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ESIPUHE
Ensimmäinen omistamani kaikuluotain oli halvin mahdollinen jonka tuolloin löysin, ei siksi että
en olisi voinut ostaa kalliimpaakin mallia mutta siksi, että en tuolloin nähnyt tarvetta
paremmalle laitteelle. Matkatessani kotiin uuden kaikuluotaimeni kanssa mielessäni pyöri
mielikuvia hämmästyttävän tarkoista matalikkojen pohjakuvia sekä kalakohteita näyttävästä
laitteesta, jonka avulla saisin pian nostaa kalaa hartiavoimin veneeseeni. Kun sitten pääsin
matkaan veneelläni ja kokeilin uutta kaikuluotaintani näin pohjan selvästi ja ajoittain kalojakin.
Ajattelin että toimiipa hienosti. Kun sitten lisäsin nopeutta kaloja alkoi vilistää kaikukuvassa
enemmänkin - kyseessä olivat anturia häiritsevät virtaukset. Kaikuluotain ei antanutkaan sitä
tulosta jota olin mielessäni odottanut. Seuraavat veneretket tuottivat samanlaisia pettymyksiä.
Kun sitten kuulin ihmisten kehuvan kaikuluotaimia totesin itse usein ettei moisista laitteista
ole hyötyä. Kun olin jossain vaiheessa mukana toisen veneen kyydissä jossa oli kaikuluotain
näin näytössä ensimmäisen kerran kalakohteesta aiheutuvan kaarijäljen. Kyselin kipparilta
mistä on kysymys ja hän kertoi että kalahan se siinä. Ja kipparin opastuksella löysimme lisää
kaikuja kaloista ja saimme melkoisen kalansaaliin.
Luottamukseni kaikuluotaukseen oli siis palautettu ja päätin lähteä yökalastamaan saman
kipparin kanssa. Kun saavuimme kalastuskohteeseen kippari katseli kaikukuvaa ja sanoi
"Katsopas kuinka paljon keltaselkänapostajia". En oikein ymmärtänyt kuinka hän pystyi
päättelemään kaikukuvasta jopa kalojen lajin. Mutta kun sitten ryhdyimme nostamaan kalaa
huomasin että kippari oli ollut oikeassa. Kun kysyin kuinka hän tiesi kalalajin, hän vastasi sen
olevan kaikuluotaimen ansiota. Nyt tajusin senkin, että kaikki kaikuluotaimet eivät ole
samanlaisia, eivätkä saman tasoisia. Toisaalta kippari kertoi että oli kalastellut alueella
nelisenkymmentä vuotta. Tässä siis oli tarkemmin ajatellen kysymys kahdesta asiasta:
sopivan tyyppisestä kaikuluotaimesta sekä kokemuksesta.
Lopulta päädyin sitten ostamaan kunnollisen kaikuluotaimen. Selitin myyjälle mitä halusin ja
mitä aion tehdä kaikuluotaimella. Melko pian olin jo kotimatkalla mukanani läjä kaikenlaisia
laatikoita ja tarvikkeita, joiden arvo oli lähes puolet silloisen veneeni arvosta. Seuraava päivä
kului asennustöissä. Yritin seurata ohjeita sana sanalta mutta tajusin että ohjeet eivät
välttämättä huomioi venekohtaisesti kaikkia yksityiskohtia.
Seuraavaksi suuntasin veneelläni aiemman kalastusreissun apajille mutta en ollut
tyytyväinen kaikukuvaan. Useamman puhelinsoiton ja monien asetuksien muutoksien jälkeen
en ollut vieläkään päässyt parempaan lopputulokseen kaikukuvan suhteen. Pyysin aiemman
kalastusreissun kipparia paikalle ja vertailimme kaikuluotaimien kuvia. Ne erosivat toisistaan
melkoisesti. Hän kysyi mikä anturi minulla on ja kun vastasin hän nauroi ja kehoitti
vaihtamaan tilalle paremman. Löysin tuolloin Airmar Technologies -yhtiön anturit. Anturi jota
ystäväni käytti maksoi lähes puolet ostamani kaikuluotaimen hinnasta. Kun sain säästettyä
hieman rahaa vaihdoin anturin ja nyt kaikki toimi kuten pitikin.
Kokemukseni mukaan kaikuluotaimen toimivuus perustuu käyttäjän kokemukseen, oikein
valittuun kaikuluotainmalliin sekä kaikuanturiin, oikean tyyppiseen asennukseen sekä
järjestelmän kokonaistoiminnan ymmärtämiseen sekä asetuksien ja säätöjen tajuamiseen.
Ymmärrykseni syventyessä kiinnostukseni kaikuluotainteknologiaa kohtaan on muodostunut
pysyväksi kiinnostukseksi.
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Valitse käytössäsi oleva laite ja asennustapa seuraavista vaihtoehdoista:
1.1 Yhden näytön järjestelmä - konsoli tai Bow Mount
1.1.1 HDS-5x
Kursoripainike
MENU-painike

SIVU-painike

Huomautus!
a. Opettele kursori-, MENU- ja SIVUpainikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri
asetuksia (Manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internetsivuilta osoitteesta
www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla).

1.1.2 Kaikuasetukset (kaikki kaikuluotain Combo-yksiköt)
1. Valitse asennuksen yhteydessä anturityyppi kaikuluotaimen päävalikosta (paina MENUpainiketta kahdesti).

KAPPALE 1
PIKAOHJE
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Lue oman veneesi järjestelmää vastaava kuvaus seuraavista vaihtoehdoista

1. PIKAOHJE
1.1 Yhden näytön järjestelmä - kojelauta- tai keulanäyttö
1.1.1 HDS-5x
Kursoripainike
MENU-painike

SIVU-painike

Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja
PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri
asetuksia (manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internetsivuilta osoitteesta
www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla).

1.1.2 Kaikuasetukset
1. Valitse anturityyppi asennuksen yhteydessä kaikuluotaimen päävalikosta. Paina MENUpainiketta kahdesti ja valitse KAIKULUOTAIN - ASENNUS - ANTURITYYPPI.
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2. Valitse kaikuluotainvaihtoehto päävalikosta (paina MENU-painiketta kahdesti) ja
vaihda asetukset vastaamaan alla näkyviä asetuksia.

3. Kaikuasetukset aktiivisen valikon kautta (paina MENU-painiketta kerran), vaihda asetukset vastaamaan alla näkyviä asetuksia.
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4. Toista kaikuasetuksien määritys toissijaiselle taajuudelle (83 kHz tai 50 kHz) anturista
riippuen.
a. Paina PAGES-painiketta ja valitse kursoripainikkeella Sonar + Sonar selattavan
sivupohjan valinnan kautta.
b. Vaihda aktiivinen sivu painamalla PAGES-painiketta 2 sekunnin ajan. Aktiivinen ikkuna
näytetään oranssin reunuksen avulla

5. Säädä HERKKYYS / VÄRILINJA ja toista toimenpide molemmille taajuuksille ja tee
asetuksien muutokset siten että ne vastaavalla alla kuvattuja asetuksia.

1.1.3 HDS-5x ♦ StructureScan
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1. Määritä kaikuasetukset suorittamalla edellisen kohdan 1.1.2 vaiheet 1 - 5.
2. Valitse PAGES-valikosta Structure + Sonar + Structure ja säädä paneelien koko
päävalikon kohdasta SIVU ja maksimoi DownScan- sekä 2D-erotuskyky.
Lisätietoja sivujen valinnasta on kohdassa Kalastustyylit.

3. Vaihda 2D-kaiun asetus tilasta 200 kHz asetukseen 83 kHz/50 kHz (anturityypistä
riippuen).
a. Paina ja pidä alaspainettuna PAGES-painike 2 sekunnin ajan ja toista tämä toimenpide
kunnes näytössä näkyvällä kaikupaneelilla on oranssin värinen kehys ympärillään.
b. Paina MENU-painiketta ja vaihda taajuus asetuksesta 200 kHz asetukseen 83/50 kHz
vierittämällä kursori kohtaan TAAJUUS ja painamalla sitten ENTER-painiketta ja
valitsemalla 83 kHz/50 kHz (anturityypistä riippuen).
4. StructureScan-asetukset
a. Vaihda DownScan-paneeliin (oranssi kehys paneelin ympärillä) ja paina MENU-painiketta
jolloin pääset käsiksi StructureScan-asetuksiin.
b. Paina ja pidä alaspainettuna PAGES-painiketta 2 sekunnin ajan ja vaihda SideScansivulle ja paina MENU-painiketta jolloin pääset käsiksi StructureScan-asetuksiin.
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1.1.4 HDS-5 tai HDS-7 Combo ♦ Kaiku + GPS

Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri asetuksia (manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internet-sivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla) käyttämällä TIEDOSTOT-sivua.

1. Kaikuasetukset - suorita vaiheet 1 - 5 kohdasta HDS-5x -pikaohje.
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2. Kartan asetukset
a. Avaa päävalikko painamalla MENU-painiketta
kahdesti ja valitse KARTTA ja paina ENTER. Valitse
KARTTATIEDOT (Lowrance tai Navionics - valinta
tapahtuu automaattisesti uusimmissa ohjelmistoversioissa).
b. Valitse ALUEYMPYRÄT ja KURSSIVIIVA
jotka auttavat sinua määrittämään etäisyyksiä ja
ohjaussuuntaa reittipisteitä lähestyttäessä.

c. Jos kyseessä on Gen2-laite, voit kytkeä
Structure-toiminnon päälle aktiivisen valikon
kautta (paina MENU-painiketta kerran)
valitsemalla KERROS-alasvetovalikon
STRUCTURE-vaihtoehdon. Varmista myös,
että STRUCTURE VALINNAT -kohdan
LÄHDE-asetus on tilassa LIVE.

d. Valitse KARTAN VALINNAT ja
sitten SUUNTAUS-valikon
KURSSI YLÖS ja sitten
ETUNÄYTTÖ.
Kun olet saavuttanut reittipisteen
ja kalastat reittipisteessä, asetus
muuttuu tilaan POHJOINEN YLÖS
(jotta kartta ei pyöri näytöllä).
Poista ETUNÄKYMÄ -asetus jotta
oman aluksen sijaintisi sijoittuu
jälleen näytön keskelle.
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3. Paina näppäimistön PAGES-painiketta ja valitse SONAR + KARTTA. Valitse asetusvalikon SIVU ja SÄÄDÄ PANEELIN KOKOA... siten, että kartan näkymä laajenee
suuremmaksi. HDS7:n 160 lisäpikseliä lisäävät näytön katselualaa 30% vaakasuunnassa.
Lisätietoja sivujen valinnasta on kohdassa Kalastustyylit.

1.1.5 HDS-5 tai HDS-7 Combo ♦ Kaiku + GPS + StructureScan

Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri asetuksia (Manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internet-sivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla) käyttämällä TIEDOSTOTsivua.
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1.
2.
3.
4.

Kaikuasetukset - suorita vaiheet 1 - 5 kohdasta HDS-5x Pikaohje.
Kartta-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5 tai HDS-7 Pikaohje.
Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
Lisätietoja kohdassa kohdassa Kalastustyylit.

1.1.6 HDS-8 tai HDS-10 Combo ♦ Kaiku + GPS + StructureScan

Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri asetuksia (manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internet-sivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla) käyttämällä TIEDOSTOTsivua.
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1.
2.
3.
4.

Kaikuasetukset - suorita vaiheet 1 - 5 kohdasta HDS-5x Pikaohje.
Kartta-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5 tai HDS-7 Pikaohje.
Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
Lisätietoja kohdassa Kalastustyylit.

1.2 Verkotetut näytöt - kojelauta- ja RAM-näyttö

ETHERNET-VERKKO

1.2.1 HDS-5(x) / 7 ja HDS-5(m) / 7(m) ♦ Kaiku + Kartta + StructureScan
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Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri asetuksia (manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internet-sivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla) käyttämällä TIEDOSTOTsivua.

HDS-5x - Kojelautanäyttö
1. Kaikuasetukset - suorita vaiheet 1 - 5 kohdasta HDS-5x Pikaohje.
2. Aktiivisen kaikuvalikon kautta: valitse This Unit Source -alasvetovalikosta jos näyttö
on verkotettu myös keulayksikköön.
3. Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
4. Paina näppäimistön PAGES-painiketta ja valitse Sonar + Structure ja varmista, että olet
valinnut joko 83 kHz tai 50 kHz (anturityypistä riippuen) kaikuanturin toimintataajuudeksi
ja 800 kHz DownScan -asetuksen Structure-kohtaan.
5. Lisätietoja kohdassa Kalastustyylit.
HDS-5m ja HDS-7m - RAM-näyttö
1. Kaikuasetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5 tai HDS-7 Pikaohje.
2. Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
Lisätietoja kohdassa Kalastustyylit.
3. Paina näppäimistön PAGES-painiketta valitse Structure + Tutka + Structure, tai vain
Tutka jos Live SideScan -toimintoa ei tarvita.
4. Valitse päävalikon SIVU ja SÄÄDÄ PANEELIN KOKOA... siten, että kartan näkymä
laajenee suuremmaksi. HDS7:n 160 lisäpikseliä lisäävät näytön katselualaa 30%
vaakasuunnassa.
5. Paina alaosan Structure-paneelin MENU-painiketta ja valitse NÄKYMÄ-valikon VASEN +
OIKEA.
6. Jos kyseessä on Gen2-laite, voit asettaa Structure-toiminnon päälle KARTTA-valikon
KERROSKUVA-alasvetovalikosta.
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1.2.2 HDS-5(x) / 7 ja HDS-8(m) / 10(m) ♦ Kaiku + Karttaplotteri + StructureScan

Huomautus!
a. Opettele KURSORI-, MENU- ja PAGES-painikkeiden sijainti.
b. Käytä aluksi tässä esitettyjä perusasetuksia ja opettele käyttö, jonka
jälkeen voit kokeilla hienosäätää eri asetuksia (manuaaliset asetukset).
c. Voit myös ladata asetukset Internet-sivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm
d. Tuo asetukset asianomaisen tiedoston avulla (kts. alla) käyttämällä TIEDOSTOTsivua.

HDS-5x - Kojelautanäyttö
1. Kaikuasetukset - suorita vaiheet 1 - 5 kohdasta HDS-5x Pikaohje.
2. Aktiivisen kaikuvalikon kautta: valitse This Unit Source -alasvetovalikosta jos näyttö
on verkotettu myös keulayksikköön. Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta
HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
3. Paina näppäimistön PAGES-painiketta ja valitse Sonar + Structure ja varmista, että olet
valinnut joko 83 kHz tai 50 kHz (anturityypistä riippuen) kaikuanturin toimintataajuudeksi
ja 800 kHz DownScan -asetuksen Structure-kohtaan.
4. Lisätietoja kohdassa Kalastustyylit.
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HDS-8m tai HDS-10m - RAM-näyttö
1. Kartta-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5 tai HDS-7 Pikaohje.
2. Structure-asetukset - suorita vaiheet 2 - 4 kohdasta HDS-5x ja StructureScan Pikaohje.
3. Paina näppäimistön PAGES-painiketta ja valitse Structure + Tutka + Structure, tai vain
Tutka jos Live SideScan -toimintoa ei tarvita.
4. Valitse päävalikon SIVU ja SÄÄDÄ PANEELIN KOKOA... siten, että kartan näkymä
laajenee suuremmaksi.
5. Paina yläosan Structure-paneelin MENU-painiketta ja valitse NÄKYMÄ-valikon VASEN +
OIKEA.
6. Jos kyseessä on Gen2-laite, voit kytkeä Structure-toiminnon päälle KARTTA-valikon
KERROSKUVA-alasvetovalikosta.

1.3 Verkotettu keulanäyttö
Keulaan asennettu näyttö on kaikkein vaativin mitä sopivien asetuksien määrittämiseen tulee
ja asetukset riippuvat pitkälti kalastustavoistasi mikäli käytössä on vain yksi laite. Lue
seuraava kappale erittäin huolellisesti ennen kuin ryhdyt suorittamaan keulanäytön asetuksien määrittämistä.
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KAPPALE 2
KALASTUSTYYLIT
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2. KALASTUSTYYLIT
2.1 Heitot rannan suunnassa keulamoottorilla ajettaessa
Näkyvät pohjarakenteet ja lymypaikat
Tässä on kyseessä heitot rantaan päin ja poispäin kaikuluotaimen kattamalta pohjan alueelta
tai alueen eteen (jos käytössä SideScan), joten kaikulaitetta ei ole tarvetta pitää edes päällä,
ellet hae nimenomaan veneen alapuolella olevia kaloja samalla kun heittelet rantaa kohti. Jos
kaikukuvassa näkyy kala veneen alapuolella joudut heittämään suoraan veneen perästä
taaksepäin jos haluat narrata kaikukuvassa havaitsemaasi kalaa.
Pääasiallisena näkymänä kannattaa pitää karttasivua jotta voit silmäillä edestä päin tulevia
reittipisteitä ja syvyyskäyriä (mikäli käytettävissä). Jos käytössä on HDS Gen2 voit tallentaa
alueen tiedot lokitiedostoon ja muuntaa tiedot StructureMap-tiedostoksi (.smf) ennen kuin
ryhdyt kalastamaan kartoittamaasi aluetta. Näin saat käyttöön hämmästyttävän tarkan
pohjakuvan jopa 200 jalan päähän rantaviivasta. Lisätietoja kohdassa Asetukset.

2.2 Heitot avovedessä keulamoottorilla ajettaessa
Näkymättömät pohjarakenteet ja lymypaikat
Tässä avainsanana on heittely ja kuten edellisen kohdan tapauksessa tarvetta kaikuluotaimen päälläpitämiseen ei välttämättä ole koska et hae heittokohtia pohjarakenteiden
mukaan vaan kartalle aiemmilla kalastuskerroilla karttaplotterin tai StructureScan-toiminnon
avulla tallentamiasi kalastuspaikkojen sijainteja. Jos haet veneen alla olevia kaloja joudut
käyttämään kaikuluotainta.
Heittojen kantama
Heittojen kantaman arviointi rantaviivan yksityiskohtien ja puiden latvojen näkyessä rannan
tuntumassa olevissa saarissa on suhteellisen helppoa koska näet selvemmin missä kohtaa
viehe sukeltaa veteen mutta tilanne muuttuu oleellisesti kun selkeitä tähystyspisteitä ei ole
näkyvissä. Tällöin on mahdollista käyttää merkkipoijua reittipisteessä ja tarkistaa veden
syvyys asianomaisessa kohdassa. Jos vesi on matalaa tämä ei välttämättä ole mahdollista
koska et halua pelästyttää kaloja tai et halua paljastaa löytämääsi kalastuspaikkaa muille
alueella liikkuville kalastajille tai et halua ottaa riskiä siitä, että siimasi sotkeutuu omaan
merkkipoijuusi.
On syytä muistaa, että tarkkuus on silti oleellinen asia vaikka kohde ei olisikaan näkyvissä.
Jos heitto menee pieleen metrin pari viehe voi päätyä kuivalle maalle. Pystytkö vastaamaan,
kuinka pitkälle pystyt heittämään suosikkivieheesi käyttämälläsi vavan, kelan ja siiman
yhdistelmällä tyynellä säällä? Jos pystyt vastaamaan tähän kysymykseen, kuinka tarkka
vastauksesi todellisuudessa on? Suosittelen muutaman tunnin varaamista heittopituuden
mittaamiseen seuraavalla kalastusreissulla. Helpoimmin voit mitata heittojen pituuden
käyttämällä sopivaa määrää merkkipoijuja jotka sijoitat sopivin välein heittoalueelle. Valitse
pelkkä karttasivu käyttöön PAGES-valikosta ja paina MENU-painiketta kerran jolloin näyttöön
tulee aktiivinen valikko ja siirrä kursori kohtaan MITTA. Valitse tämä vaihtoehto samalla
hetkellä kun pudotat ensimmäisen merkkipoijun veteen hitainta mahdollista kulkunopeutta
ylläpitäen ja suoraa ohjaussuuntaa noudattaen. Aseta merkkipoijut valmiiksi tarkkuuden
parantamiseksi.
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Tarkkaile näytön alaosassa olevia tietoja kun olet valinnut MITTA-toiminnon. Jos käytössä on
neljä merkkipoijua aseta ne tasavälein niin että kauimmainen on 200 jalan etäisyydellä
ensimmäisestä merkkipoijusta. Pudota poijut 50 jalan välein.

Nyt voit koeheittää kaikki vavat ja vieheet ja kirjata muistiin eri yhdistelmien heittojen pituudet.
Tärkeä seikka on ottaa huomioon kohteen syvyys kohteeseen heittäessäsi.
Asetukset #1 ja #2
a. Voit käyttää pelkkää karttaa ilman kaikuluotainta ja hyödyntää karttoja, reittipisteitä
ja StructureMap-toimintoa jos käytössä on HDS Gen2. Aseta Structure-kerroskuva
päälle kartan aktiivisen valikon kautta ja vaihda STRUCTURE VALINNAT -kohdan
LÄHDE-kohdan asetus tilaan TALLENNETTU.
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Näin saat käyttöösi hämmästyttävän realistisen kartan ympäristösi pohjarakenteista.

b. Jos tarkkailet kaloja joiden yläpuolelta olet ajanut samalla kun heittelet rannan suuntaan
LSS:n ja kaikuluotaimen tulee olla päällä.
c. Kun DownScan ja 2D-kaiku on valittu käyttöön sinun täytyy valita kaikulähde
kojelautaan asennetun laitteen kautta (peräpeiliin asennettu anturi) ja varmistaa näin, että
kaikuluotain ja DownScan kohdistuvat samaan pisteeseen.
d. Jos et tarvitse DownScan-toimintoa, kytke LSS pois päältä ja valitse kaikulähde
keulan laitteen kautta mikäli anturi on asennettu keulamoottoriin. Näin saat hieman
lisäaikaa kelata siima takaisin kelalle ja valmistautua uuteen heittoon veneen perän
suuntaan mikäli havaitset saaliskalan kaikukuvassa.
e. Jos käytössä on Gen1-laite voit käyttää vain syyyskäyriä (mikäli saatavissa)
ja aiemmin muistiin tallentamiasi reittipisteitä.
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f. Sivujen valinta on hieman ongelmallista kun kyseessä on karttojen ja kaikukuvien
samanaikainen käyttö. HDS-5- ja HDS-7-laitteiden tapauksessa joudut "uhraamaan"
yhden kaikupaneelin. Suosittelen käytettäväksi yhdistelmää Structure (DownScan) +
Sonar (50 kHz) + Tutka ja tällöinkin DownScan-kuvan (alla olevassa kuvassa
vasemmalla) erotuskyvystä on tingittävä. HDS Gen2 Touch on varustettu usealla
erilaisella paneelien sijoittelulla, mukaan lukien pystysuuntainen kolmiosainen paneeli.

g. Silloinkin kun kyseessä on huomattavasti suuremmilla näytöillä varustetut HDS-8
tai HDS-10 ja kun käytössä on 4-osainen paneelinäkymä ja paneelien koko on
säädetty maksimoimaan SideScan-erotuskyky joudutaan tilanteeseen jossa pystysuunnan
erotuskyvystä joudutaan tinkimään. Tämä korostuu mikäli PIILOTA PIKANÄPPÄIMET
AUTOMAATTISESTI -toimintoa ei ole kytketty päälle kohdasta KEHITTYNEET
ASETUKSET.

h. Ihanteellinen sivujen valinta (TUTKA + SONAR + STRUCTURE + STRUCTURE)
yhdessä oikean paneelien koon säätöasetuksen kanssa tuottaa erinomaisen
pystysuuntaisen (VP, Vertical Pixel) pikselierotuskyvyn ja kartan, 50 kHz (P66)
kaikukuvan (vedessä uivat kalat) sekä DownScan-kuvien (merenpohjan rakenne)
tarjoten hyvän kohteiden erottelun. Samalla vaakasuuntaisen pikselierotuskyvyn
(HP, Horizontal Pixel) maksimiasetus 800 pikseliä saadaan hyödynnettyä
SideScan-paneelissa (kuvan alareunassa).
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i. Varmista, että sisäänrakennettu GPS-vastaanotin keulanäytössä on valittuna
päävalikon NETWORK-valikon kohdassa TIETOLÄHTEET....
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j. Voit tyhjentää näytön asettamalla TIETOKERROS -asetuksen OFF-tilaan
päävalikon SIVU-kohdan kautta.
k. Koska alus on kulussa, valitse aktiivisen valikon TUTKA-kohdan KURSSI YLÖS
-vaihtoehto SUUNTAUS-alavalikon kautta ja aseta ETUNÄKYMÄ päälle.
l. Kytke ALUEYMPYRÄT -toiminto ja KURSSIVIIVA päälle päävalikon
TUTKA-kohdan kautta.
m. Varmista, että zoomaustaso on sopiva (uloin näytöllä näkyvä etäisyysrengas
vastaa rantaviivan etäisyyttä).

2.3 Heitot paikoillaan oltaessa
Näkymättömät pohjarakenteet ja lymypaikat
Tämä tilanne muistuttaa paljon edellä (kohdat 2.1 ja 2.2) kuvattuja menetelmiä mutta alus on
paikoillaan, ei kulussa. Tyypillisesti olet hakeutunnyt ut aiemmin hyväksi havaitsemaasi
kalastuspaikkaan.
Asetukset #3
a. Suorita vaiheet a - j kuten kohdassa #1.
b. Koska vene ei ole kulussa sinun tulee muuttaa yksi tärkeä kohta aktiivisen TUTKAvalikon kautta. Paina näytön ollessa karttasivulla MENU-painiketta kerran ja valitse
aktiivisen valikon TUTKA-kohdan POHJOINEN YLÖS -asetus estääksesi karttaa
pyörimistä näytöllä ja aseta ETUNÄKYMÄ pois päältä jotta aluksen sijainti palautuu
näytön keskelle.
c. Valitse päävalikon NAVIGOINTI-alavalikon kautta TALLENNUSMUOTO ja vaihda
lokiin kirjauksen aikaväli siirtymällä kohtaan AIKA ja muuta asetukseksi 1
sekunti. Tämä pakottaa laitteen säilyttämään sijainnin vaikka alus ei olisikaan
kulussa.
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VIHJE
Kun luot reittipisteen tunnetulle kiinnostavalle sijainnille (POI, Point of Interest) älä unohda
luoda toista reittipistettä aluksen sijainnille. Voit myös luoda "portin" luomalla
kaksi reittipistettä joiden sijaintiin voit laskea reittipoijun.

2.4 Vetouistelu
Pohjarakenteet ja lymypaikat
Tässä on kyseessä mikä tahansa uistelu jossa aluksen liikettä käytetään apuna
kalastuksessa. Tämä kalastusmenetelmä edellyttää kaikuluotaimelta eniten koska tässä vene
liikkuu laajan alueen yli lyhyessäkin ajassa. Vetouistelussa voidaan ohjata venettä
kaikuluotaimen syvyyskäyrää seuraten tai venettä voidaan ohjata kartan ja reittipisteiden ja
muiden vastaavien kohteiden avulla. Käytä seuraavia asetuksia tapauskohtaisesti.
Asetukset #4 - ilman karttaa
a. Aseta StructureScan (LSS) 800 kHz DownScan
päälle.
b. Aseta Sonar 83/50 kHz päälle.
c. Aseta TIETOKERROS päälle SIVU-valikon
kautta.
d. Avaa SONAR-valikko painamalla MENUpainiketta kerran, siirrä kursori lähteen kohdalle
ja varmista, että olet valinnut Kojelauta-laitteen *.
* Kojelautaan asennettuun näyttöön on liitetty
peräpeiliin asen nettu anturi, joka sijaitsee
LSS-anturin vieressä.
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e. HDS-5 / HDS-7: valitse PAGES-valikon Structure + Sonar + Structure.

f. HDS-8 / HDS-10: valitse PAGES-valikon Structure + Structure + Sonar *.
* Valitettavasti käytössä ei ole tässä tapauksessa kolmiosaista sivujakoa kuten
HDS-5:n ja HDS-7:n osalta (kts. edellä) (ohjelmistoversiot tämän kirjan painohetkellä).

g. Varmista, että SONAR on tilassa 83kHz/50kHz (anturista riippuen) ja että DownScan
on tilassa 800 kHz.
Asetukset #4 - kartan kanssa
a. Aseta StructureScan (LSS) ja SONAR päälle.
b. HDS-5 / HDS-7: Siirry kohtaan SIVU ja valitse joko Tutka + Sonar TAI Tutka +
Structure*.
* Valitettavasti käytössä ei ole tässä tapauksessa kolmiosaista sivujakoa kuten HDS-5:n
ja HDS-7:n osalta (kts. edellä) (ohjelmistoversiot tämän kirjan painohetkellä).
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c. HDS-8 ja HDS-10: valitse PAGES-valikon Structure + Structure + Sonar *.
* Valitettavasti käytössä ei ole tässä tapauksessa kolmiosaista sivujakoa pystysuunnassa
(Structure + Sonar + Tutka) (ohjelmistoversiot tämän kirjan painohetkellä).

2.5 Drop Shot -kalastus paikoillaan oltaessa
Tämän kalastustavan etuna on erinomainen tarkkuus, ei pelkästään sijainnin osalta vaan
myös syvyyden. Menetelmän avulla on mahdollista kalastaa suoraan kohteessa, kts.
seuraava sivu. Tässä menetelmässä ensisijainen taajuus kalastuksessa on 83 kHz tai Airmar
P66:n tapauksessa 50 kHz.
Veneen ollessa kulussa podi- (PDT/WBL) ja skimmerityyppiset (HST/WSBL) 1-taajuusanturit
(Lowrance) toimivat kokemuksen mukaan hyvin. Kun veneen kulku pysähtyy ja ollaan
paikoillaan ja ryhdytään kalastamaan paikalla, 2-taajuinen Airmar Technologies -yhtiön P66
tarjoaa ylivertaisen suorituskyvyn. Tämä johtuu ylisuuresta keraamisesta anturielementistä,
jonka tarkkuus ja erottelukyky ovat perusanturia huomattavasti paremmat.
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Toinen tärkeä anturiin liittyvä ominaisuus on ainutlaatuinen kohinan ja tärinän poistoon liittyvä
järjestelmä, mikä tekee anturista täydellisen vaihtoehdon HDS:n Broadband Sonar
Technology -laitteille. 50 kHz;n anturiosan laaja 45º keila toimii tässä kalastusmenetelmässä
ensisijaisena kaikuluotainlähteenä, koska laaja keila näyttää vieheen huomattavasti
pitempään verrattuna 200 kHz:n anturin kapeaan 9º keilaan. Itse käytän mielelläni sekä 50
kHz:n että 200 kHz:n antureita, koska nähdessäni vieheen ja saaliskalan 200 kHz:n anturilla
tuotetussa kaikukuvassa tiedän varmasti, että sekä viehe että saaliskala ovat suoraan
veneeni alapuolella.
Veneen sijaintiin liittyen tarjolla on muutamia eri vaihtoehtoja. Ensimmäisessä tapauksessa
merkkipoiju lasketaan suoraan kalastuspaikkaan (reittipisteeseen) jonka jälkeen
keulamoottorin anturi pidetään mahdollisimman lähellä kyseistä merkkipoijua. Tämä vaatii
jonkin verran taitoa varsinkin tuulisessa säässä aallokon takia. Minn-Kotan iPilot on kätevä
apuväline ja mahdollistaa Spot-Lock-toiminnon käytön, jossa sisäänrakennettu GPS auttaa
pitämään veneen tarkasti paikoillaan. Näin voit keskittyä paremmin itse kalastamiseen.
iPilotin käytöstä huolimatta on olemassa riski kalastuspaikan sivuuttamisesta jolloin
merkkipoijun köysi saattaa sotkeentua potkuriin. Suosittelen siksi nk. "porttimenetelmää",
jossa kalastuspaikka merkitään kahden hieman toisistaan etäämmäs asetetun merkkipoijun
avulla. Yritä asettaa merkkipoijut samalle syvyyskäyrälle, ei niin että toinen sijaitsee syvässä
ja toinen matalassa vedessä.

2.6 Ottipisteen sisällä olevaan tarkkaan kohtaan keskittyminen
Kun olet määrittänyt kalastuspaikan ja merkinnyt sen reittipisteeksi tilanne on sama kuin
ystäväsi antaisi kotiosoitteensa. Vaikka tiedät osoitteen, et tiedä onko ystäväsi kotona vai ei.
Ensin on siis katseltava kaikuluotaimella onko kohteessa liikkeellä saaliskaloja. Jos
kalastuspaikan syvyys on riittävä voit ajaa hitaassa kulussa kohdan yli ja katsella kaikukuvaa.
Yritä suorittaa ensimmäinen yliajo syvästä matalaan päin mikäli mahdollista ja ajamalla
edellisessä kohdassa kuvattujen merkkipoijujen muodostaman portin läpi. Jos et havaitse
kaloja, suorita toinen ajo suorassa kulmassa edelliseen läpiajoon verrattuna. Aja veneellä
suoraan ensimmäiselle merkkipoijulle ajattelemasi kohdan yli ja pudota merkkipoiju
paikoilleen ja aja edelleen kalastuspaikan yli. Jos havaitset kaloja, aja toisen merkkipoijun
paikan yli ja pudota toinen merkkipoiju.
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Jos taas et havaitse kaloja kalastuspaikassa, voit kääntyä veneellä takaisin päin ja poimia
ensimmäisen merkkipoijun ja siirtyä hakemaan seuraavaa kalastuspaikkaa.

Asetukset #5 - Kojelautanäyttö (päämoottori hitaalla / vapaalla)
a. Tarvitset kaksi näyttöä kojelautaan, joko HDS-5x:n tai HDS-7:n itse kojelaudassa ja
HDS-5m:n, 7m:n, 8m:n tai 10m:n RAM-asennettuna.
b. Jaa HDS-5x/HDS-7:n näyttöikkuna kahteen osaan: Structure (800 kHz DownScan) +
Sonar (50 kHz).
c. RAM-asennettu näyttö tulisi priorisoida näyttämään karttaa ja SideScan-kaikukuvaa,
mutta käytännössä on käytettävä Structure + Structure + Tutka -vaihtoehtoa kunnes
ohjelmistoversioihin tulee mukaan vaakasuuntainen jako Structure + Tutka -sovelluksia
varten.

Asetukset #5 - Keulanäyttö (keulamoottorikäyttö)
Kun olet selvittänyt, että kalastuspaikassa on kaloja ja merkkipoijut ovat paikoillaan, voit
siirtyä veneesi keulaan. Aseta keulamoottori käyttökuntoon ja valmistaudu kalastamaan.
a. Jos merkkipoijut ovat paikoillaan et tarvitse karttasivua, joten käytä ensisijaisesti Sonar +
Sonar (50kHz/200kHz) vaihtoehtoa. Varmista, että valitset oikean kaikulähteen.
(This Unit - Trolling motor mounted transducer) -vaihtoehto kaikusovelluksen
aktiivisen valikon kautta.
b. Jos kala ei nappaa ja haluat tarkistaa ovatko saaliskalat edelleen kalastuspaikassa,
vaihda tilaan Structure (DownScan) + Sonar (50 kHz). Varmista, että valitset oikean
kaikulähteen (kojelauta tai peräpeilianturi) kaikusovelluksen aktiivisen valikon kautta.
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3. ELEKTRONIIKKA
3.1 Laitteisto
Vielä muutama vuosi sitten vakavasti kalastamiseen ja kaikuluotaukseen suhtautuvien
uistelijoiden piti toteuttaa järjestelmänsä kahden eri valmistajan laitteilla mikäli tavoitteena oli
luoda kuva vedenalaisesta maailmasta sekä veneen alta että sivuilta. Tästä aiheutui joitakin
yhteensopivuusongelmia. Tilanne on muuttunut ja mainitun tyyppinen järjestelmä on
mahdollista toteuttaa nykyään pelkästään Lowrancen valmistamilla laitteilla.

3.2 Sopivan näytön valinta
Sopivan näytön tai sopivien näyttöjen valikoima voi olla haasteellista mikäli eri mallien
suorituskyky ei ole selvillä, jonka lisäksi väärät valinnat saattavat lisätä kustannuksia turhaan.

3.3 Näytön koko
Valittavissa on neljä eri näyttökokoa malleina
HDS-5, HDS-7, HDS-8 ja HDS-10. Mallinimi
kertoo näytön tuumakoon (HDS-5 on varustettu
5 tuuman näytöllä jne.) kulmasta vastakkaiseen
poikkikulmaan mitattuna. Pelkän näytön tuumakoon
vertailu ei välttämättä kerro koko totuutta. Koska
mitta on poikkimitta kulmasta vastakkaiseen kulmaan näytön tuumakoon kaksinkertaistuminen
lisää näytön kokoa itse asiassa nelinkertaiseksi.

3.4 Budjetti
Jos haluat siirtyä HDS-teknologiaan varovaisella budjetilla suosittelen HDS-5x:ää riippumatta
siitä onko veneessäsi ennestään muuta elektroniikka tai ei. Malli soveltuu kaiken tyyppisiin
veneisiin itsenäiseksi kaikuluotaimeksi mutta se täydentää järkevällä tavalla myös useamman
kaikuluotaimen järjestelmiä.

3.5 2 x HDS-5 vai 1 x HDS-7 ?
Yleinen kysymys jota monet esittävät on:
+25%
Koko 5"
Koko 5"
"Voin hankkia suunnilleen samalla kustanErotuskyky
Erotuskyky
nuksella joko yhden HDS-7:n tai yhden
480 x 480
480 x 480
HDS-5x:n ja yhden HDS-5m:n. Kumpi on
Korkeus 8,89 cm
Korkeus 8,89 cm
parempi vaihtoehto? Vastaus on helppo
Leveys 8,89 cm
Leveys 8,89 cm
antaa: investoi kahden näytön järjestelPinta-ala 79cm2
Pinta-ala 79cm2
mään mikäli veneessäsi on tilaa molemmille näytöille sillä näin saat 25% enemmän näyttöpinta-alaa. Voit myös maksimoida SideScan-erotuskyvyn säätämällä paneelin
kokoa ja asettamalla 2D- ja Vasen-SideScan-näkymät HDS-5x:ään ja DownScan- ja OikeaSideScan-näkymät HDS-5m:ään. Tämä tuo käyttöön noin 800 pikseliä SideScan-näkymään
mutta voit lisäksi tarkkailla 2D-kaikukuvaa ja DownScan-kuvaa samanaikaisesti. Seuraavalla
sivulla esimerkki jossa avomerisovelluksena 20 metrin syvyydessä olevan hylyn tarkkailu.
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3.6 Erotuskyky
Erotuskyky ilmaistaan pikseleinä. Pikseli on pienin kuva-alkio näkymässä. Yleiset erotuskykyvaihtoehdot ovat 480 x 480, 480 x 640 ja 600 x 800 pikseliä. Parhaan näytön fyysisen
koon ja erotuskykyasetuksen välisen tasapainon löytäminen saattaa joskus aiheuttaa
päänvaivaa koska tämä määrää loppujen lopuksi kohteiden erotuskyvyn, mikä taas vaikuttaa
siihen kuinka voimme tulkita mitä näytöllä näemme. Asetukset eivät vaikuta pelkästään
kaikuluotaimeen mutta vaikuttavat myös syvyyskäyriin (esim. DrDepth-sovellus). Mielestäni
paras vaihtoehto on 480 x480 pikseliä 5 tuuman näytöllä ja 600 x 800 pikseliä 8,4 tuuman
näytöllä. Näyttökoon ja pikseliasetuksen välinen tasapaino voi mennä väärin kumpaan
tahansa suuntaan kuten alla olevasta esimerkistä voidaan havaita:

1) Liian alhainen pikselimäärä isolla näytöllä tuottaa epäselvän vaikutelman (esim. 600
x 800 pikseliä 12,4 tuuman näytöllä).
2) Liian suuri pikselimäärä näytöllä tekee pienten kohteiden kuten kalojen tunnistamisen näytöllä hämmästyttävän vaikeaksi mikä pakottaa käyttäjää zoomaamaan
kuvaa sisään- ja ulospäin.
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3.7 Kirkkaus
Näytön kirkkaus ilmaistaan Nits:einä (kandelaa per neliömetriä). Esimerkkinä voidaan mainita,
että tyypillinen kannettavan tai pöytämallisen tietokoneen näytön kirkkaus on luokkaa 200
Nits:iä. Jos olet yrittänyt työskennellä ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa tavanomaisen
kannettavan tietokoneen kanssa olet ehkä todennut, että näytön kirkkaus ei välttämättä riitä.
Combo-mallien näyttöjen kirkkaus on luokkaa 500 - 800 Nits:iä. Lowrancen HDS-mallit on
varustettu lisäksi SolarMax PLUS Technology -yhtiön teknologialla joka tarjoaa 1000 Nits:iä
(HDS-5) ja jopa 1650 Nits:iä (HDS-8).

3.8 Malli
Vakiotyyppinen kaikuluotain / GPS Combo -laite on Lowrancen myydyin mallityyppi (HDS-5,
HDS-7, HDS-8 ja HDS-10). Lowrance tarjoaa näiden Combo-mallien lisäksi myös pelkällä
kaikutoiminnoilla varustettuja rinnakkaismalleja, samoin kuin muutamia pelkän karttaplotteritoiminnon sisältäviä malleja.
HDS-5x on kaikuluotain ilman GPS-vastaanotinta. Tämä Broadband-kaikuluotain on yhteensopiva 200 kHz:n, 83 kHz:n ja 50 kHz:n anturitaajuuksien kanssa. Ethernet-kaapelin avulla
StructureScan-moduuliin liitettynä malli tarjoaa myös korkeataajuuksisen DownScan- ja SideScan-toiminnon kolmiosaisessa sivunäkymässä. HDS-5m, HDS-7m, HDS-8m ja HDS-10m
on varustettu pelkällä karttaplotterilla. Nämä GPS-vastaanottimella varustetut mallit eivät
sisällä kaikuanturiliitäntää. StructureScan (LSS) Ethernet -verkkoon liitettynä nämä karttaplotterit muuttuvat täysillä toiminnoilla varustetuiksi kaikuluotaimiksi (Broadband, 2D-kaiku,
DownScan ja SideScan). Siten mainitut mallit ovat optimaalinen vaihtoehto järjestelmiin
joissa on kaksi näyttöä konsolisovelluksena.
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3.9 Kojelautanäyttö - yksi vai kaksi kappaletta ?
Useat käyttäjät suosivat yhden kookkaan näytön (HDS-10) vaihtoehtoa jossa sovellusnäkymien ikkunoita on jopa neljä tai viisi mikäli SonicHub-valikko otetaan käyttöön kuvan
alalaitaan. Tällöin asetuksien muuttaminen eri sivuilla saattaa osoittautua ongelmalliseksi.
Tietyn ikkunan aktivointi edellyttää PAGES-painikkeen alaspainamista ja pitämistä alaspainettuna jotta mainitun sivun kehys muuttuisi oranssiksi osoituksena asianomaisen sivun
muutumisesta aktiiviseksi. Sitten on vielä painettava MENU-painiketta jotta kyseisen sivun
asetukset tulevat valittaviksi. Mainittu sivuvalinta toimii myötäpäiväisessä järjestyksessä joten
jos haluat siirtyä kartan zoomauksesta vaikkapa DownScan-kantaman muuttamiseen sinun
on selattava läpi peräti 10 sivuvalintaa! Tämä vie aikaa. Investoimalla hieman lisää rahaa voit
hankkia HDS-10 Combo -laitteen sijaan sekä HDS-5x:n että HDS-10m:n. Tämä puolittaa
välittömästi sivujen valintaan kuluvan ajan ja tuo lisäksi käyttöön toisen näytön. Lisätietoja
jäljempänä kohdassa Suositut näytön, sivujen ja paneelien asetukset.
VIHJE
Määritä HDS-5x näyttämään Broadband-kaikuluotainkuvaa sekä DownScan- että SonicHubsivuja. Määritä HDS-5m näyttämään karttasovellus ja SideScan-kuva. Näin menetellen pystyt
hallitsemaan kuuden sivun konfiguraation kahden näytön välillä joista toista voit käyttää
toisen etänäyttönä. Tämä säästää aikaa ja helpottaa käyttöä. Lisätietoa vaihtoehdoista on
kappaleissa 1 ja 2.

3.10 Näytön asentaminen
Jos pystyt asentamaan laitteet itse, opit samalla järjestelmääsi liittyviä asioita. Jos annat
jonkun toisen asentaa järjestelmän sinulle, tutki ja perehdy eri vaihtoehtoihin ensin ja tilaa
asennus vasta kun tiedät mitä todella haluat ja tarvitset.
3.10.1 Pinta-asennus
Kaikki HDS-mallit toimitetaan vakiotyyppisellä telineellä. Tämä soveltuu useimpiin tarkoituksiin ja asennuksiin kun asennuspinta on tasainen tai kulmassa (konsolit, keulakannet).
Asennuksen jälkeen näytön kallistuskulmaa on mahdollista säätää mutta teline ei mahdollista
kääntämistä sivusuunnissa.
3.10.2 Uppoasennus
Laitteet on mahdollista asentaa uppoasennuksena. Käytä asennuskaavainta ja suorita kiinnitys neljällä pultilla. Asemoi ja kiinnitä asennuskaavain huolella ja varmista että aiotun asennuskohdan takana ei ole vaurioituvia osia tai rakenteita. Älä tee aukkoja ennen kuin olet
varma, sillä muutoin tuhoat kojelaudan.
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4. LAITTEISTON ASENNUS
4.1

RAM-asennus

Jaetulla kojelaudalla varustetuissa veneissä
sekä pienissä keskitetyllä kojelaudalla varustetuissa
veneissä joissa asennustilaa on vähän eräs
hyvä ratkaisu on käyttää RAM-telinettä. Teline sallii
näytön kääntämisen ohjauspisteen, takakannen
kalastuspisteen ja jopa etukannen välillä jos
tarvitset toisen näytön keulan suuntaan uistinta
heittäessäsi.

4.2

GPS-vastaanotin

Jos haluat maksimaalista tarkkuutta reittipisteisiin
ja karttatoimintoihin tarvitset ulkoisen GPS-vastaanottimen kuten LGC4000:n.
4.2.1 GPS-vastaanottimen asentaminen
Tarkkojen reittipisteiden ja karttatoimintojen
takaamiseksi sijaintitieto tulee saada suoraan
kaikuanturin kohdalta. Jos käytät m-mallista
kaikuluotainta ja HDS-laitteen sisäistä GPSvastaanotinta kun kalastat veneen keulasta saatat
pärjätä tarkkuuden osalta hyvin mutta jos veneesi on 21 jalkaa pitkä ja käytät sijaintitietojen
määrittämiseen ohjauspisteen kojelautaan asennetun laitteen GPS-vastaanotinta kalastuspaikkasi ollessa veneen keulassa tallentuvat reittipisteet aina noin 10 jalkaa sivuun todellisesta sijainnista. Vaikka tämä ei vaikuta suurelta virheeltä niin virhe voikin olla jo 20 jalkaa
seuraavalla kerralla jos lähestyt reittipistettä vastakkaisesta suunnasta. Tarkkuus on erittäin
tärkeää ja oleellista varmistaa varsinkin silloin kun luotaat kalastuspaikkojesi syvyyksiä.
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LÄHETYS
SUOJAMAA

VIRTA

DATA

4.3 HDS-järjestelmän kaapelointi - Virta/Datakaapeli

KYTKIN NEG POS

Noudata alla olevia kaapelointiohjeita kun asennat HDS-laitetta:
1. Kaikki mustat johtimet voidaan liittää yhteiseen maadoituspisteeseen ja suoraan akun
negatiiviseen (-) napaan.
2. Kaikki punaiset johtimet poislukien N2K-verkon virransyöttö voidaan liittää yhteiseen 20
Ampeerin sulakkeella suojattuun virransyöttöön tai katkaisijaan joka on liitetty akun
positiiviseen (+) napaan.
3. Punainen N2K-johdin kuten myös
SonicHubin ja HDS-laitteen keltaiset
johtimet tulee liittää katkaisijan kautta
positiiviseen (+) virransyöttöön koska
kun HDS on kytketty pois päältä SonicHub ja N2K-verkko saavat edelleen
virtaa (jota esimerkiksi LGC3000 GPSvastaanotinta varten). Tästä voi seurata
akun syväpurkautuminen ja tyhjentyminen
veneen ollessa käyttämättä ja lyhentää
myös vastaanottimen käyttöikää mikäli
KYTKIMET
virta on päällä 24/7.
SULAKE
4. LSS-1 StructureScan-laitteen keltainen
johdin tulee liittää erilliseen virtakatkaisijalla varustettuun positiiviseen (+) virransyöttöön. LSS-1 kuluttaa paljon virtaa
joten kun nostat veneen vedestä tai kun
AKKU
DownScan- tai SideScan-toimintoa ei
käytetä on syytä kytkeä katkaisija pois
päältä.
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4.4 Virtalähde
4.4.1 Akut
Akut voimanlähteenä ovat tärkeä kysymys missä tahansa kalastusveneessä ja siksi oikean
tyyppisten ja kokoisten akkujen valinta on yhtä tärkeää kuin oikean kaikuluotaimenkin valinta.
Tyypillinen "bass boat" kuuluu johonkin seuraavien kolmen kappaleen määrittämistä
tyypeistä.
4.4.2 Ensisijainen virtalähde - pääakku 55 Ah ... 75 Ah
Akun ei tarvitse olla syväpurkaustyyppia, koska akku latautuu aina kun moottori käy jonkin
aikaa.
a.

Päämoottori (käynnistys) - jos moottorin käynnistysvirta on liian suuri suhteessa akun
kapasiteettiin et saa moottoria edes käyntiin.
b. Karttaplotteri - kojelaudan karttaplotteri on turvaväline sumussa ja huonon näkyvyyden
aikana. Tämä on ainoa näyttö joka liitetään pääakkuun.
c. Pilssipumppu - tämä on ainoa pumppu joka liitetään pääakkuun ja on oleellinen
turvaväline.
d. Navigointivalot - myös oleellinen turvaväline.
VIHJE
Valitse päävalikon HÄLYTYKSET - ASETUKSET... ja paina ENTER, siirry kohtaan JÄNNITE.
Määritä matalan jännitetason (JÄNNITTEEN ALARAJA) arvoksi 12 V ja aseta hälytys päälle.
Jos nimittäin jätät arvon tilaan 11 V (oletusasetus), et hälytyksen vihdoin kuuluessa ja
jännitteen jo pudottua 11 V:iin pysty käynnistämään moottoria. Voit myös luoda halutessasi
kerroskuvan joka näyttää akkujännitettä jatkuvasti näytöllä jolloin voit seurata akkujännitettä kalastaessasi. Toinen etu mainitusta kerroskuvasta on se, että kun käynnistät
moottoria voit nähdä lataako moottori akkua moottorin käydessä vai ei.

4.4.3 Toissijainen virtalähde - käyttöakku 75 Ah ... > 105 Ah
Tämän akun tulee olla tyypiltään syväpurkausakku ja tätä akkua EI tule liittää pääakkuun.
Syväpurkausakut eivät pidä lyhyistä latausjaksoista (päämoottorin käydessä hetkittäin) eikä
kulutuslaitteiden virrankulutusta kannata ottaa pääakusta, joka toimii moottorin käynnistysakkuna.
a. Kojelaudan kaikuluotain sekä keulan Combo-näyttö.
b. NMEA2000 ulkoista GPS-vastaanotinta (LGC4000) varten, SonicHub (audio),
lämpötila-anturit, polttoaineanturit, moottoriliitäntä.
c. StructureScan (LSS)
d. Network Expansion Port (NEP)
e. Sumpun pumppu
f. Ilmauspumppu
VIHJE
Mikäli tämän akun jännite putoaa ja N2K-verkon virransyöttö menetetään, vaihda GPS-lähde
LGC4000-asetuksesta
tilaan
TÄMÄ LAITE
päävalikon
kohdasta
NETWORK,
DATALÄHTEET.... Ellet toimi kuvatulla tavalla karttaplotterisi ei enää pysty vastaanottamaan
sijaintitietoja. Lue kerroskuva joka näyttää jännitteen kojelaudan näytössä sekä keulan
näytössä jotta voit seurata kulutusakun tilaa erikseen pääakun tilasta
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4.4.4 Keulamoottori 12 V / 24 V > 105 Ah
Alle 70LB:n keulamoottori edellyttää yhtä 12 V:n akkua, 70 - 80LB:n vastaavasti kahta 12 V:n
akkua sarjassa jolloin saadaan muodostettua tarvittava 24 V. Jos käytössäsi on 101LBmoottori tarvitset kolme 12 V:n akkua sarjaan kytkettynä. Älä käytä tätä akustoa mihinkään
muuhun kuin keulamoottorin virransyöttöön.
4.4.5 Laturit
Jos haluat että akkusi pysyvät
kunnossa käytä vain korkealuokkaisia monivaihelatureita.
12 V
Tässä tapauksessa riittää
yksi 12 V laturi ja päävirtakytkin
jolla voit valita käynnistys- tai
kulutusakun.
24 V
Jos keulamoottori on 80LB
tarvitset kaksi 12 V:n akkua
sarjaan kytkettynä mikä
tuottaa 24 V. Tässä riittää yksi
24 V / 14 A laturi.
4.4.6 Akkujen hoito ja ylläpito
Tarkista akkujen kunto säännöllisesti
tarkistamalla kennojen nestetaso (jos
käytössä tavanomaiset akut), akkunapojen liittimet ja tarkista näetkö
merkkejä akun rungon pullistumista
tai vuodoista. Voit myös vaihtaa
sarjaan kytkettyjen akkujen
järjestyksen ajoittain.
KEULAMOOTTORI
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KULUTUSAKKU KÄYNNISTYSAKKU

4.5 Sähkö- ja RF-häiriöt
Häiriöt joista tässä puhutaan näkyvät kaikuluotaimen kaiku- tai StructureScan-näytöllä
erilaisina viiruina silloin, kun keulamoottoria tai pilssipumppua käytetään. Tietyn tyyppiset
LED-valot voivat aiheuttaa saman tyyppisiä häiriöitä. Ensimmäinen asia on selvittää
häiriöiden lähde. Kun olet paikallistanut häiriöitä aiheuttavan laitteen voit yrittää liittää laitteen
virransyötön toiseen lähteeseen. Jos tämä ei auta tai ole mahdollista, tarkista ensin kaikki
liitännät ja varmista kiinnitykset. Siirrä anturikaapelit etäälle virtakaapeleista vetämällä
veneen eri puolille tai mikäli tämä ei ole mahdollista aseta kaapelit PVC-putken sisään. PVCputki itsessään ei auta mitään mutta jos päällystät putken alumiiniteipillä häiriöiden määrää
on mahdollista vähentää. Toinen vaihtoehto on ostaa erillisiä ferriittisiä häiriönpoistosuotimia
ja käämiä kaikuluotaimen positiivinen virransyöttökaapeli 5 kertaa ferriitin ympärille tai
mallista riippuen asentaa ferriitti kaapelin ympärille.

4.6 Jännitehäviöt moottorin käynnistyksen yhteydessä
Toinen yleinen ongelma liittyy moottorin käynnistyksen yhteydessä ilmenevään jännitehäviöön käynnistysakun napojen yli. Jännitehäviön ollessa tarpeeksi suuri akkuun liitetyt elektroniikkalaitteet sammuvat ja käynnistyvät itsestään uudelleen (nollaus). Tämän voi aiheuttaa
myös huonot liitännät, vanhentunut akku tai kapasiteetiltaan liian pieni akku. Jos akku on
vanha ja haluat päästä kotisatamaan voit kytkeä kaikki akkuun liitetyt laitteet torkku- tai
valmiustilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti kerran valitsemalla VALMIUSTILA. Tämä
vähentää oleellisesti virrankulutusta ja laite pysyy valmiustilassa moottorin käynnistämisen
ajan.

4.7 Verkottaminen
4.7.1 NMEA0183
NMEA0183 on merielektroniikassa perinteisesti käytetty verkkostandardi ja on ollut käytössä
erittäin pitkään. Käytännössä kyseessä on perinteiseen sarjaväylään ja DB9-tyyppiseen
liittimeen perustuva liitäntä, joka juontaa aikaan ennen USB-väylää. HDS-laite pystyy
lähettämään tämän väylän kautta joukon erilaisia tietoja mukaan lukien sijainti, ohjaussuunta,
nopeus, syvyys ja veden lämpötila. Jos käytössäsi on PC-tietokone ja siihen on asennettu
DrDepth-sovellus tai vastaava sinun tulee käyttää Serial-USB-muunninta tai vaihtoehtoisesti
voit siirtää tietoja langattomasti Bluetooth-väylän avulla käyttämällä Serial-Bluetooth-lähetintä.
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SARJAVÄYLÄLIITIN
DATAKAAPELI
LÄHETYS
MAADOITUSVAIPPA

SARJAVÄYLÄ - USB - MUUNNIN

SARJAVÄYLÄ - BLUETOOTH - ADAPTERI
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4.7.2 NMEA2000 / N2K [pieni musta plugi]
NMEA2000 on NMEA0183:aa oleellisesti nopeampi väyläratkaisu, joka on suunniteltu merielektroniikkajärjestelmiin joissa käytetään mm. moottorinvalvonta- ja polttoaineenkulutussovelluksia ja -laitteita kuten EP60 tai EP65. Voit tarvittaessa lisätä kaikenlaisia yhteensopivia antureita kuten lämpötila-anturin sumppuun jos haluat. Verkkoa voidaan käyttää
myös ulkoisen GPS-vastaanottimen kuten LGC4000:n liittämiseen tai veneen viihde- ja
audiojärjestelmän kuten SonicHubin hallintaan. Verkon keskiössä on N2K Starter Kit joka
sisältää sarjan T-liittimiä jotka muodostavat itse väylän. NMEA2000-verkon virransyöttö
tapahtuu mahdollisimman keskelle runkoväylää. Verkon molempiin päihin tulee liittää
päätevastukset.
NMEA2000-VERKKO

Starter Kit = Alotussarja
Flow = PA-virtausanturi
Level = PA-tankkimittari
GPS-receiver = GPS-vastaanotin
Engine Interface = Moottoriliitäntä
Temperature Probe = Lämpöanturi

4.7.3 AUDIOJÄRJESTELMÄT - SonicHub
SonicHub on kaiken kattava audioratkaisu veneisiin ja sen avulla saat audiotoiminnot
suoraan näytöllesi. Toimitus sisältää tarvittavat komponentit poislukien N2K-liitäntäkaapeli ja
T-liitin.
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4.7.4 GPS-vastaanotin
Ulkoinen GPS-vastaanotin kuten LGC-4000 verkotetaan myös N2k-verkon kautta. Tämän
laitteen merkitys on kuvattu aiemmin tässä manuaalissa.
4.7.5 Polttoaineenkulutuksen hallinta
Nykyisten polttoainekustannusten takia polttoaineenkulutusta on järkevää seurata. Voit
säästää polttoainetta ja rahaa tekemällä pieniä säätöjä trimmitasoihin ja/tai kulkunopeuteen
ja voit hakea oman veneesi optimaalisen nopeuden jolla polttoainekulutus on vähäisimmillään. Digitaalinen tarkka lukema auttaa haarukoimaan optimitilan.
EP-65R
Polttoaineen
tasoanturi
EP-60R
Polttoaineen
virtausanturi

PA-LETKU

VIRTAUS ►

Anturin
uimurivarsi

4.7.6 Moottoritiedot
Liittämällä järjestelmääsi yksinkertaisen liitäntäkaapelin voit katsella näytöltä moottorin
oleellisia tietoja saman tietoikkunan kautta kuin polttoaineenkulutustietojakin. Tarkista tuetut
moottorit ja mallit ennen kaapelin hankintaa ja asennusta.
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4.7.7 Lämpötila-anturi
Kalastusreissuilla ja kalastuskilpailuissa pelkkä meriveden lämpötilan tarkkailu ei välttämättä
riitä vaan haluat ehkä tarkkailla myös kalasumppusi veden lämpötilaa. Voit aktivoida
hälytysrajoja jotka ilmoittavat lämpötilarajan ylityksestä tai alituksesta tai halutessasi
lämpötilan laskusta tai noususta. Asetukset löytyvät päävalikon HÄLYTYKSET-kohdasta.

EP-80R
LÄMPÖTILA
ANTURI

SUMPUN LÄMPÖTILAVALVONTA

4.7.8 Ethernet [keltainen plugi]
Ethernet-verkon avulla voit verkottaa eri laitteita toisiinsa. Väylän tiedonsiirtonopeus on erittäin suuri ja siksi voit käyttää väylää liittämään useita näyttöjä sekä StructureScan- ja tutkalaitteita toisiinsa. StructureScan (LSS) tarjoaa korkeataajuuskaikuluotaimen lisäksi kolme
Ethernet-plugia, jotka toimivat verkkolaajentimena. Voit säästää rahaa hankkimalla kaksi
edullista Ethernet-kaapelia joilla voit liittää HDS-5:n, HDS-5x:n sekä HDS-5m:n toisiinsa
StructureScanin hubin avulla. Säästö tässä tulee siitä että sinun ei tarvitse ostaa kolmea
HDS-5 Combo-mallia ja säästö riittää kattamaan StructureScan-laitteen kustannuksen,
hieman jälleenmyyjästä riippuen.
ETHERNET-VERKKO
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Tyypillisesti Bass Boat -tyyppinen vene sisältää keulaan asennetun yhden näytön ja kaksi
näyttöä kojelaudassa. Syy tähän on se, että kojelaudan näytöistä toinen on asetettu
Structure + Sonar -tilaan jolla saat 50/50-kuvajaon toisen kuvan ollessa 800 kHz
DownScan ja toinen 50 kHz 2D -kaiku. Näin saat käyttöön parhaan molemmista menetelmistä mitä tulee veneen alla olevan merenpohjan rakenteiden ja saalikalojen havainnointiin ja
lisäksi kaikukulma on 40º...60º. RAM-asennettu näyttö kojelaudassa näyttää SideScan- ja
karttakuvat (StructureMap - Gen2).

Jos vielä lisäät tutkan,
kannettavan PC-tietokoneen
SideScan-tietojen suoratoistoa
varten (DrDepth-sovellus)
jolloin saat mosaiikkityyppisen
kerroskuvan syvyyskäyristä ja
toisen StructureScanin, tarvitset
kaksi NEP-2:ta (Network Expansion
Port eli laajennusportti), joiden avulla
saat käyttöön 5 + 5 Ethernet-porttia.

ETHERNET-VERKKO
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4.7.9 Eri verkkostandardien tarjoamat toiminnot
VERKKO
VERKOSSA JAETTU TOIMINTO
KAIKUANTURI-LÄMPÖ/NOPEUS/SYVYYS
KAIKULUOTAINKUVAN VIERITYS
KARTAT
REITTIPISTEIDEN LISÄYS
REITTIPISTEIDEN MUOKKAUS
REITIT
JÄLJET
HÄLYTYKSET
DATALÄHDEASETUKSET
JÄRJESTELMÄASETUKSET
MUUT KUIN JÄRJESTELMÄASETUKSET
TAUSTAVALO
TUTKA
SÄÄ
SIJANTI
OHJAUSSUUNTA
NOPEUS MAAN SUHTEEN
KURSSI MAAN SUHTEEN
AIS
DSC
TUULI
AUTOPILOTTI
MOOTTORITIEDOT

4.8 Laitteiston huolto ja ylläpito
4.8.1 Näyttö
Elektroniikasta huolehtiminen on oleellista. Sanomattakin on selvää, että laitteen ja erityisesti
näytön pitäminen puhtaana on tärkeää.
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4.8.2 Anturi
Puhdista kaikuanturin pinta säännöllisesti saippuavesiliuoksella. Tarkista myös näkyykö
anturin pinnassa syviä naarmuja tai lohkeamia. Toinen hyvä käytäntö liittyy referenssikuvan
tallentamiseen erityisesti StructureScan-anturin tapauksessa. Aja tutulle merialueelle ja
valitse kohta jossa merenpohjassa on runsaasti yksityiskohtia noin 10 - 30 jalan syvyydellä.
Merkitse reitti määrittämällä aloitus- ja lopetusreittipisteet (test01 ja test02) ja aja vene
reittipisteiden määrittämän reitin mukaisesti ja ota kuvakaappaus näytön kaikukuvasta.
Tallenna kuvatiedosto ja nimea se vaikka nimellä test01. Varmuuskopioi tiedosto mutta älä
koskaan poista sitä itse laitteesta. Jos myöhemmin epäilet, että anturin suorituskyky on
heikentynyt voit palata tutulle alueelle ja ajaa saman reitin uudelleen ja ottaa
kuvakaappauksen ja verrata alkuperäistä uuteen kuvaan. Varmista, että ajat samalla
nopeudella ja että meriveden korkeus on sama. Toisin sanoen tallenna myös nämä tiedot
kun tallennat itse referenssikuvan kuvakaappaustiedostona.
4.8.3 Virransyöttö ja kaapelointi
Yritä pitää kaapelit mahdollisimman puhtaina ja kuivina erityisesti liitoskohtien osalta. Jos
epäilet, että jokin liitos kuumenee kytke kaikki laitteet päälle ja anna laitteiden ja kaapelien
kuumentua vähintään 20 minuutin ajan ja tunnustele liitokset käsin kuumien pisteiden
havaitsemiseksi. Älä unohda tarkistaa akkunapojen liittimien kuntoa säännöllisesti.
4.8.4 Anturin valinta
Oikean anturin valinta on yhtä tärkeää kuin oikean moottorin valinta veneeseen. Mutta
väärän anturin valinta ei ilmene yhtä helposti kuin väärän moottorin valinta.
4.8.5 Lowrance-anturit
Lowrance-omistajien yleisimmin käytetty anturityyppi on
HST-WSBL (High Speed with Temperature – Wide
coverage Skimmer with BLue plug). Toiselle sijalle
suosiossa yltää keulamoottori ja / tai rungon sisään
asennettu Pod-tyyppinen versio (1-taajuusversio 200
kHz:n taajuudella). Kyseessä on sama anturi jota on
käytetty Lowrancen HDS-malleja edeltävien LMS- ja
LCX-sarjojen malleissa ja jota edelleen käytetään Markja Elite-sarjan (ei DSI:tä) malleissa.
Kyseinen anturi on 1-taajuusanturi (200kHz) jonka keila on 20° @ -3dB.
Laajemman kattavuuden aikaansaamiseksi yksittäistä kaikua prosessoidaan alueella
-10 ... -30dB, mikä näkyy kaikuluotaimen näytöllä taajuutena 83 kHz. Seuraavan sivun kuva
todistaa, että kyseessä on yksittäinen kaiku joka näkyy taajuuksilla 200 kHz ja 83 kHz
(suodatuksen avulla). Tehon menetys 3db-alueen ulkopuolella tulee ottaa huomioon tulosten
tulkinnassa
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4.8.6 Anturin laatu
Huippuluokan antureista puhuttaessa usein mainittu valmistaja on ranskalainen Airmar
Technologies. Airmar määrittelee valmistamansa kaikuanturit usein Q-parametrin avulla.
Airmar määrittelee Q:n seuraavasti: "Q-arvo määrittää pietsokeraamisen elementin
taajuusvasteen. Toisin sanoen Q-luku kertoo kuinka tarkka taajuuslähdön tulee olla jotta
anturi toimii optimaalisella tavalla. Vastaus kertoo myös kyseisen anturin parhaan
resonanssitaajuuden, kuinka hyvin anturi toimii kyseisen resonanssitaajuuden ala- tai
yläpuolella ja kuinka kauan anturi värähtelee lähetyspulssin jälkeen. Q-arvo määritetään
jakamalla
toimintataajuus
kaistanleveydellä.
Maallikoille
voidaan
asia
selittää
vertauskuvallisesti siten, että kyseessä on ikään kuin radioaseman viritykseen liittyvät
äänenvoimakkuus ja kanavan säätö. Toimintataajuus on se taajuus jolla haluttu radiokana
lähettää ohjelmaa ja signaali on vahvimmillaan. Kaistanleveys sisältää parasta taajuutta
lähellä olevat pienemmät ja suuremmat taajuudet joilla asema vielä on kuultavissa. Insinöörit
määrittelevät nk. -3dB:n pisteen jossa amplitudi eli signaalin voimakkuus on vielä puolet
täydestä signaalista. Kun radion taajuussäädintä säädetään alas tai ylös asema häipyy
kuuluvista. Kaistanleveys on se optimitaajuutta pienemmän ja suuremman taajuuden välinen
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kaista, joiden päätepisteissä signaalivoimakkuus on suurempi kuin 50% täydestä tasosta.
Anturin Q-arvo voidaan määrittää nk. lähetysjännitevastekäyrästä (Transmitting Voltage Response graph). Resonanssitaajuus ja huippu TVR ovat taajuudella 50 kHz. 3 dB alle TVR:n
taajuus on 47,6 kHz ja yli 3 dB vastaavasti 52,8 kHz, josta saadaan tässä tapauksessa
kaistanleveydeksi 5,2 kHz (52,8 kHz - 47,6 kHz = 5,2 kHz).Nyt Q-arvoksi saadaan jakamalla
resonanssitaajuus kaistanleveydellä eli Q-arvoksi saadaan tässä esimerkissä 9,6 (50 kHz ÷
5,2 kHz = 9,6). Q-arvot vaihtelevat välillä 1 ... 40. Esimerkkimme 9,6 on suhteellisen pieni Qarvo. Kaikuluotainvalmistajan ei tarvitse valmistaa kovin tarkalla lähtötaajuudella varustettua
luotainta jos anturin Q-arvo on matala.
4.8.7 Airmar Technologies - anturit
Erinomainen lähtökohta laadukkaan
anturin valitsemiseen HDS-laitteeseen
on Airmar P66. Tämä aito kaksitaajuusanturi tuottaa vahvemman ja
tarkemman vasteen sekä terävämmän
ja puhtaamman 50 kHz:n kaikukuvan.
Juuri 50 kHz:n laaja kaikukeila on
merkityksellinen kun haluat löytää
saaliskaloja laajalta alalta.
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4.9 Anturin asentaminen
Olen nähnyt paljon asennuksia joissa näyttö on asennettu tyylikkäästi ja kaikki kaapelit vedetty mallikelpoisesti mutta joissa itse anturi on asennettu täysin väärään paikkaan runkoa ja
vieläpä täysin väärään kulmaan. Anturin asennukseen käytetty aika ja harkinta maksaa itsensä takaisin varmasti. -3dB ilmaisee 50% täyttä tehoa vastaavan tilanteen joten jos kyseessä
on anturi jonka keilakulma on 11º ja taajuus 200 kHz saat vain neljänneksen maksimimaalisesta suorituskyvystä jos anturi on asennettu 5º vinoon. Tilanne vastaa sitä, että saisit 100
hv:n moottorista vain 25 hv tehoa siksi, että moottori on asennettu väärin.
VIHJE
Jos päivität järjestelmääsi LMS- tai LCX Legend -mallista (HDS-mallistoa edeltävät mallistot)
suosittelen lämpimästi myös anturin vaihtoa uuteen. Alkuperäinen anturisi kestää tehoa 600
W kapealla kaistalla eikä anturin käyttöiästä voi antaa kuin arvauksen. Vaihtamalla anturin
uuteen paremmin HDS-laitteeseen sopivaan versioon ratkaiset heti 90% ongelmista jotka
liittyvät HDS-näytön käyttöönoton jälkeen ilmeneviin ongelmiin.
4.9.1 Anturin sijoittelu
Veneesi peräpeilin rakenne määrää sen mihin kohtaan perää kaikuanturi tulee asentaa,
joissakin tapauksissa täydellistä ratkaisua ei yksinkertaisesti ole. Yritä välttää terävien
kulmien (niitit alumiiniveneessä, gelcoatin epätasaisuudet lasikuituveneessä jne.) läheisyyttä
sillä ne voivat aiheuttaa häiritsevää pyörteilyä. Potkurin lähelle ei anturia kannata asentaa
koska potkurivirtaukset aiheuttavat häiriöitä kaikuluotaimen toimintaan. Ihanteellisessa
tapauksessa kaikuanturin anturipinta asennetaan juuri plaanaustason alapuolelle ja jos olet
asentamassa peräpeilitelineeseen kiinnitettävää DownScan-anturia asennus täytyy tyypillisesti tehdä askelmaan tai vastaavaan. Tällöin kaikuanturin toiminta on rajoitettu hyvin hitaisiin nopeuksiin sillä suuremmat nopeudet aiheuttavat liikaa häiriöitä ja nopeuden kasvaessa
anturi nousee ylös vedestä ja kaikusignaali menetetään kokonaan.
VIHJE
Asenna anturi hitaalle nopeudelle optimoiden, koska haluat etsiä ja paikallistaa kaloja ja
käyttää myös SideScan/luotaustoimintoja myös kalastuksen aikana.
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4.9.2 Transom Saver - peräpeilin asennuslevy
Jatkuvasti kehittyvän teknologian takia joudumme usein päivittämään antureita tai lisäämään
uusia antureita (esim. StructureScan). Jos aiot pitää saman veneen pitempään ja varsinkin
jos olet vaihtanut kaikuluotainvalmistajaa jossain vaiheessa voi veneesi peräpeili alkaa
nopeasti muistuttamaan neulatyynyä. Peräpeilin säästämiseksi suosittelen erityisen
peräpeilin säästäjän (Transom Saver) eli asennuslevyn asentamista. Voit tehdä sellaisen itse
esimerkiksi polyuretaanipalasta tai ostaa sopivan Internetistä (esim. Stern-Saver).
4.9.3 Asennus vaiheittain
Ensin on päätettävä mihin haluat anturit asentaa. Muista AINA asentaa SideScan sisemmäksi jotta voit asentaa sen alemmas. Tällöin SideScan-anturin kaikukeila mahtuu
etenemään tavanomaisen kaikuanturin alapuolelta. Varmista, että asennuskohdat eivät osu
veneen kuljetuskiinnikkeiden tai hihnojen kohdalle.

Merkitse asennuskohdat alustavasti ja tarkista että vene on vatupassissa (perinteinen vatupassi tai vaikka iPhone-matkapuhelimen Clinometer-sovellus).
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Kiinnitä maalarinteippi kohtaan johon anturin kanta on aikomus asentaa ja käytä vatupassia
ja merkitse vaa'assa oleva viiva suhteessa veneesi kansirakennelmiin.

4.9.4 Anturien asentaminen Transom Saveriin
4.9.5 Airmar P66:n asentaminen uistelumoottoriin

Merkitse kannan kohta teippiin ja kiinnitä maalarinteippiä kannan taakse.

Piirrä viiva käyttämällä apuna rungon pohjaa / askelmaa sapluunana.
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Tarkista peräpeilin kulma suhteessa rungon pohjaan / askelmaan.

Säädä sahan kulma sopivaksi ennen ylimääräisen osan katkaisemista. Näin saat mukavasti
yhdensuuntaisen reunan kantaan jolloin vesi pääsee virtaamaan vapaasti sen ohi.

Mittaa asennusruuvin pää siten, että voit asentaa kannan ilman ulkonemia.
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Linjaa kanta siten että ruuvit ovat paikoillaan ja napauta ruuvien kantoja jotta peräpeiliin ja
pienet jäljet ruuvinreikiä varten ja merkitse reiän paikat tussilla.

Täytä reiät merikäyttöön ja veden alapuolisiin sovelluksiin soveltuvalla Sikaflex-tiivistemassalla. ÄLÄ KÄYTÄ SILIKONIA. Kiristä ruuvit.

Antureiden kiinnitys peräpeilin säästäjään
Aloita asennus AINA perinteisestä kaikuanturista, joka tässä esimerkissä on Airmar
P66. Mittaa veneesi kannen kulma keulasta
perään vatupassin avulla. Käytä tätä kulmaa
apuna kun asennat anturia mutta suorita
lopullinen säätö kun vene on ollut vedessä
jotta saat kompensoitua veneen "kelluntakulman".
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Aseta anturi taustaa vasten ja vertaa kulmaa vatupassin avulla. Hio anturin kiinnitystelinettä
sopivasti jotta saat asennustelineen sopivaan kulmaan.

Nyt voit kiinnittää kiinnitystelineen. Kiinnitysruuvien mukana EI toimiteta aluslevyjä. Hanki
sopivia aluslevyjä! Käytä anturin mukana tullutta sapluunaa ja merkitse reiät ja poraa lopuksi
reiät merkittyihin paikkoihin. Tarkista ennen poraamista että porauskohdissa tai niiden
taustalla ei ole vaurioituvia osia.

Kiinnitä kiinnitysteline taustaan ja tarkista että anturin kiinnitystelineen kulma vastaa peräpeilissä kiinnitettynä olevaa taustaa.

51

Nyt veneessä pitäisi olla täydellisesti asennettu anturi. Toista toimenpiteet StructureScananturille ja linjaa P66:n mukaan. Varmista, että StructureScan-anturin oikealla puolella on
vapaa näkymä P66:n alta.

Kiinnitä kaapelit huolellisesti paikoilleen.

4.9.4 Airmar P66 -anturin asennus keulamoottoriin
Airmar P66 on suunniteltu peräpeiliasennukseen mutta jos haluat laadukkaan anturin
keulamoottoriin voit muuttaa anturin kiinnitystä ja toteuttaa asennuksen keulamoottoriinkin.
Yksi hyvä syy asentaa P66 keulamoottoriin liittyy kaikulaitteiden yhdenmukaisuuteen.
Tarvitset pienen katkaisutyökalun (esim. Dremel 300), vakiotyyppisen kumisen ovipuskurin,
19 mm:n alumiinisen lattaraudan, hieman epoksia, 25 mm:n ruostumattoman M3-mutterin ja pultin sekä kaksi kookasta ruostumattomasta teräksestä valmistettua letkukiristintä.
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KAPPALE 5
HDS-NÄYTTÖÖN TUTUSTUMINEN
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5. HDS-NÄYTTÖÖN TUTUSTUMINEN
TÄRKEÄ TIEDOTUS! Tämä manuaali EI korvaa HDS-näytön mukana toimitettua käyttöohjetta.
HDS-näytön kuvaus on jaettu kuuteen osaan joiden kunkin ymmärtäminen on oleellista mikäli
haluat navigoida helpommin ja käyttää laitteen koko suorituskyvyn. Nämä kuusi osaa ovat
näppäimistö, pikapainikkeet, sivut, aktiivinen valikko, päävalikko (asetukset), valikko ja
lisäasetukset. Näihin viitataan jäljempänä useammassa kohdassa.

5.1 Näppäimistö
Näppäimistö koostuu kahdesta osasta, kursorin siirtämiseen käytettävästä vierityspainikkeesta (toimii kuten hiiri PC-tietokoneessa) josta käytetään myös nimitystä kursoripainike,
sekä toimintopainikkeista joita voi verrata PC:n näppäimistöön.

NÄPPÄIMISTÖ

HIIRI

PAINIKKEET

KURSORIPAINIKE

5.2 Pikapainikkeet
Pikapainikkeet sijaitsevat HDS-8- ja HDS-10-näytöissä näytön alareunassa. Pikapainikkeet
vähentävät valikon käyttötarvetta ja säästävät aikaa. Pikapainikkeiden kulloinenkin toiminta
riippuu painikkeiden yläpuolella näkyvästä aktiivisesta sivusta.
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5.3 PAGES-painike
PAGES-painikkeen avulla voit valita näytöllä näkyvän sivun tai jaetun näyttötilan sivut.
Toiminto vastaa PC-tietokoneen Windows-tilaa. Jos näytössä näkyy useamman sovelluksen
jaettu näkymä PAGES-painikkeella valitaan kulloinkin aktiivinen sovellus, joka näytetään
aktiivisen ikkunan ympärille piirtyvänä oranssinvärisenä kehyksenä (alla olevassa
esimerkissä oikeanpuoleisen kuvan oikeanpuoleinen paneeli). Jos haluat vaihtaa aktiivista
ikkunaa kaikusovelluksesta paina alas ja pidä alaspainettuna PAGES-painike kahden
sekunnin ajan kunnes oranssinen kehys siirtyy kaikusovelluksen ikkunasta karttasovelluksen
ikkunan ympärille.

5.4 MENU - aktiivinen valikko
Aktiivinen valikko on se valikko, joka ponnahtaa näkyviin kun painat MENU-painiketta kerran. Tätä valikkoa voidaan verrata
PC-tietokoneen työkalupalkkiin joka näkyy
Windows-työpöydän päällä. Viereisessä
kuvassa näytön alaosan ikkuna (Structure-.
Scan) on korostettu joten kun painat MENUpainiketta kerran näyttöön tulee kyseisen
sovelluksen valikko. Jos haluat vaihtaa
valikon karttasovelluksen valikoksi, sinun
tulee painaa PAGES-painiketta kahden
sekunnin ajan jotta saat vaihdettua karttasovelluksen aktiiviseksi ikkunaksi jonka
jälkeen MENU-painikkeen painallus
tuo näyttöön karttasovelluksen valikon.
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5.5 Päävalikon asetukset
Päävalikkoon (ASETUKSET) pääset painamalla
MENU-painiketta kahdesti. Tämä vastaa PCtietokoneen Ohjauspaneeli-sovellusta.
Kaikki järjestelmän eri komponenttien asetukset muutetaan tämän valikon kautta.
Toimenpiteet suoritetaan tyypillisesti
ennen kalastusreissulle lähtöä.

5.6 Lisätoiminnot
Lisätoiminnot ovat kuin työkalupakki
ja sitä voidaan verrata Windows Explorer sovellukseen PC-tietokoneessa. Tätä kautta
voit myös ladata ja tallentaa reittipisteitä
ja jakaa tiedostoja, kuvakaappauksia,
lokitiedostoja ja luotaustiedostoja.

5.7 Ensimmäisen käyttökerran asetukset
Kun otat HDS-näytön käyttöön sinun tulee
määrittää tiettyjä perusasetuksia ensimmäisen
käyttöönoton yhteydessä. Jos taas olet jo
käyttänyt HDS-näyttöäsi jo jonkin aikaa ja
muuttaa voimassa olevia asetuksia, siirry
päävalikkoon ja valitse JÄRJESTELMÄ-valikon
PALAUTA OLETUKSET... -vaihtoehto. Järjestelmä käynnistää laitteen uudelleen ja kysyy heti
ensimmäiseksi valikkokielivaihtoehtoa (KIELI).
Suosittelen että annat laitteen käyttöliittymän
ohjatun asennustoiminnon ohjata sinut asetuksien
läpi. Katsomme asetuksien hienosäätöä
jäljempänä.
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5.8 Järjestelmävalikko
5.8.1 Näppäinäänet
Aseta näppäinäänet (NÄPPÄINÄÄNET) joko pois
päältä tai hiljaiselle jotta et häiritse muita
muuttaessasi kaikuluotaimen asetuksia.
Lähellä olevat muut kalastajat kiittävät kun
saavat olla rauhassa ja nauttia luonnon äänistä.
5.8.2 Kieli
Valitse valikkokieli (KIELI). Vaihtoehtoja
on runsaasti, valittavissa on myös Suomi.
5.8.3 Kellonaika
Mikäli kellonaika ei asettunut automaattisesti voit korjata kellonajan asetusta tätä kautta
(AIKA...). Voit myös muuttaa kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon tämän valikkovaihtoehdon kautta.
5.8.4 Koordinaattijärjestelmä
Tämä asetus (KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ) määrittää missä muodossa sijainnin
määrittävät latitudi- ja longituditiedot näytetään. Oletusasetus on Asteet/Minuutit mikä on
yleisimmin käytetty esitysmuoto. Jos tuttavallasi on antaa vinkkinä reittipiste hyvään kalastuspaikkaan eikä reittipisteen sijaintitieto ole tässä muodossa (º/min) sinun tulee muuttaa asetus
saamiasi tietoja vastaavaksi tyypiksi jotta voit luoda kyseisen reittipisteen manuaalisesti
annettuja tietoja hyväksi käyttämällä.
5.8.5 Kuvankaappaus
Kuvankaappauksen käyttöönotto mahdollistaa näytöllä näkyvän näkymän tallentamisen
kuvatiedostoksi laitteen sisäiseen muistiin yksinkertaisesti virtapainiketta painamalla. Voit
käyttää virtapainiketta normaaliin tapaan torkkutilaan siirtymiseen painamalla painiketta
muutaman sekunnin ajan kunnes näyttöön tulee virran sammuttamisesta ilmoittava viesti
("Powering off" -viesti). Tämä toiminto on asetettava käyt-töön aina kun laite on ollut pois
päältä. Jos haluat poistaa kuvakaappaustiedostot laitteen muistista paina PAGES-painiketta,
selaa kursori kohtaan TIEDOSTOT ja paina ENTER ja valitse OMAT TIEDOSTOT ja sitten
TALLENTEET. Selaa sitten kursori kohtaan KUVANKAAPPAUKSET ja paina ENTERpainiketta. Voit kopioida kuvakaappaustiedostot muistikortille painamalla KOPIOI KAIKKI... pikapainiketta ja sitten MEMORY CARD - OIKEA tai MEMORY CARD - VASEN (riippuen
siitä kummassa muistikorttipaikassa tallennukseen käytettävä muistikortti on asennettu) ja
paina ENTER. Voit poistaa kuvakaappaustiedostot korostamalla KUVANKAAPPAUKSETkansion ja painamalla POISTA KAIKKI -pikapainiketta (joissakin laitemalleissa
pikapainikkeiden tilalla on käytettävä valikkovaihtoehtoja). Kuvankaappaukset ovat tärkeitä
mm. silloin kun yrität selvittää laitteessasi olevaa ongelmaa jälleenmyyjälle tai vastaavalle.
Ongelman kuvaaminen puhelimessa ei ole helppoa, yksinkertaisempaa ja varmempaa on
ottaa kuvankaappaus ja lähettää kuvatiedosto sähköpostilla mutta et tarvitse sitäkään sillä jos
älypuhelimessasi on microSD-muistikorttipaikka voit siirtää laitteessa olleen muistikortin
älypuhelimeesi ja lähettää kuvakaappaustiedoston MMS-tekstiviestinä. Voit myös lähettää
asetukset vastaavalla tavalla.
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Kannattaa pitää veneessä mukana erityistä
SD-muistikorttiadapteria jolla voit helpommin
asettaa microSD-muistikortin puhelimeen
(tarkista mahdollisesti tarvittavan adapterin
tyyppi älypuhelimen käyttöohjeesta).

5.8.6 Oletusasetuksien palautus
Tämä toiminto (PALAUTA OLETUKSET...)
tyhjentää kaikki tekemäsi asetukset takaisin
tehdasasetuksiin (eli oletusasetuksiin).
Tämä toimenpide EI kuitenkaan tyhjennä
reittipisteitä, reittejä tai jälkiä ellet nimenomaan
valitse niitäkin tyhjennettäväksi valikosta.
Muista tyhjentää asetukset ja omat
tietosi jos laitteesi siirtyy seuraavalle
omistajalle, et halua varmaankaan antaa
kaikkia löytämiäsi kalastuspaikkoja
lahjana laitteen ostajalle (mutta muista
tehdä itsellesi ensin tiedoistasi varmuuskopio).
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5.9 Lisätoiminnot
5.9.1 Reittipisteet
Oletusasetus on SALLI SAMANNIMISET
WAYPOINT NAMES). Älä muuta tätä asetusta.
5.9.2 Käyttöliittymä
Valitse PIILOTA PIKANÄPPÄIMET
AUTOMAATTISESTI jos
käytössäsi on HDS-8 tai HDS-10.
Tällöin pikapainikepaneeli poistuu
näkyvistä näytön alareunasta muutaman sekunnin kuluessa. Voit siis ottaa
koko näytön pinta-alan käyttöön itse
sovellusikkunaa varten. Voit aktivoida
pikapainikkeet näpäyttämällä mitä
tahansa pikapainiketta.
5.9.3 Toiminnot
On tärkeää ottaa käyttöön järjestelmään
liitettyjen lisälaitteiden toiminnot (esimerkiksi
StructureScan, tutka tai SonicHub). Erityisen
tärkeää tämä on silloin, kun käytössäsi on
HDS-5, 7m, 8m tai 10m verkkoon liitettynä.
Aktivoimalla asianomaiset toiminnot voit
käyttää kaikkia Combo-yhdistelmän toimintoja
karttaplotterin kautta niin kauan kuin laitteet
ovat verkotettujan toiseen Combo- ja
StructureScan-laitteeseen. Laite on valittuna
kun valintapainike on sininen.
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REITTIPISTEET

(ALLOW

DUPLICATE

5.9.4 Laitteen tiedot
Kolme tärkeintä tämän toiminnon kautta
näytölle saatavaa tietoa ovat tuotemalli,
sovellusohjelmisto (versio) ja laitteen
sarjanumero. Jos otat yhteyttä jälleenmyyjään
tai tekniseen tukeen selvitä nämä tiedot etukäteen
mikäli mahdollista.
5.9.5 Sovellusohjelmiston versio
Tämä liittyy laitteesi käyttöjärjestelmän versioon.
Lowrance kehittää tuotteitaan jatkuvasti eikä tämä
koske suinkaan pelkästään uusimpia laitemalleja.
Lowrance päivittää ohjelmistoja säännöllisin välein.
Tarkista ensin laitteesi ohjelmistoversio ja käy sitten
Internet-sivuilla osoitteessa
www.lowrance.com/en/Downloads-ProductSoftware-Updates/ ja tarkista, onko saatavissa
uudempaa versiota. Jos on, sinun tulee ladata se ja
käynnistää ohjelmisto tietokoneellasi aivan kuin
lataisit uutta ohjelmistoa tietokoneeseesi. Ohjelma
purkaa tiedot tietokoneeseen liitettyyn SD-muistikorttiin (MMC-kortinlukija tai adapteri). Kun purku on
valmis irrota muistikortti tietokoneen kortinlukijasta ja kytke Lowrance-laitteesi virta ensin pois
päältä ja aseta muistikortti kortinlukijaan ja kytke sitten Lowrance-laitteen virta päälle. Kun
ohjelmiston lataus muistikortilta on valmis, laite pyytää sinua poistamaan muistikortin
kortinlukijasta ja kytkemään laitteen pois päältä ja takaisin päälle.

5.10 Sivuasetukset
5.10.1 Tietokerros
Tässä on kysymys tiedoista jotka laite näyttää kerroskuvana valittujen sivujen päällä. Tämän
toiminnon avulla voit asettaa kerroskuvatoiminnon päälle tai pois päältä.
5.10.2 Kerroskuvan tietojen muokkaus
Sinun tulee ensin määrittää sivu (SIVU) ja
säätää paneelien koko ennen kuin voit muokata
tietokerrosta. Kun olet muokannut sivujen
asemoinnin, voit lisätä ja liikutella tietoja näytöllä.
Seuraavan sivun lista luetteloi allekirjoittaneen
käyttämät asetukset.

62

5.10.3 Kurssi maan päällä
On aina hyvä tietää ohjaussuunta,
varsinkin jos keräät rinnakkaisuuntaisten
ajolinjojen myötä kertyvää kartoitus/
syvyystietoja.
5.10.4 Nopeus maan päällä
Voit katsella näytöltä veneesi nopeutta
kilometreinä tunneissa (kph), maileina
tunneissa (mph) tai solmuina (knots).
5.10.5 Sijaintivirhe
Arvioitu sijaintivirhe eli EPE (Estimated
Position Error) ilmaistaan jalkoina. Jos
arvo on yli 40 jalkaa GPS ilmaisee, että
se on "löytänyt" sijainnin mutta signaalivoimakkuuden takia tarkkuus saattaa
heittää jopa 40 jalkaa. Oman kokemukseni
mukaan EPE-arvot jotka ovat alle 30 jalkaa
ilmaisevat, että signaali on varsin hyvä.
Ulkoinen GPS-vastaanotin LGC4000 pystyy
parhaimmillaan jopa 11 jalan tarkkuuteen.
Jos teet kartoitusta tai merkitset reittipisteitä ja huomaat, että EPE-arvo on
korkea tai heikkenee jatkuvasti pysähdy
ja odota että signaalivoimakkuus
ja tarkkuus ovat jälleen hyvät.
VIHJE
Aloita siten että pysäytät veneen
ja varmista, että GPS-vastaanottimen
ja taivaankannen välissä ei ole
mitään esteitä ja odota että EPE-arvo
laskee riittävän alas ja vakiintuu ja
lähde kulkuun vasta sitten. Jos EPEarvo ei ole riittävän hyvä yritä
käynnistää vastaanotin uudelleen.
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5.10.6 Veden lämpötila
Veden lämpötilan valinta tiedoksi ei ole yksiselitteisesti helppoa koska verkkoon liitetyistä
laitteista riippuen lämpötilatieto voidaan saada lähes mistä tahansa jos asetusta ei ole tehty
oikein tietoisesti. Määritä verkko ja asenna laitteet ensin ennen kuin määrität tätä asetusta.
5.10.7 Syvyys
Verkosta riippuen myös syvyystiedon lähde voi
olla hankalaa määrittää. Rakenna ja asenna kaikuluotainverkko ensin valmiiksi ennen kuin suoritat
syvyystietojen kerroskuvassa näytettävien tietojen
valinnan.
5.10.8 Structure-syvyys
Tämä syvyysarvo saadaan StructureScan-anturin
DownScan-osasta. Koska DownScan-kaikukeila
on keilamainen eikä kartiomainen, tämä
syvyyslukema on huomattavasti tarkempi kun
vene siirtyy pois jyrkästi putoavan matalikon
päältä tai kun vene lähestyy erittäin jyrkästi
syvenevää kohtaa suorassa kulmassa.
5.10.9 Polttoainetaloudellisuus
EP-60-polttoaineanturia käytettäessä saadaan
paljon käyttökelpoista tietoa polttoaineen kulutuksesta
ja riippuvuudesta. Voit säätää kaasua ja trimmiä
jolloin huomaat suuriakin muutoksia polttoaineen
kulutuksessa. Näin voit itse asiassa säästää rahaa.
5.10.10 Polttoainelukema
EP-65-polttoainetankin tasoanturin avulla tiedät
aina kuinka paljon polttoainetta tankissa on.
5.10.11 Akun jännite
Jos käytössäsi on yhteensopiva moottoriliitäntäkaapeli,
voit valvoa moottorin käynnistysakun lepojännitettä
sekä latausjännitettä.
5.10.12 Jakelujännite
Tämä näyttää laitetetta syöttävän akun jännitteen. Jos käytät käynnistysakkua laitteesi
virransyöttöön akkujännitteen ja ättöjännitteen arvot ovat samat.
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5.11 Paneelien koon muokkaaminen
Voit säätää paneelien kokoa mutta ensin pitää priorisoida mitkä tiedot ovat oleellisia sinulle.
Älä unohda, että olet ostanut kaikuluotaimen, joten muista priorisoida erotuskyky kaikusivujen
osalta. Toisin sanoen ota huomioon, että DownScan ja 2D-kaiku edellyttävät mahdollisimman
paljon pystypikseleitä (VP, Vertical Pixels), SideScan vastaavasti mahdollisimman monta
vaakapikseliä (HP, Horizontal Pixels). Tässä syy miksi Gen1-laitteiden 4.1-päivitys erityisesti
laitteissa HDS-5 ja HDS-7 oli niin suuri menestys. Vasemmanpuoleisessa kuvakaappauksessa näet kuinka oletusasetus Structure + Kaiku + Structure tarjoaa maksimaalisen määrän vaakasuuntaisia pikseleitä SideScan-kuvaa varten 2D-kaikukuvan ja DownScan-kuvan
ollessa hieman rajoitetumpia. Paneelikoon säädöllä ja SideScan-historiakuvan varovaisella
rajauksella vaakasuuntaisesta erotuskyvystä tinkimättä saat käyttöösi molemmat kaikukuvat
hieman suuremmalla määrällä pikselillä. Muokkaa kaikki sivunäkymät ennen kuin ryhdyt
määrittämään näytettäviä kerrostietoja.

5.12 Suositus näytön, sivujen ja paneelien asetuksista
Tämä osio on mukana tässä manuaalissa koska tapa jolla haluat kaikuluotainta käyttää
vaikuttaa siihen mitä laitteita loppujen lopuksi järjestelmässäsi tarvitset. Aiheesta on lisätietoa
sekä pikaohjeessa että kalastustyylejä koskevassa kohdassa tässä manuaalissa.

5.13 Kojelauta- tai keulanäyttö
5.13.1 HDS-5x / HDS-5 / HDS-7 - Ei StructureScan-toimintoa
Tämä on oivallinen vaihtoehto silloin, kun
katselet pääasiassa pohjarakenteita, lymypaikkoja
ja kaloja ja kun käytössä on pelkkä kaikuluotain (5x).
Hyvä vaihtoehto myös silloin kun sinulla ei ole karttoja
tai reittipisteitä tietylle alueelle. 200 kHz:n taajuus
tarjoaa eniten tietoa veneen alla olevasta maailmasta
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ja suhteellisen hyvän kohteiden erotuskyvyn. Jos haet kaloja 84 kHz:n tai 50 kHz:n taajuus
(anturista riippuen) antaa parhaan kattavuuden.
5.13.2 HDS-5x / HDS-5 / HDS-7 + StructureScan
Jos käytössäsi ei ole reittipisteitä tai
karttaa tietylle alueelle prioriteettisi on
kaikuluotain. Parhaan yhdistelmän tarjoaa
Structure + Sonar + Structure.
50 kHz muodostaa kalakohteiden
kohdalle laajan kaaren, joka johtuu
kartionmuotoisen kaikukeilan laajasta
alasta. 800 kHz:n DownScan tarjoaa
äärimmäisen erotuskyvyn mitä tulee
kohteiden erotuskykyyn, joten voit
tunnistaa lymypaikat helpommin.
455 kHz tai 800 kHz SideScan
tarjoaa suorituskykyä sivulta sivulle tyyppisessä käytössä, erityisesti mikäli
käytössä on HDS-7 jossa näytön
vaakasuuntainen erotuskyky on 640
pikseliä.
5.13.3 HDS-5 / HDS-7
Jos sinulla on käytettävissä aluekarttoja tai
Gen2 StructureMap-toiminnolla, voit
hyödyntää HDS-laitteesi karttaplotteria.
Samalla kun kartoitat pohjarakenteita
ja lymypaikkoja joudut tosin jättämään
käyttämättä 50 kHz:n kalakaikusovelluksen.
Viereinen paneelijako on paras ratkaisu
StructureMap-tiedonkeruuseen. Varmista,
että lisäät ohjaussuunnan (COG) ja GPS-signaalin laatua ilmentävän EPE-arvon kerrostietoina mukaan näkyään. Ohjaussuunnasta
on hyötyä kun ajat rinnakkaisia ajolinjoja
(180º käännökset ajolinjojen päissä).
EPE-arvon seuraaminen auttaa varmistamaan paikkatietojen tarkkuuden.
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Kun olet kartoittanut alueen perusteellisesti ja tunnistanut oleelliset lymypaikat kuten alla
olevassa kuvassa näkyvän vanhan pohjassa makaavan tukin ja luonut reittipisteen voit valita
käyttöön Structure + Sonar + Tutka -paneelijaon. 50 kHz:n 2D-kaikukuva näyttää vedessä
liikkuvat kalakohteet, karttakuva auttaa navigoimaan takaisin reittipisteelle ja DownScan-kuva
näyttää pohjarakenteet ja pohjan tuntumassa olevat kalat (vasemmanpuoleinen kuva alla).
Tässä tapauksessa ihanteellinen paneelijako on Structure + Sonar + Tutka kolmeen yhtäsuureen pystysuunnassa jaettuun paneeliin jaettuna (alla oikealla). Tämä vaihtoehto on valittavissa HDS Gen 2 Touch -näytöissä. Tällä valinnalla voit maksimoida erotuskyvyn ottamalla
käyttöön maksimaalisen määrän pystysuuntaisia pikseleitä.

Lisäksi karttasovellus toimii paremmin,
erityisesti kun käytetään etäisyyrenkaita,
ohjaussuuntavektoria ja kurssi ylös näyttötapaa. Mielestäni viereisen kuvan
kaltainen nelijakonäkymä tarjoaa parhaan vaihtoehdon, jopa 5" näytöllä.
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5.13.4 HDS-8 / HDS-10 + StructureScan
Kuten HDS-5:n ja HDS-7:n tapauksessa,
jos käytössä ei ole reittipisteitä tai karttoja
tietylle alueelle, kannattaa priorisoida kaikuluotaintoimintoa. Structure + Sonar +
Structure tarjoaa parhaan ratkaisun.
50 kHz muodostaa kalakohteiden
kohdalle laajan kaaren, joka johtuu
kartionmuotoisen kaikukeilan laajasta
alasta. 800 kHz:n DownScan tarjoaa
äärimmäisen erotuskyvyn mitä tulee
kohteiden erotuskykyyn, joten voit
tunnistaa lymypaikat helpommin.
455 kHz tai 800 kHz SideScan
tarjoaa suorituskykyä sivulta sivulle tyyppisessä käytössä. Tämä paneelijako ei kuitenkaan ole järkevä koska vaakasuuntainen
erotuskyky (800 pikseliä) uhrataan jolloin SideScan-erotuskyky samalla heikkenee vaikka
paneeleita säädettäisiin miten tahansa. HDS-5- ja HDS-7-näyttöjen tapauksessa kuvattu
paneelijako maksimoi erotuskyvyn sekä DownScan- että SideScan-taajuuksien tapauksessa,
erityisesti mikäli on valittu pikapainikkeiden automaattinen piilotus (PÄÄVALIKKO JÄRJESTELMÄ - LISÄTOIMINNOT... - PIILOTA PIKANÄPPÄIMET AUTOMAATTISESTI).
Toivottavasti tämä ominaisuus tulee käyttöön jossakin myöhemmin julkistettavassa
ohjelmistoversiossa.
5.13.5 HDS-8 / HDS-10
Jos alueesta on saatavilla hyviä karttoja tai jos käytössä on Gen2 jossa on StructureMap, voit
hyödyntää HDS-laitteen karttaplotteria. Samalla kun kartoitat pohjarakenteita ja lymypaikkoja
joudut tosin jättämään käyttämättä 50 kHz:n kalakaikusovelluksen. Structure + Structure +
Tutka on paras paneelijako StructureMap-tietojen keruuseen.
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Kun olet luonut tärkeimmät reittipisteet ja / tai tallentanut lokitiedostoon tarvitsemasi tiedot ja
muuntanut tiedot StructureMap-tiedostoksi (.smf), tarvitset 50 kHz:n taajuutta kalojen
paikallistamiseen. Structure + Sonar + Tutka -paneelijako ei nykyisellään maksimoi laitteen
näytön kokoa tai erotuskykyä (vasemmanpuoleinen kuva alla). Oikeanpuoleinen kuva alla
jossa on kolmijako pystysuunnassa (kuten HDS G2 Touch -tapauksessa) on mielestäni paras
vaihtoehto.

It is to be hoped that we would someday see a four way split with the
SideScan OIKEA across the bottom.

Toiveena on, että tarjolle tulisi nelijako pystysuunnassa jossa SideScan olisi näkyvissä
vaakasuunnassa näytön alareunassa.
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5.14 Kojelauta - kaksoisnäyttö
Kahden näytön käyttö on ehdottoman tärkeää varsinkin "Bass boat" -tyyppisten veneiden
käyttäjien tapauksessa. Seuraavissa kappaleissa on esitetty tyypillisiä ratkaisuja valittujen
näyttömallien mukaisesti jaoteltuna. Valinta riippuu lähinnä kojelaudan tarjoamasta
asennustilasta ja käytettävissä olevasta budjetista.

5.15 Pieni budjetti tai vähän asennustilaa
Voit säästää huomattavan summan rahaa käyttämällä parina HDS-5x- ja HDS-5m-näyttöjä
konsoliin asennettuna kahden HDS-5:n sijaan. Konsolissa oleva HDS-5x näyttää 2D 50
kHz:n kaikukuvan ja 800 kHz:n DownScan-kuvan, HDS-5m näyttää vastaavasti kartan,
StructureMap- ja SideScan-kuvat. Näin et menetä mitään mutta kustannussäästö on noin 25
- 30%. Säästö melkein maksaa StructureScan (LSS) -kustannukset. Lisäksi mainitut näytöt
toimivat nopeasti mitä tulee sivujen valintaan ja toimintoihin.

5.16 Optimaaliset asetukset
Seuraavan tason ratkaisu perustuu HDS-5x-näyttöön konsolissa mutta nyt kakkosnäyttö on
RAM-telineeseen asennettu HDS-7m, HDS-8m tai HDS-10m. HDS-8m/10m:n etu HSD7m:ään verrattuna on se, että näyttö on kookkaampi ja kirkkaampi ja lisäksi näyttö on
varustettu pikapainikkeilla. Tästä on valtavasti apua kun liikut käyttöliittymän valikoissa ja
sivuilla. Jos asennustila ja budjetti antaa myöten voi jopa korvata HDS-5x:n konsoliin
asennetulla HDS-7:lla. Näin saat konsoliinkin kookkaamman ja kirkkaamman näytön.
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Tässä tapauksessa säästö verrattuna HDS-7:een ja HDS-8:aan kattaa StructureScan-toiminnon lisäksi myös Airmar P66 -anturin kustannuksen.

5.17 Keulanäyttö
Keulassa tarvitaan yksi Combo-laite jonka
kaikuanturi on asennettu keulamoottoriin ja
ainoa näytön kokoa rajoittava tekijä on
budjetti. Kun ajat venettä keulamoottorilla
kalastat, jolloin asetukset määräytyvät
kulloisenkin kalastustavan mukaan.
Lisätietoja kappaleessa Kalastustyylit.
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5.18 Navigointi
5.18.1 Jäljet
Viereisen kuvan valikkopolku vie JÄLKItoimintoihin nopeammin kuin REITTIPISTEET,
REITIT JA JÄLJET -valikon käyttö.
Jäljet piirtyvät kuljetun reitin mukaan ja jäljen
avulla voit tarkastella missä olet liikkunut.
Tätä kautta voit luoda uuden jäljen, poistaa
jäljen tai muokata olemassa olevaa jälkeä.
5.18.2 Lokitallennuksen tyyppi
Tämä on myös tärkeä asetus. Lokitallennuksen tyyppi määrittää kuinka oman veneesi sijainti
tallennetaan lokitiedostoon, toisin sanoen kuinka
usein satelliiteista saatu sijaintieto tallennetaan
lokitiedostoon. Oletusasetus on AUTOMAATTINEN, mikä tarkoittaa
sitä että mitä nopeammin vene kulkee sitä useammin
sijaintitieto tallennetaan muistiin. Tässä ongelmana on se, että kun kalastat etäällä rannasta
laite luulee että olet pysähtynyt ja tarkistaa sijainnin vain silloin tällöin. Tästä seuraa
tyypillinen havainto - hetken päästä havahdut siihen, että et olekaan enää haluamassasi
reittipisteessä vaan vene on siirtynyt syrjään reittipisteestä.
Syy: tämä asetus on edelleen AUTOMAATTINEN-tilassa.

5.19 Kartta
5.19.1 Karttatiedot
Tämän asetuksen kautta valitset joko
Navionics- tai Lowrance-vaihtoehdon alasvetovalikon kautta. Kultainen sääntö on se,
että jos sinulla ei ole karttoja käytössä, jätä
asetus Navionics-tilaan ja jos käytössäsi
on karttoja jotka eivät ole Navionics-karttoja,
vaihda asetus Lowrance-tilaan.
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5.19.2 Alueympyrät
Etäisyyksien arviointi merellä on aina
haastavaa, joten etäisyysrenkaista on
paljon hyötyä. Mielestäni on outoa, että
Etäisyysrenkaat-asetus (ALUEYMPYRÄT) ei ole oletusarvoisesti päällä.
Tämä on nimitttäin helpoin tapa
hahmottaa etäisyyksiä ilman valikkojen
käyttöä.
VIHJE
Esimerkkinä etäisyysrenkaiden hyötykäytöstä on tarve havaita helposti
rantaviivalla olevaan veneenlasku- ja
nostoramppiin liittyvä nopeusrajoitusalue (100 metrin säteellä hidas vauhti).
Kuinka voit hyödyntää etäisyysrenkaita
tällaisessa tapauksessa? Aseta etäisyysrenkaiden väliksi 0,1 km (100 metriä) ja aja
hiljaa kunnes ensimmäinen etäisyysrengas juuri ja juuri koskettaa rantaviivaa. Toinen tapa
hyödyntää etäisyyrenkaita liittyy reittipisteisiin. Kun lähestyt reittipistettä voit zoomata sisään
ja asettaa etäisyysrenkaat vähentämään renkaiden välisiä etäisyyksiä automaattisesti.
5.19.3 Alueympyrät ja StructureMap
Etäisyysrenkaat ovat tärkeitä silloin, kun tallennat syvyystietoja StructureMap-toiminnon
avulla. Parhaan laadun aikaansaaminen lokitiedostoista StructureMap-muunnoksen yhteydessä edellyttää mahdollisimman vähän päällekkäisiä alueita "maalatessasi" aluetta SideScan-skannauksella. Paras tapa päästä tähän tavoitteeseen on käyttää etäisyysrenkaita
yhdessä rinnakkaisten ajolinjojen kanssa. Tästä enemmän yksityiskohtaista tietoa StructureMap-kappaleessa.
5.19.4 Suuntaviiva
Asettamalla tämän toiminnon päälle näyttöön tulee ohjaussuuntaa ilmaiseva vektori joka
jatkuu sijaintinuolesta ohjaussuunnan suuntaan. Tästä on apua kun lähestyt reittipistettä tai
kun kirjaat lokitiedostoon rinnakkaisten ajojen aikana kerättyä StructureMap-tietoa.
5.18.5 Reittipisteet, reitit, jäljet
Tätä kautta pääset reittipisteiden, reittien ja jälkien hallintatoimintoihin.
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5.20 Kaikuluotain
Kaikuluotaimen perusasetukset tehdään tätä kautta. Kaikuluotain on perinteistä tyyppiä, josta
käytetään myös nimitystä 2D-kaiku. Taajuusvaihtoehdot ovat 200 kHz, 83 kHz ja 50 kHz. 2D
tarkoittaa sitä, että kaikukuva on kaksiulottinen ja näyttää pystysuunnassa syvyyden ja
vaakasuunnassa historian.
5.20.1 Verkkoon liitetty kaikuluotain
Jos käytössä on enemmän kuin yksi näyttö,
ja haluat jakaa kaikutiedot valitse viereisen
kuvan asetukset (valinta = sininen piste).
VIHJE

Jos käytössäsi on useampi näyttö ja useampi
anturi, varmista, että olet valinnut LÄHDEkohtaan TÄMÄ LAITE aktiivisen kaikuvalikon
kautta ennen kuin jatkat. Sinun tulee toistaa
tämä asetus jokaiselle näytölle johon on liitetty
anturi.
5.20.2 Häiriönpoisto
Kaikusovelluksen valikko sisältää useita eri
asetuksia joilla voit säätää veneesi muiden
laitteiden tai lähellä olevien muiden veneiden
aiheuttamien häiriöiden vaimennusta.
Asettamalla tässä mainitut kaksi asetusta
tilaan KORKEA, kaikukuvasta tulee hieman selkeämpi
mutta olet käytännössä asettanut kuulosuojaimet vastaanottimeen jolloin heikot saaliskaloista tai
ja lämpökerroksista heijastuvat kaikusignaalit
jäävät havaitsematta. Jos käytät StructureScantoimintoa näet kuvassa hieman ristiinkuulumista
useista veteen lähetettävistä taajuuksista.
Häiriönpoisto-asetuksen tilan vaihto OFF-tilasta
MATALA-tilaan parantaa yleensä tilannetta.
Ristiinkuuluminen näkyy kaikunäytössä
näkyvinä heikkoina pystyviivoina.
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5.20.3 Pintahäiriöiden poisto
Kun ääniaalto ensin siirtyy veteen
muodostuu eräänlainen sokkiaalto, joka
näkyy vesipatsaskuvan yläosassa (pinnassa)
näkyvänä häiriönä. Suosittelen totuttautumista
tähän ja jos vene kulkee erittäin matalassa
vedessä tai meriruohon päällä lisää
pintahäiriöiden vaimennussäätöä ja voit
jopa kokeilla kaikupulssien lähetystiheyden
väljentämistä.
5.20.4 Vierintänopeus
Valitse Vieritysnopeuden valikosta vaihtoehto Normaali siirtämällä kursoria oikealle kerran.
Tämä korjaa nopeuden jolla kaikuluotainkuva vierittyy oikealta vasemmalle. Jos vaihdat
kalastustapaa vaihda asetuts takaisin Normaali-asetukseen. Oman kokemukseni mukaan
tästä asetuksesta ei ole kovin paljon hyötyä kalastuksessa koska kun pienennät
vieritysnopeutta kaikuhistorian luku muuttuu hankalaksi (kestää liian pitkään). Nopeuttaminen
huonontaa tilannetta vieläkin enemmän koska kuva muuttuu pikselöidymmäksi ja epätarkaksi
mikä vaikeuttaa kuvan tulkintaa.
5.20.5 DownScan-kerroskuva
Tämä ominaisuus luo kerroskuvan DownScan-tiedot 2D-kaikukuvan päälle. En käytä tätä
ominaisuutta juurikaan koska mielestäni näyttö muuttuu liian paljon tietoa sisältäväksi ja siten
hankalammaksi lukea.
5.19.6 Manuaalitila
Tämä on yhden painikkeen painike, jolla voit asettaa kaikki automaattiset kaikuasetukset
kuten AUTOHERKKYYS ja AUTOSYVYYS pois käytöstä.
5.20.7 Esiasetukset
Tämä toiminto muuttaa joitakin asetuksia automaattisesti läpi koko kaikuasetusvalikoiman.
Riippumatta tilasta jonka valitset, siirry takaisin ja tarkista, että vieritysnopeuden asetus on
NORMAALI, SIGNAALIEN LÄHETYSNOPEUS on MAX, 200 kHz:n paletti #1 tai #3 ja 50
kHz:n paletti #13. Luonnollisestikaan tätä ei ole varsinaisesti kirkossa kuulutettu mutta
mainitut asetukset ovat sellaiset joista kannattaa lähteä liikkeelle.
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5.20.8 Nollaa esiasetukset
Tämä toiminto nollaa valitsemaasi toimintatilaan mahdollisesti tekemäsi pienet muutokset ja
palauttaa asetukset alkuperäisiin arvoihin.
5.20.9 Näytä kaikuluotaintallenne
Tämän toiminnon avulla voit katsella lokitiedostoa kuin videotallennetta. Voit tauottaa,
pikakelata eteenpäin jne. Voit myös vaihtaa kanavan (200 kHz, 50 kHz, DownScan,
SideScan). Voit jopa luoda reittipisteitä toiston aikana mikäli et muistanut merkitä reittipistettä
vesillä ollessasi.

5.21 Asennus
5.21.1 Anturityyppi
Tämä asetus on eittämättä tärkein yksittäinen
kaikuasetus ja usein myös unohdettu asettaa
oikein. Oikean anturityypin valinta kertoo HDSlaitteelle mikälainen kaikupulssin muodon ja tyypin
tulee olla jotta anturi toimisi optimaalisella tavalla.
Oletusasetus on TUNTEMATON ja asetus
tulee muuttaa vastaamaan asennetun kaikuanturin
tyyppiä valitsemalla asianomainen tyyppi alasvetovalikosta.
5.21.2 Veden lämpötila
Tämän asetuksen käyttö ja muuttaminen edellyttää,
että sopiva anturi on liitetty kaikuluotaimeen.
Tarkista myös että kerroskuvana näytettävä lämpötilatieto näyttää oikein ja että tietona ei näy kolme katkoviivaa (ilmaisee viallista anturia tai että anturia ei ole
liitetty). Jos anturi on liitetty ja toimii ja kolme viivaa
näkyy silti näytössä, sinun tulee määrittää oikea
anturilähde.
5.21.3 Lämpötila-anturilähteen valinta verkon kautta
Oikean anturilähteen valinta verkosta tapahtuu päävalikon NETWORK-vaihtoehdon kautta.
Valitse NETWORK ja paina ENTER-painiketta. Valitse TIETOLÄHTEET... ja siirry kohtaan
SONAR ja sitten kohtaan WATER TEMPERATURE. Nyt on vielä valittava oikea tietolähde
(Transom eli peräpeili tai Trolling motor eli keulamoottori).
5.21.4 Lämpötila-anturin kalibrointi
Tämän asetuksen käyttö ja muuttaminen edellyttää, että sopiva anturi on liitetty kaikuluotaimeen. Älä yritä kalibroida anturia, joka on jätetty auringonpaisteeseen viimeisen puolen
tunnin aikana. Sinun tulee varata käyttöösi joko infrapunalämpömittari tai muu luotettava ja
tarkka lämpömittari jolla voit mitata anturin ympäristön lämpötilan tarkasti. Vertaa saamaasi
lämpötilalukemaa anturin kautta saatavaan lämpötilalukemaan. Jos arvot ovat samat sinun ei
tarvitse tehdä enempää. Jos arvot poikkeavat oleellisesti toisistaan (yli 10ºC) varmista, että
olet valinnut oikean anturilähteen kaikuluotaimen asennusvalikosta. Jos käytössä on Airmar
P66 tarkista, että olet valinnut Airmar P66(5k) -vaihtoehdon luettelosta etkä vaihtoehtoa
Airmar P66(10k). Siirry asennusvalikkoon (ASENNUS) menemällä ensin päävalikkoon ja
valitse sitten SONAR ja vieritä kursori kohtaan ASENNUS paina ENTER-painiketta. Siirry
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eteenpäin kohtaan LÄMPÖTILAKALIBROINTI ja kasvata (+) tai pienennä (-) arvoa kunnes
se vastaa vertailumittarin näyttämää lukemaa.

5.22 Polttoaine
5.22.1 Tankkaus
Jos veneessäsi on EP-60R-polttoaine-anturi mutta
ei EP-65R-anturia (polttoaineen määrää mittaava
anturi) sinun täytyy määrittää laitteelle kuinka
paljon tankkaa polttoainetta, joka kerta erikseen.
5.22.2 Polttoainetta kulutettu
EP-60R mittaa kulutetun polttoaineen edellisestä
tankkauksesta, tripin aikana (TRIPPI) sekä sesongin alusta lukien (KAUSITTAINEN).
5.22.3 Aluksen asetukset
Tämän asetuksen avulla määrität järjestelmälle
minkä kokoiset tankit veneessäsi on.

5.23 Hälytykset
Monet ovat varmasti kuulleet ärsyttävän hälytysäänen HDS-laitteen summerista tilanteissa joissa
GPS-sijainnin määritys ei onnistu. Laitteesi sisältää
monia muitakin hälytysvaihtoehtoja, mikäli vain
asetat ne käyttöön asetuksien kautta. Ainoa jota
itse käytän aina liittyy matalan akkujännitteen
hälytykseen (JÄNNITTEEN ALARAJA). Yläreunan
palkista voit tarkistaa mitkä hälytykset ovat aktiivisessa tilassa sekä ajanhetket jolloin hälytykset ovat
liipaistuneet.
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5.24 Yksiköt
Tämä asetus on tärkeä myös kalastajan
kannalta katsottuna. Jos vaihdat syvyysyksikön
metreistä jalkoihin pystyt paremmin seuraamaan
syvyysvaihteluita (1 metri on noin 3 jalkaa). Jos
taas vaihdat lämpötilayksikön Celsius-asteista
(ºC) Fahrenheit-asteisiin (ºF) voit havaita
pienemmät lämpötilamuutokset helpommin koska
asteikko on tiheämpi. Koska haluan tietää silti
mitä lämpötila on tutummissa Celsius-asteissa
vaihdan asetusta aina silloin tällöin edes takaisin.

5.25 Network [verkko]
Jos järjestelmäsi koostuu yhdestä laitteesta ilman
verkkoa voit hypätä tämän kohdan yli. Jos järjestelmässä on useampia laitteita ja olet verkottanut kaksi
laitetta suoraan toisiinsa tai StructureScan-hubin tai NEP:in
(verkkolaajennin) kautta sinun tulee tehdä kuten
seuraavissa kohdissa neuvon. Lisäksi sinun on syytä
lukea seuraavat kohdat läpi huolella mikäli käytät N2K- tai
NMEA0183-verkkoa.
5.25.1 Autokonfigurointi
Kytke kaikki laitteet päälle mukaan lukien
StructureScan ja lisälaitteet, valitse AUTOKONFIGUROINTI -vaihtoehto. Kaikki laitteet tulee
käynnistää uudelleen vuoron perään jotta verkkoasetukset muuttuvat tarvittavalla tavalla. Mainittuja
toimenpiteitä ei tarvitse toistaa mikäli et vaihda
verkon kokoonpanoa tai suorita tehdasasetuksien
palautusta (PALAUTA OLETUKSET).
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5.25.2 Datalähteet
Kullekin näytölle on määritettävä
ne tietolähteet joista kyseinen näyttö
vastaanottaa tietoja. Esimerkiksi kojelautaan
asennetun näytön tapauksessa kannattaa
GPS-lähteeksi määrittää joko näytön
sisäänrakennettu GPS-vastaanotin tai
ulkoinen LGC4000-vastaanotin, joka
tyypillisesti asennetaan mahdollisimman
lähelle peräpeilissä olevaa kaikuluotainanturia. Tällöin myös kaikuanturilähteeksi
kannattaa valita nimenomaan mainittu
peräpeilianturi. Mutta jos kyseessä on
keulaan asennettu näyttö, kaikuanturiksi
tulee määrittää keulamoottoriin asennettu
kaikuanturi ja sijaintitietojen lähteeksi
näytön sisäänrakennettu GPS-vastaanotin.
VIHJE
Veden lämpötilatiedon lähteeksi valitaan
usein väärä anturi silloin kun järjestelmässä
on useista laitteista koostuva verkko. Varmista,
että kullekin laitteelle on määritetty sopivat
tietolähteet (anturit).
5.25.3 Laitelista
Tämän kautta näet kaikki verkkoosi liitetyt
laitteet. Voit nimetä laitteita yksilöllisesti
mikä auttaa välttämään väärien antureiden
ja tietolähteiden määrittämistä näytöille.
Korosta laitteen nimi ja paina sitten MENU-painiketta
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ja vieritä kursori kohtaan
NAME (Nimi) ja paina
ENTER-painiketta (tai pikapainiketta YKSITYISKOHDAT). Jos järjestelmässäsi
on kolme erimallista näyttöä uusien
nimien määritys ei ole
välttämätöntä mutta
kaksi tai useampia
saman mallisia näyttöjä
on jo syy ryhtyä nimeämään
näyttöjä uudelleen.
Esimerkiksi jos käytössäsi
on kolme HDS-8:aa voit
nimetä ne tyyliin: Keula,
Kojelauta ja RAM.

5.25.4 NMEA2000
Jos käytössäsi on kaksi näyttöä mutta ei StructureScania (LSS), reittipisteiden siirto
edellyttää että käytössä on N2K-verkko.

5.25.5 NMEA0183
Jos käytössäsi on kaksi näyttöä mutta ei StructureScania (LSS) eikä Network2000-liitäntää,
voit edelleen jakaa reittipisteet näyttöjen kesken liittämällä datakaapelin (virtakaapelin osa)
näyttöjen välille. Tämä ei ole kovin yleisesti käytetty ratkaisu joten en mene tässä tarkempiin
yksityiskohtiin.
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Mutta lähtö tulee asettaa päälle (Sarjaulostulo) mikäli haluat suoratoistoaa (stream) tietoja
kannettavaan tietokoneeseen tai Bluetooth-lähettimeen.

5.26 Aktiivinen valikko - kaikuluotain
5.26.1 Kaikuluotain
Kaikuluotainsovelluksen sivulta tai kun kaikuluotainikkunan ympärillä on aktiivista ikkunaa
ilmaiseva oranssi kehys kun käytät monipaneelista näyttötilaa, tuo aktiivinen valikko näyttöön
painamalla MENU-painiketta kerran.
Näyttöön tulee tällöin valikko, joka
sisältää vain kaikuluotaimeen liittyviä asetuksia ja valintoja. Tämä on
ensisijainen valikkosi kun liikut
vesillä. HDS-8- ja HDS-10-laitteissa
voit tehdä kaikuasetuksien muutoksia suoraan "lennossa" näytön alla
olevien pikapainikkeiden avulla.
Ennen kuin ryhdymme säätämään
herkkyyttä ja värilinjaa, jätä alue
(syvyyskantama) Auto-tilaan ja
kaikupulssien lähetysnopeudeksi
Max ja valitse sitten kaikuasetukset
(Settings).
Muista, että tämä toimenpide tulee
toistaa molemmille taajuuksille
(200/83 tai 200/50 anturista
riippuen).

81

5.26.2 Näkymä
Näyttöön tulee näkyviin alavalikko josta
kohdasta NÄYTÖN JAKO valitse EI JAKOA
ja siirry sitten kohtaan VÄRIT ja valitse #13
jos kalastat makean veden vesistöissä ja #3 jos
kalastat suolaisessa vedessä avomerellä.
GRAAFINEN LÄMPÖTILA kannattaa myös ottaa
käyttöön koska se ei häiritse näytössä mutta
antaa hyödyllistä lisätietoa.
Aseta REAALISIGNAALI pois päältä paitsi
jos kalastat talvella pilkkien. Jätä KATSELU päälle
(sininen täppä) ja aseta KALASYMBOLIT
(kalatunnukset) ja KALANTUNNISTUSÄÄNET
pois päältä (OFF).
Nyt olet valmis lähtemään vesille!
5.26.3 Värilinja
Varmista ensin, että AUTOMAATTINEN HERKKYYS on valittuna ja säädä sitten ensin
VÄRILINJA. Suosittelen väripalettia #3 tähän koska sen avulla on helpointa havainnoida
pohjan kovuuden muutoksia. Suuntaa nyt sellaiseen kohtaan jossa veden syvyys on noin 20
- 30 jalkaa eli 8 - 10 metriä ja jossa pohja on mahdollisimman tasainen (ei rakenteita).
Tarkista alue ensin SideScan-toiminnolla jos et ole varma. Sinun tulee ajaa hitaasti lähes
tyhjäkäyntiä pitkin vakiosyvyyskäyrä. Syvyystiedossa ei saisi tapahtua suuria muutoksia
värilinjan säädön aikana. Nyt voit säätää värilinjan asetusta suuremmaksi tai pienemmäksi
kunnes näytössä näkyy erittäin kapea ja tarkka punainen pisteviiva joka alkaa tulla näkyviin
pohjassa. Voit saada tuntumaa näytön ja todellisen pohjan väliseen yhteyteen heittämällä
laidan yli pohjaan raskaan koukun jota voit naarata pohjaa vasten. Jos pohja vaikuttaa
erittäin kovalta, säädä värilinjan asetusta hieman suuremmalle siten, että pohjan tuntumassa
oleva punainen viiva muuttuu paksummaksi.
5.26.4 Herkkyys
Lopuksi tulee vielä säätää HERKKYYS. Kumma kyllä, monet käyttäjät ryhtyvät säätämään
juuri herkkyyttä ensimmäisenä kun he ovat asentaneet uuden kaikuluotaimen.
Jos tarkastelet kaikkia edellä läpikäytyjä alustavia asetuksia voit todeta kuinka väärä tapa
herkkyyden säätö heti ensimmäiseksi on.
Nyt voit palata väripalettiin #1 tai #13. Pidä AUTOMAATTINEN HERKKYYS edelleen
korostettuna. Valitse HERKKYYS valikosta tai HDS-8:n tai HDS-10:n tapauksessa
vasemman puoleisinta pikapainiketta käyttäen ja ryhdy säätämään herkkyyttä pienemmäksi
tai suuremmaksi käyttämällä nyt vasenta ja oikeaa selauspainiketta. Sopivin asetus
herkkyydelle saavutetaan silloin, kun näytön kuva näyttää siltä kuin kuvassa olisi kevyttä
sadetta. Auto-toiminto pyrkii säätämään herkkyyttä mahdollisimman tarkasti oikeaan arvoon
kun liikut eri syvyyksissä vesistöissä ja kun vesiolosuhteet vaihtelevat mutta jos olosuhteet
muuttuvat radikaalisti voit joutua tekemään manuaalista säätöä silloin tällöin.
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5.26.5 Automaattinen herkkyys
Automaattinen herkkyys -asetus on mahdollista pitää päällä 90% ajasta mutta jos olet
paikoillaan ja kalastat esimerkiksi heittämällä suoraan kaikukeilan alueelle sinun tulee
asettaa AUTOMAATTINEN HERKKYYS -asetus pois päältä. Miksi? Kaikuluotain tulkitsee
vieheen häiriöiksi ja yrittää poistaa sen näytöltä suodattamalla. Muista tehdä sama muutos
asetuksiin toisen taajuuden osalta (83 tai 50 kHz anturityypistä riippuen).

5.27 Aktiivinen valikko - StructureScan
Ensiksi sinun tulee varmistaa, että laitteesi StructureScan-toiminto on asetettu päälle.
Tarkista asetus päävalikosta: Valitse JÄRJESTELMÄ - LISÄTOIMINNOT... ja paina ENTERpainiketta ja valitse TOIMINNOT, paina ENTER ja valitse STRUCTURE-toiminto käyttöön.
5.27.1 Kontrasti
Monet käyttäjät eivät ole huomanneet,
että SideScan- ja DownScan-luotauksille
on mahdollista valita erilliset kontrastiasetukset. Suosittelen seuraavia asetuksia:
SideScan noin 70% ja DownScan noin 60%.

5.27.2 Alue
StructureScan-toiminnon oleellinen asetus on ALUE, jonka moni käyttäjä mieltää väärin ja
josta sitten aiheutuu kaikenlaista mieliharmia. Lue siis tämä osuus huolellisesti ja yritä
varmista että ymmärrät toiminnon periaatteet.
5.27.3 DownScan-alue
DownScan-kantaman asetus voidaan jättää tilaan AUTO aluksi. Muista, että AUTO löytyy
ALUE-alasvetovalikon yläosasta. Sen vieressä on syvyyslukema jonka arvo muuttuu sen
mukaan minkä kantaman asetusarvon valitsit edellisellä Auto-asetuksen käyttökerralla.
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Kun olet tyytyväinen laitteen asetuksiin suosittelen että vaihdat tilan manuaaliseen, varsinkin
jos käytössäsi on HDS-8 tai HDS-10. Tämä siksi, että kun olet valinnut Structure + Sonar sivut ja kun painat ALUE LISÄÄ tai ALUE VÄHENNÄ -pikapainikkeita muuttaaksesi
DownScan-kantamaa laite määrittää kantaman automaattisesti samaksi 2D-kaikutoiminnossa.

5.28 Aktiivinen valikko - SideScan
5.28.1 Taajuusalue
455 kHz:n taajuus tarjoaa paremman kantaman kuin 800 kHz:n taajuus. Näistä kahdesta
aiemmin markkinoille tuodun StructureScan-toiminnon (LSS-1) 455 kHz:n taajuus tarjoaa
vähemmän yksityiskohtia kuin myöhemmin markkinoille tuotu 800 kHz:n taajuus.
StructureScan HD:n myötä kantama on edelleen sama kuin 455 kHz:n taajuudella mutta
kontrasti ja terävyys vastaavat 800 kHz:n taajuutta. Tällä hetkellä näyttää siltä että SideScantoiminnon kantama normaaliolosuhteissa on luokkaa 120 jalkaa eli noin 40 metriä. SideScankantamasta lisää kohdassa jossa käsitellään StructureMap-toimintoa.
5.28.2 Vieritysnopeus ja alue
Olet jo ehkä huomannut että StructureScan-toiminnolle ei ole vieritysnopeuden säätömahdollisuutta mutta vieritysnopeutta on mahdollista säätää hieman suurentamalla tai pienentämällä SideScan-kantamaa. Tämä on erityisen hyödyllistä kun katselet DownScan-kuvaa
yhdessä 50 kHz:n kaikukuvan kanssa jaetulla näytöllä.
50/50-näyttöjako tarjoaa parhaan
mahdollisen molemmista tekniikoista.
800 kHz:n taajuuden tarjoaman terävyyden ja realistisen kaltaisen kuvan sekä
50 kHz:n kartionmuotoisen kaikukeilan
tarjoaman kattavuuden jonka ansiosta
kalakohteet näkyvät selvästi kaarimaisina
kohteina. Mutta mitä hyötyä tästä sitten
on jos toinen ikkunoista vierittyy toista
nopeammin tai hitaammin? Lisäämällä
SideScan-kantamaa DownScan-vieritys
hidastuu ja päinvastoin kun SideScankantamaa pienennetään. Olen havainnut,
että kun 2D-kaiun vieritysnopeus on
normaali (katso kaikusovelluksen aktiivivalikkoa) ja SideScan-kantama joko
100 jalkaa (35 metriä) vastaa 50 kHz:n
DownScan-vieritysnopeutta.
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5.28.3 Vedessä uivat kalat ja etäisyys kohteisiin
50 kHz:n kaikukeilan suuri kattavuus on omiaan vedessä uivien kalojen havaitsemiseen
mutta kalojen sijainnista veneen styyrpuurin tai paapuurin puolella ei valitettavasti voi juuri
sanoa mitään. Tässä tilanteessa SideScan esittelee keskeistä roolia ja auttaa määrittämään
kohdekalojen tarkan sijainnin suhteessa veneeseen. Jotta SideScan-toiminnon hyödyt
voitaisiin maksimoida tulee kantama olla asetettu oikein. Syy miksi pyrimme sovittamaan
syvyysalueen todellisen syvyyden suhteen liittyy siihen, että näin voimme maksimoida
kalojen havaitsemisessa tarvittavan erotuskyvyn ja saamme käyttöön maksimaalisen määrän
pikseleitä. Ja tämä pätee myös SideScan-toimintoon kun halutaan havaita vedessä liikkuvia
kaloja. Jos esimerkiksi veden syvyys on 26 metriä, syvyysalue eli kantama tulee asettaa
seuraavaksi suuremmalle asetukselle koska näin saat sekä pohjan, pohjan lähellä olevat että
vedessä uivat kalat samaan kaikukuvaan. Alla olevissa esimerkkikuvissa (kirjasta "Basic
Sonar Principles") näkyy vedessä uivia kaloja. Kuvittele nyt, että SideScan-kuvan kantamaa
jatketaan siten, että vesipylväs yltää vain 1/3 korkeudelle näytöllä. Kalakohteita kuvaavien
kaikujen kuvaamiseen käytettävien pisteiden esitys muuttuisi mahdottomaksi koska pikselien
määrä ei riittäisi siihen.

5.28.4 Taajuuden vaihto tilanteen mukaan
Valitse 455 kHz kun SideScan on sinulle prioriteetti, esimerkiksin kun luotaa StructureMaptietoja. Mutta kun olet luodannut alueen, vaihda 800 kHz:n taajuudelle jotta saat hyödynnettyä korkeamman taajuuden tarjoaman erotuskyvyn ja kontrastin.
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5.28.5 Näkymä
Tässä vaihtoehtoina ovat ALAS, VAIN VASEN, VAIN OIKEA ja VASEN + OIKEA.
5.28.6 Värit
Oletuspaletti on #6 (ruskea) mutta mielestäni #9 (sininen) tarjoaa parhaan mahdollisen
kontrastin. Tarjolla on muutamia muitakin palettivaihtoehtoja joten suosittelen että kokeilet
niitä jolloin saat selville sinulle parhaiten sopivat palettivaihtoehdot. Makuasioista ei parane
kiistellä.

5.29 StructureScan-lisätoiminnot
StructureScan-asetukset löytyvät StructureScan-toiminnon ollessa valittuna (oranssi kehys
ikkunan ympärillä) kyseisen toiminnon aktiivisen valikon alavalikkona.
5.29.1 StructureScan - pintahäiriöiden suodatus
Suosittelen, että STRUCTURE PINTAHÄIRIÖ -asetus jää tilaan Off (pois päältä) paitsi
jos liikut erittäin matalissa vesistöissä tai
mikäli kalastat läheltä veneen pohjaa
kohdassa jossa merikasveja on veneen
alapuolella.
5.29.2 Structure häiriönpoisto
Aseta STRUCTURE HÄIRIÖNPOISTO
-asetus eli kohinanpoisto päälle (sininen
täppä). Tämä toiminto eliminoi pystysuuntaiset ohuetvalkoiset viivat joita aiheuttaa 50
kHz:n taajuuden ylikuuluminen.
5.29.3 Vaihto vasen/oikea
Sinun tulee valita tämä asetus (VAIHDA
VAS/OIK) mikäli anturi on asennettu siten,
että kaapeli osoittaa taaksepäin, esimerkiksi
jos anturi on asennettu askelmaan.
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6. JÄRJESTELMÄN TESTAUS VEDESSÄ
6.1 Kaikuluotaimen testaus vedessä ja asetukset
Nyt on aika testata kuinka kaikuluotain pystyy tunnistamaan kaloja käytännössä. Paras tapa
testata tätä on kuuluisa "Tennispallotesti".
6.2 Tennispallotesti
TENNISPALLOTESTI
Tämän testin keskeinen ajatus on tennispallon
sisällä oleva ilmatasku, josta muodostuva
kaikusignaali vastaa suunnilleen 2 paunan ahvenesta heijastuvaa kaikusignaalia. Tarvitset tavanMERKKIPOIJU
omaisen merkkipoijun, tennispallon, keskikokoisen
nippusiteen tai vastaavan sekä painon, jonka paino
riittää vetämään tennispallon pohjaan.
Kiinnitä tennispallo nippusiteellä poijusta roikkuvaan köyteen tai naruun siten, että tennispallon
etäisyys narun päässä olevasta painosta on 1
TENNISPALLO
metriä (3 jalkaa) kun testitaajuus on 200 kHz ja
vastaavasti 2 metriä (6 jalkaa) jos testitaajuutena
NIPPUSIDE
on tarkoitus käyttää sekä 200 kHz:n että 50 kHz:n
taajuuksia. Suorita testaus vain tyynellä säällä
alueella jolla on erittäin tasainen merenpohja ja
jossa syvyys on noin 7 - 10 metriä (20 - 30 jalkaa).
Kun olet pudottanut poijun tee laaja kaarros ja
lähesty merkkipoijua aivan suoraan kohti todella
hitaasti (alle 3 solmua) ajaen ja varmista että
veneesi sivuuttaa merkkipoijun aivan vierestä
siten että poiju sivuuttaa veneen siltä puolelta
jolle anturi on asennettu.
PAINO
Jos kaikusignaali ei näytä kunnolliselta kaarelta
näytöllä voit käyttää alla olevaa kuvaa apuna ja
määrittää anturin korjauskulman sopivaksi.
Jos kaaren vasen häntä on hieman pitempi tästä
ei ole suurta haittaa ja itse asiassa voit tällöin
ajaa hieman suuremmilla nopeuksilla kuin mikäli
kaari olisi täysin tasahäntäinen. Jos taas oikeanpuoleinen
häntä on pitempi kyseessä on vakava ongelma ja tuottaa
tyypillisesti huonon kaikuvasteen ellet ole käytännöllisesti
katsoen paikallaan koska kovemmassa vauhdissa anturin
ympärillä olevat turbulenttiset virtaukset ja ilmakuplat aiheuttavat häiriöitä.
Kalakaari

Kalakaari

Huono

Kalakaari

Peräpeili

Peräpeili
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Hyvä
Peräpeili

6.3 2D / StructureScan-anturikulma
Säätö tapahtuu seuraavasti: Paina PAGES-painiketta ja valitse Structure + Sonar eli jaa
sivu kahteen yhtäsuureen osaan. Varmista, että DownScan-taajuus on 800 kHz ja 2D-taajuus
200 kHz. Sivuuta merkkipoiju kuten edellä 2D-kaikuanturin testissä. Kun olet ajanut veneellä
tennispallon "yli" ja näet sen kaikukuvassa, varmista, että DownScan-sivu on korostettu
(oranssi reunus ikkunan kehyksenä) ja sijoita kursori tennispalloa vastaavaan kohtaan
käyttämällä vierityspainikkeita.
Huomaat, että 200 kHz:n 2D-kaikukuvaan tulee näkyviin pieni risti. Varmista, että kyseinen
risti osuu juuri kaaren yläosan keskelle. Jos risti asettuu kaaren vasemmalle puolelle anturin
takaosaa tulee hieman laskea alaspäin ja nostaa jos risti osuu kaaren oikeale puolelle.
Muista tehdä hyvin pieniä säätöjä ja kokeilla ennen kuin säädät lisää.

6.4 Veneen kelluntakulma
Kun olet lastannut veneen täyteen
kalastusvälineitäsi itsesi lisäksi
on aika tarkistaa veneen kelluntakulma. Jos kulma on suuri voi olla
että anturin kulmaa täytyy säätää
vielä hieman lisää. Airmar P66:n
tapauksessa säätö suoritetaan
usein asettamalla lisää aluslevyjä
asennustelineen ja peräpeilin
asennuslevyn väliin.

Veneen kelluntakulman
vaikutus
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7. PINNAN ALAINEN MAAILMA
7.1 Mitä pinnan alla on?
Alla 3D-simulointi joka näyttää mitä todellisuudessa voit nähdä laitteillasi järjestelmäsi
kokoonpanosta ja laitemalleista riippuen, sekä siitä kuinka olet laitteesi asentanut ja kuinka
asetukset määrittänyt.

Tässä simuloinnissa näkyy seuraavia yksityiskohtia:
a. Vedessä uivia kaloja lähellä pintaa, veneestä vasempaan.
b. Vedessä uivia hieman syvemmällä uivia kaloja, veneestä vasempaan.
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c. Kaloja jotka uivat lähellä pohjaa, kutukolon lähellä ja veneestä vasempaan.

d. Kivi veneestä vasempaan.
e. Kivi jonka päällä uivia kaloja suoraan veneen kulkureitin alapuolella.
f. Veneen alapuolella uivia kaloja.

g. Kaloja jotka uivat hyvin lähellä pohjaa
suoraan veneen alapuolella.
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h. Pohjassa pystyssä oleva puu jonka oksan
vieressä ui kala.

i. Pohjan tuntumassa uiva kala veneestä oikeaan.

j. Veneen kulkureitti.
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k. Joen uoma.

Simuloitu alue ylhäältä katsottuna
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7.2 Bass Boat -veneen näyttöratkaisut
7.2.1 Keulanäyttö - 1-taajuusanturi
Jos veneessäsi on yksi keulanäyttö (HDS-5x, 5, 7, 8 tai 10) ja 1-taajuuksinen (200 kHz)
kaikuanturi keulamoottoriin asennettuna ja valitset PAGES-valikon kautta kaikusovelluksen
näyttöön, sinun pitäisi nähdä kuvassa suunnilleen alla olevan mallikuvan näytössä oleva
kuva. Olen sijoittanut kuvan 3D-simulointiin jotta voisit paremmin hahmottaa mitenkä näytöllä
näkyvät kohteet vastaavat veneesi sijaintia. Toisin sanoen, nykyinen sijaintisi on näytön
oikeassa äärikulmassa ja kaikki siitä vasempaan on kuljetun reitin "historiaa".
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Se mitä näytössä näkyisi on kiven yläpuolella uivat kalat (sekä mainittu kivi) jonkin matkaa
nykyisen sijainnin (e) takana ja vain yksi keskivedessä uiva kala (f). Tämä johtuu siitä, että
200 kHz:n anturin keila on erittäin kapea (20º) ja kun katsot tilannetta veneen perän
suunnasta voit selvästi havaita kuinka keilan kapeus jättää muita kohteita kuvan ulkopuolelle.
Jos veneen reitti olisi muutaman jalan kuljetun reitin vasemmalla tai oikealla puolella et olisi
nähnyt mainittuja kohteita lainkaan.

7.2.2 Keulanäyttö - 2-taajuusanturi
Keulamoottorin anturin suhteen
tarjolla on muutamia vaihtoehtoja
kuten podityyppinen PDT-WSBL ja
sisäänrakennettu anturi kuten
kuvassa näkyvä US2-valmistajan
Minn Kota -moottorin kotelon sisään
rakentama anturi. Kuten aiemmin olen
maininnut, nämä ovat 1-taajuuksisia
antureita, joiden signaali "käänteissuodatetaan" HDS-teknologiaan
perustavissa laitteissa jolloin lopputulos simuloi 83 kHz:n anturilla saatavaa suorituskykyä hyödyntämällä -10 dB ... -40 dB aluetta.
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Useimmissa tapauksissa
ratkaisu toimii ihan hyvin
mutta itse suosin aitoa
2-taajuuksista anturia kuten
P66-mallia muokattuna
keulamoottoriasennuksen
mahdollistavalla kiinnityksellä.
Tämä ratkaisu tuottaa
sekä 200 kHz:n että 50 kHz:n
signaalit -3 dB alueen suhteen
suodatettuna, mikä tarjoaa
parhaan mahdollisen signaalilaadun matalissa vesissä
(alle 100 metriä). Oikealla
olevassa kuvassa näkyy
ero jonka 50 kHz tuo ei vain
katettuun alueeseen mutta
myös kalakohteiden kaaripiirtoon.

3D-simulaatioista voit havaita kuinka kaksi muuta vedessä uivaa kalaa (f) näkyvät nyt
kaikukuvassa koska 50 kHz:n kaikukeila on laajempi (50º ... 60º).
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7.2.3 Mitä tapahtui kalalle g ?
50 kHz:n kaikuanturin laajemmalla
kaikukeilalla on myös haittansa. Jos
kalat ovat lähellä kaikukeilakartion
reunoja ja lähellä pohjaa, tulee huomioon
ottaa Pythagoraan teoria suorakulmaisista
kolmioista. Toisin sanoen isomman kartiokulman ansiosta anturista 26 jalan päässä
olevasta kalasta saatava paluukaiku peittyy
24 jalan syvyydellä olevasta pohjasta
saatavaan paluukaikuun. Jos tiedät että
kalat lymyävät pohjassa pidä ajolinjojen
välit lyhyinä.

7.2.4 StructureScan - LSS - perusteet
Lowrance StructureScan on ainoa kaikuluotain jossa on kolme korkeataajuuselementtiparia, yksi vasenta, yksi oikeaa ja
yksi keskialuetta varten.
Keskimmäinen tuottaa aidon DownScan-kuvan suoraan veneen alapuolelta.
Tärkeä asia muistaa StructureScanmenetelmään liittyen on se, että 455 kHz:n
ja 800 kHz:n kaikukeilat ovat muodoltaan
viuhkamaisia päinvastoin kuin kartiomaiset
200/83/50 kHz:n anturin kaikukeilat (2D).
Syy liittyy siihen, että samalla kun
tarvitsemme mahdollisimman suuren
kattavuuden vasemmalta oikealle tarvitsemme
myös mahdollisimman kapean keilan jotta
saamme esiin enemmän yksityiskohtia.
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Toimintaperiaate muistuttaa potilaskuvauksissa käytettävää CT Scan -kerrosröntgenkuvausta
jolla lääkärit luovat tarkkoja 3D-kuvia ihmiskehosta. CT-kuvien tapaan myös StructureScan
edellyttää hidasta tasaista liikettä jotta muodostuva kuva olisi mahdollisimman
korkealaatuinen. Jos kehosi liikkuisi CT-kuvauksesssa epätasaisesti tai liikkuisit kuvauksen
aikana kuvasta tulisi epätarkka. Siksi DownScan- ja SideScan-kuvantamisen laatu riippuu
pitkälti siitä kuinka tasaisesti ja suoraan osaat venettäsi ajaa.
7.2.5 DownScan
Alla esimerkki siitä miltä 3D-simulaatiomaailmassani oleva pohjassa oleva puu näyttäisi kun
ajat veneelläsi suoraan puun yläpuolelta, käytössä 800 kHz:n DownScan ja nopeudella 3
km/h. Puu näkyy erittäin selvästi ja jopa oksan vieressä uiva kala on erotettavissa tässä
tapauksessa.
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Verrattuna perinteiseen 2D-kaikuun alla olevassa kuvassa sama kohta ja miltä se näyttäisi
kun ajat kohdan päältä samalla nopeudella mutta 200/50 kHz -anturin ollessa asennettuna
peräpeiliin. Puu näkyy useista kaikukaarista koostuvana "läjänä" kaikupulssien heijastuessa
takaisin oksista. 200 kHz:n kaikukeilan pienemmästä koosta johtuen puu näyttää kapeammalla verrattuna laajemman kaikukeilan (50 kHz) avulla muodostetussa kaikukuvassa. Kaloja
on mahdollista joskus nähdäkin mutta usein kalojen tunnistaminen oksista on käytännössä
mahdotonta tai erittäin vaikeaa.

7.2.6 DownScan + 2D-kaikuluotain
Tämä on eräs suosituimmista sivujaoista silloin, kun veneeseen on
asennettu LSS- ja P66-anturi
peräpeiliin vierekkäin.
800 kHz:n DownScan-kaiun hämmästyttävän erotuskyvyn ja kohteiden
erottelutarkkuuden ansiosta tarvetta
200 kHz:n anturille ei ole. Ainoa
ongelma DownScaniin liittyen,
erityisesti jos kyseessä on nopea
kulku, on se että kalojen havaitseminen saattaa muodostua vaikeaksi
etu-takasuunnan kapean keilan takia.
50 kHz:n laajan kaikukeilan ansiosta kalat on edelleen helppoa havaita jopa nopeassa
kulussa. On kuitenkin syytä muistaa, että jos olet itse keulassa ja olet valinnut
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Structure + Sonar -sivujaon, näet näytöllä kahdesta eri kohdasta muodostettua kaikukuvaparia. Alla oleva kuva havainnollistaa tilannetta: LSS on asennettu peräpeiliin ja näyttää kiven
sekä kaksi sen yläpuolella uivaa kalaa (e) kun taas keulamoottoriin asennettu anturi näyttää
edempänä olevat vedessä uivat kalat (f).

Jos haluat vaihtaa kaikuanturilähteen keulamoottorin 50 kHz:n anturista peräpeiliin asennettuun anturiin voit tehdä sen yksinkertaisesti painamalla MENU-painiketta 50 kHz:n sovellusikkunan ollessa aktiivinen (oranssi kehys). Vieritä kursori kohtaan LÄHDE ja paina ENTER ja
valitse kojelautaan liitetty näyttö johon peräpeiliin liitetty P66-anturi on liitetty.

7.2.7 Aluksen nopeus
Kaikuluotaimeen liittyen on myös huomioitava veneen nopeus. Olen itse havainnut että realistisin kaikukuva näyttäisi muodostuvan kun veneen nopeus on 1,5 - 3 km/h. Jos vene kulkee nopeammin paluukaiku muuttuu "ohueksi" ja "litistyneeksi". Jos taas vene kulkee hitaammin, kuva alkaa sumentua ja veneen paikoillaan ollessa kuvassa näkyy

101

joukko häiriöviivoja. Alla kaksi kuvakaappausta pohjarakenteesta veneen kulkiessa nopeuksilla 4,9 km/h (vasen) ja 10,9 km/h (oikea).

Yllä näkyvät kuvat SideScan-kaikukuvina (ero selvemmin nähtävissä).

DownScan-keilan läpi uivat kalat veneen paikoillaan ollessa näkyvät tietyissä olosuhteissa
hämmästyttävän yksityiskohtaisesti. Joissakin tapauksissa jopa evät ovat nähtävissä.
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7.2.8 Tarkkojen reittipisteiden luonti DownScan-toiminnolla
DownScan ja 800 kHz:n taajuudella toimiva anturi ovat tehokkain yhdistelmä muodostaa
tarkkoja reittipisteitä. Syy tähän on 800 kHz:n keilan hyvin suppea geometria (vain muutamia
asteita) keula-perä-suunnassa. Airmar P66:n 200 kHz:n anturin kapeahko 9º:n keila on sekin
hyvä ratkaisu mutta reittipisteen yksityiskohdat jäävät helpommin näkemättä. Ulkoinen GPSvastaanotin kuten LGC4000 asennetaan mahdollisimman lähelle LSS-anturia tarkkuuden
optimoimiseksi. Läheinen sijoittelu parantaa tarkkuutta jonka lisäksi anturin 5 Hz:n sijaintitiedon päivitystaajuus lisää tarkkuutta vähentämällä EPE-virhettä (Estimated Position Error).
Lisätietoja sivulla 63.

Kaikuluotain- ja Structure-sivuilta on helppoa tallentaa reittipisteitä sijoittamalla kursori asianomaiseen kohtaan käyttämällä kursoripainiketta ja painamalla sitten WPT-painiketta. Näytön
alareunaan tulee ikkuna josta reittipisteen symboli on mahdollista valita. Valitse sopiva
symboli ja paina ENTER. Tämä pätee sekä 2D-kaikuun, DownScan- että SideScan-kaikuun.
800 kHz:n DownScan antaa yleensä riittävän yksityiskohtaisen kaikukuvan jotta voit merkitä
jopa merenpohjassa olevan puun paikan jolloin voit asemoida veneesi suhteessa puun
sijaintiin optimaalisella tavalla heittojasi ajatellen.
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Jos käytössäsi on pelkästään DownScan, reittipisteen sijoittelutarkkuus tulisi tarkistaa ajamalla uudelleen kohdan yli suorassa kulmassa edelliseen yliajoreittiin verrattuna koska
DownScan-keila on hyvin kapea keula-peräsuunnassa mutta yhtä leveä sivusuunnassa kuin
P66:n 50 kHz:n kaikukeila. Toisin sanoen pelkän DownScanin sijaan jaa näkymä Structure +
Structure + Sonar -tilaan. Pienennä sitten SideScan-kantamaa juuri ja juuri reittipisteen
syvyyttä suuremmalle. Kun nyt ajat reittipisteen yli ja voit katsella kaikukuvia peilikuvina
näytöllä olet osunut juuri oikeaan kohtaan. Tarvittaessa joudut ajamaan uudelleen reittipisteen kohdan yli kunnes kuvat vastaavat peilikuvina toisiaan. Alla olevassa kuvassa
vasemmalla reittipiste näkyy hieman kirkkaammin kuin oikealla kun taas oikeanpuoleisessa
kuvassa reittipiste näkyy täydellisesti peilikuvana vasemmalla ja oikealla.

Toinen menetelmä perustuu "portin" luomiseen reittipisteiden avulla. Merkitse merkkipoijujen
paikat reittipisteiksi. Tämä helpottaa veneen pitämistä juuri oikeassa paikassa.
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7.2.9 Navigointi reittipisteeseen
Nyt kun tiedät kuinka voit luoda tarkan reittipisteen, miten palata luomallesi reittipisteelle? Jos
muistat reittipisteen nimen tai numeron, paina ja pidä alaspainettuna WPT-painiketta 2
sekunnin ajan jolloin näyttöön tule ETSI-valikko. Valitse REITTIPISTEET ja paina ENTER.
Paina sitten MENU ja vieritä kursori kohtaan LAJI ja valitse kuinka haluat luetteloida
reittipisteet näytölle.

Kun olet löytänyt reittipisteen korosta haluamasi reittipiste ja paina joko GOTO-pikapainiketta
(HDS-8 ja HDS-10) tai MENU ja sitten GOTO (HDS-5 ja HDS-7). Näyttöön ilmestyy punaisella viivalla korostettu reitti nykyisestä sijainnista valitsemaasi reittipisteeseen. Toinen
vaihtoehto on vierittää kursori reittipisteen kohdalle kartalla kursoripainikkeita käyttäen ja
painaa ENTER ja sitten GOTO.
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Voit peruuttaa reitin painamalla MENU kerran, painamalla ENTER kun NAVIGOINTI on
koros-tettuna valikossa ja valitsemalla PERUUTA.
VIHJE
Jos valittu reitti pakottaa
sinut pois suoralta suunnalta
valittuun reittipisteeseen,
voit käynnistää reitin uudelleen
käyttämällä tätä aktiivista
valikkoa jolloin reitti valittuun
reittipisteeseen lasketaan
uudelleen.
Voit käyttää Ohjaus +
Tutka -sivuyhdistelmää kun
ajat kohti reittipistettä. Näin
saat navigointiin liittyvää
hyödyllistä tietoa käyttöösi
siirtymisen aikana karttanäkymän lisäksi.
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7.2.10 SideScan
Tämä toiminto tuo käsitteeseen "kantama" kokonaan uuden merkityksen. 3D-toiminnan
havainnollistamiseksi olen piirtänyt alla olevaan kuvaan keilan reunat kolmiomuotoon, kuva
ei ole mittakaavassa ja on vain havainnekuva.

Alla oleva kuva on oikeastaan realistisempi kuvaus katetusta alueesta jossa katettu alue
koskee koko vesipylvästä pintaan saakka. Olen lisännyt toisen rengasmaisen rajauksen joka
näyttää säädetyn kantaman.

Simulaatiokuvassa (yllä ja seuraavalla sivulla)SideScan-keila kattaa seuraavat kiinnostavat
kohteet (kirjaimet viittaavat kohteisiin kuvissa):
a. Vedessä uivat kalat ovat kantaman sisäpuolella ja näkyvät vasemmalla puolella
kaikukuvassa. Muista, että kohteet mitataan etäisyytenä anturista, ei pohjasta. Siksi nämä
kalat näyttävät olevan lähellä kiveä ja kaloja kohdassa (e) mutta ovat todellisuudessa
lähellä pintaaa veneen vasemmalla puolella.
c. Kutukolo näkyy kuin kuoppana golf-pallon pinnassa kalojen uidessa kuopan vieressä
lähellä pohjaa (hyvä kaikuvaste).
d. Kiven kaikusignaali on vahva mutta kaikuvarjo on myös vahva.
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e. Kiven yläpuolella uivat kalat näkyvät
molemmilla puolillla kuin peilikuvina.
Tämä johtuu siitä, että vene on kulkenut suoraan kyseisen kohdan yli ja
sekä vasemman että oikean puolen
SideScan ovat vastaanottaneet kaikusignaalin kyseisestä kohteesta.
h. Puu on tunnistettavissa helposti
kaikuvarjon ansiosta.
i. Oikealla pohjalla olevat kaksi kalaa
ovat myös näkyvissä kaikuvarjojensa
ansiosta. Kalat kuten puukaan eivät
juurikaan olisi näkyvissä ellei
kaikuvarjoa olisi.
k. Jokikanava on mahdollista
tunnistaa vanhan jokiuoman reunojen
muodostamien kaikuvarjojen
ansiosta.
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7.2.11 Mitä tapahtui kaloille b?
Keskivedessä uivat kalat jotka ovat vesipylvään ulkopuolella eivät voi näkyä kaikukuvassa
koska niiden paluukaiku on pohjakaikua heikompi eikä kaikuvarjoa muodostu koska ne ovat
liian etäällä pohjasta. Toisin sanoen, jos haet kaloja vedestä SideScan-kaiun avulla, aseta
kantama samaksi kuin DownScan-kaikua käytettäessä. Syvän veden kalastajat tekevät usein
virheen asettamalla kantaman liian suureksi mikä heikentää erotuskykyä oleellisesti ja
samalla kalojen havaitseminen muuttuu vaikeammaksi.
WATER COLUMN =
VESIPATSAS

7.2.12 StructureScan ja keulamoottori
Tässä on syytä verrata korkeataajuuksisten kaikukeilojen (455 ja 800 kHz) ja potilaskuvauksissa käytetttävän CT-kerroskuvauksen menetelmiä. Avaintekijä hyvän kuvan muodostamiseen on vakaa hidas nopeus ilman kiemurteluita ajoreitissä. Kun navigoit käyttämällä
keulamoottoria joudut kääntelemään moottoria jatkuvasti, mikä on tuhoisaa kaikuluotaimen
toiminnan kannalta. DownScan toimii kohtuullisesti koska kuva vain "vääntyy" mutta
SideScan ei todellakaan kaipaa kääntelyä. Olen kuullut kuinka jotkut kalastajat kertovat
tutkineensa laitureiden alustoja ja muita vastaavia onkaloita mutta en itse ole onnistunut
mainitun tyyppisissä kokeissa kovinkaan hyvin. Seuraavan sivun havainnekuva kertoo mistä
tässä ongelmassa on tarkemmin kysymys.
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Keulamoottorin vaikutus StructureScan-kaikukuvaan
a. Vene on hitaassa kulussa suoraan eteenpäin ilman sivuliikkeitä tuottaa erinomaisen
kaikuvasteen LSS-järjestelmään.
b. Kun käännät moottoria hiemanoikeaan
puu (h edellisessä 3D-simulaatiokuvassa) näkyy tuplana oikean kaikukeilan
siirtyessä sen yli, vain hieman häiriöitä
tuottaen.
c. Moottorin suoristuessa uudelleen oikeanpuoleinen keila siirtyy puun yli uudeleen
jolloin muodostuu kolmas puun kaikujälki.
d. Jos moottoria käännetään nyt vasempaan
kivi, kutukolo ja pohjalla uivat kalat
veneestä vasempaan näyttävät peilautuvan
vasemmanpuolen keilan kulkiessa niiden
yli. Näkyviin tulevat myös kaksi pohjan
lähellä olevaa oikealla puolella olevaa kalaa.
e. Kun moottori käännetään jälleen suoraan,
kivi, kutukolo ja kalat vasemmalla tuplaantuvat uudelleen, samoin oikealla olevat
kaksi kalaa.
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Alla olevissa kahdessa kuvakaappauksessa voit nähdä neljä kaikuvarjoa, jotka näyttävät siltä
kuin kyseessä olisi neljä puuta mutta tämä on väärä tulkinta. Kyseessä on sama puu mutta
LSS-anturin suunta on muuttunut neljä kertaa. Sijoitin kursorin pisteiden päälle ja loin kullekin
pisteelle reittipisteen SideScan-kuvaan (kts. seuraava kohta) ja loin reittipistesymbolit.

Mainittujen reittipisteiden epätarkkuus näkyy hyvin alla olevasta kuvasta. Todellinen sijainti
puulla vastaa reittipisteen 018 sijaintia.
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7.2.13 Reittipisteiden luonti SideScan-toiminnolla
Reittipisteiden luonti kuten edellisessä kappaleessa tapahtuu sijoittamalla kursori kiinnostavan kohteen päälle kursoripainikkeen avulla ja painamalla ENTER-painiketta jolloin näyttöön tulee symbolin valintaan liittyvä ikkuna. Valitse haluamasi symboli ja paina ENTER.
Valitettavast näin luodut reittipisteet eivät aina osu tarkasti oikeaan paikkaan joten sijoittelu
tulee tarkistaa ajamalla kyseisen kohdan yli ja tarkistamalla sijoittelu 800 kHz:n DownScankuvasta. Lisätietoja sivulla 93 kohdassa Tarkkojen reittipisteiden luonti.
VIHJE
Merkitse reittipiste kohtaan josta kiinnostavan kohdan kaikuvarjo alkaa.
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KAPPALE 8
KARTAT JA KARTTATOIMINNOT
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8. KARTAT JA KARTTATOIMINNOT
8.1 Aktiivinen valikko [paina MENU]
Kartan perusasetukset on jo
määritetty päävalikkoa koskevassa
kappaleessa manuaalin alussa.
Nyt on aika tutustua kartan
aktiiviseen valikkoon jota kautta
voit luoda uusia reittipisteitä,
reittejä, hakea reittipisteitä, saada
tietoa POI-kohteista (Point of Interest eli kiinnostava kohde), määrittää etäisyyksiä omasta sijainnista
kursoriin. Voit myös asettaa
kerroskuvan päälle tai pois päältä.
Mainitut toimenpiteet voi myös
tehdä ilman valikkoa.

8.2 Karttatyyppi
Valikon yläosassa lukee joko MUUNNA NAVIONICS:KSI tai MUUNNA LOWRANCE:KSI.
Jos käytät Navionicsin karttoja sinun tulee valita Navionics ellei tätä kysymystä ole jo esitetty
karttakortin asettamisen yhteydessä.
8.3 Suuntaus - kurssi ylös
Jos olet siirtymässä tiettyyn kohteeseen suunnittelen KURSSI YLÖS -vaihtoehdon
käyttämistä koska näin voit lukita oman sijaintisi näytölle ja pitää kurssin suoraan näytön
yläosaan kartan kääntyessä aina kun veneesi kääntyy.
8.4 Suuntaus - pohjoinen ylös
Kun olet saapunut kalastuskohteeseesi vaihda suuntausasetus tilaan POHJOINEN YLÖS.
Näin siksi, että veneesi ohjaussuunta tai kurssi määräytyy eteenpäin suuntautuvan liikkeen
myötä ellei veneessäsi ole asennettuna ohjaussuunta-anturia (esimerkiksi RC42 Gyro
Fluxgate Compass). Kun sitten ajelehdit kohteessa kartta pyörii epämääräisesti näytöllä
molempiin suuntiin mikä tekee sijainnin seuraamisen suhteessa kalastuskohteeseen
hankalaksi. Ideaali-tapauksessa heität merkkipoijun mereen mutta tämä ei aina ole
mahdollista tai suotavaa.
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VIHJE
Varmista, että olet valinnut
lokiin tallennusväliksi time / 1 sec
(päävalikon kartta-asetuksien
Navigation-kohdasta).

8.5 Etunäyttö
Tämä toiminto kannattaa myös aktivoida kun olet siirtymässä kohteeseen ja sitten kun olet
saapunut kohteeseen aseta toiminto pois päältä. Etunäyttö siirtää oman veneesi symbolia
näytöllä kuva-alalla pois keskeltä enemmän näytön alareunaan. Tästä on se etu että saat
enemmän edessä olevaa aluetta näkyviin näytölle kun olet ajamassa kohteeseen.

8.6 Kerroskuva - tutka
Jos käytössäsi on Broadband-tutka ja käytät Navionics-karttoja ja ohjaussuunta-anturia kuten
RC42:ta, voit näyttää tutkatiedot kerroskuvana kartan päällä.

8.7 Kerroskuva - Structure
Supernopean prosessorin tarjoaman suorituskyvyn lisäksi HDS Gen2 -StructureMap-toiminto
on syy panostaa mainitun tyyppiseen näyttöön. SideScan on kaikkein tehokkain kaikuluotaintyyppi tarjoten superlaajan kantaman sekä realisisten kaikukuvan pohjarakenteista
sekä lymypaikoista Ongelmana tässä on se, että kyseessä on reaaliaikainen kuva jonka
tiedot menetetään ellet ota kuvakaappausta ja merkitse kohtaa reittipisteellä. StructureMap
sen sijaan mahdollistaa reaaliaikaisen tallennuksen lokitiedostoon ja muuntaa samalla
välittömästi tiedot karttamuotoon kun olet lopettanut lokiin tallennuksen.
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Voit sitten vaihtaa tilan reaaliaikaisesta tallennetun tiedon katseluun ja nyt voit nauttia
SideScan-mosaiikkikuvasta syvyyskäyräkartan päälle piirrettynä. Siltä varalta että lukijalle
tulee tässä vaiheessa sekava olo käymme tätä tarkemmin läpi seuraavilla sivuilla.

8.8 StructureMap - asetukset
Valikon alalaidan SOURCE eli lähdeasetus tulee olla tilassa LIVE (reaaliaikainen kuva) jolloin
voit säätää SideScan-kantamaa ja reaaliaikaisen kuvan mosaiikki näytetään karttojen päällä
veneen liikkeiden mukaan. Lisäksi voit valita väripaletin ja säätää kontrastia.
StructureMap-kontrasti on yleensä huomattavasti
pienempi kuin varsinaisella Structure-sivulla.
Voit halutessasi näyttää vesipylvään mutta
en koe tätä tarpeelliseksi karttojen tapauksessa.
Voit lisätä kantamaa vaihtamalla taajuusasetuksen
800 kHz:stä 455 kHz:iin.
Ota käyttöön HÄIRIÖNPOISTO
koska kartta piirtyy siistimmin.
PYYHI LIVE -JÄLKI -vaihtoehto (tyhjennä
reaaliaikainen historia) on kätevä toiminto jos
keräät lokitiedostoon sivuuttamasi alueen
syvyystietoja etkä halua reaaliaikaisten tietojen
peittävän taustakartan näkymää.
LUOTAIMEN TALLENNUS... -toiminto käynnistää
tietojen tallennuksen ja tiedot muunnetaan kartaksi
kun lokiin tallennus on päättynyt. Sisäisen muistin
koko on vain 50MB joten sinun on käytettävä
ulkoista muistikorttia.
Valitettavaa on, että muistikortille tallennuksen
yhteydessä HDS-5- ja HDS-7-laitteissa ei ole
mahdollista käyttää samanaikaisesti karttakorttia.
Valitse TALLENNA KAIKKI KANAVAT jos
haluat katsella lokitietoja PC-tietokoneen
Sonar Viewer -sovelluksella. Kun keruu on
valmis valitse lopuksi TEE STRUCTUREMAP
KUN VALMIS ja paina ENTER.

8.9 StructureMap - SideScan-perusteet
StructureMap-toiminnon ymmärtämiseksi on ensin ymmärrettävä muutamia SideScankaikuluotauksen perusperiaatteita. Katso seuraavan sivun tyypillistä SideScan-kuvakaappausta jossa näkyy pieni uponnut vene. Ensimmäinen asia jonka havaitset on se, että
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vene näyttää olevan keskeltä halki. Syy tähän vaikutelmaan on se, että StructureScan-anturi
on kulkenut suoraan veneen keskilinjan yli keula-perä-suunnassa. Vasemman ja oikean
puoleiset kaikupulssit ovat heijastuneet samalla tavoin veneestä ja koska vesipylväs on jaettu
kahteen puoliskoon vene näyttää kahdentuneen.

Mietit ehkä miltä tämä samainen vene näyttää StructureMap-kuvassa ja vastaus on että se ei
siinä kuvassa näy. Syy tähän on se, että vesipylväs eliminoidaan StructureMap-kuvaa
luotaessa. Jos haluat nähdä veneen StructureMap-kuvassa sinun tulee ajaa veneen yli
jommalta kummalta puolelta jolloin veneen profiili luo kaikuvarjon. Tämä ei aina ole mahdollista rinnakkaissuuntaisia ajolinjoja luotauskartoituksessa ajettaessa. Tämän arvokkaan tiedon menetyksen välttämiseksi sinun tulee valita yhdeksi näytöllä näkyväksi sovellukseksi
myös DownScan. Jos näet jotakin kiinnostavaa suoraan veneesi alla voit merkitä kyseisen
kohdan reittipisteellä (POI).

LAYDOWN = POHJASSA MAKAAVA PUU
SUNKEN BOAT = HYLKY
LEDGE = JYRKÄNNE
ROCK = KIVI
STANDING TIMBER = POHJASSA PYSTYSSÄ OLEVA PUU
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VIHJE
Kun luot ensimmäisen reittipisteen muista
valita NÄYTÄ VAIN IKONI -vaihtoehto reittipisteiden
hallinnasta (Waypoint Manager) jotta näyttö
ei muutu sekavaksi reittipistetietojen takia.
Voit tehdä tämän siirtymällä pois DownScansivulta ja menemällä CHART-sivulle ja
ja valitsemalla muutettavan symbolin,
vierittämällä kursorin sitten kohtaan DISPLAY
ja valitsemalla ICON.

8.10 Alue
Alue ei ole sama kuin syvyys vedenpinnasta merenpohjaan vaan etäisyys anturista. HDSlaitteen kantama on mahdollista asettaa enimmillään 400 jalkaan (120 metriin) mikä vastaa
800 jalan (240 metrin) kantamaa vasemmalta oikealle mutta mikä osuus tästä on
käyttökelpoista StructureMap-luotauksen yhteydessä? Käyttökelpoiseen alueeseen
vaikuttavat mm. taajuus, syvyys ja pohjan kaltevuuskulma.

8.11 Taajuus
Ensiksikin sinun tulee varmistaa, että olet valinnut taajuudeksi 455 kHz aktiivisen valikon
kautta. Tämä nostaa kantamaa oleellisesti ja nyt voit StructureScanin avulla saada saman
erotuskyvyn kuin 800 kHz:n taajuudella mutta kantama vastaa 455 kHz:n taajuutta.

8.12 Syvyys
Seuraava tekijä joka on huomioitava on syvyys. Vaikka toiminta rajoittuu tiettyyn syvyysalueeseen niin kauan kuin tehoa riittää todellinen syvyys tulee päätellä kokonaiskantamasta.
Esimerkiksi, jos olet asettanut alueeksi 120 jalkaa ja syvyys on tosiasiassa 20 jalkaa,
pohjarakenteiden näyttämiseen jää 100 jalkaa. Jos syvyys onkin 100 jalkaa, pohjan
kuvantamiseen kummallekin puolelle jää enää vain 20 jalkaa.
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8.13 Kalteva pohja
Niille käyttäjille jotka ovat käyttäneet StructureScan-kaikua jo jonkin aikaa muistavat, että jos
ajat veneellä rannan suuntaisesti ja lähellä rantaviivaa rantaa lähempänä oleva puoli näyttää
muodostavan kontrastia nopeammin kuin syvempi puoli. Tämä johtuu siitä, että anturia
vasten kallellaan oleva pohja heijastaa voimakkaamman paluukaiun takaisin anturiin kuin
anturista poispäin kallellaan olevan merenpohjan puoli. Efekti on hieman erisuuruinen eri
puolilla ja on sitä voimakkaampi mitä suurempi kaltevuuskulma pohjalla on.

8.14 Kaikuvarjo
Kaikuvarjo tuottaa SideScan-kaikukuvaan 3D-vaikutelman. Jos tätä varjoa ei olisi, useimpia
kohteita ei kuvassa näkyisi elleivät kohteet ole suoraan vesipatsaassa, mukaan lukien kalat.
Seuraavan sivun vasemmanpuoleinen StructureMap-kuvan puu näkyy puuna vain kaikuvarjon ansiosta.
VIHJE
Tarkimmin voit reittipisteen sijoittaa SideScan-kuvassa asettamalla POI-reittipisteen kohtaan
josta kaikuvarjo alkaa.
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8.15 StructureMap ja tietojen lokiin tallennus
8.15.1 Laitteisto
Laitteiston kannalta ajatellen tarvitset muutaman muistikortin ja suosittelen käytettäväksi
2GB:n tai 4GB:n laadukkaita muistikortteja (esimerkiksi SanDisk-merkkisiä). Tallenna lokitiedostot aina ulkoiselle muistikortille, ei koskaan laitteen sisäiseen muistiin.
8.15.2 Suunnittelu
Luotauslokin käynnistämisen paikan valinta voi olla haastava ongelma. Suosittelen että kaivelet esiin vanhat lokikirjat ja muistiinpanot ja tutkit ensin miltä alueilta olet saanut hyvin kalaa.
Kun sitten ajat veneellä alueelle ja aloitat luotauslokin tallennuksen saatat löytää aiemmin
sinulle tuntemattomia pohjamuotoja ja lymypaikkoja. On tärkeää yrittää muistaa tämän tyyppisiä tietoja koska jos joskus ajat vastaavan tyyppisellä alueella voi hyvinkin olla että myös
sieltä on saatavissa hyvin kalaa.
Seuraavaksi voit tutkia vanhoja sedimenttikarttoja
joista voit saada arvokkaita vihjeitä mistä luodata
tarkemmin. Syvyyskäyristä voit tunnistaa vedenalaiset
kumpareet, kanavat ja vastaavat sekä syvänteet ja
jyrkänteet. Vanhoista kartoista voit myös löytää veden
alle jääneiden kohteiden vihjeitä.
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Paperiset merikortit ovat erinomaisia tietolähteitä mutta kun ryhdyt navigoimaan kohti
valitsemaasi aluetta tarkkuudesta voi muodostua ongelma. Ratkaisuna on hankkia
kalibroitujen karttojen digitaalisia versioita. Näitä voidaan käyttää PC-tietokoneen avulla
esimerkiksi Google Earth -sovelluksessa. Tablettitietokoneetkin toimivat kunhan
laskentatehoa on riittävästi.
Saatavilla on erinäinen määrä
sovellusohjelmia jotka perustuvat
Keyhole Map Language (KML)
-ohjelmointikieleen. Kyseessä
on sama kieli jota Google Earth
-sovellus hyödyntää kuvien
näyttämisessä. Itse käytän Applen
iPad2-laitetta johon olen ladannut
KML MapHD -nimisen sovellusohjelman. Sen avulla voin ottaa
sedimenttikartat mukanani vesille
ja iPadin sisäänrakennetun GPSvastaanottimen ansiosta voin
katsella sijaintiani kartalla reaaliaikaisesti.

8.16 Anturin sijoittelu
Jos anturi on asennettu peräpeilin oikealle puolelle, esteettömin ja häiriöttömin signaali tulee
SideScan-kuvassa oikealta puolelta. Jos anturi on asennettu vasemmalle puolelle, vastaavasti vasen puoli näkyy hieman puhtaammin. Tämä on tärkeää muistaa koska sinun kannattaa ajaa luotausajot siten että hyödynnät tätä tietoa, eli aja vahvemman signaalin tuottava
veneen kylki kohti mielenkiintoista aluetta.
Esimerkiksi jos anturi on asennettu peräpeilin oikealle puolelle ja haluat luodata niemenkärkeä, aja ensimmäinen luotausajo vastapäiväiseen suuntaan pitäen rantaviiva vasemmalla
puolella. Tämä tuottaa puhtaimman mahdollisen kuvan koska nyt niemenkärjen vesien pohja
putoaa alaspäin oikealla puolella venettä. Jos anturi olisi tässä tapauksessa asennettu
peräpeilin vasemmalle puolelle sinun tulisi tehdä ensimmäinen luotausajo vastaavasti
myötäpäivään siten, että rantaviiva jää veneestä katsoen oikealle puolelle.

8.17 Kuvien yhdistely
Ohjelmistoversiosta 1.1.39.43 eteenpäin StructureMap-sovellus yhdistää toistensa suhteen
osittain päällekkäiset SideScan-tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen luotausajon
reuna keskimääräistetään toisen ajon reunalla jolloin lopullisen luotauskartan tarkkuus ja
laatu hieman heikkenee.
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Ennen kuin tähän tulee ohjelmistomuutos, sinun kannattaa ajaa luotausajot siten, että kerätyt
tiedot eivät reunoiltaan ole toistensa päällä tai vain hyvin vähän. Tässä muuten yksi syy lisää
pyrkiä pitämään ajolinjat mahdollisimman suorina, koska aina kääntyessäsi sisemmän
"mutkan" tiedot keskimääräistyvät.
Oheinen kuva näyttää mistä
on kysymys ja vihreä väri
merkitsee laadukasta dataa,
punainen keskimääräistettyä
dataa. Ulkoreunoilla data on
laadukasta koska se ei ole
päällekkäin toisen ajon datan
kanssa.
SISÄMUTKA

SISÄMUTKA

8.18 Lahtien luotaus
8.18.1 Alue
Lahtien luotaus edellyttää tyypillisesti useita ajoja joten määritä kantamaksi 80 jalkaa koska
näin voit minimoida reunojen tummumisen per ajolinja.
8.18.2 Suunnittelu
Voit määrittää ja valita luodattavat lahdet käyttämällä PC-tietokonetta ja Google Earth sovellusta sekä sedimenttikarttoja. Voit asettaa sedimenttikartat Google Earth -kartan päälle
kuten minä olen tehnyt alla olevassa kuvassa. Tästä malliesimerkistä voidaan tunnistaa kaksi
eri jokea jotka yhdistyvät, useita kallioisia alueita, joitakin polkuja, tie, puita jne. Silmiinpistävin yksityiskohta on lahden perällä oleva niemeke.
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8.18.3 Ensimmäinen luotausajo
Edellisen sivun alareunassa näkyvän
mallimaaston lahden perällä oleva
niemeke määrittää ensimmäisen
luotausajon oikean linjan. Jos
ajat liian läheltä rantaa ensimmäisen
ajolinjan data näyttää siltä kuin
ylivalottunut valokuva ja kontrasti
on erittäin huono. Muu osa kartasta
jää liian tummaksi jotta yksityiskohtia
voisi tunnistaa. Tämän välttämiseksi
ensimmäinen ajolinja kannattaa
linjata noin 60 jalan etäisyydelle
niemekkeen ulkokärjestä. Voit mitata
etäisyyden mittaviivaintyökalulla (RULER)
ja asettaa reittimerkin kyseisen linjan
päähän.
Valitse ADD PATH (Lisää reitti) GE-työkalupalkista ja luo linja reittimerkin päältä kulkien ja
kulmassa jolla ajolinja kattaa niemenkärjen kummallakin puolella olevat pienet lahdelmat
mahdollisimman tasaisesti. Luo reittimerkit kyseisen linjan molemmin puoli, nämä
tallennetaan myöhemmin reittipisteiksi ja ladataan HDS-laitteeseen jolloin voit luoda reitin.
Kantamana on tässä 80 jalkaa, joten rinnakkaisten ajolinjojen välisen etäisyyden tulee olla
160 jalkaa jotta SideScan-data vierekkäisistä ajolinjoista ei menisi liikaa päällekkäin keskenään. Käytä mittaviivainta uudelleen ja luo toinen linja. Toista tätä kunnes olet kattanut koko
lahden vesialueen. Kun olet valmis tallenna kaikki reittimerkit samaan kansioon GE-sivupalkin MY PLACES - kohdan alle. Napsauta kyseistä kansiosta hiiren oikealla painikkeella ja
valitse SAVE PLACE AS... ja tallenna tiedostomuodossa .kml.
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Avaa .kml-tiedosto reittipisteen hallintasovelluksella (esim. GPS TrackMaker,
kts. www.gpstm.com). Valitse sitten
FILE - SAVE AS työkalupalkista ja
vaihda tiedostotyypiksi Lowrance
MMC (*.usr). Tässä esimerkissä
tiedoston nimeksi on määritetty
Bay1 route.usr.
Tallenna tämä *.usr-tiedosto SD-muistikortille ja aseta kortti HDS-laitteen korttipaikkaan.
Paina näppäimistön PAGES-painiketta ja vieritä kursori kohtaan TIEDOSTOT, sitten kohtaan
MEMORY CARD - OIKEA tai MEMORY CARD - VASEN (riippuen kumpaa
muistikorttipaikkaa käytät). Vieritä kursori sen *.usr-tiedoston kohdalle jonka haluat tuoda.
Paina sitten MENU ja valitse TUO ja paina lopuksi ENTER.

Näet nyt kuusi GE:ltä saatua reittimerkkiä jotka näkyvät reittipisteinä HDS-laitteessa. Voit nyt
luoda reitin jonka avulla luotausta on helpompaa hallita.

Siirry päävalikkoon ja valitse KARTTA, paina
REITTIPISTEET, REITIT, JÄLJET... ja paina ENTER.
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ENTER,

vieritä

kursori

kohtaan

Valitse REITIT ja valitse UUSI REITTI... ja paina ENTER ja nimeä reitti. Paina MENU ja
valitse UUSI..., lisää kaikki reittipisteet järjestyksessä ja tallenna valitsemalla SAVE.

Kun liikut vesillä ja alat suunnata keulaa kohti luodattavaa lahtea, valitse päävalikko, valitse
KARTTA ja sitten REITTIPISTEET, REITIT, JÄLJET... ja siirrä kursori kohtaan REITIT ja
paina ENTER. Paina MENU, vieritä kursori luomasi reitin kohdalle ja valitse ALOITA. Voit
navigoida reitin joko reitin ensimmäisestä viimeiseen reittipisteeseen (ETEENPÄIN) tai
päinvastaisessa (TAAKSEPÄIN) järjestyksessä. Paina ENTER. Karttasivulle tulee nyt
näkyviin asianomaista reittiä kuvaava viiva suuntanuolilla ja aputekstein (oranssi väri).

VIHJE
Kun luotaat tietoja lokitiedostoon ja kun saavut luotausajon päässä olevalle reittipisteelle, pienennä SideScan-kantama nopeasti 5 jalkaan ja siirry seuraavalle reittipisteelle joka on
samalla seuraavan luotausajon alkupiste. Kun suoristat veneen ja aloitat luotausajon nosta
SideScan-kantama takaisin 80 jalkaan nopeasti. Näin voit minimoida käännöksistä aiheutuvan SideScan-luotausten päällekkäisyydestä aiheutuvat ongelmat, eli keskimääräistettävä
alue minimoituu. Käytä tätä menetelmää luotauksen kaikissa rinnakkaisissa luotausajolinjoissa.
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Toinen hyvä apu on laskea merkkipoijut kuhunkin reittipisteeseen ennen luotausta. Samalla
voit tarkistaa onko vedessä vaarallisia matalikkoja tai muita esteitä. Lopputuloksen tulisi olla
täysin yhdensuuntaisista luotausajoista kerätty syvyystietojen tiedosto. Jos teet ajot kunnolla
sinun ei koskaan tarvitse toistaa tätä toimenpidettä kyseisellä alueella.

8.19 Jokien ja kanavien luotaus
8.19.1 Alue
Jos aiot tehdä vain yhden luotausajon ja tarkistaa vanhan jokiuran reunan voit asettaa kantaman 140 jalkaan mutta jos suunnittelet tekeväsi useampia rinnakkaisia luotausajoja suosittelen kantamaksi 80 jalkaa.
8.19.2 Ensimmäinen läpiajo
Kantaman ollessa asetettuna 100 jalkaan, yritä ylläpitää vanhan joenuoman reunan suhteen
yhdensuuntaista kurssia ja pidä vene noin 50 - 60 jalan etäisyydellä reunasta. Käytä apuna
etäisyysrenkaita (päävalikko ASETUKSET - KARTTA - ALUEYMPYRÄT). Näin voit
hyödyntää kaikuvarjoa sopivassa määrin jolloin saat lisätietoa reunasta. Seuraavissa
kuvakaap-pauksissa voit huomata että veneeni ensisijainen puoli on oikealla koska anturini
on asen-nettu peräpeilin oikealle puolelle.
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Kaikuvarjot piirtävät erittäin terävät reunat
vaikka ne olisivat pieniäkin. Kun olet
muuntanut lokitiedoston kartaksi ja
vaihtanut lähteen (SOURCE) tilasta
LIVE tilaan TALLENNETTU voit palata reunalle
kohtisuorasti edellisen ajolinjan suhteen
ja hakea lymypaikkoja kuten kuvassa
näkyvän tukin joka näkyy 800 kHz:n
DownScan-kuvassa oikealla. Toinen
vaihtoehto jakaa sivut olisi Structure +
Structure + Sonar. Tämä voisi auttaa
tunnistamaan lähellä olevia vedessä
uivia kaloja koska kaikukaaret ovat
suurempia 50 kHz:n taajuudella.

8.20 Salmien luotaus
8.20.1 Alue
Pienennä kantama 60 jalasta 80 jalkaan syvänteen leveydestä riippuen.
8.20.2 Ensimmäinen läpiajo
Karttojasi apuna käyttäen yritä asemoida veneesi sellaiselle etäisyydelle, jolla SideScankaikuluotauksen reuna yltää keskimäärin salmen keskelle. Toista sama vastakkaisesta
suunnasta ja varmista, että päällekkäisyys on minimaalista. Näin saat aikaan maksimaalisen
varjostuksen joka paljastaa yksityiskohdat tehokkaimmin.
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8.21 Niemenkärkien luotaus
8.21.1 Alue
Jos niemenkärjessä on yksinkertainen jyrkästi laskeva pohja suorita yksi luotausajo ja aseta
kantamaksi 120 - 140 jalkaa. Jos tulos näyttää siltä että tarvitset toisen luotausajon, pienennä
kantama 80 jalkaan.
8.21.2 Suunnittelu - yksinkertainen niemi
Aloita mahdollisimman läheltä rantaviivaa siten,
että rantaviiva on vasemmalla (jos anturi on asennettu oikealle puolelle peräpeiliä) ja suorita ajo
vastapäivään. Varo yliohjaamasta mutkassa
vasemmalle. Jos yliohjaat mutkassa vahingossa
sinun on käännettävä oikealle jotta pääsisit takaisin
oikealle kurssille. Tästä aiheutuu tietojen päällekkäisyyttä eikä kyseinen kohta kartasta ole yhtä tarkka
kuin muissa kohdissa. On parempi tuhota lokitiedosto
ja aloittaa uudelleen alkuperäisestä kohdasta.
8.21.3 Suunnittelu - monimutkainen niemi
Jos on odotettavissa luotausajo joka vaatii useita rinnakkaisia ajoja on suunnittelu tehtävä
huolellisesti. Kun olin ensin tarkastellut erästä sedimenttikarttaa tajusin, että se ei ole tarkka
joten halusin luodata kyseisen alueen käyttämällä ensin 200 kHz:n anturia. Kerätty .slg-tieto
muunnetaan kartaksi käyttämällä
DrDepth-sovellusta jolla saadaan
aikaan erittäin tarkkoja karttoja.
DrDepth-sovelluksen avulla voit
luoda myös Google Earth KML
(Keyhole Map Language) -kerroskuvia josta voit helposti nähdä,
että kyseessä oleva niemi ylittää
kantaman ja lisäksi muuttaa
suuntaa vesirajan kohdalla.
Luo reittimerkki GE:ssä ja merkitse
kyseisen vedenalaisen kohdan päätepiste. Varo "ylivalottamasta" ensimmäistä luotausajoa, käytä GE:n mittaviivainta ja mittaa 60 jalan etäisyys rantaviivasta ja luo reittimerkki. Päätä kulmasta jolla luotaus voisi olla kaikkein tehokkainta
toteuttaa ja luo polku lahden sisältä kohtaan jossa merenpohja juuri alkaa laskea. Koska
kantamana on 80 jalkaa, sinun tulee mitata 160 jalan etäisyys ensimmäiseen ajolinjaan
mitattuna ja kerätä tietoa rinnakkaisten ajolinjojen avulla. Sijoita reittimerkit ajolinjojen päihin
(tuonti GE:stä) ja muunna reittipisteiksi käyttämällä reittipisteiden hallintasovellusta kuten
GPS TrackMakeria.
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Ennen kuin tuot .usr-tiedoston HDS-laitteeseen kannattaa ehkä nimetä reittipisteet yksilöllisesti siten, että et vahingossa käytä väärää reittipistettä reitin luonnissa. Toista lahtien
luotauksessa kuvatut vaiheet ja luo reitti. Kun olet vesillä, mene päävalikon kohtaan REITIT,
valitse reitti jonka haluat luodata ja paina MENU ja sitten ALOITA. Kun olet kerännyt
luotaustiedot ja muuntanut tiedot yksilöllisesti nimettyyn StructureMap-tiedostoon pitäisi
lopputuloksen näyttää suunnillteen alla olevan mukaiselta.

8.22 Matalikkojen luotaus
8.22.1 Alue
Pienet matalikot merkitään yleensä sopivalla
symbolilla mutta laajat vedenalaiset "ylängöt"
edellyttävät useampia StructureMap-ajoja.
Viereisen kuvan tapauksessa tarvitaan kaksi
eri kantamalle asetettua luotausta (60 ja
80 jalkaa) jotta päästään haluttuun lopputulokseen.
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8.22.2 Suunnittelu
Sedimenttikarttaa apuna käyttäen koeta selvittää mahdollisten vedenalaisten "ylänköjen"
sijainti ja laajuus ja luo sitten kerroskuva GE:lle jotta voit perehtyä alueeseen tarkemmin.

Matalampien alueiden "ylivalottumisen" estämiseksi luotausajojen väliksi kannattaa valita 60
jalkaa. Tämän tekeminen tarkasti edellyttää kahden matalimman alueen tunnistamista ensin
ja sitten reittimerkin sijoittamista kärkeä lähimpään kohtaan sekä toinen matalimpaan
kohtaan. Luo reitti näiden kahden pisteen välille. Mittaa 60 jalkaa ja luo rinnakkainen reitti.
Luo reittimerkki reittien molempiin päihin ja muunna pisteet reittipisteiksi joita käytät
myöhemmin reitin luomisessa.

Tässä luotausajossa (katso seuraavaa sivua) kantamana on 60 jalkaa koska matalien
pisteiden molemmin puolin suoritetaan rinnakkaiset luotausajot samalla kantamalla emmekä
halua liikaa päällekkäisyyttä luotaustietoihin. Seuraava luotausajo suoritetaan kuitenkin
kantamalla 80 jalkaa joten tälle luotausajolle rinnakkaisten luotausten tulee tapahtua 80 + 60
= 140 jalan etäisyydellä matalimmasta kohdasta.
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Toista nämä vaiheet kumpareen toiselle puolelle. Kun suunnitellut luotausajot on luotu, päätä
kuinka aiot seurata tätä reittiä ja nimeä reittimerkit vastaavasti. Noudata ohjeita jotka on
selostettu edellä kohdassa Lahdet ja tallenna reittimerkit ja muunna sitten .usr-tiedostoksi.

Kun olet luonut reittipisteen ja reitin, voit
lähteä vesille suorittamaan luotausajoja.
Noudata näytöllä olevia navigointiohjeita.
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Lopputuloksen tulisi näyttää suunnilleen alla olevan kaltaiselta. Olet luonut hyvän kontrastin
ja paljon yksityiskohtia sisältävän ja tarkan StructureMap-tiedoston.

Maailman merissä on lukematon määrä erilaisia muotoja ja rakenteita joten kaikkien eri
vaihtohtojen läpikäynti tässä on mahdotonta. Voit kuitenkin luodata kaikenlaisia alueita tässä
esitettyjen perusperiaatteiden mukaan joko suoraan esimerkkitapauksia hyödyntäen tai niitä
yhdistäen.

8.23 Lokin muuntaminen StructureMap-tiedostoksi (.smf)
Kun saavut reitin viimeiselle reittipisteelle, sinun tulee valita LUOTAIMEN TALLENNUS... kohdan Structure-asetuksista vaihtoehto PERUUTA. Jos olet valinnut automaattisen
muunnoksen karttatiedoksi, näyttöön tulee LOG SONAR -valikko joka näyttää tiedoston
nimen sekä tallennuspolun. Suosittelen että nimeät kunkin StructureMap-tiedoston (.smf)
yksilöllisesti.
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KAPPALE 9
TIETOJEN HALLINTA
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9. TIETOJEN HALLINTA1
9.1 StructureMap-läpinäkyvyys
Tämän tekniikan avulla tarkat taustakartat todella nousevat omaan arvoonsa. STRUCTUREvalikon asetuksista voit hallita kerroskuvan läpinäkyvyyttä ja määrittää syvyyskäyrien
näkyvyyden kartan päällä. Kuvan tapauksessa jossa alueella on muutamia kareja ja haluat
tietää niiden syvyyden voit yksinkertaisesti merkitä reittipisteen karien päälle ja lisätä
läpinäkyvyyden asetusta. Esimerkkikuvassa karit ovat 22 - 23 jalan syvyydellä (silloin kun
patoaltaan vedenkorkeus on 100%). Jos vedenkorkeus on tätä pienempi joudut kompensoimaan syvyystietoja vastaavasti.

9.2 Tietojen hallinta
Edellä esitettyjen toimintojen käyttöönoton myötä keskeiseksi tulee myös tiedon hallintaan
liittyvä ongelma. Kuinka kaikkea kerättyä tietoa on mahdollista hallita helposti?
Entä kuinka hallita kaikkia näitä tietoja? Laitteiden sisäinen muisti on kooltaan 50MB joten
tietojen hallinta täytyy toteuttaa järjestelmällisesti ja siinä täytyy käyttää apuna ulkoisia
muistikortteja.
9.2.1

Maailmankartat

Laitteet on varustettu taustakartalla, joka on ladattu itse laitteiston muistiin. Kyseessä on
perustyyppinen maailmankartta joka katoaa näkyvistä tietyllä zoomaustasolla jolloin näyttöön
tulee valkoinen tausta. Näiden karttojen tapauksessa tietojen hallintaa ei tarvita.
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9.2.2 Navionics / Lowrance -kartat
Jos asetat Navionics- tai Lowrance SD -karttakortin (rannikkokartta tai sisävesikartta) laitteen
korttipaikkaan, taustakartan tilalle tulee näkyviin muistikortin kartta kun zoomaat aluetta
pienemmäksi. Jos HDS-laitteessasi on uusin kiinto-ohjelmiston versio laite tunnistaa
muistikortin karttatyypin muutoksen ja kysyy automaattisesti haluatko vaihtaa karttatyypin.
Jos kiinto-ohjelmiston versio on vanhempaa tyyppiä sinun on siirryttävä valikon karttatyyppiä
käsittelevään kohtaan ja muutettava asetus "Lowrance"-tilasta "Navionics"-tilaan. Näillä
korteilla olevia tietoja ei ole mahdollista kopioita tai tallentaa laitteen sisäiseen muistiin ja
kartat toimivat vain niiden ollessa ostetulla karttakortilla. Siten ainoa käytettävissä oleva
hallintamenettely näiden karttakorttien osalta on säilyttää niitä kuivassa säilytystilassa
veneessä.

9.2.3 Lowrance-karttakortit (.lcm)
Nämä syvyyskäyräkartat luodaan ohjelmistolla kuten MapEdit tai DrDepth. Mainitut ohjelmat
mahdollistavat omien syvyyskäyräkarttojen luomisen silloin, kun kaupallisia karttoja ei ole
saatavilla tai jos tarjolla olevien karttojen tarkkuus ei riitä haluamaasi sovellukseen. DrDepth
on itsessään erittäin monipuolinen ohjelma joka sisältää paljon erilaisia toimintoja joiden
kuvaus vaatisi kokonaan oman kirjansa
HDS-laitteet pystyvät lukemaan LCM-karttatiedot vain SD-muistikortilta, ei itse laitteen sisäisestä muistista. Voit kuitenkin tallentaa LCM-tiedostot HDS-laitteen sisäiseen muistiin ja
kopioida tarvittavan kartan tyhjälle SD-muistikortille. Sinun tulee poistaa ja asettaa SDmuistikortti takaisin kortinlukijaan aina kun vaihdat karttaa jotta HDS voi ladata kortin
uudelleen muistiin. Sisäiseen muistiin ei voi luoda kansioita joten on käytettävä olemassa
olevia kansioita. Muutamia kansiovaihtoehtoja on hakemistossa kohdassa OMAT
TIEDOSTOT - TALLENTEET (sisäinen muisti), kansioiden niminä AIS, Tutka, Sonar ja Sää.
Jos laitteessasi ei ole mainittuja kansioita sinun tulee ehkä asettaa toiminnot pois päältä ja
takaisin päälle LISÄTOIMINNOT...-valikon kautta (ASETUKSET - JÄRJESTELMÄ). Älä
valitse Sonar-kansiota koska laitteesi käyttää sitä paljon tallentaessaan tietoja lokitiedostoon
josta seuraa ongelmia kun puhdistat mainittua kansiota. Suosittelen LCM-tiedostojen
tallentamista AIS-kansioon.
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Kun olet tallentanut kaikki LCM-tiedostot sisäiseen muistiin sinun tulee ainoastaan enää asettaa yksi tyhjä SD-muistikortti kortinlukijaan. Riippuen siitä minne olet menossa voit yksinkertaisesti valita LCM:n AIS-kansiosta kohdasta OMAT TIEDOSTOT - TALLENTEET ja
kopioida sen SD-muistikortille. Älä unohda, että sinun on poistettava ja uudelleen asetettava
SD-muistikortti kortinlukijasta joka kerta kun vaihda karttaa jotta HDS voisi ladata kyseisen
kartan uudelleen. Voit tallentaa useamman kuin yhden LCM-tiedoston yhdelle SDmuistikortile kunhan LCM-tiedostoja on korkeintaan yksi per "Lohko" (Block). Lohko on
ennalta määrätty segmentti tai alue maapallon pinta-alasta jotka Lowrance on määrittänyt
kartoitussovelluksia varten.
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Näet mainitut lohkot kun zoomaat karttaa tarpeeksi paljon ulospäin. Jos tallennat useamman
kuin yhden LCM-tiedoston lohkolle et koskaan tiedä mikä niistä on päällimmäisin kerroskuvakerros ja joskus kartalle piirtyy useampi kerroskuva mikä rasittaa HDS:n prosessoria ja
muistia.

9.2.4 StructureMap (.smf)
StructureMap-tiedostot luodaan kun SideScan-loki on valmis ja tiedot muunnetaan tällöin
HDS:n toimesta .smd-päätteen omaavaksi tiedostoksi. Tällä hetkellä ei ole menetelmää jolla
voisi rajata HDS:n prosessoitavaa aluetta. Jos siis olet kerännyt StructureMap-tietoja
useamman järven tai patoalueen salta HDS yrittää lukea kaiken tiedon kaiken aikaa. Tämä
rasittaa sisäistä prosessoria sekä sisäistä muistia valtavasti ja järjestelmä hidastuu
vastaavasti. Oletan että Lowrancen tuotekehitys keksii ratkaisun tähän ongelmaan ajan
myötä sekä samalla tarjoaa mahdollisuuden parantaa StructureMap-tietojen erotuskykyä.
VIHJE
Tallenna .sl2-lokitiedot (SideScan-data) aina SD-muistikortille ja nimeä kukin tiedosto yksilöllisellä nimellä ja varmuuskopioi tiedostot PC-tietokoneeseen. Näin voit välttyä kaikkien tietojen uudelleen tallennukselta siinä tapauksessa että Lowrance nostaa StructureMap-toiminnon erotuskykyä joskus tulevaisuudessa.
StructureMap-tietojen hallinta on erittäin oleellista erityisesti käytössäsi on yhdellä korttilukijalla varustettu HDS-5 tai HDS-7.
On syytä muistaa, että HDS lukee käytännössä kahta karttaa samanaikaisesti - LCM:ää tai
Navionics-karttaa taustakarttana sekä StructureMap-karttaa kerroskuvana jonka läpinäkyyden voit asettaa sopivaksi, jonka lisäksi tulevat kaikki reittipisteet ja jäljet. Toisin sanoen
sinun tulee tallentaa StructureMap-tiedot sisäiseen muistiin kun käytät syvyyskäyrätietoja
HDS-5- tai HDS-7-laitteessa.
StructureMap pystyy lukemaan kartat sisäisestä muistista joten nyt et voi tai sinun ei kannata
varmuuskopioida kaikkia SMF-tiedostoja sisäiseen muistiin koska, kuten edellä mainittiin,
tästä seuraa prosessorin kuormittumista ja laitteen hidastumista tiedostojen määrän
kasvaessa. Suosittelen SD-muistikortin hankkimista kutakin erillistä vesialuetta tai kohdetta
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varten ja niiden merkitsemistä selkeästi. Kun pääset kalastuskohteeseen poista ensin kaikki
tiedostot Radar-kansiosta ja lataa sitten SMF-tiedostot SD-muistikortilta tähän kansioon. Jos
SMF-tiedostosi kasvavat niin suuriksi että sisäinen muisti täyttyy tai laite alkaa hidastua sinun
tulee luoda kullekin muistikortille alikansioita ja jakaa tiedostot sopiviin osiin. Voit tämän
jälkeen ladata juuri sen vesialueen osan SMF-tiedoston jolla kulloinkin olet kalastamassa.
Arvelen Lowrancen tuotekehitysinsinöörien kehittävän tähänkin ongelmaan kätevän ratkaisun
ajan myötä.

9.2.5

Reittipisteet (.usr)

Jos olet kalastanut useita vuosia olet varmasti ehtinyt tallentaa jopa tuhansia reittipisteitä.
Eräs suurimpia muistia kuluttavia turhia toimintoja on reittipisteiden turhat kopiot. Helpoin
tapa ratkaista tämä ongelma tai tarkistaa asia on käyttää ilmaista ohjelmistoa (esimerkiksi
GPS TrackMaker). Ensiksi sinun täytyy kopioida kaikki reittipisteet HDS-laitteelta SDmuistikorttiin. Tämä tapahtuu siirtymällä PAGES-valikkoon, selaamalla vaihtoehtoon
TIEDOSTOT ja painamalla ENTER. Korosta seuraavaksi REITTIPISTEET, REITIT, JÄLJET
TIETOKANTA ja paina MENU-painiketta ja valitse sitten VIE... pikapainiketta painaen (tai
valikosta). Näyttöön tulee valikko joka tarjoaa muutamia eri vaihtoehtoja tallennettavan
version osalta. Suosittelen kahden varmuuskopion tekemistä, toinen versiolle 4 ja toinen
versiolle 2. Näin siksi, että tällä hetkellä ei versiolle 4 ole saatavissa muita reittipisteiden
editointiin soveltuvia laitteita tai ohjelmistoja kuin HDS-laite itse tai DrDepth-sovellus. Lisäksi
suosittelen, että tallennat tiedostot siten, että käytät nykyistä päivämäärää tiedoston nimenä
ja listää loppuun myös tunnuksen V2 tai V4 tallennusvalinnan mukaan.
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Tiedostojen nimien tulisi siten olla muotoa [päivämäärä]V2.usr tai [päivämäärä]V4.usr.
Tiedostonimen perässä oleva .usr määrittää tiedostotyypiksi Lowrancen reittipisteitä, reittejä
ja jälkiä varten määrittämän tiedostotyypin. Talllenna tiedostot PC-tietokoneelle ja tee saman
tien toinen kopio jos vahingossa poistat tärkeitä tietoja.
Kun olet ladannut Internetistä GPS TrackMakersovelluksen (Internet-sivut osoitteessa
www.gpstm.com) avaa versioon 2 liittyvä
tallentamasi tiedosto ja siirry ohjelmiston
valikossa kohtaan TOOLS, WAYPOINTS
valitse "Repeated Wpt Tool...". Valitse
kohdan "Select Wpts that are Close Until..."
kohdan kautta avautuvasta alasvetovalikosta
vaihtoehto "Exactly" ja paina ENTER-painiketta.
Jos tallentamassasi tiedostossa on sama
reittipiste tallennettu useammin kuin kerran,
mainitun tyyppiset duplikaatit tulevat näkyviin
listalla korostettuna punaisella. Voit poistaa
tiedot painamalla DELETE-painiketta.

139

Voit nyt muokata tietoja tarpeellisella tavallla PC-tietokoneesi avulla ennen kuin tallennat
muutokset jonka jälkeen voit kopioida tiedoston SD-muistikortille ja siirtää tiedoston muistikortin avulla HDS-laitteeseen. Voit hyödyntää version 4 tarjoamia symbolivaihtoehtoja käyttämällä muokkauksessa DrDepth-sovellusta.

Kun olet muokannut reittipisteet ja olet valmis, tallenna .usr-tiedosto takaisin SD-muistikortille
ja aseta muistikortti HDS-laitteen kortinlukijaan.
Suosittelen että poistat ensin kaikki reittipisteet
HDS-laitteen muistista (paina MENU-painiketta
kahdesti ja valitse päävalikon KARTTA-vaihtoehto ja siirry kohtaan REITTIPISTEET, REITIT,
JÄLJET... ja paina ENTER-painiketta).
Voit ladata uudet reittipisteet muistikortilta HDSlaitteeseen painamalla PAGES-painiketta ja siirtymällä kohtaan TIEDOSTOT ja painamalla
ENTER sekä valitsemalla MEMORY CARD
OIKEA tai VASEN). Selaa .usr-tiedostoon jonka
olet luonut ja paina MENU-painiketta ja valitse
sitten TUO painamalla ENTER-painiketta. Muista
suorittaa varmuuskopiointi säännöllisin väliajoin.

140

9.3 Reittipisteiden muuntaminen muista tiedostomuodoista
Reittipisteitä voidaan tallentaa useissa kymmenissä eri tiedostomuodoissa mutta useimpia
niistä on helppoa ja nopeaa muuntaa Internetin kautta löydettävillä online-muunnostyökaluilla
joista esimerkkinä voidaan mainita www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ . Siirry Internet-sivulle
ja valitse PC-tietokoneeltasi muunnettava tiedosto, valitse kohdetiedoston tiedostomuoto ja
napsauta "Convert the File" -painiketta"’.

9.3.1 Humminbird - Lowrance
1. Tallenna tiedot Humminbird-laitteesta SD-muistikortille päävalikon NAV-välilehden kautta
ja valitsemalla Export All Nav Data. Tämä toimenpide luo Matrix-nimisen kansion SDmuistikortille.
2. Tarvitset Humminbirdin reittipisteiden hallintasovellusta jolla voit avata tämän kansion/
tiedoston.
Jos et löydä kyseistä sovellusohjelmaa Internet-sivuilta osoitteesta www.humminbird.com,
voit ladata sen vaihtoehdoisesti osoitteesta http://sideimagingsoft.com/downloads/
HumminbirdPC.3.0.26.exe.
Kun olet ladannut HumminbirdPC-sovelluksen tietokoneeseesi sinun täytyy käynnistää
ohjelma SD-muistikortin ollessa asennettuna PC-tietokoneen kortinlukijaan. Näyttöön tulee
näkyviin SD-muistikortin symboli. Jos et näe kyseistä symbolia varmista, että lukija on liitetty
kunnolla tietokoneeseen ja että muistikortti on asetettu lukijaan kunnolla. Siirrä
reittipistetiedot muistikortilta käyttämällä "Use the From SD card to PC" -nuolta. Kun
reittipisteet on ladattu, korosta vasemmassa yläkulmassa näkyvä .gpx-tiedosto ja valitse
FILE, SAVE AS ja valitse SD-muistikortti.
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3. Nyt on vielä suoritettava tiedostotyypin muunnos Internet-sivujen kautta (kuvattu edellä) ja
muutettava .gpx-tiedosto Lowrancen käyttämään .usr-tiedostomuotoon.
9.3.2 Microsoft Excel - GPS-tiedostomuoto
Monissa tapauksissa käyttäjillä on tarjota sinulle kopio heidän omista reittipisteistään
taulukkolaskentasovelluksen tiedostomuotoon tallennettuna (esimerkiksi Microsoft Excel).
Omakohtaisen kokemukseni mukaan kätevin vaihtoehto on tällöin käyttää ExpertGPSsovellusta jolla voit muuntaa tiedot Lowrancen käyttämään tiedostomuotoon. Voit ladata
ExpertGPS-sovelluksen Internet-sivuilta osoitteesta www.expertgps.com ja vastaavasti
ohjeet muunnostyön suorittamiseen osoitteesta http://blog.expertgps.com/blog/2008/11/howto-import-buoycoordinates-from-ms-excel/ .
9.3.3 Painetut taulukkolaskentatulosteet - digitaalinen GPS-tiedostomuoto
Jos saat reittipisteluettelon paperimuodossa eli tulostettuna ja tietoja on liikaa manuaalisesti
tietokoneeseen syötettäväksi voit muuntaa tulosteen digitaaliseen muotoon skannaamalla
tulosteen TIFF-kuvatiedostona. Voit käyttää Microsoft Word-sovelluksen optista tekstintunnistussovellusta (Optical Character Recognition eli OCR) ja muuntaa skannatun kuvan
tekstimuodoon tietokoneelle. Nyt voit kopioida tiedot sähköisesti taulukkolaskentasovellukseen ja muuntaa reittipisteet käyttämällä edellä mainittua ExpertGPS-sovellusta.
9.3.4 Jäljet
Jäljet on syytä tyhjentää mahdollisimman usein koska ne vievät paljon muistitilaa. Voit
käsitellä jälkiä päävalikon JÄRJESTELMÄ - KARTTA - TAI NAVIGOINTI -vaihtoehdon
kautta, nopeampi vaihtoehto on NAVIGOINTI. Valitse JÄLJET... ja paina ENTER-painiketta.
Paina sitten MENU-painiketta ja valitse POISTA KAIKKI.
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9.3.5 Lokitiedostot (.sl2 ja .slg)
Nämä tiedostot luodaan kaikuluotain syvyystietoja (.slg) tai kaikkia kanavia (.sl2)
lokitiedostoon tallennettaessa. Kaikki kanavat sisältävät 2D-kaikutiedot sekä DownScan- ja
SideScan-tiedot. Kyseessä on tyypillisesti erittäin suuret tiedostot eikä niitä koskaan tallenneta laitteen sisäiseen muistiin juuri niiden suuren koon takia. Mainitut tiedostot ovat erittäin
hyödyllisiä erityisesti HDS Gen -käyttäjille ja tiedostot kannattaa varmuuskopioida PC-tietokoneelle yhdessä määritetietojen kanssa (mistä ja milloin tiedot on kerätty). Kyseessä on
alkuperäinen HD-laitteen lokitiedosto ennen kuin Gen2 on muuntanut tiedostot StructureMaptiedostoiksi (.smf) joten kun .smf-tiedoston muodostama ohjelmisto päivitetään, voit käyttää
alkuperäisiä lokitiedostoja ja tuottaa uudet StructureMap-tiedostot. Jos käytössäsi ei ole
alkuperäisiä .sl2-tiedostoja sinun täytyy luodata kyseessä olevat alueet uudelleen.

9.4

Kuvankaappaukset (.png)

Kuvankaappaukset voivat myös olla erittäin hyödyllisiä mutta mikäli et merkitse niihin perustietoja ja hallinnoi kuvakaappaustiedostoja luotettavalla tavalla niistä ei myöhemmin ole juurikaan hyötyä.

9.5

Asetukset (.set)

Kun olet määrittänyt HDS-laitteen asetukset käyttöönoton yhteydessä ja muutettuasi asetuksia toteat luultavasti, että kyseessä on itse asiassa melkoinen työ jota et halua toistaa
turhaan. Siksi on hyvä ajatus tallentaa asetukset HDS-laitteen sisäiseen muistiin sekä
varmuuskopioida PC-tietokoneeseen tai Dropbox- tai iCloud-tyyppiseen pilvipalveluun.

9.6

Tietojen vienti

Paina PAGES-painiketta ja siirrä kursori TIEDOSTOT-kohtaan ja paina ENTER-painiketta.
Siirrä kursori kohtaan ASETUKSET ja valitse sitten VIE... joko Export HDS-8- tai HDS-10laitteen näytön alareunassa olevilla pikapainikkeilla tai paina MENU-painiketta ja sitten VIE...
jos kyseessä on HDS-5 tai HDS-7. Tämä tarjoaa mahdollisuuden muuttaa tiedoston nimeä.
Kannattaa käyttää selkeitä ja yksiselitteisiä kuvaa-via nimiä.
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9.7

Tietojen tuonti

Paina PAGES-painiketta ja siirrä kursori TIEDOSTOT-kohtaan ja paina ENTER-painiketta.
Siirrä kursori luomasi asetustiedoston kohtaan (FishTec.set alla olevassa esimerkissä) ja
valitse TUO... joko HDS-8- tai HDS-10-laitteen näytön alareunassa olevilla pikapainikkeilla
tai paina paina MENU-painiketta ja sitten TUO... jos kyseessä on HDS-5 tai HDS-7. Tämä
tarjoaa mahdollisuuden muuttaa tiedoston nimeä. Kannattaa käyttää selkeitä ja yksiselitteisiä
kuvaavia nimiä.

VIHJE
Tarvittaessa voit ladata näissä esimerkeissä luomani asetukset eri laitemalleille Internetsivuilta osoitteesta www.fishtec.co.za/support.htm, sivuilta löytyvät eri asennustapauksiin
sekä kalastustyyleihin liittyvät asetuskokoonpanot.
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
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10. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Oikean kaikuluotaimen / karttaplotterin / Combo-mallin valinta
Onko parempi ostaa kaksi HDS-5-mallia vai yksi HDS-7 ?............................................... 27
Miksi tarvitsen kaksi näyttöä kojelaudassa ?..................................................................... 30
Minulla on elektroniikkaa veneessäni, haluan vaihtaa hiljalleen HDS:ään,
mitä minun kannattaa hankkia ensin jos budjettini on niukka ?......................................... 27
Asennus
Mikä on paras asennuskohta antureille ?..........................................................................
Kuinka voin päivittää HDS-laitteen ?.................................................................................
Mitä tietoja eri verkkojen välillä vaihdetaan ?....................................................................
Minne kannattaa asentaa ulkoinen GPS-vastaanotin ?.....................................................
Mistä akusta kannattaa syöttää virtaa näytölle ?...............................................................
Kuinka voin testata asennetun järjestelmän toimivuuden ?...............................................

46
62
42
32
33
88

Näytön asetukset
Kuinka voin vaihtaa paneelien kokoa ?..............................................................................
Kuinka voin tallentaa ja ladata omat asetukseni ?.............................................................
Kuinka voin ottaa kuvankaappauksen ?............................................................................
Kuinka voin vaihtaa kerroskuvan tiedot ?..........................................................................

65
144
59
62

Reittipisteet
Kuinka voin merkitä reittipisteen tarkasti ?......................................................................... 103
Kuinka voin valita reittipisteen jota kohti haluan siirtyä ?................................................... 105
Jäljet
Kuinka voin poistaa vanhat jäljet ?................................................................................ 72/143
Kartat
Kuinka voin valita oikean karttamuodon ?.......................................................................... 72
Tietojen hallinta
Kuinka voin hallinnoida kaikkia karttatiedostoja (.lcm/.smf) ?..................................... 135/137
Kuinka voin tallentaa reittipisteeni PC-tietokoneeseen ? .................................................... 138
Kuinka voin muokata reittipisteitä PC-tietokoneella?.......................................................... 140
Reittipisteiden muuntaminen tiedostomuodosta toiseen?................................................... 141
StructureScan
Mikä on suositeltava SideScan-kantaman asetus ?........................................................... 84
Kuinka DownScan eroaa 2D-kaikukuvasta ?..................................................................... 99
Kuinka veneen nopeus vaikuttaa StructureScan-kuvaan ?............................................... 101
Voiko StructureScan-toimintoa käyttää keulamoottorilla ajettaessa ?................................ 105
Vianmääritys
Miksi näyttö käynnistyy uudelleen kun käynnistän päämoottorin ?.................................... 36
Miksi keulamoottori häiritsee kaikuluotaimen toimintaa ?.................................................. 109
Mitä voimme odottaa Lowrancelta tulevaisuudessa?
Tulevaisuus on jo täällä ja on erittäin jännittävässä vaiheessa mitä tulee uusien HDS Gen2
Touch -kosketusnäyttöjen ominaisuuksiin. HDS2 Gen 2 -näytöt ovat yhteensopivia
kosketusnäytöllä varustettujen vastaavien mallien kanssa. Mallivalikoima kattaa näyttökoot 7,
9 ja 12 tuumaa.
* Karttaplotterit täydentävät oivallisesti olemassa olevaa HDS-5x / 5, 7, 8 ja 10 -malleja.
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