ако искате да 

смените и тях. 

 

2.2 Персонализиране на страниците на приложението 

Можете да регулирате началната страница на приложението, както следва.  

1. Маркирайте иконката на страницата на приложението, която искате да промените.  
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2. Натиснете и задръжте бутона OK. 

Ще се появи изскачащо меню. 

3. Изберете съответната опция: 

• Персонализиране — за да промените страницата на приложението в една от дадените 

конфигурации.  

• Изтрий — за да изтриете дадената икона от началния екран. 

• Преименуване — за да промените името на дадената икона, използвайки клавиатурата 

на екрана. 

• Присвояване на бърз бутон 1/2/3 — за да установите дадената страница като бърз 

бутон. 

2.3 Меню настройки 

Настройките на дисплея са достъпни от иконата Настройки при началния екран. 

Следните настройки и данни са достъпни за вашия дисплей: 

Раздел Настройки 

Начало • Информация за хардуера и софтуера на вашия дисплей. 
• Актуализирайте софтуера на дисплея. 
• Променете езика на потребителския интерфейс. 
• Активиране / деактивиране на режим продажба / демо (Симулация). 
• Изберете демонстрационен режим. 
• Активиране / деактивиране на демонстрационното видео. 
• Вижте условията за опровержение при използване. 

Данни за 
плавателния съд 

• Посочете минималната безопасна дълбочина, височина и ширина. 
• Посочете двигателите. 
• Определете резервоарите. 
• Определете батериите. 

Мерни единици • Посочете предпочитаемите мерни единици. 
• Определете настройките дата и час. 
• Посочете режима на ориентировъчните данни. 
• Определете системните данни. 
• Определете отклонението. 

Този дисплей • Смяна между Светъл и Тъмен цветен тапет на потребителския 
интерфейс. 
• Калибрирайте сензор EV-1. 
• Изберете източниците на данни. 
• Диагностика: вижте информацията за продукта, 
Вижте продуктовата информация за свързващи продукти, запазете / 
изтрийте системната информация за влизане. 
• Свържете радарния скенер Quantum™. 
• Извършете системно или фабрично нулиране. 

Аларми • Настройки за аларма. 

Качване/сваляне • Качете и свалете потребителски данни (точки, маршрути и пътеки) 
от карта MicroSD. 
• Извадете картата SD. 
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2.4 Аларми 

Алармите се използват, за да ви оповестят за опасност или за ситуация, изискваща 

вашето внимание. Алармите се задействат в зависимост от поставените граници. 

Следните аларми могат да се поставят на вашия дисплей: 

• Опасни AIS цели 
• Плитчина 
• Точка на пристигане 
• Ниско напрежение 
• Извън траектория 
• Дрейф на котва 
• Температура на водата 
• Намиране на риба 
• Аларми на двигателя 
• Изгубен сателитен сигнал 

Алармите са кодирани по цвят в зависимост от важността: 

 

Пример аларма за опасност 

 

Червено — използва се, за да се извести опасно условие, което изисква моментална 

реакция поради потенциална или сигурна опасност за живота или за целостта на 

плавателния съд. Тези аларми се придружават със звук. Съобщението за опасност и 

съответния звук ще са налични, докато не се потвърдят или докато задействащите ги 

условия не изчезнат. 

 

Пример аларма за внимание 

 

Оранжево — използва се, за да се извести условие за внимание. Тези аларми показват, 

че има промяна в ситуацията, за която трябва да знаете. Алармите за внимание също 

имат звук. Даденото съобщение и съответния звук ще са налични, докато не се потвърдят 

или докато задействащите ги условия не изчезнат. 
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Пример за информативно съобщение 

 

Синьо — използва се, за да се извести информация, която  трябва да се види от 

потребителя. Тези съобщения могат сами да изчезнат след 3 секунди, освен ако не 

изискват ответна реакция от потребителя. Информативните съобщения не са придружени 

от звук. 

2.5 Настройки за позиция 

Данните и настройките за вътрешния GNSS (GPS) приемник на вашия дисплей са 

достъпни от началната страница . 

От раздела Настройки вие можете да: 

• активирате и деактивирате диференциално позициониране (SBAS). 

• зададете филтър COG/SOG в зависимост от количеството осцилации на плавателния 

съд. 

• включите и изключите вътрешния GNSS (GPS) приемник на вашия дисплей. 

(изключвайте само ако не искате да използвате данни за позициониране на вашия 

дисплей). 

• рестартирате вътрешния GNSS (GPS) приемник. 
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2.6 Таймер 

 

Таймерът е в началната страница при информацията статус. Той може да се използва и 

като хронометър. Когато се използва, информацията се показва под текущото време. 

Раздел 3: Точки, маршрути и пътеки 

3.1 Точки 

Точките се използват, за да се означат специфични места или такива от ваш интерес. 

Точките могат да се използват в приложенията “Карта” и “Ехолот” . Вашият дисплей може 

да пази до 5,000 точки, които могат да бъдат подредени в до 200 групи точки. 

В приложението “Карта”  можете да навигирате до точка, чрез избиране на Отиди до от 

контекстното меню Точки. 

Може да се изтегляте точки или да се сваляте такива от дисплея.  

Поставяне на точка (бърз начин) 

За да поставите точка на дадено място чрез приложението “Карта” или “Ехолот”, 

следвайте следните стъпки: 

1. Използвайте Бутон стрелки, за да поставите курсора върху желаната локация, и 

натиснете бутона ОК. 

Приложението ще бъде в режим курсор и ще покаже съобщение за запазена точка. 

 

 

Бележка: 

Ако няма взаимодействие с дисплея до 5 секунди, съобщението ще се затвори 

автоматично, запазвайки точката с данните по подразбиране. 
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2. Ако е нужно, изберете икона или име за съответната точка. 

3. Натиснете бутона OK. 

Точката ще бъде запазена с избрания символ в групата точки, показана срещу Група:. 

 

Управление на точки 

Точките се сортират и се изобразяват в менюто групи точки. 

 

Меню групи точки 

 

Точките могат да се видят от менюто точки, достъпно от началния екран (Начален екран 

> Точки) и от приложението “Карта” (Приложение Карта > Меню > Точки). 

Всяка нова точка ще се записва в същата група, в която е създадена последната точка.  

Всички точки могат също да се видят чрез избиране на ВСИЧКИ ТОЧКИ, а точките 

създадени в същия ден могат да се видят, натискайки ДНЕШНИ ТОЧКИ. 

Вие можете да използвате опциите на менюто групи точки за: 

• Намиране на близостоящи точки. 

• Създаване на нова група точки. 
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• Създаване на нова точка.  

• Изтриване на точка или група точки. 

 

Бележка: Имената на групите точки могат да бъдат всякаква комбинация от букви, числа, 

специални  и други символи до 16 символа. Имената трябва да бъдат неповторяеми. 

 

 

3.2 Групиране на точки 

 

При избирането на ВСИЧКИ ТОЧКИ, ДНЕШНИ ТОЧКИ, НЕГРУПИРАНИ или група точки, 

създадена от потребителя, ще се изобрази списък с всички точки от тази група/категория. 

При изобразен списък с точки вие можете: 

• Да намерите точки, намиращи се на площта, изобразена от прозореца на картата. 

• Да редактирате няколко точки наведнъж (пр.: можете да промените използвания символ 

за няколко точки, да преместите няколко точки в друга група или да изтриете няколко 

точки наведнъж). 

• Да създадете нова точка в текущата група точки. 

• Да видите и да преустановите данните на дадена точка. 
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Данни на точка 

 

При избирането на точка от списъка ще се изобразят данните на дадената точка, 

подлежащи на редакция. Местоположението на точката се показва и в прозореца на живо  

от дясната страна на екрана. 

При показани данни на точка вие можете: 

• Да редактирате името на дадената точка. 

 

Бележка: Имената на точките могат да бъдат всякаква комбинация от букви, числа, 

специални  и други символи до 16 символа. Имената трябва да бъдат неповторяеми. 

 

• Да промените символа на точката. 

• Да означите или промените групата точки. 

• Да въведете нови координати на точката.  

• Да добавите или редактирате коментар към точката. 

 

Бележка: Коментарите към точките могат да бъдат всякаква комбинация от букви, числа, 

специални  и други символи до 32 символа.  
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• Да изтриете точка. 

• Да изпълните “Отиди до”. 

• Да видите точката в приложението “Карта”. 

 

Също така: 

• Натискането на бутона Точки ще сложи точка на мястото, където е курсорът. 

• Натискането на бутоните Плюс или Минус ще приближи или отдалечи съответно 

картината около курсора. 

• Натискането на бутона Назад ще центрира наново иконката на плавателния съд и ще 

върне движещия се режим.  

 

3.3 Избиране на карта 

Можете да използвате карти LightHouse™ и съвместими Navionics и C-MAP електронни 

карти. Електронните карти трябва да бъдат сложени в MicroSD четец за карти във вашия 

дисплей. 

 

От приложението “Карта”: 

1. Натиснете бутона Меню. 
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2. Изберете иконката Настройки. 

Натискането Нагоре на бутона Стрелки след като менюто се е отворило ще 

премести листа на менюто до долния край, маркирайки иконата настройки.  

3. Изберете типа карта, която искате да използвате, от раздела Картография. 

Менюто ще се затвори и приложението “Карта” ще изобрази избраната картография. 

 

3.4 Режими на картата  

Приложението “Карта” предоставя предварително зададени режими, които могат да се 

използват за бързо настройване приложението “Карта” за необходимото използване. 

За да промените типа на картата, изберете нужния режим от менюто на приложението. 

 

Вид на картата 

ОПРОСТЕНО 

Опростеният режим изпуска подробните детайли на картата, показвайки по-ясно, 

опростено изображение за обща ориентация. В този режим са достъпни само опциите от 

менюто, свързани с навигацията. Промените, извършени в настройките, не се запазват. 

ДЕТАЙЛ 

Подробният режим е този по подразбиране. Всичките данни на картата и опциите на 

менюто са достъпни. Промените, направени в настройките, се запазват.  

РИБОЛОВ 

Рибарският режим оптимизира приложението “Карта” за риболов. Ако картата ви 

поддържа режима, ще бъдат изобразени допълнителни изобатни линии. Всички опции на 

менюто са достъпни. Промените, направени в настройките, се запазват. 

ВИСОКА СКОРОСТ 

Режимът Висока скорост оптимизира приложението “Карта” за бърз ход. В този режим 

подробните детайли на картата са заличени и е налично пълно отместване на 

плавателния съд, което предоставя по-ясна картина напред, идеално при условия на 

бърза работа. Всички опции на менюто са достъпни. Приложението “Карта” може да се 

определи така, че автоматично да влиза в този режим, когато плавателния съд надвиши 

10 възела. Промените, направени в настройките, се запазват. 

ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ 

В режима Течения иконките за приливи, отливи и течения се заменят с графични 

изображения на условията за течения, приливи и отливи. Показани са настройки на 

анимация, които позволяват възпроизвеждането на предсказваните приливи, отливи и 

течения за период от 24 часа. Този режим също заличава подробните детайли на 
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картата, за да наблегне на графиките на приливи, отливи и течения, и задейства 

векторните графики за посока и дрейф около вашия плавателен съд. 

Раздел 4: Приложение “Сонар” 

4.1 Общ преглед на приложението “Сонар” 

Приложението “Сонар” показва изображение на сигнала, получен от сондата, свързана 

към вашия дисплей, и изгражда движеща се подводна картина на дънната структура и 

целите, които преминават под вашата сонда. Налични са сонарни канали, показващи 

различни сонарни технологии, които се предлагат в зависимост от вашия тип дисплей и 

свързаната към него сонда. 

Пример — дисплей Element HV  
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Пример — дисплей Element S  

 

При всяко различно приложение “Сонар” отворено от началния екран, вие можете да 

изберете кой сонарен канал искате да използвате. 

Избраният канал ще се запази след рестарт. 

 

4.2 Сонарни канали — дисплеи Element™ HV  

Следните сонарни канали са достъпни на дисплеите Element™ HV, в зависимост от 

свързаната сонда.  

 

RealVision™ 3D канал (350 kHz / 1.2 MHz) – достъпен при свързване със сонда 

HyperVision™. 

SideVision™ канал (350 kHz / 1.2 MHz) – достъпен при свързване със сонда 

HyperVision™. 

DownVision™ канал (350 kHz / 1.2 MHz) – достъпен при свързване със сонда 

HyperVision™ или DownVision™. 

Sonar channel (Conical high CHIRP (200 kHz)) – достъпен при свързване с всяка 

съвместима сонда. 
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4.3 Смяна на честотата на сонарния канал  

За вариантите Element™ HV дисплеи каналите  DownVision™, SideVision™ и 

RealVision™ 3D са достъпни на честота 350 kHz (Standard), и на честота 1.2 MHz (Hyper). 

При изобразен който и да е от каналите – DownVision™, SideVision™ или RealVision™ 3D: 

1. Натиснете бутона Меню. 

2. Изберете опцията Честота. 

3. Изберете или Standard (350 kHz), или HyperVision (1.2 MHz), както е нужно. 

Каналите HyperVision™ предоставят по-висока резолюция, отколкото 

стандартните канали, но с намален обхват. 

 

4.4 Сонарни канали — дисплеи Element™ S  

Следните сонарни канали са достъпни за видовете дисплеи Element™ S. 

Сонарен канал (Conical high CHIRP (200 kHz)) – достъпен при свързване с всяка 

съвместима сонда. 

 

4.5 Управление на приложението “Сонар”  

Приложението “Сонар” има 2 режима на управление – режим Приплъзване и режим 

Пауза/възпроизвеждане. Начина за управление зависи от режима, както и от типа 

използван сонарен канал. Следният начин на работа се отнася до DownVision™, 

SideVision™ и сонарните канали и НЕ се отнася до каналите RealVision™ 3D. 

 

Режим Приплъзване  

Режимът Приплъзване е по подразбиране, когато се отвори приложението “Сонар”. В 

този режим се показва изображение, което се приплъзва от дясно на ляво през екрана. 

Начин за управление: 

• Натискането на бутона Плюс ще превключи към режим приближаване/отдалечаване. 

• В режим приближаване/отдалечаване натискането на бутоните Плюс или Минус ще 

приближат и отдалечат картината съответно. 

• Натискането на бутона OK показва менюто за настройка на усилването в лявата част на 

екрана. 

• Натискането на бутона Точки ще постави точка на текущото местоположение на вашия 

плавателен съд. 

• Натискането на бутона Меню ще отвори менюто на приложението. 
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• Натискането на който и да е бутон Стрелки ще превключи към режим 

Пауза/възпроизвеждане. 

 

Режим Пауза/възпроизвеждане  

В режима Пауза/възпроизвеждане картината е на пауза и курсорът може да се мести по 

екрана. 

Начин за управление: 

• Натискането на бутона Плюс ще превключи към режим приближаване/отдалечаване и 

движещата се картина ще остане на пауза. 

• В режим приближаване/отдалечаване натискането на бутоните Плюс или Минус ще 

приближат и отдалечат картината съответно. 

• Натискането на бутона OK показва контекстното сонар меню. 

• Натискането на бутона Точки ще постави точка на позицията на курсора. 

• Натискането на който и да е бутон Стрелки ще премести курсора в съответното 

направление. 

• При курсор, разположен в най-лявата част на екрана, продължителното натискане на 

бутона Ляво ще покаже историята на движещата се картина, което ви позволява да 

видите структура и цели, които вече сте преминали. 

• Натискането на бутона Меню или Назад ще върне приложението “Сонар” в режим 

Приплъзване. 

 

4.6 Управление при приложението RealVision™ 3D  

Когато наблюдавате каналите RealVision™ 3D, управлението на картината става по 

различен начин в сравнение с другите сонарни канали. 
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Режим Приплъзване  

Режимът Приплъзване е по подразбиране, когато се отвори приложението “Сонар”. В 

този режим се показва изображение, което се приплъзва от дясно на ляво през екрана. 

Начин за управление: 

• Натискането на бутоните Плюс или Минус ще приближат и отдалечат картината 

съответно. 

• Натискането на който и да е бутон Стрелки ще завърти изображението в съответната 

посока.  

• Натискането на бутона Точки ще постави точка на текущото местоположение на вашия 

плавателен съд  

• Натискането на бутона Меню ще отвори менюто на приложението. 

• Натискането бутона OK ще спре картината и ще превключи към режим 

Пауза/възпроизвеждане. 

 

Режим Пауза/възпроизвеждане  

В режим Пауза/възпроизвеждане изображението е на пауза и курсорът може да се мести 

по екрана. 

Начин за управление: 
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• Натискането на бутоните Плюс или Минус ще приближат и отдалечат картината 

съответно. 

• Натискането на бутона OK показва контекстното сонар меню. 

• Натискането на бутона Точки ще постави точка на позицията на курсора. 

• Натискането на който и да е бутон Стрелки ще премести курсора в съответното 

направление. 

• При курсор, разположен в срещуположния ръб на екрана относно иконката на 

плавателния съд, продължителното движение на курсора в същата посока ще покаже 

историята на движещата се картина, което ви позволява да видите структура и цели, 

които вече сте преминали. 

• Натискането на бутона Меню ще върне приложението “Сонар” в режим Приплъзване и 

ще отвори менюто. 

• Натискането на бутона Назад ще върне приложението “Сонар” в режим Приплъзване. 

 

4.7 Поставяне на Точка в приложението “Сонар” 

Ако наблюдавате нещо в приложението “Сонар” във ваш интерес, можете да поставите 

точка на дадената позиция, за да можете да минете през това място пак. 

1. Използвайте бутоните Стрелки, за да маркирате дадена точка на екрана. Движението 

на картината ще е временно на пауза. 

2. Натиснете бутона Точки и, ако е необходимо, добавете съответните данни за точката. 

Приплъзването ще продължи автоматично след около 15 секунди, ако не се натискат 

бутоните. 

 

Раздел 5: Приложение “Табло”  

5.1 Преглед на приложението “Табло” 

Приложението “Табло” ви позволява да наблюдавате системните данни. Те могат да 

бъдат генерирани от вашия дисплей или от устройства, свързани към вашия дисплей 

през SeaTalkng ® / NMEA 2000. 

 

Бележка:  

За да бъдат данните достъпни за приложението “Табло”, е нужно те да бъдат предадени 

до вашия дисплей от съвместим хардуер, използвайки съвместими протоколи и 

съобщения. 
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Вие можете да определите кои страници данни искате да се изобразяват на 

приложението “Табло”, избраните страници данни ще се запазят след рестарт. 

Приложението “Табло” е предварително настроено на базата на селекциите на стартовия 

помощник, с брой страници данни, подлежащи на промяна. 

Смяна на страница данни 

Когато приложението “Табло” е активирано, вие можете да преминавате през различните 

достъпни страници данни. 

1. Използвайте бутоните Ляво и Дясно, за да преминавате през различните достъпни 

страници данни. 

 

Раздел 6: Приложение “Радар” 

6.1 Добавяне на иконката приложение “Радар” в началния екран 
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Ако даденото приложение не е на началния екран,  то може да се добави ръчно, 

следвайки следните стъпки. 

 

От началния екран: 

1. Използвайки бутона Стрелки, маркирайте празно място върху началния екран. 

2. Натиснете и задръжте бутона OK. 

3. Маркирайте иконата на приложението “Радар” и натиснете бутона OK. 

 

Свързване на радарния скенер Quantum™  

Вие можете да свържете радарен скенер Quantum™ към вашия дисплей, използвайки 

Wi-Fi връзка. 

Предпоставки: 

• Уверете се, че сте инсталирали и свързали вашия радарен скенер Quantum™  към 

източник на захранване, следвайки инструкциите, предоставени от доставчика на 

радарния скенер. 

• Уверете се че знаете паролата и SSID на вашия радарен скенер Quantum™. 

 

1. Изберете Свържи с Quantum от раздела Този дисплей: Начален екран 

> Настройки > Този дисплей> Quantum радар: > Свържи с Quantum. 

2. Въведете SSID и паролата на вашия радар Quantum™. 
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3. Изберете Свържи. 

4. Следвайте всяка инструкция на екрана, за да продължите със свързването с вашия 

радар Quantum™. 

Процесът на свързване може да отнеме няколко минути. 

За повече информация относно процеса свързване с радара Quantum™ (включително 

информация  за грешка), вижте документацията към вашия радар Quantum™. 

6.2 Отваряне на приложението “Радар” 

Приложението “Радар” се отваря при избиране на иконка на страница от началния екран, 

която включва даденото приложение. 

Предпоставки: 

1. Уверете се, че вашият радарен скенер е съвместим, проверете последните данни, 

достъпни от уебсайта на Raymarine. При съмнения, моля, обърнете се към оторизиран 

представител на Raymarine за съвет. 

2. Уверете се, че сте инсталирали вашия радарен скенер в съответствие с 

документацията, предоставена от доставчика на вашия радар. 

Приложението “Радар” ще се отвори в едно от следните състояния: 

Изключен/Несвързан 

 

Ако се изобрази съобщението ‘Изключен/Несвързан’, вашият дисплей не може да 

установи връзка с радарния скенер: 

Уверете се, че дисплеят и радарният скенер са свързани правилно и след това изберете  

Включи, за да включите радара. 

Ако излезе съобщение ‘Радарът не е намерен’, рестартирайте вашата система и 

повторете процеса на свързване. Ако радарният скенер все още не може да се намери, 

погледнете документацията по инсталация на вашия радар за информация и последващи 

грешки. 

Изключен 
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Ако се изобрази съобщението ‘Изключен’, означава, че вашият радарен скенер е 

изключен. Натиснете Включи, за да включите вашия радар 

Стендбай (Неизлъчващ) 

 

Ако се появи съобщение ‘Стендбай’, изберете Излъчване/Transmit, за да започне 

излъчването. 

Излъчване 
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Ако вашият радарен скенер е свързан, захранен и излъчващ, тогава радарното 

изображение ще се показва, отразявайки обратните ехо сигнали на екрана.  

Слагане на радара в режим стендбай 

При изображение от дадения радар на екрана: 

1. Изберете Излъчване от главното меню. 

Радарният скенер ще спре да излъчва и ще влезе в режим стендбай. 

 

Изключване на радарния скенер 

При радарния скенер в режим стендбай: 

1. Изберете иконката Изключи. 

2. Натиснете Да, за да потвърдите изключването. 

Радарният скенер ще продължи да консумира малко количество, докато е изключен. Това 

е с цел, да се осигури бързото му включване. 

 

6.3 Режими на радара 

Приложението “Радар”  предоставя предварително зададени режими,  които помагат да 

се намери бързо най-добрата картина в зависимост от текущата ситуация. Показват се 

само радарните режими, поддържани от вашия радарен скенер. 

За да смените радарния режим, изберете нужния такъв от менюто на приложението 

“Радар” .  

ПОРТ 

Режимът “пристанище” взима предвид земни струпвания, което често се наблюдава при 

пристанищата, и по този начин малките цели са също видими. Този режим е полезен при 

навигиране в пристанище.   

ПРИБРЕЖЕН 

Бреговият режим взима предвид малко по-големи нива на морски струпвания, които се 

наблюдават извън пристанищните места. Този режим е подходящ за открито море, но в 

близост до брегови площи. 

МОРЕ 

Офшорният режим взима предвид високи нива на морски струпвания, така че целите да 

са все още видими, подходящ при навигиране в открито море далеч от брега. 

МЕТЕО 

Времевият режим оптимизира изображението на дисплея, за да помогне за отчитането на 

валежи, подходящо при спомагане за определяне на времевите фронтове. 
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6.4 Изобразяване на Автоматичната Идентификационна Система (AIS)  

Със съвместим хардуер AIS, свързан към вашия дисплей, могат да се проследяват AIS 

цели. 

Плавателни съдове, оборудвани с AIS, които излъчват информация за тяхното 

местоположение, и които са в обхвата на вашия плавателен съд, могат да бъдат 

изобразени в приложението “Радар” с иконки AIS цел.  

 

Бележка: 

Максимум 100 AIS цели могат да бъдат проследявани едновременно. Ако има над 100 

AIS цели в обхвата на вашия съд, най-близките 100 ще бъдат изобразени. 

 

 

1. Иконка AIS цел  

2. AIS информационен прозорец — За всяка AIS цел може да има дадена информация. 

3. Иконка опасна AIS цел  

4. Зона за безопасност— Може да се изобрази окръжност, определяща безопасното 

разстояние до опасната AIS цел. 

5. AIS контекстно меню — появява се, когато се избере AIS цел. 

 

6.5 Обхват и направление 
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Приложението “Радар” помага да се определи обхвата (разстоянието) и направлението 

на дадена цел до вашия плавателен съд.  

. 

 

1. Означение север (винаги сочещо на север). 

2. SHM (маркер за корабното направление Ships Heading Marker). 

3. Окръжност индикатор на направлението (Бяло). 

4. Неподвижни кръгове с индикатори (Зелено). 

5. Позиция на плавателния съд. 

6. Текущото разделително разстояние на обхватната зона и неподвижните кръгове. 

(Обхват: определя разстоянието от вашия плавателен съд до окръжността индикатор на 

направление. Окръжности: определя разстоянието между всяка обхватна зона). 

Посочения обхват може да се промени по всяко време, използвайки бутоните Плюс и 

Минус. 

Неподвижните кръгове могат да бъдат изключени по всяко време от раздела: Меню > 

Настройки > Вид > Неподвижни кръгове: 

Вие също можете да изберете дали да се изобразява числено индикатора за обхват при 

всяка зона, използвайки опцията Етикети неподвижни кръгове. 

6.6 Аларма Охраняема зона 

Охраняемата зона ви известява, ако са установени радарни сигнали (обекти)  в 

означената охраняема зона. 
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Охраняемата зона може да се определи от менюто на Охраняема зона: 

Охраняемата зона може да се определи от менюто Аларма Охраняема зона: Меню > 

Аларма за наблюд. зона. 

 

Охраняемата зона може да се установи като сектор или като окръжност около вашия 

плавателен съд. 

При необходимост сензитивността на охраняемата зона може да се промени, 

използвайки полето Сензитивност. Сензитивността определя големината на обектите, 

които ще активират алармата. Настройката за по-голяма сензитивният ще установи по-

малки обекти, отколкото настройката за по-слаба сензитивност. 

 


