
 
 

Бързо ръководство за PRO серията на Dragonfly   
 

 

 

Управление и карти памет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдалечаване  

ON/OFF 
Яркост 

 
 

Приближаване  
 

  Джойстик / OK 

Назад / Преглед 
на  приложения 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                   За да включите дисплея, натиснете и задръжте бутона ON/OFF, докато видите логото на Dragonfly: 

Карти памет и карти за навигация 
Вашият продукт разполага със слот за MicroSD 
карта, разположен в задната част на дисплея. 
MicroSD картите се използват за: 
 
Картографски карти 
Можете да закупите поддържани електронни 
карти на MicroSD карта Navionics или C-MAP.  

Карта памет 

Можете да използвате MicroSD картата, за да              
съхранявате и прехвърляте данни (точки, 
тракове, екранни снимки и т.н.) и да 
актуализирате софтуера на вашия продукт. 

 
Забележка: 
• Максималният капацитет на картата е 32 GB. 
• Картите MicroSD трябва да бъдат форматирани 
като използвате FAT или FAT32 файловата 

система. 



 
  1   Прегледайте “Помощника за 

стартиране” 

 
   2  Прочетете инструкцията 

 
 
 

 
                  Използвайте страницата "Бързи                 

връзки" за достъп до обичайни      

задачи 

 

4  Обновяване на софтуера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Помощникът за стартиране“ се 
стартира автоматично при първото 
използване на дисплея или след 
фабрично нулиране. Изпълнете 
стъпките на съветника, за да настроите 
предпочитания от вас език, мерни 
единици и достъпa до урока за 
начинаещи.

 

Запознайте се с изгледите и 
контролите, като прочетете урока за 
начинаещи. 

Когато дисплеят е включен, натиснете 
веднъж бутона за включване, за да 
влезете в страницата "Преки пътища“ 
• Използвайте плъзгача, за да 
регулирате яркостта на екрана. 
• Влезте в режим пестене на енергия. 
• Активирайте и деактивирайте сонара. 
• Извадете MicroSD карта. 
• Направете екранна снимка.

 

Можете да свалите най-новата версия 
директно от сайта на Raymarine и да го 
запазите във вашата MSD карта  
http://www.raymarine.com/software 

Проверете версията на софтуера на 
дисплея: 

Инструменти и настройки > Системни 
настройки > Поддръжка> За това 
устройство

Превключване на прозорците и апликациите
Апликация Сонар  — дисплеят ви 
използва обработка на сигнала с CHIRP, за 
да ви помогне да намирате рибата. Можете 
също така да видите дълбочината и 
температурата на водата, можете да  
маркирате точки, като например места за 

риболов или останки. 

Апликация DownVision — DownVision 
осигурява по-голямо покритие от двете 
страни на плавателния съд с висока 
резолюция. CHIRP обработването на сигнала 
и високата честота на работа позволява по-
голяма разделителна способност, което 
улеснява идентифицирането на структурата 
на дъното. Можете също така да видите 
дълбочината и температурата и да поставяте 
точки.

 

1. Натиснете бутона "Назад", за да 
превключите работните прозорци. 
2. Натиснете бутоните наляво и надясно, 
за да преминете през наличните 
приложения                                                                                                                                                                                                                       
3. Натиснете OK, за да отворите 
избраното приложение   
     
 
                                                                                                                              

Апликация Карта  — предоставя 2D 
графичен  изглед на картите, за да ви 
помогне да навигирате. Функциите за точки и 
тракинг ви позволяват да навигирате до 
определено местоположение или да запишете 
къде сте били. Електронните карти ви 
осигуряват по-високо ниво на детайлност.

Инструменти и настройки – осигурява достъп 
до аларми, системни настройки, Wi-Fi 
настройки, настройки за архивиране и 
нулиране (форматиране). 
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http://www.raymarine.com/software


Апликация Карти 

1    Избор на картата 
      2    Мащабиране на картата         3   Точки и тракове       4   Навигация 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Изберете вида на картата от списъка с 
карти: Меню > Настройки на карта > 
Избор на карта 
 

                  
 
               За повече информация            
                относно картите посетете: 
                                  
         
        shiptechnics.com & raymarine.com  

• Използвайте ‘+’ и ‘-’ бутоните да 
промените мащаба. 

• Използвайте бутоните за посока: 
нагоре, надолу, наляво и надясно, за 

да преместите областта на графиката. 

• Използвайте бутон Назад, за да 
центрирате  вашата  лодка на екрана

Точки 
Точките ви позволяват да се 
придвижвате до определена точка. За да 
поставите точка, отворете контекстното 
меню, като натиснете бутона OK на 
желаното място и след това изберете 
Постави Точка.. 
 
Тракове 
Траковете ви позволяват да запишете 
къде сте били. За да започнете Трак 
изберете Старт Трак от менюто Тракове: 
Меню > Тракове > Старт Трак 

• Отиване към курсора 

Когато курсорът е разположен над 

желаното местоположение, натиснете 
бутона OK, за да отворите контекстното 
меню и изберете "Към курсора". 

• Отиване към точка 

Когато курсорът е позициониран над 
желаната точка, натиснете бутона 
OK, за да отворите контекстното 
меню и изберете "Към точка".

Апликация риболов 

1     Превъртане        2   Менюта 3      Обхват  4Z   Мащаб 

 
  
  
  
 
 

 

Когато отворите Сонар или DownVision                  

апликацията, това, което  сондата вижда, 

се показва отдясно на екрана и 

непрекъснато се придвижва наляво 

(независимо от скоростта на съда). 

Скролирането може да бъде прекъснато по 

всяко време, като натиснете бутоните 

"Нагоре", "Надолу", "Наляво" или 

"Надясно". 

Скоростта на превъртане може да се 

забави, с опцията Скорост на превъртане

 

Приложенията на сонар и DownVision 

включват главно меню и контекстно 

чувствително меню. Докато екранът 

се движи, натиснете бутона OK, за да 

се покаже главното меню. 

Използвайте бутоните нагоре, 

надолу, наляво и надясно, за 

да преместите курсора на 

желаното място, след което 

натиснете бутона OK, за да 

отворите контекстното меню.

 
По подразбиране обхватът е зададен на 

Авто, който автоматично настройва 

обхвата, за да задържи пълната водна 

колона, включително долната част, 

показана на екрана. 

 

Можете да го зададете ръчно, което 

позволява да бъдат показвани 

специфични дълбочини: 

Меню > Обхват > Обхват: ръчна 

настройка 

 

Режимът на мащабиране позволява да 

увеличите конкретна област на сонарното 

изображение. В режима на увеличение 

екранът е разделен, като увеличената 

област се откроява вляво. 

 

Използвайте бутоните "Нагоре" и "Надолу", 

за да преместите мащабирането през 

водния стълб. Увеличете и намалете 

мащаба, като използвате бутоните "+" и "-".



Разяснение на екрана 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Пасаж от риба примамка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Потънал кораб с риба отгоре

                       Дървета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повърхностният шум и долната 
вълна са причинени от 

неблагоприятни водни условия 

        Риба примамка и мехури от винта                           Риби при по-бавни скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                 
                        
                             Риби                                            Термоклинът показва топла вода 
                                                                                     близо до повърхността и  
                                                                                       по-студена вода долу. 
                                                                               Потърсете риба над термоклина.

 

 

 

 

 

 

 

Важно! 

 

Този документ е само част от описанието за експлоатация на 

вашия продукт. За пълното описание посетете страницата: 

 

http://www.raymarine.com/manuals. 

Официален дистрибутор за Raymarine за България: 
 
Шиптехникс ЕООД 
Бул. 8ми Приморски Полк 128, Офис 107, 9002, Варна, България 

Тел: +359 (0) 52 306 434, Факс: +359 (0) 52 301 610 
 
www.shiptechnics.com 
office@shiptechnics.com 

 


