
zapnutá, podľa  veľkosti zaznamenaných rýb sa na displeji 

zobrazí  veľká  ryba, stredne  veľká ryba alebo malá ryba.

g) Hĺbka výskytu rýb: Zobrazená hodnota predstavuje

hĺbku, v ktorej sa vyskytujú ryby.

h) Reliéf dna: Reliéf dna ukazuje zmenu hĺbky počas času 

zaznamenávania. Reliéf dna sa aktualizuje sprava doľava 

a frekvencia aktualizovania parametrov sa dá nastaviť na

1 – 5. Užívateľ  si  môže  nastaviť  túto  frekvenciu  podľa

svojich požiadaviek.

i) Kapacita energie WiFi prevodníka: Táto  ikona ukazuje

kapacitu energie WiFi  prevodníka  ako  0 – 4.  Pri  plnom

nabití sa môže prevodník používať približne 5 hodín.

j) Citlivosť: Táto ikona ukazuje hodnotu citlivosti prevodníka. 

Užívateľ   môže   upravovať   hodnotu   tejto  citlivosti v

nastaveniach  parametrov , ktorá  sa  ukáže  na ikone po

úprave hodnoty.

1) Citlivosť: Citlivosť možno nastaviť na hodnotu 1 – 5. Toto 

nastavenie  sa  používa  na  regulovanie  citlivosti  sonaru

(obr. 19).

2) Rozsah hĺbky: Toto nastavenie sa používa na stanovenie 

maximálnej zobrazovanej hĺbky, t. j. hodnotu dolnej hranice 

stupnice (obr. 20). Ak rozsah hĺbky nastavíte na automatický, 

hodnota dolnej hranice sa vyberie automaticky podľa hodnoty 

hĺbky. Čiže hodnota dolnej hranice je vyššia ako minimálna 

hodnota hĺbky (2, 5, 10, 15, 20, 30, 45 m). Ak  sa jednotka

hĺbky nastaví na Ft (stopy), v tabuľke sa zobrazia hodnoty

5 Ft, 15 Ft, 30 Ft, 45 Ft, 60 Ft, 90 Ft a 135 Ft.

3) Rozsah priblíženia: Používa  sa na nastavenie hodnoty

lokálneho priblíženia, čiže na určenie hodnoty hornej hranice 

stupnice. Hodnota hornej hranice = hodnota dolnej hranice 

hĺbky – hodnota priblíženia. Ak  je  hodnota dolnej hranice

hĺbky  menšia  ako  hodnota  priblíženia,  hodnota  hornej

hranice je 0. Ak  je  možnosť priblíženia vypnutá, hodnota

hornej hranice je 0. Ak je hodnota priblíženia medzi 2 – 45,

tak podľa vzorca hodnota hornej hranice = hodnota dolnej 

hranice hĺbky – hodnota priblíženia je hodnota priblíženia 

aktuálne zobrazená oblasť. Napríklad: keď je rozsah hĺbky 

nastavený na 15 m a hodnota priblíženia na 10 m, hodnota 

dolnej hranice stupnice je 15 m, hodnota hornej hranice je 

5 m, čo je rozdiel medzi 15 a 10. To znamená, že aktuálny 

rozsah  hĺbky  je  od 5 m do 15 m pod vodou a obsah pod 

touto hranicou sa nezobrazí (obr. 21).

Možnosti nastavenia:

Návod na používanie 
WiFi Fish Finder

1. PREHĽAD VÝROBKU
Ďakujeme, že  ste  si kúpili Lucky WiFi Fish Finder. Tento

WiFi vyhľadávač rýb je špeciálne  navrhnutý  pre amatérskych 

aj pre profesionálnych rybárov na zistenie miesta výskytu 

rýb, hĺbky a reliéfu dna.

WiFi vyhľadávač rýb sa môže používať v oceánoch, riekach 

alebo jazerách a je  fantastický  na  zistenie skupín rýb v

sladkých či slaných vodách. Pracuje na báze technológie

sonaru. Prevodník WiFi vysiela vlnový signál a odrazené

ozveny sa pomocou WiFi technológie prenášajú do iPhonu, 

iPadu alebo iného inteligentného zariadenia. Na displeji

sa potom zobrazujú  informácie spod  vodnej hladiny ako

hĺbka, teplota vody, reliéf dna, miesta a hĺbka výskytu rýb.

Obr. 1 Obr.2

2. POUŽÍVANIE WiFi PREVODNÍKA
WiFi prevodník je napájaný vstavanou lítiovou batériou,

preto je nevyhnutné plne ju nabiť nabíjačkou. Najprv

odskrutkujte prevodník, ako je znázornené na obr. 3.

Nabíjací port je v strede. Červené svetlo pri nabíjaní svieti

a označuje, že batéria sa nabíja (obr. 4). Keď už červené

svetlo nesvieti, batéria je plne nabitá. Pred použitím zapnite

napájanie prevodníka stlačením vypínača. Rozsvieti sa

modré svetlo (obr. 5), ktoré označuje, že prevodník je v

prevádzke. Napokon  dôkladne  zaskrutkujte  uzáver,  čím 

zabránite   preniknutiu   vody   dovnútra.  WiFi   prevodník 

môžete jednoducho pripevniť na koniec rybárskeho vlasca 

a nahodiť, ako to robíte s plavákom alebo návnadou. Potom 

otvoríte aplikáciu a môžete loviť.

UPOZORNENIE: Pri nahadzovaní WiFi prevodníka do vody 

môže prudký kontakt so skalami  prevodník poškodiť. 

Odporúčame ho používať iba vo vode hlbšej ako 30 cm.

Obr.3 Obr.4 Obr.5

3. NASTAVENIE INTELIGENTNÉHO
ZARIADENIA
Keď je napájanie WiFi prevodníka zaručene zapnuté aspoň 

10 sekúnd, možno k nemu pripojiť zariadenie (obr. 6). 

Kliknite na nastavenie a WiFi sa pripojí na WiFi sieť (WiFi 

heslo: 12345678). Potom vyberte v sieti položku Fish Finder 

(vyhľadávač rýb) ako na obr. 7. Asi po 20 sekundách sa v 

ľavom hornom rohu zariadenia objaví ikona signálu place 

the signal icon here, ktorá udáva, že WiFi prevodník je 

pripojený. Vtedy možno použiť aplikáciu. Kliknite na šípku 

vpravo place the FishFinder icon here pri položke Fish 

Finder (obr. 7). Zobrazia sa podrobné informácie o IP 

adrese (obr. 8).

Obr.6 Obr.7 Obr.8

4. ZOBRAZENIE APLIKÁCIE
Formát informácií spod vodnej hladiny je v tejto aplikácii

veľmi   jednoduchý   a  ľahko   pochopiteľný.  Zobrazenie 

informácií na displeji  je  ukázané na obr. 9. Prvé tlačidlo 

sa používa na aktiváciu alebo prevádzkový režim. Druhé 

na simuláciu alebo ukážku, tretie na nastavenie parametrov 

a štvrté na nastavenie jazyka. Funkciu  každého  tlačidla 

podrobnejšie ukážeme v nasledujúcich častiach.

Obr.9 Obr.10

5. AKTIVÁCIA
Pri prvom použití tejto aplikácie je potrebné aktivovať WiFi 

prevodník.

Najprv otvorte aplikáciu a ukáže sa vám rozhranie (na obr. 9). 

Kliknutím na tlačidlo aktivácie vstúpte do rozhrania aktivácie 

(obr. 10). Softvér automaticky načíta MAC kód zariadenia

a  užívateľ  musí  zadať  12 - miestne  sériové  číslo  WiFi

prevodníka (obr. 11), ktoré nájdete na prevodníku.

Po zadaní  sériového  čísla  kliknite  na tlačidlo aktivácie,

ktoré informuje, že prebieha aktivácia. Obr.12  znázorňuje 

výzvu na aktiváciu. Po úspešnej aktivácii (obr.13) môžete 

používať  funkciu  hľadania  rýb. V   prípade  neúspešnej

aktivácie skontrolujte a potvrďte nasledujúce kroky:

1/ Uistite sa, že WiFi prevodník je zapnutý.

2/ Uistite sa, že WiFi spínač zariadenia je zapnutý.

3/ Hot spot Fish Finder je pripojený.

4/ Po skončení aktivácie sa prvé tlačidlo v hlavnom menu 

rozhrania zmení na prevádzkový režim ( obr. 14).

Obr.11 Obr.12
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6. REŽIM SIMULÁCIE
Režim ukážky simuluje prevádzkový režim. Všetky funkcie 

okrem hĺbky, teploty a informácií o rybách vygenerovaných 

softvérom fungujú  ako  pri  normálnom používaní  a  sú k

dispozícii užívateľom, aby sa naučili  primerane pracovať

s týmto softvérom. V režime ukážky môžete  odpojiť WiFi

a nie je nevyhnutné spojiť softvér s prevodníkom (obr. 15).

a) hĺbka vody

b) teplota vody

c) stupnica

d) horné priblíženie

e) dolné priblíženie

f) malé ryby, stredne veľké ryby, veľké ryby

g) hĺbka výskytu rýb

h) dno

i) energia senzora sonaru

j)citlivosť

Obr.15

Návrat do hlavného menu rozhrania: V simulačnom režime 

ukážky  alebo  prevádzkovom  režime kliknite na funkčnú 

oblasť na obrazovke (ľubovoľné miesto  okrem  oblasti za 

horným stavovým riadkom). Potom môžete  z  dolnej časti 

stavového   riadka   zobraziť  tlačidlo  návratu  place  t  he 

FishFinder icon here a kliknutím naň sa vrátiť do hlavného 

menu rozhrania.

7. PREVÁDZKOVÝ REŽIM
Kliknutím na tlačidlo place the icon of Operation mode here 

v  hlavnom  rozhraní  (obr. 10) vstúpite  do prevádzkového

režimu. Ak sa prevodník nemôže pripojiť cez WiFi, zobrazí

sa hlásenie NO  WiFi Place the icon No WiFi here. Obsah

zobrazenia prevádzkového režimu sa zhoduje so zobrazením 

simulácie.  Hĺbka,  teplota  vody  a informácie o rybách sa

neustále získavajú z WiFi prevodníka a aktualizujú na displeji 

sprava doľava. Pri neustálej zmene situácie pod vodou sa

ukáže zobrazenie ako na obr. 16. Každé zobrazenie bude

potom obsahovať podrobné informácie (obr. 17).

Obr.16 Obr.17

a) Hĺbka vody: Rozsah merania hĺbky je 0,4 – 45 m (1,3 –

147 stôp) s presnosťou 0,1 m (0,3 stopy). Hodnota sa udáva

s presnosťou na jedno desatinné miesto.

b) Teplota vody: Nameraná teplota sa vzťahuje na teplotu

vody na hladine. Senzor teploty na sonde je v kontakte s

vodnou hladinou. Teplotný rozsah je od -9,9 °C do 60 °C

s presnosťou na 0,1 °C.

Rozmedzie hodnôt podľa Fahrenheitovej stupnice je od

14,2 ° do 140 °.

c) Stupnica: Na základe tejto stupnice môže užívateľ

intuitívne skontrolovať hĺbku vody a hĺbku výskytu skupín

rýb a skombinovaním s rozsahom hĺbky zväčšiť určitú časť

zobrazenia a tak môže dosiahnuť mnoho spôsobov

zobrazenia a sledovať zaujímavé informácie o skupinách

rýb v rámci daného rozsahu hĺbky.

d) Horná hranica priblíženia: Táto hodnota predstavuje

aktuálne zobrazenú hornú hranicu a je určená rozsahom

hĺbky spolu s priblížením. Keď sa miestne priblíženie

nastaví na OFF, hodnota hornej hranice je 0. Keď sa 

hodnota priblíženia nastaví na iné hodnoty, hodnota hornej 

hranice priblíženia sa rovná rozdielu medzi hodnotou 

dolnej hranice a hodnotou priblíženia. Keď je hodnota 

dolnej hranice priblíženia menšia ako hodnota priblíženia, 

hodnota hornej hranice priblíženia sa rovná 0.

e) Dolná hranica priblíženia: Táto hodnota ukazuje aktuálne

zobrazenú hodnotu dolnej hranice a je určená rozsahom

hĺbky. Keď sa rozsah hĺbky parametrov nastaví na AUTO,

hodnota nie je viac ako aktuálna minimálna hodnota v

zozname rozsahu hĺbky vody (hodnota nie je viac ako

minimálna hodnota aktuálneho rozsahu hĺbky vody (2 m,

5 m, 10 m a 15 m, 20 m, 30 m a 45 m). Keď sa rozsah

hĺbky nastaví na iné hodnoty, hodnota dolnej hranice

priblíženia je hodnotou nastavenia. Čiže keď je hodnota

dolnej hranice priblíženia 5 m, zobrazí sa len obsah od 5 m

hore.

f) Ikona ryby: Keď sonar zaznamená ryby a ikona ryby je

8. NASTAVENIE PARAMETROV
Kliknutím na tlačidlo place icon of Parameter setting here

v hlavnom rozhraní (obr. 10) vstúpite do funkcie nastavenia 

parametrov (obr. 18). Funkcie sú ukázané zhora dole:

Obr.18 Obr.19 Obr.20
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4) Upozornenie na plytkú vodu: Toto nastavenie  slúži  na

určenie hodnoty pre upozornenie na plytkú vodu (obr. 22).

Pri  zistení  hĺbky  menšej  ako  nastavená  hodnota  vás

softvér upozorní a zobrazí sa hlásenie „depth is shallow“

(plytká voda) place the icon here. Užívateľ sa vďaka tomu 

môže vyhnúť nabehnutiu loďou na plytčinu.

5) Ikona ryby: Pomocou tohto nastavenia môžete určiť, či

sa majú  zobrazovať  ikony  ryby.  Ak  je  toto  nastavenie

zapnuté, zobrazuje sa ikona s rybou a hĺbka výskytu place 

the icon here. Ak  je  nastavenie  vypnuté,  zobrazí sa len

ikona čajky place the icon  here  a  hĺbka  výskytu  rýb  sa

nebude ukazovať (obr. 23).

6) Upozornenie na ryby: V tomto nastavení môžete zapnúť 

alebo vypnúť funkciu upozornenia na ryby. Ak je táto funkcia 

zapnutá, softvér vás upozorní v prípade výskytu rýb.

A) Vypnuté: Pri výskyte rýb sa nespustí upozornenie.

B) Veľké ryby: Softvér  vás  upozorní pri výskyte veľkých

rýb a neupozorní pri výskyte stredne veľkých a malých rýb. 

C) Veľké ryby + stredne veľké ryby: Softvér vás upozorní

pri výskyte veľkých  a  stredne veľkých rýb a neupozorní

pri výskyte malých rýb.

D) Veľké ryby + stredne veľké ryby + malé ryby: Softvér

vás upozorní raz pri výskyte rýb (obr. 24).

Obr.24 Obr.25 Obr.26

7) Jednotky:  Tu  môžete nastaviť  jednotku  hĺbky  buď  v

metrickom systéme (m), alebo  v  britskom systéme (Ft) a

jednotku teploty buď Celzia, alebo Fahrenheit (obr. 25).

8) Frekvencia aktualizovania zobrazenia: Používa  sa  na

nastavenie   frekvencie   obnovovania   zľava  doprava  v

rozmedzí od 1 do 5 (obr. 26).

9) Objem  údajov: Nastavenie  objemu  údajov na displeji

(obr. 27).

Obr.27 Obr.28

9. VÝBER JAZYKA
Na obr. 9 kliknite na tlačidlo Language selection icon here

a môžete nastaviť jazyk (obr. 28).

Vybrať možno z týchto jazykov: ruský, nemecký, holandský, 

španielsky,  francúzsky,  japonský,  kórejský,  maďarský,

portugalský, poľský, anglický a čínsky. Kliknite na tlačidlo

Fish Finder v ľavom hornom rohu a vráťte sa do hlavného

menu.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU:
1.) Frekvencia sonaru: 125 kHz

2.) Pokrytie sonaru: 90 stupňov

3.) Rozsah hĺbky: 0,6 m – 45 m (2 stopy – 130 stôp)

4.) Napájanie: 3,7 V nabíjateľná lítiová batéria

5.) Výdrž batérie: 5 hodín pri plnom nabití

6.) Nabíjačka: 5 V, 500 mA

7.) Rozsah WiFi: 50 m

8.) Frekvencia WiFi: 2,4 GHz

9.) Indikátor nabíjania: červené svetlo

10.) Indikátor prevádzky: modré svetlo
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