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INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinformatie

 WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de 
verpakking van de kaartplotter voor waarschuwingen met 
betrekking tot het product en andere belangrijke informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing 
van uw vaartuig. Sonar is een hulpmiddel dat u meer informatie 
geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u echter niet van 
uw verantwoordelijkheid om het water rond uw boot in de gaten 
te houden tijdens het navigeren.

 VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en 
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.

Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te 
voorkomen, moet u het Garmin® toestel aan de hand van de 
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de 
installatie begint. Als u problemen ondervindt tijdens het 
installeren, kunt u voor meer informatie terecht op 
support.garmin.com.

Software-update
U moet de Garmin kaartplotter-software en de LiveScope 
systeemsoftware bijwerken als u dit toestel installeert.
Als uw kaartplotter over Wi‑Fi® technologie beschikt, moet u de 
software met behulp van de ActiveCaptain® app bijwerken op 
een compatibel Android™ of Apple® toestel.
Als uw kaartplotter niet over Wi‑Fi technologie beschikt, moet u 
de software bijwerken met behulp van een geheugenkaart en 
een Windows® of Mac® computer.
Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de 
kaartplotter.

Benodigde materialen
• Kabelbinders of bevestigingstape
• Meegeleverde inbussleutel

Aandachtspunten bij de montage
• Monteer de transducer op een plaats waar deze niet in de 

weg zit tijdens het opbergen van de trollingmotor.
• U moet het meegeleverde rubberen inzetstuk gebruiken bij 

een trollingmotorstang van 25 mm (1 in.).
• U kunt de transducer aan de stuurboord- of bakboordzijde 

van uw trollingmotorstang bevestigen.
• U moet de verlengarm en de sticker selecteren op basis van 

de manier waarop u uw trollingmotor opbergt. Als u uw 
trollingmotor met de schroef aan stuurboordzijde opbergt, 
gebruikt u de verlengarm met het label "S" en de sticker met 
het label STARBOARD SIDE. Als u uw trollingmotor met de 

schroef aan bakboordzijde opbergt, gebruikt u de verlengarm 
met het label "P" en de sticker met het label PORT SIDE.

• Na de installatie kunt u de transducer instellen op de 
gewenste weergavemodus (De weergavemodus instellen, 
pagina 2).

Raadpleeg de instructies voor de transducer voor meer 
informatie over het aanbrengen en bevestigen van de 
transducerkabel na installatie.

De transducer op een trollingmotoras 
installeren
De sticker van de transducer aanbrengen
1 Kies een van de meegeleverde stickers (Aandachtspunten bij 

de montage, pagina 1):
• Als u uw trollingmotor met de schroef aan bakboordzijde 

opbergt, gebruikt u de sticker met het label PORT SIDE.
• Als u uw trollingmotor met de schroef aan stuurboordzijde 

opbergt, gebruikt u de sticker met het label STARBOARD 
SIDE.

2 Verwijder de achterkant van de sticker.
3 Plak de stikker op de transducer:

• Als u de sticker met het label PORT SIDE aanbrengt, lijnt 
u de bovenkant van de sticker uit met de bovenkant van 
de transducer .

• Als u de sticker met het label STARBOARD SIDE 
aanbrengt, lijnt u de onderhoek van de sticker uit met de 
onderhoek van de transducer .

De stangbeugel installeren op de trollingmotorstang
1 Als de diameter van de trollingmotorstang 25 mm (1 in.) is, 

gebruikt u het meegeleverde rubberen inzetstuk.
2 Plaats de beugel op de stang zodat de pijlen omhoog wijzen.
3 Selecteer een optie om de inkeping "P" of "S" op de beugel 

uit te lijnen met het midden van de trollingmotor:
• Als u de motor met de schroef aan de bakboordzijde 

opbergt, lijnt u het midden van de stang van de 
trollingmotor uit met de inkeping "P".

• Als u uw motor met de schroef aan de stuurboordzijde 
opbergt, lijnt u het midden van de stang van de 
trollingmotor uit met de inkeping "S".

4 Gebruik de meegeleverde inbussleutel en de M6-schroeven 
 om de twee helften van  de beugel rond de stang van de 

trollingmotor te bevestigen.
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De verlengarm aan de transducer bevestigen
1 Bevestig de transducer met behulp van de meegeleverde 

inbussleutel aan de lange zijde van de verlengarm  met 
behulp van de schouderschroef , de platte onderlegring 
en de rubberen onderlegring .

2 Draai de schouderschroef volledig vast om de verlengarm 
aan de transducer te bevestigen.
Het aanbevolen draaimoment voor de schouderschroef is 
3,4 Nm (2,5 lbf-ft.).

De transducer aan de stangbeugel bevestigen
1 Bevestig het kortere gedeelte van de verlengarm  met 

behulp van de meegeleverde inbussleutel aan de 
stangbeugel  met behulp van de schouderschroef , de 
platte onderlegring  en de rubberen onderlegring .

2 Draai de schouderschroef volledig vast om de verlengarm 
aan de stangbeugel te bevestigen.
Het aanbevolen draaimoment voor de schouderschroef is 
3,4 Nm (2,5 lbf-ft.).
De hoek van de verlengarm en de transducer is afhankelijk 
van de gewenste weergave (De weergavemodus instellen, 
pagina 2).

3 Bevestig de transducerkabel aan de stang of op een andere 
veilig plaats.
Voor een optimale werking is een servicelus in de 
transducerkabel vereist.

Raadpleeg de installatie-instructies voor de transducer voor 
meer informatie over het bevestigen van de kabel.

De uitlijning van de stangbeugel controleren
Voor de beste resultaten moet u na de installatie controleren of 
de stangbeugel goed is uitgelijnd.
1 Zet de trollingmotor in de ingeklapte stand en stel de 

transducer in op de weergave Omlaag/Vooruit (De 
weergavemodus instellen, pagina 2).

2 Terwijl u langs de stang naar beneden kijkt in de richting van 
de trollingmotor, controleert u of de zijkant van de transducer 
evenwijdig is aan de zijkant van de motor.

3 Als aanpassing vereist is, draait u de schroeven op de 
stangbeugel los, draait u de beugel en draait u de schroeven 
weer vast.

De weergavemodus instellen
Na de installatie moet u de positie van de transducer aanpassen 
aan de gewenste weergavemodus (Weergavemodi, 
pagina 2).
1 De oriëntatie van de transducer instellen:

• Selecteer op de GPSMAP® kaartplotter Echolood > 
LiveScope > Menu > Echoloodinstelling > Installatie > 
Oriëntatie > Auto.

• Selecteer op de ECHOMAP™ kaartplotter Panoptix > 
LiveScope > Menu > Echoloodinstelling > Installatie > 
Oriëntatie > Auto.

2 Pas de korte zijde van de verlengarm aan op basis van de 
weergavehoek:
• Voor de weergaven Omlaag en Vooruit draait u de 

verlengarm naar de zijkant van de stang, loodrecht op de 
stang, waarbij u de middelste markering  op de 
stangbeugel uitlijnt met de enkele indicatorrand  op de 
verlengarm.

• Voor de weergave Perspectief draait u de arm naar 
beneden, evenwijdig aan de stang, waarbij u de middelste 
markering  op de stangbeugel uitlijnt met de dubbele 
indicatorranden  op de verlengarm.

3 Draai de transducer om de indicatorstreep op de verlengarm 
uit te lijnen met de gewenste weergavemodus zoals 
aangegeven op de sticker.

Weergavemodi

Weergave Perspectief

Weergave Omlaag

Weergave Vooruit
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Specificaties
Aanbevolen diepte1 ≤ 6 m (20 ft.)
Maximumbereik 61 m (200 ft.)

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, ActiveCaptain® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar 
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
LiveScope™ en Panoptix™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar 
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van 
Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Wi‑Fi® is een 
geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een 
geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere 
landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaars.

1 Afhankelijk van het zoutgehalte van water, de bodemsoort en andere watercon-
dities.
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