AKO NA TO

-

ešte podskupiny. Keď to vynásobím počtom tlačidiel, tak vidím, že pomýliť sa nie je
problém. Netreba sa však zľaknúť. Ponúk je
síce aj 40, ale bežne používam tak maximálne15. Niektoré z ponúk si človek nastaví raz
a už sa k ním nikdy nevráti. Čiže tu by som
povedal, že počet ponúk ani nerozhoduje
o kvalite prístroja. Podstatné je len to, aby
mal také ponuky, aké potrebujem a aby
mal také nastavenia, aké chcem.
Veľa ľudí si donieslo sonar z Ameriky.
Možno ušetrili pár korún, ale navždy sa
musia zmieriť s tým, že ich sonar nebude
merať hĺbku v metroch, ale v stopách; teplotu nie v stupňoch Celzia, ale v stupňoch
Fahrenheita; rýchlosť nie v km/h, ale v
míľach/h, alebo uzloch a taktiež ponuky
nastavení nikdy nebudú
mať v českom jazyku, ale
v angličtine. Uvediem
ešte pre orientáciu hrubý
prehľad najdôležitejších
ponúk:
Svetlo: Podsvietenie displeja - veľmi dôležité pre
nočný rybolov (najlepšie je
plošné, nie bodové).
Kontrast: Možnosť upraviť
ostrosť obrazu - dôležité.
C i t l i vo s ť : Re g u l ov a n i e
základnej schopnosti -

Zobrazenie dna: Možnosť nastaviť spôsob
zobrazovania štruktúry dna - dôležité.
Výber lúča: Na to, aby som vedel, aký
priestor zobrazujem - veľmi dôležité.
Identifikácia rýb: Softvér prístroja sa len
veľmi ťažko pomýli v rozoznávaní rýb veľmi dôležité.
Citlivosť na ryby: Nastavenie pre vyhľadávanie rýb určitej veľkosti - veľmi dôležité!!!
Povrchové rušenie: Pre čistý obraz pri hladine - dôležité.
Filter rušenia: Pre čistý obraz v kalnej, alebo
zariasenej vode - dôležité.
Max. hĺbka: Pre nastavenie maximálnej
rýchlosti vysielaných impulzov - veľmi
dôležité!!!
Možnosť nastaviť sladkú, či slanú vodu -

veľmi dôležité pre presnosť
merania.
Jednotky merania: Zmeniť
stopy na metre, 0F na 0C, uzly
na km/h - veľmi dôležité.
Jazyk: Možnosť zmeny jazyka - ak neviete dobre po
anglicky - veľmi dôležité!!!
O b n ove n i e n a s t ave n í :
Možnosť vrátiť prístroj na
firemné nastavenia - dôležité najmä pre začiatočníka.

vykresliť namerané - veľmi dôležité!!!
Horný rozsah: Dôležité - ak ma nezaujíma
priestor tesne pod hladinou.
Spodný rozsah: Ak ma zaujíma priestor len
do určitej hĺbky - dôležité.
Rýchlosť posuvu displeja: Pre rýchle vyhľadávanie a zrozumiteľné vykresľovanie
- veľmi dôležité.
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Alarm hĺbky: Hlavne pre
motorové člny - dôležité upozornenie na plytkú
vodu.
Alarm rýb: Ak sa nechcem
stále dívať len na sonar dôležité.
Alarm batérie: Vyvarujem sa
vybitej batérie - dôležité.
Ďalšie ponuky nastavení,
ktoré nepovažujem za tak
dôležité, nepopisujem.
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