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Ievads

Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Skat. Svarīgu drošības un produktu informāciju, kas atrodama produkta iepa-
kojumā, lai saņemtu papildus informāciju par produktu. 

Šajā rokasgrāmatā atradīsiet informāciju par echo™ 100 un echo 150 
eholotiem.

Rokasgrāmatas vadlīnijas 
Šajā rokasgrāmatā termins “select” (izvēlēties) tiek izmantots, lai aprakstītu šādas darbības:

• parametru izgaismošanai izvēlnē un ENTER nospiešanai.
• kādas pogas, piemēram, ENTER vai MENU nospiešanai.
Ja saņemat norādījumu izvēlēties izvēlnes parametrus, tekstā var parādīties
 nelielas bultiņas (>). Bultiņas norāda uz to, ka jāizgaismo parametru kopums 
uz ekrāna, izmantojot      un     pogas (2.lpp.); nospiediet  ENTER pogu pēc 
katra parametra. Piemēram, ja Jūs redzat ziņojumu “select MENU > Pause,” 
nospiediet MENU, tad spiediet       vai     , līdz tiek izgaismots parametrs Pause,
 tad nospiediet ENTER.
Ierīces reģistrēšana
Ļaujiet mums nodrošināt Jums pēc iespējas labāku atbalstu: aizpildiet tiešsaistes reģistrācijas formu jau šodien! 

• Apmeklējiet http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju. 

Garmin produktu atbalsta saņemšana
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Garmin produktiem, sazinieties ar  Garmin 

produktu atbalstu. 

• ASV: apmeklējiet www.garmin.com/support vai sazinieties ar Garmin USA: 
tel. (913) 397.8200 vai (800) 800.1020.

• Lielbritānijā: sazinieties ar  Garmin (Europe) Ltd.: tel. 0808 2380000.
• Eiropā: apmeklējiet www.garmin.com/support un uzklikšķiniet uz  Contact Support, 

lai saņemtu informāciju par atbalstu savā valstī. 
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Sākot darbu

Sākot darbu

Pogas

MENU ParǕda opciju sarakstu vai atgrieģas pie iepriekġǛjǕ ekrǕna.
ENTER IzvǛlas izvǛlnes parametru. 

  PǕrvietojas pa opcijǕm vai maina iestatǭjumus.

IeslǛdz vai izslǛdz ierǭci un regulǛ fona apgaismojumu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
 Turiet nospiestu      pogu.

Sākotnējo ierīces iestatījumu konfigurēšana
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, Jums jāveic sākotnējo iestatījumu 
konfigurēšana. Tāpat konfigurējiet šos iestatījumus, kad vēlaties restaurēt 
oriģinālos rūpnīcas iestatījumus. Katru no šiem iestatījumiem var vēlāk atjaunināt.

1. Izvēlieties valodu.
2.  Izvēlieties dziļuma mērīšanas mērvienības.
3. Izvēlieties temperatūras mērīšanas mērvienības.
4. Izvēlieties Done.

Kontrasta regulēšana
1. No sonāra ekrāna izvēlieties MENU > Setup > System > Contrast.
2. Izvēlieties  vai   .
3. Izvēlieties ENTER.

Fona apgaismojuma regulēšana
1. Nospiediet un ātri atlaidiet   pogu.
2. Atkārtojiet šo soli, lai pārvietotos pa spilgtuma iestatījumiem. 
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Getting Started

Skaņas signāla uzstādīšana
Ierīcei ir iespējams uzstādīt skaņu signālus. 

1. No sonāra ekrāna izvēlieties MENU > Setup > Alarms > Beeper.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

•  Lai ierīce atskaņotu signālu ikreiz, kad izvēlaties kādu parametru un kad tiek uzstādīts modinātājs/,  
brīdinājuma sināls, izvēlieties On.

• Lai ierīce atskaņotu signālu tikai tad, kad tiek uzstādīts modinātājs/brīdinājuma signāls, izvēlieties 
Alarms Only.

Automātiska ierīces ieslēgšana
Ir iespējams uzstādīt, lai ierīce ieslēdzas, kad tai pienāk jauda. Pretējā gadījumā nospiediet   ,

lai ieslēgtu ierīci.

 Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > System > Auto Power 
> On.

Izvēlnes taimauts
Ja parādās izvēlne un 20 skunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne pazūd un  
parādās iepriekšējais ekrāns.

Ātrās pielāgošanas funkcijas izmantošana
Pēc iestatījumu pielāgošanas un atgriešanās pie sonāra ekrāna Jūs varat  
ātri atgriezties pie iestatījumu opcijām. 

 Pēc atgriešanās pie sonāra ekrāna izvēlieties    vai    .
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 echo 100 un echo 150 izmantošana

 echo 100 un echo 150 izmantošana 

Sonāra ekrāns
Sonāra ekrāns rāda pilna skatījuma sonāra saņemto datu devēja informācijas
 diagrammu. Dziļuma rādītājs  ➊ , kas redzams ekrāna labajā pusē, rāda 
ekrāna dziļumu, ekrānam kustoties no labās uz kreiso pusi, norādot uz 
uztvertajiem mērķiem  ➋ . Tilpnes dibena dziļums  ➌, , ūdens temperat. (4)
(ja ir pievienots temperatūras mērierīce) un datu devēja frekvence           ➎  
ir redzami ekrāna kreisajā pusē. 

!: echo 100 darbojas tikai pie 200 kHz, tādēļ frekvence netiek  
attēlota uz ekrāna.

➋

➊➎

➌

➍

Dziļuma skalas pielāgošana
Ir iespējams savām vajadzībām pielāgot labajā ekrāna pusē redzamo dziļuma 
skalu. Šis iestatījums nosaka, cik dziļi sonārs meklēs  
datus.

1. Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Range.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Lai ierīce regulētu skalu automātiski, atkarībā no 
dziļuma, izvēlieties Auto.

• Lai palielinātu vai samazinātu dziļuma skalu manuāli, izvēlieties 
Manual, izvēlieties    vai    , tad nospiediet ENTER.

Manuāla tālummaiņas koriģēšana uz sonāra ekrāna
Tālummaiņu uz sonāra ekrāna ir iespējams koriģēt manuāli, izvēloties skatījuma  
daļu un izvēloties fiksētu sākuma dziļumu. Piemēram, ja Jūs izvēlaties 15 pēdu lielu 
gabalu un sākuma dziļumu 5 pēdas, ierīce rādīs laukumu no 5 pēdu dziļuma  
līdz 20 pēdu dziļumam. 

1. Sonar ekrānā izvēlieties MENU > Zoom > Manual.
2. Izvēlieties laukumu, kuru vēlaties parādīt. 
3. Izvēlieties sākuma dziļumu. 
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 echo 100 un echo 150 izmantošana 

Automātiska tāllumaiņas koriģēšana uz sonāra 
ekrāna
Sonāra ekrāna tālummaiņu ir iespējams koriģēt automātiski, izvēloties skatī-
juma laukumu un nobloķējot ekrāna skatījumu uz ūdens tilpnes dibena kontūru.
 Piemēram, ja Jūs izvēlaties 10 metru skatījumu, ierīce rādīs laukumu no 
ūdens tilpnes dibena līdz 10 metriem virs tilpnes dibena.

1. Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Zoom > Auto.
2. Izvēlieties laukumu, kuru vēlaties parādīt.

Ekrāna nopauzēšana
  Sonāra ekrānā izvēlieties  MENU > Pause.

Atgriešanās pie ekrāna 
 Pēc sonāra ekrāna nopauzēšanas izvēlieties MENU > Resume.

Manuāla pastiprinātāja  (gain) iestatīšana
Pastiprinātājs kontrolē sonāra uztvērēja jutīgumu, tādējādi palīdzot kompensēt 
 ūdens dziļumu, redzamību  un tīrību. Lai skaidrāk redzētu detaļas, palieliniet 
pastiprinātāja  vērtību. Ja ekrāns ir pārblīvēts ar detaļām, samaziniet šo vērtību.

Lai manuāli iestatītu pastiprinātāju, palieliniet pastiprinātāja iestatījumu, līdz 
redzat “trokšņus” ekrāna ūdens daļā, tad nedaudz samaziniet pastiprinājumu. 

1.  Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Gain > Manual.
2. Izvēlieties , lai palielinātu pastiprinātāja iestatījumu, līdz sākat redzēt  

"trokšņus" ekrāna ūdens daļā.
3. Izvēlieties    , lai samazinātu pastiprinājumu.

Pastiprinātāja uzstādīšana uz automātisko režīmu
1. Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Gain.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Lai sonāra ekrāna attēls būtu ar augstāku jutīgumu un  rādītu vājākus 
signālus un vairāk "trokšņu", izvēlieties Auto-High.

• Lai sonāra ekrāna attēls būtu ar normālu jutīguma pakāpi, izvēlieties Auto-Med.
•    Lai sonāra ekrāna attēls būtu ar zemu jutīguma pakāpi un mazākiem "trokšņiem", 

izvēlieties Auto-Low.

Sekla un dziļa ūdens brīdinājumu uzstādīšana
Uzstādiet brīdinājuma zvanu, kas atskan, ja izvēlētais dziļums ir lielāks vai mazāks 
par noteikto vērtību. 

1.  Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > Alarms.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Lai signāls atskanētu, kad dziļums ir mazāks par noteikto  
dziļumu, izvēlieties Shallow > On.

• Lai signāls atskanētu, kad dziļums ir lielāks par noteikto dziļumu, 
izvēlieties Deep > On.

3. Izvēlieties dziļuma rādītāju, kas aktivizē brīdinājumu.
Brīdinājuma iestatījums parādās uz Alarms (brīdinājumu) ekrāna. 
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 echo 100 un echo 150 izmantošana 

Baterijas voltāžas līmeņa brīdinājuma iestatīšana
Uzstādiet brīdinājumu, kas atskan, kad baterija sasniedz noteikto voltāžas 
līmeni.

1.  Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > Alarms > Battery > 
On.

2. Izvēlieties baterijas izlādes pakāpi, kas aktivizē brīdinājumu.
Alarm (brīdinājumu) ekrānā parādās brīdinājumu iestatījumi. 

Zivju brīdinājumu uzstādīšana
Uzstādiet, lai atskan brīdinājums, kad ierīce atrod mērķi.

  Sonāra ekrānā izvēlieties  MENU > Setup > Alarms > Fish > On.

Sonāra ritināšanas ātruma uzstādīšana
Uzstādiet ātrumu, ar kādu sonārs pārvietojas no labās uz kreiso pusi.

Izmantojiet lielāku ritināšanas ātrumu, lai aplūkotu pēc iespējas vairāk detaļu, 
kad Jūs atrodaties kustībā. Uzstādiet mazāku ritināšanas ātrumu, lai sonāra  
informācija uz ekrāna būtu redzama ilgāku laiku. 

1.  Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > Sonar > Scroll.
2. Izvēlieties ritināšanas ātrumu.

echo 150 frekvences izvēle
Ja izmantojat divu staru raidītāju, Jūs varat izvēlēties frekvenci savai echo 150 
ierīcei: 200 kHz vai 77 kHz.

!:  echo 100 ierīce darbojas tikai ar 200 kHz.

Jūs varat izvēlēties, vai rādīt datus no 200 kHz sonāra signāla vai arī no 77 kHz 
sonāra signāla.  200 kHz frekvence rāda detalizētāku informāciju, izmanto šaurāku staru 
un parasti tiek izmantota seklākos ūdeņos. 77 kHz frekvence daudz efektīvāk darbojas  
dziļā ūdenī un izmanto platāku staru; tādējādi to var izmantot, lai pārklātu plašāku  
zonu. 

1. Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > Sonar > Frequency.
2. Izvēlieties frekvenci.

Mērķu attēlošanas veida  konfigurēšana
Izvēlieties, kādā veidā lai sonārs atveido uztverto mērķi.

1.  Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > Sonar > Fish ID.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Lai parādītu uztverto mērķi kā simbolu, izvēlieties .
• Lai parādītu izvēlēto mērķi kā simbolu ar mērķa dziļuma informāciju,  

izvēlieties  .
• Lai parādītu uztverto mērķi kā simbolu ar fona sonāra informāciju, 

izvēlieties .
• Lai parādītu uztverto mērķi kā simbolu ar fona  sonāra 

informāciju un mērķa dziļuma informāciju, izvēlieties   .
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Pielikums

Pielikums

Specifikācijas
Specifikācija Fiziskie lielumi
Displejs 4 collas (102 mm) pa diagonāli, 256 × 160 pikseļi, 

8-līmeņu pelēkais 
Temperatūras amplitūda No 5°F līdz 158°F (no -15°C līdz 70°C)
Drošs kompasa  
atstatums

10 collas (250 mm)

Frekvence echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz or 200 kHz

Barošanas avota 
voltāžas amplitūda

10–20 Vdc

Drošinātājs AGC/3AG - 3.0 A
Saldūdens dziļums* echo 100: 600 pēdas (183 m) 

echo 150: 1300 pēdas (396 m)
Sālsūdens dziļums* echo 100: 300 pēdas (91 m) 

echo 150: 500 pēdas (152 m)
* Dziļuma kapacitāte ir atkarīga no ūdens sāļuma pakāpes, ūdens tilpnes  dibena u.c.ūdens apstākļiem. 

Datu devǛja (Transducer) stara leǺǵi
 Datu devējam, kas tiek komplektēts ar echo 100 ierīci, ir 15 grādu  stara 
leņķis pie 3dB. Savukārt, datu devējs, kas pievienots echo 150  ierīcei, nodrošina 
45 grādu leņķi pie 3dB. Taču, izmantojot šīs ierīces ar eholeti, tās spēj uztvert  
vissmalkākos signālus līdz pat 60 grādiem - echo 100 ierīcei un līdz pat 
60 un 120 grādiem -  echo 150 ierīcei. Tiek nodrošināts maksimāli labs sniegums 
gan seklā, gan dziļā ūdenī, jo echo sērijas ierīces uztver vairāk zivju seklā ūdenī, 
taču, sasniedzot dziļumu, rāda struktūru un ūdens tilpnes dibena kontūras. 

 SistǛmas informǕcijas aplȊkoġana
 Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > System > System 

Information.

Valodas iestatǭġana
1. Sonāra ekrānā izvēlieties MENU > Setup > System > Language.
2. Izvēlieties valodu.

ǔrǛjǕ ietvara tǭrǭġana
BRǬDINǔJUMS

Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem un šķīdinātājiem, kas var sabojāt plastmasas detaļas.

1. Tīriet ierīces ārējo ietvaru (izņemot ekrānu), izmantojot vieglā  
mazgāšanas šķīdumā samitrinātu drāniņu. 

2. Nosusiniet ierīci. 

Ekrāna tīrīšana
Izmantojiet  mīkstu, tīru drāniņu. Ja nepieciešams, izmantojiet ūdeni, organisko šķīdinātāju vai  
kontaktlēcu tīrītāju. 

1. Samitriniet drāniņu. 
2. Maigi noslaukiet ar drāniņu ekrānu. 
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Pielikums

Mērvienību iestatīšana 
1. Jebkurā lapā izvēlieties  MENU > Setup > Units.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Izvēlieties  Depth (dziļums), tad izvēlieties  Feet (pēdas),
 Meters (metri) vai  Fathoms (jūras asis).
• Izvēlieties Temp. (temperatūra), tad izvēlieties Fahrenheit vai Celsius.

Oriģinālo rūpnīcas iestatījumu restaurēšana
!:  Šī procedūra dzēš visu Jūsu ievadīto iestatījumu informāciju.

 No jebkuras lapas izvēlieties MENU > Setup > System >
 Factory Settings > Yes.

Programmatūras licences līgums
IZMANTOJOT ECHO 100 VAI ECHO 150 IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT SEKOJOŠA
 PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. 
RŪPĪGI IZLASIET ŠO LĪGUMU. 
Garmin Ltd. un tā filiāles (“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības izmantot šajā
ierīcē iebūvēto programmatūru (“Programmatūra”) binārā formā, pie normālas šī produkta 
izmantošanas. Nosaukums, īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas  
attiecināmas uz šo Programmatūru, paliek Garmin un/vai trešās puses piegādātāju īpašumā. 
Ar šo Jūs atzīstat, ka Programmatūra ir Garmin un/vai trešās puses piegādātāju īpašums, 
ko aizsargā ASV autortiesību likumi un starptautiskās vienošanās par autortiesībām.  
Tāpat Jūs piekrītat, ka Programmatūras struktūra,  organizācija un kods ir  Garmin
un/vai trešās puses piegādātāju komercnoslēpumi, un ka Programmatūra avota 
koda formā paliek Garmin un/vai tā trešās puses piegādātāju komercnoslēpums.  
Jūs piekrītat neizjaukt un citādi nepārveidot, atkārtoti nesalikt un nekonstruēt, nesamazināt  
 Programmatūras vai tās daļu lasāmo formu, kā arī neizmantot Programmatūru atvasinātu  
izstrādājumu izveidē. Tāpat Jūs piekrītat neeksportēt un nereeksportēt Programmatūru uz  
citām valstīm, uz kurām to aizliedz darīt ASV vai kādas citas attiecināmas valsts eksporta 

                                                                                                                                                   kontroles likumi.
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Šī echo 100 un echo 150 angļu valodas rokasgrāmatas latviešu versija (Garmin partijas  numurs 190-01312-00, izdevums B) tiek pieāvāta tikai Jūsu ērtībām.  
Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu informāciju par echo 100 un echo 150 darbību un  izmantošanu.
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