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HUMMINBIRD
Humminbird bedankt u dat uw keuze op één van onze Fishfinders is gevallen! Humminbird heeft een
zeer goede reputatie opgebouwd door de producten met precisie te ontwerpen en fabriceren tot een
eindresultaat met topkwaliteit. Uw Humminbird fishfinder is ontworpen voor probleemloos gebruik,
zelfs tijdens buitengewoon gure weersomstandigheden op het water.
Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een storing en het blijkt dat een reparatie nodig is, dan
bieden wij u een garantieperiode van één jaar na de aankoop, geldig vanaf de datum vermeld op de
aankoopnota. Wanneer deze garantieperiode verlopen is, kunt u reparaties laten uitvoeren tegen
schappelijke tarieven. Voor (prijs)informatie en de te volgen procedure kunt u contact opnemen met
Technautic BV. Wij adviseren u deze handleiding, waarin de PiranhaMAX modellen 165, 175, 176i,
195c en 196ci beschreven staan, goed door te nemen zodat u alle mogelijkheden op het apparaat leert
(ver)kennen en toepassen.

Opmerkingen ▪ Dit apparaat niet gebruiken als navigatie(hulp)middel om aanvaringen, aan de grond lopen,
bootschade of persoonlijke ongelukken te voorkomen. Tijdens het varen, kunnen de
verschillen in vaardiepte abrupt wijzigen, zodat u onvoldoende tijd heeft om doeltreffend te
reageren. Vaar altijd met lage snelheid in ondiep water of wanneer u de aanwezigheid van
objecten onder het wateroppervlak waarschijnlijk acht .

▪ Demontage en/of reparatie van dit apparaat dient alleen uitgevoerd te worden door
gekwalificeerd personeel van een door Technautic erkend bedrijf. Garantie vervalt wanneer
pogingen worden ondernomen het serienummer te wijzigen òf wanneer het originele apparaat
of accessoire door een niet erkend persoon/bedrijf wordt/werd gerepareerd.

▪ Ondeskundig openen en/of gebruiken van dit apparaat kan leiden tot blootstelling aan
schadelijke stoffen. Dit kan (in een later stadium) gezondheidsproblemen veroorzaken.
Technautic stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

▪ Sommige afbeeldingen kunnen mogelijk niet overeenstemmen met uw model, maar toch is de
werking identiek.

▪ Voor sommige producteigenschappen besproken in deze handleiding heeft u een accessoire
nodig. Deze wordt niet standaard meegeleverd. U kunt deze bestellen via Technautiv B.V.of
één van diens leveranciers.

▪ Tijdens hoge vaarsnelheden (> 30km/u)  is het raadzaam de afdekkap van de unit af te halen.
▪ De werkwijze, kenmerken en specificaties beschreven in deze handleiding kunnen en mogen

tussentijds gewijzigd worden op de unit. Deze handleiding is a.d.h.v. de originele
Engelstalige versie vertaald. Humminbird is niet aansprakelijk voor vertaalfouten en/of
overige verschillen.
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Milieuvoorschriften ▪ Het is Humminbird’s beleid om te voldoen aan alle bekende en van toepassing zijnde
milieuvoorschriften die voorgeschreven zijn in die gebieden en landen waar ons product
verkocht wordt. Wij zullen toezien op correcte naleving van milieuvoorschriften en -
procedures om zo (inter)nationale voorschriften te steunen.

ROH Verklaring ▪ Het product ontworpen en bedoeld als een vaste opbouw of als een onderdeel van een systeem
in een vaartuig, valt buiten de reikwijdte van richtlijn 2002/95/EC van het Europese
Parlement en de Raad van 27 jan.2003. Dit heeft betrekking op de beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische- en elektronische apparatuur.

WEEE Verklaring ▪ EU richtlijn 2002/96/EC “afval van elektrische en elektronische apparatuur” heeft betrekking
op eenieder betrokken bij distributie, verkoop en fabricage van elektronische/elektrische
apparatuur voor de consument in de Europese Unie. De WEEE richtlijn behelst dat de
verantwoording voor een correcte-, milieubewuste afvalverwerking van het product ligt bij de
producent van dit product.  Wanneer bijgaande illustratie is afgebeeld op het product dient het
niet bij het huishoudelijk afval gedeponeerd te worden, maar afgegeven bij uw locale
milieustraat zodat hergebruik en/of splitsen van (elektrische/elektronische) onderdelen voor
een milieuverantwoorde afvalverwerking mogelijk is. Humminbird zal al zijn producten
volgens de WEEE richtlijn voorzien van dit teken. Het is Humminbird’s
beleid tegemoet te komen aan alle algemeen bekende en belangrijke
milieuvoorschriften betreffende het verzamelen, be- en verwerken van deze
producten. Echter, de milieuvoorschriften verschillen van land tot land binnen de
Europese Unie. Daarom raden wij u aan in geval van wegwerpen van dit
product eerst informatie in te winnen bij uw leverancier of locale
afvalverwerkingsbedrijf.

Verklaring Californie
Voorstel 65

▪ Verwerking van lood in de kabelmantel of stofhulzen is beperkt tot 300 delen per miljoen of
minder zoals bepaald door de ICP-AES testmethoden.

CONTACT:
Technautic B.V. Tel: +31 (0)75-6474545
Industrieweg 35 Fax: +31 (0)75-6213663
1521 NE Wormerveer info@technautic.nl
 Nederland www.technautic.nl
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MODELLEN
Deze handleiding is geschikt voor de volgende 5 Humminbird PiranhaMAX modellen:

Units: Pixels: Beeldscherm: Sonartechnologie:
PiranhaMAX 165 240V x 160H Grijstinten Single Beam
PiranhaMAX 175 240V x 160H Grijstinten Dual Beam
PiranhaMAX 176i 240V x 160H Grijstinten Dual Beam
PiranhaMAX 195c 320V x 240H Kleur Dual Beam
PiranhaMAX 196ci 320V x 240H Kleur Dual Beam

LEES A.U.B. DIE GEDEELTES, DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR UW MODEL!

AAN- EN UITZETTEN

Aanzetten
Om de PiranhaMAX aan te zetten, drukt u op de POWER/MENU knop (linker knop) totdat de unit
opstart. Wanneer u de Humminbird aanzet, verschijnt het Opstartopties menu. U kunt nu met de
˄ of de ˅, midden onder het beeldscherm, een keuze maken uit de volgende opties:

▪ Normaal Deze selecteert u wanneer u op het water bent
▪ Simulator Deze selecteert u om het sonarsysteem te leren gebruiken met

simulatiebeelden. Druk 1x op de > knop.

Uitzetten
Om de PiranhaMAX uit te zetten, drukt u op de
POWER/MENU knop (linker knop) totdat de unit uitschakelt.

Opmerkingen ▪ wanneer u de unit voor de 1e keer opstart, komt er
een instellingsvenster met menu-opties in beeld
zoals: taal, eenheden voor snelheid/afstand etc.

▪ Wanneer u de Simulator heeft geselecteerd in het
Start-op Menu en er is een transducer aangesloten,
dan worden sommige instellingen opgeslagen nadat
u de fishfinder uitschakelt. Is er geen transducer
aangesloten, dan gebeurt dit niet!

Modus selecteren in het Start-op Menu:
■ Druk op de ˄ of de ˅  knoppen om -Normaal- of –
Simulator- te selecteren.
■ Druk op de CHECK/ENTER knop om uw keuze te
bevestigen.

Opmerkingen ▪ Meer informatie, zie: het Menu Gebruiken.
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PIRANHAMAX SONARTECHNOLOGIE:
De PiranhaMAX modellen zijn het toppunt van gebruiksvriendelijkheid! Eenvoudigweg aanzetten en
vissen. De diepte wordt automatisch door de fishfinder zelf bepaald. Bodem en vis worden continu zo
optimaal mogelijk weergegeven op uw beeldscherm.
De sonarwerking berust op geluidsgolven uitgezonden en weer
ontvangen door de transducer. De weerkaatsingen worden naar uw
fishfinder verzonden en aldaar vertaald naar een beeldscherm. De
meest recente informatie staat rechts op het beeldscherm en schuift
door naar links naarmate nieuwe sonarinformatie toegevoegd wordt.
Een nauwkeurig beeld van de onderwaterwereld wordt gecreëerd en
verduidelijkt met een dieptebepaling van objecten, bodem, vis en
structuren. Uw fishfinder is uitgerust met een Single Beam of Dual
Beam sonartechnologie, respectievelijk 1of 2 bundels. Hieronder
volgt een beschrijving van deze verschillende sonartechnologieën.
Lees a.u.b. dat gedeelte dat voor uw PiranhaMAX van toepassing is.

Single Beam Sonar (165)
De PiranhaMAX 165 gebruikt een 200kHz Single Beam sonarsysteem met een bereik van 28º.
Allerlei factoren, o.a. vaarsnelheid, golfslag, bodemstructuur, kwaliteit van het water en een goede
transducerbevestiging beïnvloeden het dieptebereik.

Dual Beam Sonar (175, 176i, 195c en 196ci)
De PiranhaMAX 175, 176i, 195c en 196ci gebruiken een 200/455 kHz Dual Beam sonarsysteem met
een bereik van 28º. Dit systeem is uitgerust met een smalle middenbundel van 16º waarmee u een
gedetailleerd bodembeeld krijgt. De omringende bredere 28º bundel brengt de vis in beeld wanneer de
Vis ID aan staat. Het Dual Beam sonarsysteem is zeer geschikt voor vele omstandigheden in zoet- of
zout water, diep- of ondiep water. Allerlei factoren o.a. vaarsnelheid, golfslag, bodemstructuur,
kwaliteit van het water en een goede transducerbevestiging beïnvloeden het dieptebereik.

PIRANHAMAX BEELDSCHERM TOEGELICHT
De PiranhaMAX geeft u informatie over het onderwatergebied op een eenvoudige manier.
De bovenzijde van het beeldscherm is het wateroppervlak ter hoogte van uw transducer en de
onderzijde van uw beeldscherm is het dieptebereik op dat moment. De bodemcontour verandert mee
met de diepteverschillen die optreden onder uw
boot. De metingen houden u up-to-date
betreffende diepte, vis en watertemperatuur.
Tijdens het varen, worden verschillende bodems
getoond, maar ook (aas)vis en
thermoclines/spronglagen wanneer hier sprake
van is. De verschillende onderwater
omstandigheden zijn talrijk, daarom is het
raadzaam de bijgevoegde afbeelding goed te
bekijken en als hulpmiddel te gebruiken om de
meest voorkomende bodems te leren (her)kennen.
Oefen eerst boven herkenbare bodems en breid
geleidelijk het scala aan verschillende bodems uit
en ontdek zo alle mogelijkheden die de
Humminbird PiranhaMAX u biedt.
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WERKING GPS EN KAARTPLOTTING (176i en 196ci)
Wanneer uw PiranhaMAX model GPS heeft, zal deze de GPS gegevens en sonar
gebruiken om uw Huidige Track te bepalen, op een raster weer te geven en
gedetailleerde onderwaterinformatie te geven.

GPS (Global Positioning System) maakt gebruik  van satellieten, die rondom de
aarde gegroepeerd zijn. Zij zenden constant radiosignalen uit naar de aarde.

Uw huidige locatie wordt bepaald door het meten van de afstand tussen uw GPS ontvanger en de
diverse satellieten. Alle satellieten zenden op hetzelfde moment een uniek gecodeerd signaal uit
(5x per sec.). Gebaseerd op de tijdsverschillen tussen elk ontvangen signaal bepaalt uw GPS ontvanger
de afstand tot elke satelliet.

Hierna berekent de GPS zijn eigen positie, die weergegeven wordt op uw unit. M.b.v. de 5 “updates”
per seconde bepaalt de GPS snelheid en peiling. GPS is ontworpen en wordt onderhouden door het
Ministerie van Defensie in de USA. Oorspronkelijk was het bedoeld voor militaire toepassingen, maar
het gebruik van de GPS metingen tot ± 4.5 mtr. nauwkeurig is nu heel gewoon. Dit betekent dat in
95 % van de gevallen de GPS ontvanger uw positie kan bepalen tot ± 4.5 mtr. van uw daadwerkelijke
positie.

Het systeem maakt gebruik van de informatie, die wordt uitgezonden door WAAS.
Dit Wide Area Augmentation Systeem is een aanvullende technologie, die m.b.v. de correctiesignalen
uitgezonden door de WAAS-satellieten van de Amerikaanse Luchtvaartmaatschappij (FAA) de
nauwkeurigheid van de GPS werking verhoogt. Deze correctiesignalen worden automatisch ontvangen
door uw Humminbird GPS ontvanger. De GPS ontvanger gebruikt ook informatie van soortgelijke
systemen buiten de USA zoals EGNOS ( Europa) en MSAS (Japan).

Uw Humminbird PiranhaMAX fishfinder heeft de volgende GPS mogelijkheden, indien correct
aangesloten op de meegeleverde GPS ontvanger:

▪ Weergave van Huidige Positie
▪ Weergave Huidige Track
▪ Weergave exacte Snelheid en Vaarrichting (GPS)
▪ Opslaan van Waypoints (˃ 500 waypoints)

Opmerking: meer informatie, zie: Track View.
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OVERZICHT PIRANHAMAX UNIT
Uw aankoop, een Humminbird PiranhaMAX, is
eenvoudig te bedienen. M.b.v. combinaties van
verschillende bedieningsknoppen kunt u precies
bepalen wat u op uw beeldscherm wilt zien.

Hiernaast ziet u een overzicht van de
bedieningsknoppen. Meer informatie vindt u in het
volgende hoofdstuk: Bedieningsknoppen.

BEDIENINGSKNOPPEN
Uw Humminbird heeft een aantal gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen waardoor u te allen tijde
flexibiliteit en controle heeft tijdens de visvangst.

POWER/MENU knop
Deze knop wordt gebruikt om de unit aan- en uit te schakelen, maar ook om het menu te
openen of te sluiten.

■ Menu’s:
Druk 1x op de POWER/MENU knop in elk willekeurige view en u komt in het bijbehorende Menu.
U ziet nu de meest voorkomende/gebruikte menu-opties in beeld.
■ Menu-opties Instellen:
Druk op de POWER/MENU knop om de instelling van de menu-optie te bevestigen en activeren.
De instelling zal direct worden doorgevoerd en opgeslagen.
■ Exit Functie:
Wanneer u in een submenu/menu-optie (die u kunt instellen) staat, kunt u met 1x drukken op de
POWER/MENU knop één stap terug gaan in de menustructuur. Wanneer u in het (hoofd)menu staat,
kunt u dit menu verlaten en teruggaan naar de view door 1x op de POWER/MENU knop te drukken.

Opmerkingen ▪ Elke keer wanneer u de POWER/MENU knop indrukt, licht de achtergrondverlichting kort op om
’s nachts het beeldscherm beter te kunnen zien. In het Licht Menu kunt u instellen dat deze continu aan
blijft. (Zie: Sonar Menu/Licht)

▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken

˄ / ˅ knoppen
Deze knoppen zijn multifunctioneel. Er zijn meerdere bedieningsfuncties afhankelijk
van de situatie, de view of het menu:

■ Menuselectie:
Met de ˄ of ˅ kunt u in het menu een optie selecteren.
■ Menu-opties Instellen:
M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen kunt u een menu-optie instellen.
■ Track View: (176i en 196ci)
M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen kunt u het zoomniveau in de Track View aanpassen.
■ Sonar View:
M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen kunt u de Gevoeligheid in de Sonar View aanpassen.
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CHECK/ENTER knop
Deze knop is multifunctioneel. Er zijn meerdere bedieningsfuncties afhankelijk van de
situatie, de view of het menu:

■ (Sub)Menu openen en/of Menu-optie activeren:
Druk op deze knop nadat u een menu-optie geselecteerd heeft om deze optie te activeren of om het
bijbehorende Submenu weer te geven.

Opmerking ▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken

■ Menu-opties Instellen:
M.b.v. deze knop kunt u de instelling van een menu-optie bevestigen en activeren.
De aanpassing wordt onmiddellijk doorgevoerd.
■ Waypoints Markeren: (176i en 196ci)
Druk op de CHECK/ENTER knop wanneer u in de Sonar- of Track View staat
en uw huidige positie wordt als een waypoint opgeslagen.

HET MENUSYSTEEM GEBRUIKEN
M.b.v. onderstaande richtlijnen kunt u snel en doelgericht het menusysteem
doorgronden en gebruiken.

■ 1. Menu Openen:
Druk op de POWER/MENU knop om het menusysteem te openen.

■ 2. Menu-optie Selecteren:
M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen kunt u in dit (hoofd)menu een menu-optie selecteren.

Opmerkingen ▪ De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van de weergegeven view op uw beeldscherm.
Meer informatie, zie: views.

Wanneer in het menu een menunaam in een wit veld wordt weergegeven, is dit menu geactiveerd,
maar de onderliggende menu-optie nog niet.

wanneer een menu-optie in een grijs veld wanneer de menunaam in een wit veld wordt
wordt weergegeven is deze niet geactiveerd weergegeven, dan is dit menu geselecteerd

■ 3. Menu-optie Activeren en Instellen:
Menu-optie activeren:
Druk op de CHECK/ENTER knop om de geselecteerde menu-optie te bevestigen en
activeren. De menu-optie wordt nu in een wit veld weergegeven om aan te geven dat
deze menu-optie geactiveerd is. U kunt nu de menu-optie instellen naar wens.

wanneer een menu-optie in een wit veld wanneer de menunaam in een grijs veld wordt
wordt weergegeven is deze geactiveerd weergegeven, dan is dit menu niet geactiveerd
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Menu-optie instellen:
Nadat u een specifieke menu-optie geselecteerd heeft, drukt u op de ˄ / ˅ knoppen om deze in te
stellen naar wens/behoefte. Druk vervolgens op de CHECK/ENTER knop of de POWER/MENU knop
om te bevestigen en activeren. Deze instelling wordt opgeslagen en verdwijnt na enkele seconden uit
beeld.

Opmerkingen ▪ In de Normale Modus zullen merendeel van de gewijzigde menu-instellingen opgeslagen worden.
Wanneer u de unit uitschakelt zullen de gewijzigde menu-instellingen niet teruggezet worden op de
standaard instelling. Sommige instellingen worden wel automatisch op hun standaard instelling
teruggezet wanneer de unit uitgeschakeld wordt, nm. Licht, Dieptebereik en Zoom.

Submenu openen:
Druk op de CHECK/ENTER knop om het bijbehorende submenu weer te geven.
Om in dit submenu een menu-optie te selecteren, herhaal dan stap 2 en 3.

■ 4. Menu Sluiten:
Druk op de POWER/MENU knop totdat het menu uit beeld verdwijnt.

STANDAARD INSTELLINGEN INVOEREN
M.b.v. het Instellingen Menu kunt u bepaalde instellingen standaard instellen
op uw PiranhaMAX unit.

■ Sonar View Weergave Instellen:
M.b.v. het Instellingen Menu bepaalt u het Contrast, Bodem View en Vis ID (visweergave) in de
Sonar View.
■ Eenheden van Metingen Instellen:
Via het Instellingen Menu kunt u het Eenheden Submenu openen waar u de eenheden voor afstand en
snelheid kunt bepalen. Meer informatie, zie: Eenheden Submenu openen.
■ Overige Instellingen:
Ook andere menu-opties zoals Taal, Eenheden voor Diepte en Temperatuur kunt u m.b.v. het
Instellingen Menu bepalen.

Opmerkingen ▪ De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van welk model Humminbird u heeft.
Op de volgende pagina’s ziet u gedetailleerde beschrijvingen van de menu-opties.

▪ Wanneer u de Simulator heeft geselecteerd in het Start-op Menu en er is een transducer aangesloten,
dan worden sommige instellingen opgeslagen nadat u de fishfinder uitschakelt.
Is er geen transducer aangesloten, dan gebeurt dit niet!

Instellingen Menu openen:
1. Druk de POWER/MENU knop
2. M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen selecteert u – Instelling-
3. Druk op de CHECK/ENTER knop.

Opmerking ▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken.

Eenheden Submenu openen:
1. Druk de POWER/MENU knop
2. M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen selecteert u – Instelling-
3. Druk op de CHECK/ENTER knop.
4. Selecteer – Eenheden- en druk weer op de CHECK/ENTER knop.

Opmerking ▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken/ Submenu openen.
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INSTELLINGEN MENU
Contrast (165, 175, 176i modellen)
( instelling opgeslagen)

Instellingen: van 1-5
Standaard instelling: 3

Benadrukken van lichtere- of donkere delen van de sonarinformatie voor optimale
beeldinterpretatie.

Vis ID+ (alleen in Sonar View)
( instelling opgeslagen)

Instellingen: Aan, Uit
Standaard instelling: Aan

Staat VIS ID+ op aan dan ziet u vissymbolen. Staat de VIS ID+ op
uit, dan ziet u visbogen of banaantjes op uw beeldscherm.
Humminbird fishfinders gebruiken zeer geavanceerde
technologieën om de sonarweerkaatsingen te verwerken.
Pas wanneer een ontvangen sonarweerkaatsing van een object
voldoet aan specifieke parameters wordt het vissymbool mèt een
dieptemeting op uw beeldscherm weergegeven.

Opmerking ▪ 200 en 455 kHz weerkaatsingen van vis zijn zwart.

Bodem View
( instelling opgeslagen)

Instellingen 165, 175, 176i: Structuur ID, Zwart, WitteLijn, Inverse
Instellingen 195c, 196ci: Structuur ID, WitteLijn
Standaard instelling: Aan

M.b.v. van deze optie kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden om het bodembeeld
(met bodemcontour, structuren en/of spronglagen) te tonen.

▪ Structuur ID De zwakke sonarweerkaatsingen worden nu wit
weergegeven. Hoe sterker de weerkaatsingen, des te
donkerder worden de grijsschakeringen weergegeven.
Bij deze optie voeren de sterke weerkaatsingen de boventoon
en zijn het beste te zien.

▪ Zwart Het deel onder de bodemcontourlijn wordt zwart ingevuld.
Hierdoor ontstaat een groter contrast. U kunt het
weergegeven beeld sneller en eenvoudiger interpreteren.
(let op: niet op modellen met kleurenbeeldscherm)
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▪ WitteLijn De sterkste weerkaatsingen worden geaccentueerd met
wittinten. U krijgt nu een opvallende lichte lijn in beeld.
U heeft nu een duidelijk beeld van de bodem.

▪ Inverse Hier worden de sterke sonarweerkaatsingen wit weergegeven
en de zwakkere weerkaatsingen donkerder weergegeven. De
zwakkere weerkaatsingen zijn nu duidelijker. De standaard
grijsschakeringen worden dus precies tegengesteld getoond.
Deze optie komt tot zijn recht in zeer helder water. Deze
optie wordt ook wel tegengestelde grijstinten genoemd.
(let op: niet op modellen met kleurenbeeldscherm)

Reset/Standaard Instellingen Herstellen

Instellingen: selecteer –Bevestig- en druk op de CHECK/ENTER knop om te
activeren.
Standaard instelling: geen

Pas op! Gebruik deze menu-optie met beleid!  Hiermee kunt u alle menu-instellingen in één keer
wissen en de unit geheel terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Taal
( instelling opgeslagen)
Instellingen: meerdere talen mogelijk

Standaard instelling: Engels

U kunt hier de taal bepalen waarin alle menu’s worden weergegeven.

Eenheden-Afstand (Eenheden Submenu)
( instelling opgeslagen)
Instellingen: Kilometer, Zeemijl, Landmijl
Standaard instelling: Landmijl/Kilometer

Hiermee bepaalt u de eenheid waarin alle aan afstand gerelateerde metingen worden weergegeven.

Eenheden-Snelheid (Eenheden Submenu)
( instelling opgeslagen)
Instellingen: Knopen, Mijlen per uur (MPU), Kilometer per uur (KPU)
Standaard instelling: MPU/KPU

Hiermee bepaalt u de eenheid waarin alle aan snelheid gerelateerde metingen worden weergegeven.



13

Eenheden-Temperatuur (Eenheden Submenu)
( instelling opgeslagen)
Instellingen: °C(elsius), °F(ahrenheit)
Standaard instelling: °C

Hiermee bepaalt u de eenheid waarin alle aan temperatuur gerelateerde metingen worden
weergegeven.

Eenheden-Diepte (Eenheden Submenu)
( instelling opgeslagen)
Instellingen: Meter, Voet, Vadem
Standaard instelling: Meter

Hiermee bepaalt u de eenheid waarin alle aan diepte gerelateerde metingen worden weergegeven.

VIEWS
De sonar- en navigatie informatie op uw Humminbird wordt in verschillende, eenvoudig te begrijpen,
views weergegeven op uw beeldscherm.

■ Standaard View
De Sonar View is de standaard view op uw Humminbird PiranhaMAX.
■ Beschikbare Views
De beschikbare views op uw Humminbird fishfinder zijn afhankelijk van uw model PiranhaMAX.
Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s.

Een View weergeven:
1. Druk op de POWER/MENU knop.
2. Druk op de ˄ / ˅ knoppen om –View- te selecteren.
3. Druk op de CHECK/ENTER knop
4. Selecteer de gewenste view en druk weer op de CHECK/ENTER knop.

■ Status View
Hier ziet u huidige gegevens en/of modelnummer, serienummer,
batterijstatus etc.

▪ Op PiranhaMAX modellen met GPS ziet u ook GPS gegevens,
GPS Fix Type, Lengte- en Breedtegraad en HDOP (=een
correctiefactor om onnauwkeurigheden te herstellen)
M.b.v. de H.D.O.P. wordt de E.P.E. (Estimated Position Error/
geschatte Positie-afwijking) berekend.

▪ Status Menu: vanuit dit menu kunt u een andere view weergeven op
uw beeldscherm.
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■ Sonar View
Dit is een logboek met de geschiedenis van alle sonarweerkaatsingen. De meest recente
sonarweerkaatsingen worden rechts op uw beeldscherm weergegeven in een smalle balk. De
‘oudere’ informatie schuift naar links over uw scherm.

■ Boven- en Ondergrens (Lager Bereik) Dieptebereik
Het dieptebereik wordt met een schaalverdeling rechts op het scherm weergegeven. Deze geeft de
afstand aan tussen het wateroppervlak (0) tot de bodem aan.
■ Gevoeligheid
Druk op de ˄ / ˅ knoppen om de optie -Gevoeligheid- in te stellen.
(Meer informatie, zie: Sonar Menu/ Gevoeligheid)
■ Zoom
Zie Sonar Menu/Zoom om het in/uitzoomen van de view in te stellen. Het zoomniveau wordt
weergegeven in beeld.
■ Sonar Menu
Meer informatie over bijbehorende Sonaropties en Instellingen, zie: Sonar Menu
■ Diepte
Diepte wordt automatisch zo ingesteld dat de bodem in beeld blijft.
U kunt dit ook anders instellen.(Meer informatie, zie: Sonar Menu)
■ Waypoints Markeren (176i en 196ci)
Druk op de CHECK/ENTER knop om uw huidige (boot)positie op te slaan als een waypoint.

Sonar View (PiranhaMAX 165)
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SONAR MENU
M.b.v. het Sonar Menu gaat u direct naar de meest gebruikte menu-opties in de Sonar View. De Sonar
View moet weergegeven worden op het beeldscherm om dit Sonar Menu te kunnen openen.

M.b.v. het Sonar Menu kunt u:
■ Sonar View Weergave Instellen:
M.b.v. het Sonar Menu bepaalt u het Dieptebereik, Kaartsnelheid, Zoomniveau etc.

Opmerking ▪ De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van welk model Humminbird u heeft.
Op de volgende pagina’s ziet u gedetailleerde beschrijvingen van de menu-opties.

■ Sonar Menu-opties Instellen:
M.b.v. dit submenu kunt u de functies Contrast, Bodem View en Vis ID instellen.
Meer informatie, zie: Standaard Instellingen Invoeren.
■ Sonar Alarmen Instellen:
M.b.v. dit submenu kunt u Sonar Alarmen van bijv. Diepte en Vis ID instellen.
Meer informatie, zie: Alarmen.

Het Sonar Menu openen
1. Zorg dat de Sonar View weergegeven wordt op uw beeldscherm
2. Druk 1x op de POWER/MENU knop en het Sonar Menu komt in beeld.

Opmerking ▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken

View

Instellingen: Track (176i en 196ci), Sonar, Status
Standaard instelling: Sonar

Hiermee bepaalt u de view, die weergegeven wordt op uw beeldscherm.

Dieptebereik

Instellingen: Auto, 5 – 184 meter
Standaard instelling: AUTO

Hiermee bepaalt u het maximale dieptebereik welke wordt weergegeven op uw beeldscherm.

■  Wanneer u deze instelling op –AUTOmatisch- instelt, wordt de unit zo geprogrammeerd dat de
bodem(contourlijn) gevolgd wordt.
■   U kunt deze optie ook handmatig afstellen om een gebied op een specifieke diepte te bekijken.

Opmerking ▪ Wanneer de dieptebereik-instelling niet op automatisch staat ingesteld en de werkelijke diepte het
ingestelde dieptebereik overstijgt, dan is de bodem niet te zien op uw beeldscherm. Selecteer –Auto-
wanneer u wilt dat de bodem automatisch wordt gevolgd.

Gevoeligheid
( instelling opgeslagen)

Instellingen: 1 - 10
Standaard instelling: 5

Hiermee bepaalt u hoeveel details er worden weergegeven.
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▪ Deze optie la(a)g(er) instellen voorkomt vertroebeling van uw beeld in bijv. modderig- of vervuild
water.

▪ Wanneer de optie –Gevoeligheid- te laag wordt ingesteld, bestaat de kans dat mogelijke
weerkaatsingen van vis niet weergegeven worden.

▪ Deze optie hoog instellen toont zwakkere weerkaatsingen in helder op diep water, die mogelijk
interessant kunnen zijn.

▪ Deze optie te hoog instellen resulteert in weerkaatsingen van kleine (aas)vis en zwe(r)vend afval in
het water waardoor uw beeld erg vertroebeld en rommelig wordt.

Zoom
(instelling niet opgeslagen)

Instellingen: Uit, AUTO, handmatige instelling
Standaard instelling: Uit

Zoom vergroot een deel van het bodemgebied om zo sonarweerkaatsingen, vis(sen) en/of
structu(u)r(en) nabij de bodem te onthullen, die u normaalgesproken niet zou zien.
Auto: wanneer Zoom op –AUTO- wordt ingesteld, worden de boven- en ondergrens van het
Dieptebereik automatisch zo aangepast dat het gebied boven en onder de bodem op uw beeldscherm
blijft. Selecteer –Uit- om terug te gaan naar de standaard beeldweergave.
Handmatig: u kunt ook handmatig een zoomniveau instellen. Deze worden wel bepaald door de
huidige dieptecondities onder uw boot.

bovengrens dieptebereik,
ingezoomd beeld

structuur

                      ingezoomd beeld van bodem

lager bereik diepte,
ingezoomd beeld

Kaartsnelheid
( instelling opgeslagen)

Instellingen: 1 - 10
Standaard instelling: 5

Hiermee bepaalt u met welke snelheid de sonarinformatie over uw beeldscherm (en hier aan
gekoppeld de hoeveelheid weergegeven details) beweegt.
Een hoge(re) kaartsnelheid laat meer details zien.
Bij een langzame(re) kaartsnelheid blijft de sonarinformatie langer in beeld, maar de bodem- en
visdetails worden vervormd (samengeperst) weergegeven waardoor het beeld moeilijker te
interpreteren is.

Filter
(instelling opgeslagen)

Instellingen: Aan, Uit
Standaard instelling: Uit

Met (sonar)filter vermindert u de (storende) interferentie oftewel ruis van bijv. buitenboordmotor,
turbulentie of van andere sonarapparatuur.
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Licht
(instelling opgeslagen)

Instellingen: 0 - 5
Standaard instelling: 0

Licht is een naar wens instelbare verlichting van het beeldscherm.
Een hogere instelling is m.n. geschikt voor nachtvissen.

Bundelselectie

Instellingen:  200 kHz (165)
                      200 kHz, 455 kHz (175, 176i, 195c, 196ci)
Standaard instelling: 200 kHz

Hiermee kunt u bepalen uit welke bundel(s) de sonarweerkaatsingen worden
weergegeven. De beschikbare bundels zijn afhankelijk van welk model
PiranhaMAX u heeft.
■ 200 kHz: alleen de weerkaatsingen uit deze 200 kHz (28˚) brede bundel
worden weergegeven in de Sonar View.
■ 455 kHz: alleen de weerkaatsingen uit deze 200 kHz (16˚) smalle bundel
worden weergegeven in de Sonar View.

Opmerking ▪ Het achtergrondlicht permanent aanlaten, zal de levensduur van de batterij van de PiranhaMAX Portable
beduidend verkorten.
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TRACK VIEW (176i en 186ci)
De Track View toont uw Huidige Track (met het ‘broodkruimelspoor’) op uw beeldscherm; u ziet
precies waar u gevaren heeft en alle waypoints, die tijdens deze Track zijn opgeslagen.

■ Digitale Aflezingen:
De digitale aflezingen in deze view zijn niet te wijzigen en worden standaard weergegeven.
■ Zoom:
Druk op de ˄ / ˅ knoppen om het beeld in- of uit te zoomen. Het zoomniveau wordt rechtsonder
weergegeven op uw beeldscherm. (Meer informatie, zie: Track Menu/ Zoom)
■ Waypoints Markeren:
Druk op de CHECK/ENTER knop om de Huidige Positie van uw boot te markeren als een waypoint.
De waypoints worden opgeslagen in numerieke volgorde.
■ Noord Boven
Het Ware Noorden wordt aan de bovenzijde van het beeldscherm weergegeven.
■ COG (Koers-over-Grond) Vector:
Deze toont u de verwachte koers, indien u de huidige koers blijft volgen.
Meer informatie, zie: Track Menu/ COG Vector om deze optie Aan- of Uit te schakelen.
■ Track Menu:
Meer informatie over bijbehorende Track opties en Instellingen, zie: Track Menu
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TRACK MENU (176i en 196ci)
M.b.v. het Track Menu gaat u direct naar de meest gebruikte menu-opties in de Track View. De Track
View moet weergegeven zijn op het beeldscherm om dit Track Menu te kunnen openen.

M.b.v. het Track Menu kunt u:
■ Track View Weergave Instellen:
M.b.v. het Track Menu kunt u: COG Vector Aan- of Uitzetten, Waypoints Wissen, Nieuwe Track
Starten etc.

Opmerking ▪ De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van welk model PiranhaMAX u heeft.
Op de volgende pagina’s ziet u gedetailleerde beschrijvingen van de menu-opties.

■ Standaard Instellingen Aanpassen:
M.b.v. dit submenu kunt u de menu-opties betreffende de beeldweergave aanpassen.
Meer informatie, zie: Standaard Instellingen Invoeren. Om alarmen in te stellen opent u het Alarmen
Submenu. Meer informatie, zie: Alarmen.

Het Track Menu openen
1. Zorg dat de Track View weergegeven wordt op uw beeldscherm
2. Druk 1x op de POWER/MENU knop en het Track Menu komt in beeld.

Opmerking ▪ Meer informatie, zie: het Menusysteem Gebruiken.

View

Instellingen: Sonar, Track, Status
Standaard instelling: Sonar

Hiermee kunt u bepalen welke view u op uw beeldscherm wilt zien.

Zoom
(instelling niet opgeslagen)

Instellingen: Uit, AUTO, handmatige instelling
Standaard instelling: Uit

Zoom vergroot een deel van de Track View. Selecteer –Uit- om terug te gaan naar de standaard
beeldweergave. Handmatig: u kunt ook handmatig een zoomniveau instellen. Het zoomniveau wordt
rechtsonder in beeld weergegeven.

COG Vector

Instellingen: Uit, Aan
Standaard instelling: Aan

M.b.v. de Koers-over-Grond Vector op – Aan- ingesteld, wordt er een rechte lijn aan het voorsteven
van uw boot weergegeven. Deze pijl/lijn projecteert uw huidige koers en de richting waar u nu invaart
wanneer u deze koers blijft aanhouden.
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Track Wissen

Instellingen: Bevestig en druk op CHECK/ENTER knop
Standaard instelling:

Hiermee wist u de Huidige Track op het beeldscherm. Er wordt een nieuwe Track gestart op de
Huidige Positie.

Wissen

Instellingen: zie hieronder
Standaard instelling:

Hiermee wist u een opgeslagen waypoint. De waypoints worden opgeslagen in numerieke volgorde.
M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen kunt u het waypoint, dat u wilt wissen, selecteren.
Druk vervolgens op de CHECK/ENTER knop.

Alles Wissen

Instellingen: Bevestig en druk op CHECK/ENTER knop
Standaard instelling:

Pas op! Gebruik deze menu-optie met beleid!
Hiermee kunt u alle waypoints in één keer wissen.

Licht

Instellingen: 0 - 5
Standaard instelling: 0

Licht is een naar wens instelbare verlichting van het beeldscherm.
Een hogere instelling is m.n. geschikt voor nachtvissen.

ALARMEN
U kunt alarmen instellen voor o.a. voltage, diepte, vis etc. afgestemd op uw unitmogelijkheden en
behoefte. Hieronder vindt u een tabel met alle PiranhaMAX alarmen op een rij.

Een Alarm Instellen:
1. Druk op de POWER/MENU knop.
2. Selecteer –Instelling- en druk op de CHECK/ENTER knop.
3. Selecteer – Alarmen- en druk weer op de CHECK/ENTER knop.
4. Selecteer het gewenste alarm en druk weer op de CHECK/ENTER knop om het menu te openen.
5. M.b.v. de ˄ / ˅ knoppen selecteert u de gewenste instelling.
6. Druk op de POWER/MENU knop of de CHECK/ENTER knop om de selectie te bevestigen.
7. Sluiten: druk op de POWER/MENU knop totdat het menusysteem sluit.

Opmerking ▪ Het achtergrondlicht permanent aanlaten, zal de levensduur van de batterijen van de PiranhaMAX
Portable beduidend verkorten.

Opmerking ▪ Wanneer het alarm afgaat, kunt u de alarmtoon uitzetten in het Alarmen Menu.
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ONDERHOUD Uw PiranhaMAX is ontworpen met het doel jarenlang probleemloos te kunnen
vissen met relatief weinig onderhoud. Wanneer u onderstaande richtlijnen
volgt, kunt u ervan op aan dat uw fishfinder optimaal blijft presteren.

PIRANHAMAX
HEADUNIT

▪ Chemicaliën, zoals ingrediënten in insectenspray en zonnebrandcrème/spray
op uw vingers kunnen blijvende schade veroorzaken aan het beeldscherm.
Deze schade valt niet onder de garantie!

▪ Als er zeewater op de PiranhaMAX komt, bevochtig dan een pluisvrije doek
met leidingwater en maak goed schoon. Alle nat geworden elektrische
contacten inspuiten met een corrosiewerend middel.

▪ Voor het reinigen van het LCD beeldscherm  gebruik (lauw)warm water met
een mild reinigingsmiddel. (niet schurend!), zoals bijv. handzeep. Droog het
scherm met een zachte, pluisvrije doek. Wanneer er nog watervlekken te zien
blijven, probeer dan een oplossing van warm water met wat azijn.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen glasreiniger! Dit kan barsten veroorzaken.
Verwijder eerst vuil of vet voordat u het beeldscherm gaat reinigen.

▪ Laat de PiranhaMAX nooit in een afgesloten auto/kofferbak of in direct
zonlicht liggen. De hoge temperaturen kunnen de elektronica beschadigen.

▪ Indien u voor een langere periode de PiranhaMAX niet gebruikt, demonteer
deze dan, haal de batterijen (of accu) er uit en sla alles op, op een droge,
donkere plaats waar geen extreme temperatuursverschillen optreden.

▪ Demontage en/of reparatie dient alleen uitgevoerd te worden door
gekwalificeerd personeel, erkend en/of geadviseerd door Technautic B.V.
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TRANSDUCER ▪ Wanneer uw boot voor langere periodes in het water blijft liggen, zal de
transducer aan algen. Dit zal de optimale werking verminderen. Reinig
regelmatig de onderzijde van de transducer met een pluisvrije doek.
bevochtigd met leidingwater.

▪ Wanneer uw boot langere periodes uit het water is geweest, kunnen er kleine
luchtbelletjes aan de onderzijde van de transducer zitten waardoor deze niet
gelijk goed functioneert. Vaak gaat dit vanzelf weg. U kunt ook wanneer de
transducer onder water is de onderzijde met uw vingers afvegen om de
luchtbelletjes weg te halen.

PIRANHAMAX
PORTABLE

▪ Indien de draagtas vervuild is, kunt u deze reinigen met een mild wasmiddel
en een zachte borstel. (Voor grondige reiniging, bijv. na bevochtiging met
zout water, haal de basis met headunit vóór het grondig spoelen met
leidingwater uit de draagtas.) Daarna goed laten drogen door alle ritsen te
openen, de draagtas op zijn kop weg te leggen/hangen zodat het water er uit
kan lopen.

▪ Als er zeewater op de PiranhaMAX Portable komt, bevochtig dan een
pluisvrije doek met leidingwater en maak goed schoon. Alle nat geworden
elektrische contacten inspuiten met een corrosiewerend middel.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Uw PiranhaMAX niet zelf repareren! De behuizing is waterdicht. Om na herstelwerkzaamheden de
behuizing weer waterdicht te maken is speciaal gereedschap nodig. Indien reparatie nodig is, heeft
Technautic B.V. en/of diens verkooppunten hiervoor gespecialiseerd personeel in dienst.
Lees bij problemen eerst onderstaande goed door. Staat uw probleem erbij dan kunt u het probleem
mogelijk zelf oplossen, zodat u de fishfinder niet hoeft op te sturen voor reparatie.

I. STROOMPROBLEMEN
De PiranhaMAX gaat niet aan
▪ Is de stroomkabel correct aangesloten op de accu? Rood aansluiten op + en zwart op -
▪ Is de stroomkabel correct achter op de headunit aangesloten?
Controleer of de stekker niet andersom moet.

▪ Is de aansluiting achter op de headunit gecorrodeerd?
▪ Is de accuspanning > 10 Volt?
▪ Is er spanning op het zekeringenhouder?
▪ Is de zekering kapot? Vervang de zekering
De PiranhaMAX gaat uit zichzelf aan en gaat niet meer uit
▪ Is de buitenmantel van de transducerkabel beschadigd? Zo ja, afplakken met isolatietape.
▪ Blijft het probleem zich voordoen wanneer u de transducerkabel uit de headunit trekt? Zo ja,
  transducerkabel of transducer kapot. Neem contact op met leverancier.
De PiranhaMAX start alleen op in Simulator
▪ Ligt de transducer goed onder water?
▪ Is de transducerkabel beschadigd? (indien nodig transducer vervangen)
▪ Is de stroomkabel correct aangesloten?
▪ Is er een tussenschakelaar? Controleer of deze kapot is door PiranhaMAX zonder tussenschakelaar
aan te sluiten.
Vermogen PiranhaMAX valt bij hoge vaarsnelheden weg
▪ De PiranhaMAX heeft een beveiliging die in werking gaat wanneer de ingaande spanning meer dan
20 Volt bedraagt. Het afgegeven vermogen van uw buitenboordmotor is niet constant.
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II. BEELDSCHERMPROBLEMEN
Verscheidene omstandigheden kunnen de beeldkwaliteit van de PiranhaMAX beïnvloeden. Een aantal
beeldproblemen worden hieronder beschreven, vergezeld van een mogelijke oplossing.

Probleem: Oorzaak / Oplossing:
▪ Onduidelijk (vaag) beeld → Ingaande spanning minimaal 10 Volt?
▪ Gaten in bodembeeld en

dieptemetingen veranderen
niet

→
→

Te ondiep water, min. diepte 90 cm.
Te onrustig water/teveel deining/golfslag

▪ Bodembeeld verzwakt,
verdwijnt of krijgt gaten

→
→

→

Ligt transducer goed onder water?
Afstelling transducerhoek correct? Controleer dit m.b.v. de
montage instructies.
Min. afstand tot propeller 38 cm? (i.v.m. cavitatie)

▪ Niet correcte weergave
sonarbeelden, geen
vissymbolen terwijl u weet
dat er vis is.

→
→
→

→
→
→

Ontvangst van sonarweerkaatsingen verstoord door:
Ruis/interferentie van buitenboordmotor? Zie
Ruisproblemen
Transducer vuil? Deze schoonmaken.
Transducerhoek goed afgesteld? Controleer dit m.b.v. de
montage instructies.
Transducer niet goed verlijmd? (luchtbellen in de lijm)
Transducer verlijmd op te dikke romp?
Te lage accuspanning? Laad de accu.

III. RUISPROBLEMEN
Probleem: Oorzaak: Uitsluiten door/ Oplossing:
▪ Zwarte stippen op het

normale beeld en op
beeld met hoge
gevoeligheid bij hogere
vaarsnelheden

▪ Interferentie
(=elektrische ruis) van
andere elektronische
apparatuur )

→ Nabij geplaatste
apparatuur  uit- en weer
inschakelen om te
bepalen of ruis wegvalt
en weer terugkomt.

▪ Interferentie van
buitenboordmotor

→ Om te bepalen of de
buitenboordmotor de
oorzaak is, moet het
toerental gevarieerd
worden in de vrijloop
om zo te constateren of
de ruis evenredig meer
of minder wordt. Wordt
de ruis meer wanneer u
de motor sneller laat
lopen, dan ligt de
oorzaak in de bougies,
dynamo of de bedrading
van de toerenteller.

→ Vervang de bougies met
weerstandbougies

→ Plaats een ruisfilter op
de uitgang van de
dynamo of
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Probleem: Oorzaak: Uitsluiten door/ Oplossing:
→ Leg de bedrading van

de fishfinder niet aan in
de nabijheid van de
buitenboordmotor-
bedrading.

▪ Cavitatie van de
propeller

→ Draaibeweging van de
propeller kan
luchtbelvorming
(=cavitatie) veroorzaken
m.h.g. ruis. Afstand
tussen propeller en
transducer min. 38 cm?

TECHNISCHE GEGEVENS
PiranhaMAX model Gegevens Bijzonderheden

Spanningsvereisten: 165, 175, 176i, 195c, 196ci 10-20 VDC
Beeldscherm 165 FSTN LCD 8 grijstinten 240V x 160H 10,2 cm

175, 176i, FSTN LCD 16 grijstinten 240V x 160H 10,2 cm
195c, 196ci TFT 256 kleuren 320V x 240H  8,9  cm

Afgegeven Vermogen 165 100 Watt RMS,
800 Watt Piek-Piek

175, 176i, 195c, 196ci 200 Watt RMS,
1600 Watt Piek-Piek

Stroomverbruik 165, 175, 176i 100 mA
195, 196ci 220 mA

Dieptecapaciteit 165, 175, 176i, 195c, 196ci 183 mtr. 200 kHz bundel
175, 176i, 195c, 196ci 98 mtr 455 kHz bundel

Sonarbereik 165, 175, 176i, 195c, 196ci 28º @ - 10 dB 200 kHz bundel
175, 176i, 195c, 196ci 16º @ - 10 dB 455 kHz bundel

Frequentie 165 200 kHz Single Beam
sonarsysteem

175, 176i, 195c, 196ci 200/455 kHz Dual Beam sonarsysteem
Transducer 165, 175, 176i, 195c, 196ci XNT-9-28-T met temperatuursensor

kabellengte 6 mtr.
Onderlinge visafstand 165, 175, 176i, 195c, 196ci 6,35 cm
CE keurmerk alle modellen ja

Opmerking ▪ Dieptewerking (getest in zout water) is afhankelijk van correcte transducerinstallatie,
watertype, thermoclines, bodemsamenstelling, bodemverhang etc.

▪ De werkwijze, kenmerken en specificaties beschreven in deze handleiding kunnen tussentijds
gewijzigd worden op de unit.
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MONTAGE INSTRUCTIES PIRANHAMAX
Let op! Heeft u een draagbaar PiranhaMAX model aangeschaft?
Ga verder bij: MONTAGE INSTRUCTIES PIRANHAMAX PORTABLE.
Heeft u een standaard PiranhaMAX model met vaste plaatsing van de headunit?
Ga hieronder verder.

Opmerkingen ▪

▪

▪

Wist u dat de PiranhaMAX modellen 165, 175, 176i en de 196ci verkrijgbaar zijn in een portable
uitvoering?
En wist u ook dat alle standaard PiranhaMAX modellen omgebouwd kunnen worden naar een
draagbaar model m.b.v. de Humminbird PTC P ombouwset?
Vraag uw verkooppunt voor de mogelijkheden voor uw Humminbird PiranhaMAX unit.
Meer info vindt u in het hoofdstuk montage instructies PiranhaMAX PORTABLE.

Het plaatsen van uw PiranhaMAX is onderverdeeld in:
I. PIRANHAMAX PLAATSEN
II. TRANSDUCER PLAATSEN
III. TESTEN EN DEFINITIEF VASTZETTEN VAN TRANSDUCER

I. PIRANHAMAX PLAATSEN

Materialen
Leg de volgende materialen klaar:
▪ meegeleverde materialen ▪ boormachine ▪ verschillende diameters boren
▪ stofmasker ▪ potlood ▪ veiligheidsbril
▪ waterpas ▪ lineaal ▪ 30,5 cm lange loodlijn

▪ schroevendraaiers
(met kruiskop en vlakke kop)

▪ kwalitatieve siliconenkit
  voor maritieme toepassingen

Bevestigingslocatie bepalen
Bepaal waar u de PiranhaMAX wilt plaatsen. Neem onderstaande richtlijnen mee tijdens dit proces.

■ Kunnen de (stroom/transducer)kabels de afstand tussen beoogde bevestigingslocatie en accu
overbruggen? Lees voor het bepalen van de locatie eerst de montage instructies voor het type
transducer dat u heeft.

■ Zorg voor een solide, stevige ondergrond bestand tegen schokken en/of trillingen van golven.
■ Zorg dat het beeldscherm overal in de boot goed zichtbaar/afleesbaar is.
■ De PiranhaMAX is verkrijgbaar met een kantelbare- en draaibare headunit. Zorg voor voldoende

ruimte om de fishfinder vast te pakken en deze te kantelen, te draaien en van de voet af te halen.

Stroomkabel aanleggen
Een 1.83 mtr lange stroomkabel is meegeleverd. Deze is in te korten of te verlengen met meeraderige
koperkabel. Er zijn ook verlengkabels verkrijgbaar. Neem contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
Er zijn 2 manieren om de stroomkabel aan te sluiten:
▪ 1a. op de zekeringenhouder (normaliter bij het bedieningspaneel)
▪ 1b. op de accu
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Opmerkingen ▪ De PiranhaMAX MOET aangesloten worden op een 12 Volts stroomvoorziening!!!
▪ Stroomkabel niet aansluiten tijdens aanleggen van de bedrading !!!!
▪ Technautic is niet aansprakelijk voor gevolgen van te hoge ingaande spanning of te hoge

stroomsterkte. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en plaatsing van kwalitatief materiaal,
zekeringenhouder en 1 Amp. zekering.

▪ Het is raadzaam een aparte stroomvoorziening (bijv. 2e accu) te gebruiken om ruis/storing van
overige scheepvaartelektronica  te beperken.

Ad. 1a. Op de zekeringenhouder
U gebruikt hierbij een vlakstekkerhuls die op de (vlakstekker)aansluiting van
de zekeringenhouder past. Sluit de zwarte draad aan op de – (=aarde) en de
rode draad op de + (=12 Volt). Plaats een 1 Amp. zekering om de fishfinder
te beschermen.(zie afb.)

Ad. 1b. Op de accu
U gebruikt hierbij een zekeringenhouder in-lijn (1 Amp.) ter bescherming
van de fishfinder. Technautic is niet aansprakelijk voor gevolgen van te
hoge ingaande spanning of te hoge stroomsterkte.

Kantel- en draaibare voet samenstellen

      1. Plaats het bovendeel met de rotatieschijf
             bovenlangs in de voet. (zie afb.)

2. Draai om en plaats de ring. Lijn de gaten
uit met de gaten voor de schroeven in het
bovendeel.
LET OP: de gefreesde kant (voor verzonken schroeven)
aan de buitenzijde houden!

3. Draai bijgeleverde schroeven handmatig in.
4. Plaats voet op de gekozen bevestigingslocatie.
5. Teken de 4 boorgaten af.
6. Leg voet terzijde en boor de 4 gaten (Ø 3,5 mm)
7. Ga verder naar bedrading aanleggen.

Bedrading aanleggen
Er zijn 2 manieren om de bedrading aan te sluiten:
▪ 1. Onder het dek
▪ 2. (deels) Boven het dek

Ad 1. 1.  Wanneer u de bedrading onder de voet, door het dek heen
      wenst aan te leggen, plaatst u de voet terug op de
      bevestigingslocatie.
2.  Teken het gat in het midden af of teken 2 diagonale lijnen
     tussen de boorgaten. (zie afb. volgende pagina)
3.  Leg de voet terzijde en boor een gat waar de lijnen kruisen
     (Ø19 mm)
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4.  Voer de (stroom- en transducer-)kabels onderlangs door het gat
     naar boven.
5.  Voer nu de kabels onderlangs door het centrale gat midden in
     de voet naar boven.
6.  Ga verder met:” Headunit op de voet plaatsen.”

Ad 2. 1.  Wanneer het wegwerken van de bedrading onder de voet, zoals bij 1 beschreven, niet
      mogelijk/gewenst is, boort u zo dicht mogelijk bij de bevestigingslocatie een gat
     (Ø19 mm).
2.  Voer de (stroom- en transducer-)kabels onderlangs door het gat naar boven.
3.  Leid de kabels naar de bevestigingslocatie van de voet.
4.  Ga verder met headunit op de voet plaatsen.

Opmerkingen ▪ Bedrading onder het dek aanleggen is niet altijd mogelijk. In dat geval, leg bedrading (deels) over het
dek aan. Zie bedrading aanleggen, ad. 2.

▪ Lees in het hfdst: “Transducer plaatsen” die delen die voor u van toepassing zijn.
Bepaal dan pas de locatie van de transducer(kabel).

▪ De stroom- en transducerkabel moeten VOOR het bevestigen van de voet aangelegd zijn!
▪ Indien gebruik van siliconenkit is vermeld, dient deze geschikt te zijn voor maritiem gebruik!

Headunit op voet plaatsen
1. Spuit siliconenkit in de 4 boorgaten.
2. Plaats de voet op de bevestigingslocatie.

LET OP: lijn de schroefgaten en boorgaten uit!
3. Draai de meegeleverde schroeven (met verzonken kop) handmatig in.
4. Pak de meegeleverde bout en plaats deze door het gat in de scharnierbus

achter (en onder) op de headunit.(zie afb)
5. Plaats de scharnierbus nu tussen de 2 steunen op de voet met de bout

in de uitsparing.
LET OP: houd de kop van de bout aan de buitenzijde van de steunen!
LET OP: niet wringen, maar draaien wanneer het niet gelijk lukt!

6. Stel de headunit naar wens af en draai de bout vast.
7. Pak nu de knop en draai deze op de bout. Zet nu de headunit handmatig vast in deze positie.

Kabels op headunit aansluiten
De stroomkabel en transducerkabel als volgt aansluiten:

1. De aansluitingen achter op de headunit verschillen van vorm. Hieraan
kunt u herkennen welke stekker in welke aansluiting hoort. Duw de
stekkers van de stroom- en transducerkabel in de juiste aansluiting
(zie afb)

stroom serie transducer

Opmerking ▪ Let op! U dient geen stekker aan te sluiten op de Serie aansluiting. Deze is bedoeld voor
gekwalificeerd technisch onderhoudspersoneel. U hoeft deze aansluiting ook niet af te sluiten.

2. Draai de bout 1 -2 slagen los. Draai en kantel nu de headunit om te controleren of u voldoende
kabellengte heeft voor een optimale bewegingsruimte en dus afstelling van de headunit.
Draai de bout weer (handmatig) vast wanneer alles naar wens afgesteld staat.

3. Ga verder naar: “Transducer Plaatsen.”
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II TRANDUCER PLAATSEN
Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden o.a. op de spiegel, verlijming aan de binnenzijde van
de romp, m.b.v. een beugel op een trollingmotor of een bevestiging door de romp heen. Standaard
wordt de spiegeltransducer meegeleverd. In deze handleiding worden 2 bevestigingsmogelijkheden
beschreven:   A.  PLAATSING OP DE SPIEGEL (geschroefd)

  B.  PLAATSING BINNENBOORD (verlijmd)

Opmerkingen ▪ Er zijn veel verschillende rompvormen bijv. knikspant. In deze handleiding staan algemene montage
instructies. U dient de specifieke eigenschappen van de rompvorm van uw boot in acht te nemen
voordat u aan de bevestiging begint. Lees eerst de instructies door voordat u begint.

▪ Blijkt de meegeleverde transducer niet geschikt dan kunt u deze omruilen mits deze nog nieuw in de
verpakking zit. Het is mogelijk dat er sprake is van een prijsverschil en dat u een bedrag dient bij te
betalen.

▪ Naast de meegeleverde items heeft u een boormachine, verschillende diameters boren, een
dopsleutelset,  kruiskopschroevendraaier, waterpas, lineaal, 30,5 cm lange loodlijn, stofmasker,
veiligheidsbril , potlood en siliconenkit (voor maritiem gebruik) nodig.

▪ Bij polyester rompen, dient u eerst met een kleinere diameter boor te starten om daarna een steeds
grotere diameter te gebruiken tot het juiste formaat diameter bereikt is.
Hiermee voorkomt u de kans op breuk/scheuren in de toplaag.

A. PLAATSING OP DE SPIEGEL
Start met het bepalen van de
bevestigingslocatie op de spiegel.
Neem onderstaande punten mee in dit proces:

■ Tijdens het varen ontstaat er turbulentie door o.a. het gewicht van de boot en stuwkracht van de
propeller. Waterturbulentie treedt het meeste op achter spraylatten, platen, klinknagelrijen en bij
de propeller. Rechtsdraaiende propellers veroorzaken meer turbulentie aan bakboordzijde.
Minimale afstand tusen propeller en transducer is 38 cm. Plaats de transducer daar waar geen of
minimale turbulentie optreedt.

■ De beste manier om een turbulentievrije locatie te bepalen, is tijdens het varen de spiegel te
bekijken. Dit is met name raadzaam wanneer er sprake zal zijn van hoge vaarsnelheden. Is dit niet
mogelijk, zorg dan dat het rompgebied voor de beoogde bevestigingslocatie glad en vlak
afgewerkt is zonder enige uitstekende delen of (spray)latten.

■ Op een knikspantromp kunt u de transducer op een knik monteren.  Nooit achter een knik
plaatsen omdat de transducer mogelijk uit het water komt bij hoge(re) vaarsnelheden.
De transducer dient altijd onder water te blijven zodat er een continu sonarsignaal aan de headunit
doorgegeven kan worden.

■ Wanneer de spiegel achter de propellers zit, kunt u moeilijkheden ondervinden met een
turbulentievrije bevestigingslocatie te vinden. Lees de montage instructies van het hfdst:
“Plaatsing binnenboord” en beoordeel of dit model transducer mogelijk een oplossing voor u is.

■ Gaat u de boot regelmatig op de trailer vervoeren, houd hier dan rekening mee! Plaats de
transducer niet te dicht bij de dragers of rollen om de kans op schade tijdens op- en uitladen van
uw boot te minimaliseren. Of overweeg de binnenboordmontage.

■ Wanneer u een goede werking tijdens hoge(re) vaarsnelheden belangrijk vindt, overweeg dan de
plaatsing van een transducer binnenboord. Lees de montage instructies van het hfdst:”Plaatsing
binnenboord” en beoordeel of dit model transducer mogelijk een oplossing voor u is.

■ T.g.v. de hydrodynamische vormgeving van de transducer wordt sprayvorming beperkt en
behoeft geen speciale afstelling wat betreft vlaktilling uitgevoerd te worden.
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1.Voorbereidingen
1. Controleer of de boot waterpas op de trailer ligt m.b.v. een waterpas

op het dek. Zowel de lijn boeg naar achtersteven als die van
stuurboord naar bakboord dient waterpas te zijn.

2. Bij een rechtsdraaiende propeller, plaats de steun aan stuurboordzijde,
bij een linksdraaiende propeller, plaats de steun aan bakboordzijde
van de boot.

3. Houd de steun (waterpas!) op de gekozen locatie op de spiegel.
Let er op dat de steun niet over de spiegel uitsteekt!!!

4. Let op: bij polyester boten moet de afstand tussen rand spiegel en
onderzijde steun min. 6 mm zijn. Bij aluminium boten is dit 3 mm.
Houd bij aluminium platbodems rekening met de turbulentievorming
door klinknagels e.d. tijdens hoge vaarsnelheden. Mogelijk dat de min.
afstand tussen onderzijde steun en rand spiegel verminderd moet
worden.

5. Teken de 2 gaten bovenaan en in het midden van de sleuf af m.b.v. een
potlood. Het 3e gat nog niet aftekenen!

6. Boor de 2 gaten m.b.v. een Ø 4 mm boor (metaal- of houtboor
afhankelijk van rompmateriaal) tot een diepte van 2,5 cm.
Let op: houd boor loodrecht op spiegel!

7. Bij polyester rompen dient u eerst met een kleinere diameter boor te
starten om daarna een steeds grotere diameter te gebruiken tot het juiste
formaat diameter bereikt is. Hiermee voorkomt u de kans op
breuk/scheuren in de toplaag.

2. Transducer samenstellen
1. Leg alle benodigde materialen klaar.

2. U gaat tandwieltjes plaatsen links en rechts op het scharnier(bout opening) aan de bovenzijde
van de transducer. Let op: de fijner gekartelde zijde aan de
buitenkant houden. U voelt dat het precies in elkaar past.

3. a. Als u de juiste spiegelhoek al weet, ziet u op bovenstaande
afbeelding welke tandwielpositie u dient in te stellen. De meest
gangbare hoek is 14° en hierbij stelt u tandwielpositie 1 in.
b. Als u de juiste spiegelhoek niet weet, gaat u dit bepalen m.b.v. de
loodlijn. Houd de loodlijn aan 1 zijde vast ter hoogte van de
bovenzijde van de spiegel. Wacht tot de loodlijn stil hangt. Meet nu
30 cm lager de afstand tussen de spiegel en de loodlijn. Zoek deze
afstand op in de afbeelding en stel zo meteen de tandwielen in op de
daarbij behorende positie. (bijv. 5,9 cm = positie 3)

4. Plaats de 2 tandwieltjes (fijn gekartelde zijde aan de buitenkant) met
de nok op de juiste positie, die u net bepaald heeft. Bij positie 1

            vormen de nokken en de richel op het scharnier 1 lijn. (zie afb. volgende pagina)
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5. Houdt dit geheel in 1 hand vast en pak nu de bevestigingssteun.
            Plaats nu het scharnier van de transducer met de tandwieltjes tussen

de 2 gekartelde ringen op de bevestigingssteun. Het geheel klikt nu
op zijn plaats.

6. Duw de meegeleverde bout door de opening heen en draai m.b.v. de
inbussleutel de moer aan de andere zijde er enkele slagen op. Nog niet
vastzetten!

7. Plaats de bevestigingssteun (met transducer er aan) nu met de sleuven
op de voorgeboorde gaten. Draai het geheel vast op de spiegel m.b.v.
de meegeleverde schroeven. Niet te vast om later, indien nodig, de
bevestigingssteun hoger of lager af te stellen.

8. Stel de transducersteun zowel horizontaal als verticaal waterpas af.
9. Stel de hoek van de transducer als volgt af: pak de transducer vast

en kantel deze met beleid omhoog of omlaag totdat de zijnaad van de
transducer parallel ligt met de onderzijde van de boot.

10. Stel nu de hoogte als volgt af: ga recht voor het gemonteerde geheel
       staan. Zorg dat de naad links gelijk ligt met de onderrand van de

spiegel en de naad rechts iets lager ligt. (zie afb. rechtsonder)
Bekijk nu ter controle de transducer nu van de zijkant. Deze dient nu
onder een neerwaartse hoek van 4 à 5° te staan. Zo niet, pak de
transducer vast en plaats deze met beleid onder deze hoek.
(zie afb. linksonder)

11. Controleer of de bevestigingssteun nog steeds waterpas is afgesteld.
Indien nodig corrigeren.

12. Teken de contourlijn van de bevestigingssteun af op de spiegel.
13. M.b.v. een dop- en/of moersleutel draait u nu de bout en moer in het scharnierpunt

            handmatig vast. Tenslotte draait u de schroeven in de bevestigingssteun (handmatig) vast.

Opmerking ▪ Nadat  de transducerkabel is  aangesloten en de werking getest is, wordt het 3e gat geboord!
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3. Transducerkabel aanleggen en aansluiten
Deze kabel is voor praktische redenen uitgevoerd met een kleine stekker en deze moet van de
transducer naar de headunit geleid worden. Dit kan op meerdere manieren. Normaalgesproken leidt
men de kabel door de spiegel naar binnen.

Opmerking ▪ Is uw boot uitgerust met een kabelgoot, dan kunt u deze gebruiken!

1. Trek de stekker van de transducerkabel achter uit de headunit en controleer of de kabel de
beoogde afstand tussen de transducer en de headunit kan overbruggen.

Let op ▪ De transducerkabel niet doorknippen, verkorten of de kabelmantel beschadigen. Niet in de nabijheid van
VHF radio antennekabels of bekabeling van toerentellers aanleggen om de kans op storing te verkleinen.
Indien de transducerkabel te kort blijkt, zijn er verlengkabels verkrijgbaar. Verlengen kan tot 15 mtr.!
Meer informatie hierover ? Neem contact op met uw leverancier.

▪ Zorg voor voldoende speling op de kabel zodat het verstellen van de transducer en headunit mogelijk blijft.
Leidt de kabel naar de zijkant van de transducer, zodat kans op beschadigingen t.g.v. de
transducerbewegingen minimaal is.

2a. Aanleggen over de spiegel: legt u de transducerkabel over de spiegel
aan, bevestig deze dan op de spiegel met de kabelklem (meegeleverd).
Hiervoor boort u een gat (Ø 3,5 mm) tot een diepte van 1,6 cm. Ga nu
verder bij 5.

2b. Aanleggen door de spiegel: legt u de transducerkabel door de spiegel
heen aan, boor dan boven de waterlijn een gat (Ø 1,6 cm) en leid de
kabel hier geheel doorheen naar binnen. Kit het gat af met speciale
siliconenkit voor maritiem gebruik. Ga direct verder met 3.

3. Houd het afwerkplaatje precies over het gat en teken de boorgaten af.
      Houd het plaatje even apart en boor de 2 gaten (Ø 3.5 mm, diepte

1,6 cm). Kit de 2 gaten af, breng het plaatje weer in (dezelfde) positie op
de spiegel en schroef handmatig vast met de meegeleverde

      (kruiskop)schroeven.
4. Plaats de kabelklem op de spiegel door een gat te boren (Ø 3.5 mm,

diepte 1,6 cm). Vul het gat met siliconenkit en schroef de kabelklem met
de kabel ertussen handmatig vast met de meegeleverde (kruiskop)schroef.
U kunt de transducerkabel op verschillende plaatsen in de boot tot aan de headunit vastzetten
met kabelklemmen of gebruik maken van een kabelgoot indien uw boot hiermee uitgerust is.

Opmerking ▪ Is de kabel te lang, breng dan het teveel aan lengte samen naar 1 punt en laat
deze als een lus uit de kabelgoot komen. Pak de kabels dubbel en rol deze op
als een spiraal om interferentie te voorkomen

5. Stop de stekker van de transducerkabel terug in de juiste aansluiting achter op uw headunit.

III. TESTEN EN DEFINITIEF VASTZETTEN VAN TRANSDUCER
Na de plaatsing van de headunit, de transducer en de bijbehorende bekabeling is het nu tijd om alles te
testen voordat de transducer definitief vastgezet wordt. Het testen dient uitgevoerd te worden met uw
boot in het water!

1. Druk op de POWER knop, u hoort een signaaltoon en uw headunit gaat aan. Start uw headunit
niet op, controleer dan of de stekker van de stroomkabel goed (niet verkeerd om) achter in uw
headunit geduwd is en/of deze kabel wel goed op de (volle) accu is aangesloten!!

2. Wanneer dit het geval is, zal uw fishfinder nu in de Normale Modus opstarten.
3. Wanneer u de bodem en een dieptemeting in beeld krijgt, werkt uw fishfinder naar behoren.

Let er op dat de diepte minimaal 60 cm moet zijn en het maximale dieptebereik van uw
specifieke model niet overschreden wordt!

Opmerking ▪ De transducer dient onder water te liggen voor een correcte werking!!
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4. Is de werking goed, voer dan de vaarsnelheid geleidelijk op om de werking te testen tijdens
hoge(re) vaarsnelheden te testen. Is de werking bij lage(re) snelheden in orde, maar wordt bij
hoge(re) vaarsnelheden delen van de bodem overgeslagen, dan moet u de transducer bijgesteld
worden.

5. Wanneer de transducer onder de juiste hoek staat afgesteld, maar de unit slaat toch delen van
de bodem over bij hoge(re) vaarsnelheden, doe als volgt: start met de hoogte van de
transducer bij te stellen. Laat deze iets zakken, zodat de transducer dieper in het water ligt.
Indien dit niet volstaat, past u de hoek van de transducer enigszins aan.

6. Indien u niet het gewenste resultaat krijgt, haal de transducer uit de bevestigingssteun en
wijzig de stand van de tandwieltjes. Test opnieuw totdat u de correcte transducerhoogte en
-hoek heeft bereikt, die u een optimaal beeld oplevert.

Opmerkingen ▪ De transducer ook niet te laag monteren, dit kan bij hoge(re) vaarsnelheden sprayvorming veroorzaken!
Monteer de transducer zo hoog mogelijk.

▪ Het is vaak nodig de transducer geleidelijk met minimale aanpassingen af te stellen om zo de optimale
transducerwerking te verkrijgen.

▪ T.g.v. de grote diversiteit in rompvormen is een dieptemeting bij hoge(re) vaarsnelheden niet altijd te
realiseren.

7.  Wanneer u een constant sonarsignaal ontvangt tijdens de gewenste vaarsnelheid, gaat u deze
     transducerstand definitief vastzetten als volgt:

a. Haal de transducer uit de bevestigingssteun.(Let op! Onthoud de positie van de tandwielen!)
             b. Teken de contour van de bevestigingssteun af op de spiegel.

c. Controleer of deze positie waterpas is.
d. Teken het 3e boorgat af.
e. Schroef de steun los en leg apart.
f. Boor het 3e gat (Ø 3,5 mm) en vul alle boorgaten met siliconenkit

(voor maritiem gebruik)
g. Plaats de steun terug en schroef deze handmatig vast met de 3

meegeleverde (kruiskop)schroeven.
h. Plaats de transducer terug in de steun.

Let op dat de tandwielen in de juiste positie staan!

Opmerking ▪ Bij polyester rompen, dient u eerst met een kleinere diameter boor te starten om daarna een steeds grotere
diameter te gebruiken tot het juiste formaat diameter bereikt is. Hiermee voorkomt u de kans op
breuk/scheuren in de toplaag.

B. PLAATSING BINNENBOORD
Het verlijmen van de transducer aan de binnenzijde van de romp geeft door-
gaans goede resultaten in enkelwandige polyesterboten. Humminbird kan geen
optimale prestaties garanderen betreffende de dieptewerking bij gebruik van
een transducer binnenboord. Dit omdat toch sprake is van enig signaalverlies.
In welke mate is afhankelijk van constructie en materiaal(dikte) van de romp,
transducerlocatie en signaalverwerking.

Opmerkingen ▪ Bij binnenboordplaatsing functioneert de interne temperatuurmeter niet. U kunt de aanschaf van een
separate temperatuurmeter overwegen of u kunt een ander type transducer overwegen. Verkrijgbaar
zijn: spiegel-, trollingmotor- of door-de-romp bevestigingen. U kunt uw huidige transducer omruilen
indien deze nieuw in de verpakking zit met evt. bijbetaling van het prijsverschil.
Voor informatie, neem contact op met uw leverancier of de importeur.

▪ Zorg voor een correct gemonteerde en goed functionerende PiranhaMAX headunit aan boord voor u de
transducer gaat plaatsen.

Let op ▪ Voor plaatsing binnenboord heeft u langzaam uithardende 2 componenten epoxy nodig. Siliconenkit of
andere verlijmingsproducten zijn niet geschikt! Deze hebben een nadelige invloed op de gevoeligheids-
meting van de fishfinder. Ook in 5 minuten uithardende epoxy is niet geschikt! Tijdens het snelle
uithardingsproces zijn niet alle luchtbellen uit de lijm verdwenen, waardoor het sonarsignaal moeizamer
doorgegeven kan worden. Dit resulteert in een matige kwaliteit van uw sonarbeeld.
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Dit hoofdstuk bestaat uit 4 paragrafen:
1. Bevestigingslocatie bepalen
2. Testen
3. Transducerkabel aanleggen en aansluiten
4. Bevestiging definitief afronden

1. Bevestigingslocatie bepalen
Om de beste locatie te bepalen neemt u onderstaande punten in acht:
■ Observeer de romp aan de buitenkant en stel vast waar turbulentie niet/weinig voorkomt.

Locaties met spraylatten, platen, klinknagelrijen en nabij de propeller zijn niet geschikt.
■ Bij transducerplaatsing binnenboord in boten met hoge(re) vaarsnelheden dient deze verder naar

achter en zo dicht mogelijk bij de middellijn bevestigd te worden. Tijdens snel varen komen boeg
en zijflanken uit het water, dit verstoort de overdracht van het sonarsignaal. De transducerlocatie
dient te allen tijde in het water te blijven.

2.Testen
Wanneer de transducer eenmaal verlijmd is, is bijstellen onmogelijk. Daarom gaan we eerst testen of
de gekozen bevestigingslocatie geschikt is door te varen met verschillende snelheden.

1.   Stop de stekker van de transducerkabel in de juiste aansluiting achter op de headunit en zet de
headunit aan. Wanneer de headunit een correct werkende transducer waarneemt, zal  de
fishfinder gewoon opstarten.

2.   Houd de transducer (recht houden) langszij in het water boven een vlakke bodem, die u goed
kent. Bekijk het beeldscherm grondig zodat u weet hoe een kwalitatief correct sonarbeeld er
uit ziet. Bij de volgende stappen kunt u dit beeld als vergelijkingsmateriaal gebruiken.

3.   Leg nu de transducer met de onderzijde op de gekozen bevestigingslocatie in de romp. Zorg
dat de punt naar de boeg wijst en dat u boven hetzelfde stuk bodem blijft drijven. Plaats een
zwaar voorwerp op de transducer.

4.   Vul de romp met water tot de transducer net onder staat.. De transducer kan niet door lucht
zenden en water vult alle luchtruimtes tussen transducer en romp, ook de evt. oneffenheden in
het polyesteroppervlak.

5.   Bekijk nu het sonarbeeld op uw beeldscherm en vergelijk dit met wat u heeft gezien bij 2. Als
u hetzelfde resultaat verkrijgt wat u bij 2. heeft gezien, dan gaat u verder met 6. Zo niet,
verplaats de transducer en loop 2 t/m 5 nog een keer door. Doe dit tot u de kwaliteit van het
sonarbeeld gezien bij 2 bereikt.

6.   Vaar met verschillende snelheden en in verschillende dieptes terwijl u het beeldscherm
observeert. Wanneer het functioneren van de fishfinder (dieptemeting) op specifieke dieptes
belangrijk is, test de transducerwerking dan uit op die gewenste dieptes. Is de werking in orde,
ga dan verder met 7. Zo niet, herhaal 3 t/m 6 met een andere bevestigingslocatie.

7.   Wanneer u de beste bevestigingslocatie bepaald heeft, teken de contour van de transducer af
op de romp.

3.Transducerkabel aanleggen en aansluiten
Leidt de transducerkabel naar de locatie van de headunit. Mogelijk kunt u gebruik maken van een
bestaande kabelgoot. Zo niet, dan kunt u ook de kabel hier en daar vastzetten met kabelklemmen.

4. Bevestiging definitief afronden
1.  Trek de stekker van de transducerkabel achter uit de headunit.
2.  Is de contour van de transducer op de gekozen locatie goed afgetekend?
3.  Haal het water uit de romp en maak het oppervlak van de

bevestigingslocatie grondig droog.
4.  Zorg dat het oppervlak goed glad is. Indien nodig schuren.
5. Meng de 2 componenten epoxy door langzaam en grondig te roeren.

Zorg dat u genoeg heeft. Rustig roeren, niet kloppen, anders krijgt u
luchtbellen in het mengsel.

6.   Breng een laag epoxy aan op de onderzijde van de transducer en de
bevestigingslocatie in de romp.
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7.   Duw de transducer precies op de bevestigingslocatie met een licht
draaiende beweging zodat resterende luchtbellen in het mengsel er
uit gedrukt worden. (punt naar de boeg gericht!)

8.   Plaats een zwaar voorwerp op de transducer, zodat deze niet
verschuift tijdens het uitharden.

9.   Na het uitharden, duwt u de stekker van de transducerkabel terug in
de correcte aansluiting achter op de headunit.

10. U bent nu klaar voor de actie!

Opmerkingen ▪ Tijdens het uitharden is er geen water in de romp nodig.
▪ Gelekt water, benzine of olie hebben geen invloed op de werking van de transducer.

Wilt u meerdere headunits op 1 transducer laten werken? Dat kan!
Humminbird heeft voor dit doel wisselschakelaars in het assortiment.

MONTAGE INSTRUCTIES PIRANHAMAX PORTABLE
I BASIS SAMENSTELLEN
II DRAAGTAS PLAATSEN
III
IV

IN GEBRUIK NEMEN
PIRANHAMAX PORTABLE MEENEMEN

I. BASIS SAMENSTELLEN
▪ PiranhaMAXvoet samenstellen en op de basis monteren
▪ Bekabeling op de basis aansluiten
▪ Samengestelde basis in draagtas plaatsen
▪ Accu plaatsen en opladen
▪ Zuignaptransducer samenstellen
▪ Zuignaptransducer en lader opbergen

Materialen
Leg de volgende materialen klaar:
▪ meegeleverde materialen ▪ hamer ▪ schroevendraaier (kruiskop)
▪ koord, elastisch band of
  bindbandjes

▪ drevel of priem ▪ steek-/ringsleutels of
  dopsleutelset

1. PiranhaMAXvoet samenstellen en op de basis monteren
1. Stel de draai- en kantelbare voet samen zoals hieronder

beschreven. Heeft u een kantelbare headunit? Ga verder met 2.
2. Plaats het bovendeel met de rotatieschijf

             bovenlangs in de voet. (zie afb. rechtsmidden)
3. Draai om en plaats de ring. Lijn de gaten uit met de gaten

voor de schroeven in het bovendeel.
LET OP: de gefreesde kant (voor verzonken schroeven)

             aan de buitenzijde houden!
4. Draai bijgeleverde schroeven handmatig in.

      5. Pak de basis en draai deze om. U ziet sets gemarkeerde
(pons)gaten. M.b.v. een  hamer en drevel of priem doorboort

             u de gaten gemarkeerd met C. (zie afb. rechts)
      6. Pak de voet van uw PiranhaMAX en plaats deze met de

bevestigingsgaten precies bovenop de zojuist gemaakte gaten.
7. Plaats de bouten in de bevestigingsgaten en de borgringen en

moeren aan de onderzijde. Draai nu handmatig vast m.b.v. een
schroevendraaier en steek- of ringsleutel.
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8. Pak het handvat en schuif deze achterlangs in de 2 daarvoor
bestemde houders op de basis. Let op: de boogvormige
handgreep dient naar achter gericht te staan. Draai nu het

      handvat handmatig vast met de 4 meegeleverde schroeven.
9. Pak de meegeleverde bout en plaats deze door het gat in de

scharnierbus achter (en onder) op de headunit.(afb. rechts)
10. Plaats de scharnierbus nu tussen de 2 steunen op de voet met

de bout in de uitsparing.
LET OP: houd de kop van de bout aan de buitenzijde van de steunen!
LET OP: niet wringen, maar draaien wanneer het niet gelijk lukt!

11. Plaats de headunit rechtop en draai de bout vast.
12. Pak nu de knop en draai deze op de bout. Zet geheel handmatig vast in deze positie.

2. Bekabeling op de basis aansluiten
1. Draai de basis om. Steek de 2 klittenbanden door de

hiervoor bestemde openingen naar de bovenzijde.
(zie afb. hieronder)

2. Draai de basis weer rechtop. Voer de stroomkabel van
boven naar beneden en de transducerverloopkabel van
onder naar boven door de doorvoeropening in het midden.

3. Draai nu de basis weer om. Leidt de kabels m.b.v. bovenstaande afbeelding naar de
desbetreffende locaties. De stroomkabels dient via de uitsparing naar de doorvoeropening in
de accubehuizing geleid te worden. De transducerverloopkabel dient via de uitsparing aan de
linkerzijde, voor de accubehuizing langs naar rechts geleid te worden.
Er staan pijlen op de basis!

4. Duw de stekker van de transducerverloopkabel in de hiervoor bedoelde
uitsparing en klik vast. Zet deze handmatig vast met de meegeleverde
schroeven.

5. Bevestig de kabels aan de basis m.b.v. de meegeleverde tieraps op de
plaatsen aangegeven in de afbeelding rechtsboven.

6. Zet de basis weer rechtop en trek met beleid de klittenbanden geheel
naar boven.

7. Duw de stekkers van de stroomkabel en de transducerverloopkabel in
de goede aansluiting achter op de headunit.

Opmerking ▪ U dient eerst de accu 8 uur op te laden voordat deze geplaatst kan worden!
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3. Samengestelde basis in draagtas plaatsen
1. Rits de draagtas aan de voorzijde open. Rol de flap naar boven op en zet deze vast met de

riem.
2. Plaats de samengestelde basis in de tas zoals op de afbeelding. Haal één voor één de hoeken

van de draagtas over de hoeken van het handvat.
3. Plaats het handvat zo, zodat u de greep goed kunt vastpakken via de opening aan de

bovenzijde van de draagtas.

4. Accu plaatsen en opladen
1. Laad de accu met de meegeleverde acculader op totdat deze volledig

opgeladen is. Dit wordt aangegeven m.b.v. een LEDlampje op de
lader. (± 8 uur)

Opmerking ▪ Bij sommige modellen wordt de accu en acculader niet standaard meegeleverd!

2. Rits de draagtas aan de achterzijde open en houd de klittenbanden
opzij.

3. Zorg dat de stroomkabel niet onder de accu komt te zitten
4. Plaats nu de accu in de accubehuizing en zet deze vast met de

klittenbanden.
5. Rits de draagtas weer dicht.

Opmerking ▪ De stroomkabel nu nog niet aansluiten! Dit doet u net voordat u gaat vissen.

5. Zuignaptransducer samenstellen
1.  U gaat tandwieltjes plaatsen links en rechts op het scharnier(bout opening)
     aan de bovenzijde van de transducer.

  2.  Plaats de 2 tandwieltjes (fijngekartelde zijde aan de buitenkant) met de
            nok op positie 1. De nokken en de richel op het scharnier vormen 1
            lijn.

3.  Houdt dit geheel in 1 hand vast en pak nu de bevestigingssteun. Plaats
     nu het scharnier van de transducer met de tandwieltjes tussen de 2
     gekartelde ringen op de bevestigingssteun. Het geheel klikt nu op zijn
     plaats.

      4.  Duw de bout door de opening heen, plaats de borgring aan de andere
            zijde er op en draai de vleugelmoer er op.

5.  Wanneer de werking in een later stadium niet optimaal is, kan het
     zijn dat de hoek niet goed afgesteld staat. U kunt dan de positie van
     de tandwielen wijzigen naar bijv. positie 2 en de werking opnieuw
     testen.

      6. Bevestig de zuignap zoals weergegeven op de afbeelding op de volgende pagina.
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6. Zuignaptransducer en lader opbergen
1. Rits de achterzijde aan de bovenkant open. Wikkel de kabel

losjes om de transducer en plaats de zuignaptransducer hierin
en rits weer dicht.

2. Draai de draagtas om. Aan de linkerzijde zit een rits. Hierin kunt
u de lader wegbergen. Zorg dat de ritsen goed dicht zitten!

II. DRAAGTAS PLAATSEN
Door de antislip ondergrond kan deze draagtas op nagenoeg elk oppervlak
geplaatst worden.
▪ bekabeling aansluiten
▪ draagtas op de boot plaatsen

1. Bekabeling aansluiten
1. Plaats de draagtas met de voorzijde naar u toe gericht. Rits de

draagtas open en rol de flap naar boven op. Zet vast met de riem.
2. Duw de transducerstekker van de headunit in de aansluiting links

op de basis. (zie afb.)
3. Draai de draagtas om en rits open. Pak de stroomkabel van de

headunit en duw de schuifstekker van de rode draad op de + pool
van de accu.

Vervolgens de schuifstekker van de zwarte draad op de – pool
schuiven. Rits de draagtas aan de achterzijde weer dicht.

      (zie afb.)
2.Draagtas op de boot plaatsen

1. Bevestig de draagtas op een vlakke, droge ondergrond op uw boot
m.b.v. koord, elastisch band of bindbandjes. (niet meegeleverd)

2. Haal deze door de D-vormige ringen aan de zijkant van de draagtas.
3. Let op: de draagtas niet op de bodem van de boot of op een ander

vochtig plek plaatsen! De draagtas is waterbestendig, maar niet
waterproof!!

III. IN GEBRUIK NEMEN
Met de zuignaptransducer kunt u eenvoudig en snel aan de slag. Let op: het gebruik van de
zuignaptransducer is niet aan te bevelen bij hoge vaarsnelheden. Indien u sneller gaat varen dan 9 km
p/u dient u de transducer los- en binnen te halen.
▪ Zuignaptransducer testen
▪ Zuignaptransducer plaatsen

1. Transducer testen
1. Neem de zuignaptransducer uit de achterzijde van de draagtas.
2. Zet de headunit aan en kies ‘Start Op’.

Druk op de ˄ of de ˅  knoppen om de Normale Modus te selecteren.
3. Houd de zuignaptransducer (over de railing) in het water. Indien de transducer goed

functioneert, ziet u het bodembeeld op uw beeldscherm verschijnen.
2.Transducer plaatsen

1. Neem de zuignaptransducer uit de achterzijde van de draagtas.
2. Wikkel de benodigde kabbellengte af.
3. Plaats de zuignaptransducer op de spiegel van de boot. Wanneer u stilligt,
      kunt u de transducer ook aan bak- of stuurboord plaatsen. Zorg dat de
      ondergrond vlak is, dat de transducer zelf onder de waterspiegel ligt (ook
      tijdens het varen!), dat de transducer naar beneden wijst en dat er min. 38
      cm afstand tussen de propeller en de transducer zit! Na het afstellen de
      vleugelmoer handmatig weer vastdraaien.
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4. Zet de transducerkabel vast tijdens het varen. Losgeschoten kabels kunnen nare gevolgen
hebben: bootschade, beschadiging transducerkabel of verstrikt raken tussen de propeller.

5. Gebruik bijvoorbeeld een veiligheidsclip. Haal de transducerkabel door de lus, daarna over
bijvoorbeeld de railing of (vaste) roeidol.

IV. PIRANHAMAX PORTABLE MEENEMEN
Humminbird adviseert u de PiranhaMAX Portable mee te nemen wanneer
u van boord gaat.
In slechts 5 stappen is uw PiranhaMAX Portable klaar voor transport:
      1. Zet de (trolling)motor uit en schakel de PiranhaMAX Portable uit.
      2. Haal alle kabelklemmen, borgclips e.d. los van de transducerkabel.
      3. Trek de stroomkabel uit de aansluiting achter op de headunit.
      4. Haal de zuignaptransducer los van de romp/spiegel en droog deze goed af. Wikkel de (droge)

    kabel losjes om de zuignaptransducer en berg deze weer op in de rits aan de achterzijde.
      5. Haal de draagtas los. De PiranhaMAX Portable kan nu vervoerd worden.

U bent nu klaar om te gaan vissen met uw Humminbird PiranhaMAX.
Lees nu verder bij het hoofdstuk: AAN- EN UITZETTEN, pag. 5
Wij wensen u veel visplezier!

VERKLARING

Hierbij verklaart Humminbird dat de PiranhaMAX-modellen 165, 175, 176i, 195c en 196ci
voldoen aan de gestelde CE richtlijnen.

Dave Betts
R & D Manager
Techsonic Industries Inc.
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