
Fishfi nder 400C
kiirjuhend

POWER/BACKLIGHT (toide ja 
taustavalgustus) – vajuta klahvi ja hoia seda 
seadme sisse- ja väljalülitamiseks all. Vajuta 
korraks taustavalgustuse reguleerimiseks või 
päevase ja öise režiimi vahel valimiseks.

RANGE(+/-) (töötsoon) – vajuta sonari 
töötsooni reguleerimiseks.

RULLIK – vajuta menüüdes liikumiseks, 
soovitud väljade märkimiseks ja andmete 
sisestamiseks ülemist, alumist, vasak- või 
parempoolset rullikuklahvi.

SELECT (vali) – vajuta soovitud objek-
tide märkimiseks ja ekraanile ilmuvate 
sõnumite kinnitamiseks.

MENU (menüü) – vajuta täiendavate 
seadistusvõimaluste kasutamiseks; 
vajadusel kasuta ka eelmisele ekraanile 
naasmiseks.

HOME (koju) – vajuta 
põhiekraanile naasmiseks.
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Täisekraan on põhiekraan nii topeltelemendiga anduri kui 
ka topeltsagedusega anduri puhul.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Full Screen 
(täisekraan) ja vajuta SELECT (vali).

Sügavus
Temperatuur

Kiirus

Töötsoon

Põhi

Hõljuvad 
sihtmärgid

Anduri 
režiim

Valida on võimalik päevase ja öise režiimi vahel ning 
muuta taustavalgustust heledamaks ja tumedamaks.

Ekraani seadistuste muutmiseks vali Confi gure 
(konfi gureerimine) ekraanilt funktsioon Display ja 
vajuta SELECT (vali).

VÕI

vajuta ja lase lahti  POWER (toide) nupp.

Vajuta 
RULLIKUL 
(ROCKER) 
vasakule või 

paremale 
taustaval-
guse regu-
leerimiseks.

Vajuta 
RULLIKUL 
(ROCKER) 
vasakule või 

paremale 
päeva ja 
öö režiimi 

vahetamiseks.

Ekraani seadistuste muutmineTäisekraan



Flasher-ekraan (ainult topeltelemendiga anduril) pakub 
peaaegu silmapilkset peegeldust sellest, mis on paadi 
all. Sügavusskaala on esitatud ringina, mis algab ülevalt 
ehk 12:00 kohalt ning areneb edasi päripäeva. Sonari 
informatsioon vilgub ringi peal, kui see on vastu võetud 
ringi sees näidatud sügavusest. Nagu tavalisel graafikul, 
tähistavad värvid sonari vastuse erinevaid tugevusi.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Flasher ja vajuta  
SELECT (vali).

  Flasheri ring

Sügavus

Kasuta jagatud sageduse ekraani (ainult topeltsagedusega 
anduril) 50 kHz ja 200 kHz sageduse vaatamiseks samal 
ekraanil.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Split Freq 
(jagatud sagedus) ja vajuta SELECT (vali).

Sügavus, 
temperatuur ja 

kiirus
Töötsoon

Sagedused

Jagatud sageduse ekraanFlasher-ekraanJagatud suumekraan
Vajuta ükskõik millisel ekraanil HOME (koju) 
põhiekraanile naasmiseks.

Vajuta MENU (menüü) ükskõik millisel põhiekraanidest 
täiendatud seadistustesse ligipääsuks.

Vajuta korraks klahvi  POWER ekraani seadistuste 
reguleerimiseks.

Lisadokumentide ja -informatsiooni saamiseks külasta  
veebilehte aadressil: www.garmin.com

Nõuanded ja otseteed
Kasuta jagatud suumekraani sonari kõikide andmete 
vaatamiseks skeemilt, samuti sama ekraani vaatamiseks 
osaliselt suumitult.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Split Zoom 
(jagatud suum) ja vajuta SELECT (vali). 

Sügavus, tempera-
tuur ja kiirus

  TöötsoonSuumimis-
aken

Suumitud 
sügavusskaala

Anduri režiim


