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Norėdami įjungti įrenginį, laikykite paspaudę įjungimo mygtuką kol pamatysite Dragon�y logotipą:

Sonaras veikia kartu su MicroSD kortele, kuri kišasi į jai 
skirtą lizdą, įrenginio galinėje pusėje.

MicroSD naudojimas:

• Didžiausia kortelės atminties talpa 32 GB.

• MicroSD turi turėti FAT ar FAT32 failų formatą.

MicroSD jūrlapiai ir atminties skaitytuvas

Galite įsigyti papildomus elektroninius jūrlapius, 
MicroSD kortelėje.

Jūrlapiams

Atminties kortelės

Galite naudoti MicroSD korteles, talpinti ir perkelti 
duomenis (kelio žymas, kelius, ekrano nuotraukas ir 
pan.), taip pat programinės įrangos atnaujinimams.

Pastaba:



Paleidimo vadovas „Startup Wizard” įsijungs 
automatiškai, kai pirmą kartą įjungsite 
prietaisą. Sekite nurodymus „Wizard”, kad 
nustatytumėte norimą kalbą, matavimo 
vienetus ir prieigą prie „Getting Started” 
instrukcijos.

• Ekrano ryškumo reguliavimą.
• Energijos taupymo rėžimą.
• Sonaro įjungimas / išjungimas.
• MicroSD kortelės išėmimą.
• Ekrano išsaugojimo funkciją.

Jūrlapių programa — pateikia 2D jūrlapių gra�nį 
vaizdą. Kelių žymos padės jums naviguoti laivą į 
pasirinktas vietoves, nustatyti esamas ar buvusias 
koordinates. Elektroniniai jūrlapiai jums suteikia 
ypač detalią informaciją.

Sonaro programa — displėjus naudoja „CHIRP” 
sistemą, ji padeda puikiai atpažinti žuvis po jūsų laivu. 
Taip pat, galite matyti vandens gylį, temperatūrą ir 
pažymėtas vietoves tokias kaip, nuolaužų ar skirtas 
specialiai žvejybai.

„DownVision” programa — suteikia aukštą 
rezoliuciją - raišką.  „CHIRP”  apdoroja aukštesnį 
veikimo dažnį, taip leisdamas matyti struktūrą ir 
žuvis kaip nuotraukoje. Taip pat galite matyti 
vandens gylį, vandens temperatūrą ir pažymėtus 
taškus, tokius kaip nuolaužos ar specialūs žvejybos 
taškai.

„Tools and settings” — įrankiai ir nustatymai 
suteikia prieigą prie signalų, sistemos nustatymų, 
Wi-Fi nustatymų, atsarginių kopijų ir įrenginio 
perkrovimo galimybių.

Užbaikite paleidimo vadovą “Startup Wizard”

Tools & Settings > System Settings > Mainte-
nance > About This Unit.

Parsisiųskite programinės įrangos atnaujinimus 
ir išsaugokite juos MicroSD kortelėje:

Norėdami patikrinti programinės įrangos versiją:

http://www.raymarine.com/software

1. Paspauskite „atgal” mygtuką, kad atidary-
tumėte vaizdo perjungimą „View Switcher”.
2. Naudokite kairį ir dešinį mygtukus, norėdami 
pasirinkti ar peržiūrėti programas.
3. Paspauskite „OK” norėdami atidaryti ir 
peržiūrėti programą.

Susipažinkite su pateikiama vaizdine medžiaga 
ir valdymu,  sekdami pradžios „Getting Started” 
instrukciją.

Programos ir jų taikymas

Pradinės sąrankos

1 Perskaitykite „Tutorial” instrukciją2 Naudokite „Shortcuts” puslapį, kad 
pasiektumėte bendras nuorodas3 Atnaujinkite programinę įrangą4

Ekrane, paspauskite „įjungimo” mygtuką, kuris 
nukreips jus į galimas nuorodas:
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Pasirinkite jūrlapį iš pasirinkimų sąrašo:

Navigacija4

• „Goto Cursor”
Žymekliu pažymėkite norimą vietą, 
paspauskite „OK“ mygtuką, atidarykite meniu 
pasirinkimus ir pasirinkite  „Goto Cursor”.

• „Goto Waypoint”
Žymekliu pažymėkite norimą vietą, 
paspauskite „OK“ mygtuką, atidarykite meniu 
pasirinkimus ir pasirinkite  „Goto Waypoint”.

• „Ranging” („Chart Scale”)
Naudokite „+’” ir  „-’“ mygtukus, norėdami 
pakeisti mastelį.
 
• „Panning”
Naudokite kryptis: „aukštyn”, „žemyn”, „kairėn”, 
„dešinėn”, norėdami judėti jūrlapyje.

Naudokite mygtuką “atgal” norėdami patalpin-
ti savo laivo poziciją ekrane.

Kai atidarote sonarą ar DownVisionTM programas, 
daviklis perduoda vaizdą iš dešinės ekrano pusės ir 
nuolat juda į kairę (nepriklausomai nuo laivo 
greičio).
Vaizdo judėjimas gali būti sustabdytas bet, kuriuo 
metu, paspaudus į  „viršų”, į
„apačią”, „kairėn” arba „dešinėn” mygtukus.
Norėdami sulėtinti vaizdo judėjimą, naudokite 
judėjimo greičio „Scroll Speed” pasirinkimą:
Menu > Display Options > Scroll Speed:

•  „Waypoints”
Kelių žymos naviguoja maršrutą iš vienos 
vietos į kitą. Norėdami pažymėti kelio tašką, 
atidarykite meniu, spauskite  „OK”. Pasirinkite 
pageidaujamą vietą ir pasirinkite  „Place 
Waypoint”.
•  „Tracks”
Suteikia galimybę įrašyti aplankytas vietas. 
Pradėti įrašymą  „Tracks” meniu: Menu > Tracks 
> Start Track.

Menu > Chart Settings > Chart Selection

„Zoom” priartinimo režimas, leidžia pritraukti  
norimą vaizdą. „Zoom“ režime, ekranas dalinamas į 
dvi dalis su matomu vaizdu dešinėje ir priartintu 
vaizdu kairėje. 

Naudokite „aukštyn”, „žemyn” mygtukus, norėdami 
judėti pasirinktoje žymoje.
Norėdami pritraukti ir atitraukti vaizdą, naudokite 
„+’” ir  „-” mygtukus.

Sonaras ir DownVisionTM programos apima 
pagrindinį ir kontekstinį meniu įrankį.

Perduodančiame vaizdą ekrane, paspauskite „OK” 
mygtuką, norėdami įjungti pagrindinį meniu.

Dažniausiai, „Range” būna nustatytas automatiškai, 
kuris automatiškai reguliuoja visą vandens 
diapozoną, įskaitant dugną ekrane.

Diapozoną „Range” galite nustatyti taip, kad 
galėtumėte matyti detalizuotą gylių informaciją:
Menu > Range > Range: Man

Jūrlapio taikymas

Žuvų paieškos taikymas
„Range”2 „Zoom”3„Menus” 4„Scrolling”

Naudokite į „viršų”, „žemyn” , „kairėn” 
, „dešinėn” mygtukus, norėdami 
perkelti žymeklį, paspauskite „OK” ir 
atidarykite kontekstinį meniu įrankį.

Daugiau informacijos apie 
jūrlapius:
 www.raymarine.com/charts

Pasirinkite jūrlapio tipą Maršruto planavimo pradžioje Kelių žymos ir įrašymas



Ekrano paaiškinimai

Mailiaus būrys.

Triukšmas paviršiuje, nepageidaujami 
vandens dugno purslai.

Medžiai.

Laivo nuolaužos su žuvimis virš jo.

Masalas žuvims ir sraigto purslai. Pasirodančios žuvys, sulėtėjus greičiui.

Žuvų taikiniai. „Thermocline “- atskiria seklumas, 
paviršinio šiltesnio vandens temper-
atūrą nuo giliau esančio šaltesniojo. 
Pamatykite žuvis virš „thermocline”.

Daugiau informacijos:
SVARBU

http://www.raymarine.com/manu-


