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Drodzy użytkownicy:     

Dziękujemy za zakup naszych produktów. 

Przed użyciem tego produktu należy uważnie 

przeczytać instrukcję obsługi i konserwować 

łódkę zgodnie z wytycznymi. Jeśli masz 

pytania dotyczące instrukcji, skontaktuj się z 

naszym personelem telefonicznie lub drogą   

e-mail. Dział serwisu pracuje od poniedziałku

do piątku w godzinach  9:00 – 17:00 

Dziękujemy!!! 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁÓDKI 
VIKING  GALAXY 
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ 
 

1. PO OTRZYMANIU ZESTAWU NAŁADUJ DO PEŁNA AKUMULATORY W ŁÓDCE I W 

PILOCIE. ŁADOWANIE NIE POWINNO BYĆ KRÓTSZE NIŻ 8 GODZ. ŁADOWARKA 

AUTOMATYCZNIE ODETNIE ZASILANIE I ZMIENI KOLOR DIODY NA ŁADOWARCE. 

2. AKUMULATORY MUSZĄ BYĆ ŁADOWANE PRZED I PO WĘDKOWANIU A W OKRESIE 

NIEUŻYTKOWANIA PRZYNAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC CO POZWOLI JE ZABEZPIECZYĆ 

PRZED USZKODZENIEM. 

3. ŁÓDKA POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W SUCHYM POMIESZCZENIU. 

4. ŁODKA PO PRZYJEŹDZIE Z RYB POWINNA BYĆ WYWIETRZONA WEWNĘTRZNIE. 

OTWÓRZ KOMORY AKUMULATORÓW I ZOSTAW JE W TYM STANIE DO MOMENTU 

KOLEJNEGO WYJAZDU NA RYBY ZABEZPIECZY TO ELEKTRONIKĘ W ŁÓDCE. 

5. AKUMULATORY PO ZASIADCE POWINNY BYĆ ODPIĘTE I WYCIĄGNIĘTE Z ŁÓDKI. 

6. AKUMULATORY POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM POMIESZCZENIU 

BEZ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DLA DZIECI. 

7. NIE UŻYWAJ AKUMULATORÓW KTÓRE MIAŁY KOTAKT Z WODĄ. 

8. ŁODKA ORAZ AKUMULATORY NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA 

SŁOŃCU 

9. PRZY PODPIĘTYCH AKUMULATORACH I WŁĄCZONEJ ŁÓDCE NIE WOLNO DOTYKAĆ 

ŚRUB NAPĘDOWYCH. 

10. NIE UŻYWAJ AKUMULATORÓW KIEDY MAJĄ USZKODZONĄ OBUDOWĘ LUB 

PRZEWODY ZASIALNIA. 

11. W PRZYPADKU WYKRYCIA WODY W ŁÓDCE NIE WOLNO JEJ UŻYWAĆ. NALEŻY 

ODPIĄĆ AKUMULATORY ORAZ KONIECZNIE WYSUSZYĆ WNĘTRZE ŁODKI. 

12. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WKRĘĆ ANTENĘ DO ŁÓDKI A NASTĘPNIE PODEPNIJ 

AKUMULATORY 

13. NIGDY NIE URUCHAMIAJ ŁÓDKI, PILOTA LUB SONARU BEZ WKRĘCONEJ ANTENY. 

MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA NADAJNIKA 

14. ROWKI OD KLAP AKUMULATORÓW MUSZĄ BYĆ CZYSTE TO JEDYNA DROGA NA 

ODPROWADZENIE WODY. NIECZYSTOŚCI MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEDOMYKANIE 

SIĘ KLAP PRZEZ CO MOŻE WCIEKAĆ WODA DO WNĘTRZA ŁODZI 

15. KRÓTKI ZASIĘG MOŻE OZNACZAĆ USZKODZENIE ANTENY W ŁÓDCE LUB W PILOCIE 
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WYPOSAŻENIE 

 Łódka  x 1szt  Rączka do łódki x 1szt  Pilot x 1szt 

Przejściówka do ładowania x 1szt  Antena x 2szt  Przewód ładowania pilota x 1szt 

 Zasilacz x 1szt  Bateria do łódki x 2szt  Instrukcja obsługi x 1szt 

OPIS ŁÓDKI 
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OPIS PILOTA 

1. Joystick: Na stronie głównej służy jako przycisk sterowania kierunkiem łodzi podczas pływania ręcznie; na
stronie nawigacji i stronie ustawień służy jako kursor kierunku, naciśnięcie punktu środkowego jest
przyciskiem potwierdzenia;

2. Włącz/Wyłącz: Naciśnij i przytrzymaj zasilanie włączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj zasilanie
wyłączone; naciśnij krótko jako przycisk powrotu, aby powrócić do głównego interfejsu;

3. Ustawienia: Naciśnij, aby przejść do menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk ustawień, możesz kolejno
wybierać na trzech zakładkach ustawienia w menu ustawień;

4. Przycisk regulacji prędkości łodzi: przycisk regulacji prędkości łodzi, domyślna prędkość łodzi to prędkość
standardowa, naciśnij krótko ten przycisk, prędkość łodzi  przełącza się pomiędzy „standardową”, „wysoką
prędkością” i „niską prędkością”;

5. Przycisk świateł: włącza/wyłącza przednie i tylne światła LED oraz podświetlenie pilota;
6. Otwieranie komór zanętowych: pojedyncze naciśnięcie otwiera lewe drzwi pojemnika na przynętę; naciśnij

dwukrotnie, aby otworzyć prawe drzwiczki pojemnika na przynęty. Drzwi automatycznie zamykają się po 8
sekundach. W ustawieniach możemy ustawić otwieranie i zamykanie obu komór na raz;

7. Otwieranie zaczepów hakowych: pojedyncze naciśnięcie otwiera lewy hak, podwójne naciśnięcie otwiera
prawy hak; 1 sekundę po tym, jak haczyk resetuje się automatycznie;

8. Zoom echosondy: naciśnij pełny ekran, aby wyświetlić interfejs ryb; naciśnij ponownie, aby powrócić do
głównego interfejsu;

9. Przycisk strony nawigacji: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony nawigacji, a następnie naciśnij ten
przycisk, aby powrócić do głównego interfejsu;

10. Przycisk GO: Na stronie nawigacji wybierz ikonę punktu, który już został zapisany, naciśnij przycisk „GO”, a
następnie łódź nawiguje z aktualnej pozycji do punktu docelowego; naciśnij ten przycisk w stanie nawigacji,
aby wyjść z trybu nawigacji;

11. Przycisk automatycznego płynięcia: automatycznie prosto wzdłuż bieżącego kierunku dziobu łodzi, naciśnij

ponownie przycisk, aby wyjść z trybu automatycznego;
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OPIS INTERFEJSU 

 

1. Poziom sygnału: sygnał połączenia bezprzewodowego: wskazuje siłę sygnału komunikacji bezprzewodowej  
między łodzią a pilotem; 

2. Aktualny tryb pracy: Istnieją trzy tryby pracy: automatyczna płynięcie, manualne płynięcie płynięcie za 
pomocą nawigacji GPS; 

3. Poziom  naładowania baterii w łodzi; 
4. Poziom naładowania pilota; 
5. Głębokość wody: jednostkę można ustawić na metry lub stopy w menu ustawień; 
6. Temperatura wody: Jednostkę można ustawić na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita w menu ustawień; 
7. Ikona ryby: Istnieją trzy ikony w kształcie ryby, które wskazują rozmiar ryby; duży, średnie i małe ryby;  
8. Wskaźnik głębokości wody: wskaźnik głębokości wody automatycznie pokazuje aktualną głębokością wody; 
9. Częstotliwość sonaru: może przełączać się między 83 kHz a 200 kHz;  
10. Ilość satelit: Pokazuje ilość wyszukanych satelit; 
11. Odległość: W trybie ręcznym lub automatycznym wyświetlana jest odległość od punktu  początkowego; w 

trybie nawigacji wyświetlana jest odległość od punktu docelowego;  
12. Prędkość łodzi: aktualna prędkość łodzi, w metrach na sekundę;  
13. Napięcie akumulatora łodzi: wyświetla napięcie akumulatora łodzi, napięcie robocze wynosi między 11,1V a 

12,6V, poniżej 11,1V to stan niskiego poziomu naładowania baterii, zaleca się naładowanie, a następnie 
użycie; 

14. Wartość ciśnienia atmosferycznego: wyświetla aktualną wartość ciśnienia atmosferycznego;  
15. Barometr: wyświetla 3 rodzaje obrazków, wskaźnik barometru: poniżej 990 mbar, między 990–1053 mbar 

oraz wyświetlanie powyżej 1053 mbar; 
16. Kierunek łodzi: wyświetla kierunek łodzi; 
17. Tryb pracy: Istnieją trzy tryby pracy: jazda automatyczna, jazda ręczna i nawigacja do punktu docelowego; 
18. Status lampy: biały oznacza, że światło jest wyłączone, czarny oznacza, że światło jest włączone;  
19. Wskazanie prędkości łodzi: wskazuje niską prędkość, standardowa prędkość, duża prędkość; 
20. Wskaźnik baterii: wskazuje poziom naładowania baterii lub kiedy bateria jest rozładowana;  
21. Wskaźnik klap: biały oznacza zamknięte, czarny oznacza otwarcie;  
22. Wskaźnik zaczepu: biały oznacza zaczep zamknięty, czarny oznacza zaczep otwarty; 
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NAWIGACJA 

1. Punkt początkowy: punkt H służy do ustawienia punktu początkowego. Po pierwszym  uruchomieniu
najpierw ustaw punkt początkowy. Po automatycznym powrocie z niskiego poziomu  naładowania baterii,
braku sygnału do automatycznego powrotu lub chęci automatycznego powrotu, musisz ustawić informacje o
punkcie początkowym, aby działały normalnie.

2. Zapisany punkt: czarny oznacza, że bieżąca lokalizacja zawiera informacje o lokalizacji;
3. Wybierz punkt: punkt wyboru pola wskazuje, że pole wyboru znajduje się w tym punkcie;
4. Niezapisane punkty: biały oznacza, że informacje o lokalizacji nie są w tym momencie przechowywane;
5. Kierunek do punktu: miganie na czarno oznacza, że nawigacja przechodzi do tego punktu;
6. Odległość: Jeśli jest ręczna lub automatyczna, wyświetli odległość od punktu początkowego. Jeśli jest to

nawigacja, wyświetli odległość od punktu docelowego; jeśli wyświetla się „-”, oznacza to, że satelita nie jest
ustawiony;

7. Dokładność: wyświetla dokładność pozycjonowania systemu satelitarnego dual-mode;
8. Ikona: wyświetla znaczenie ikon każdego punktu;

ZASILACZ 

1. Gniazdo ładowania akumulatora łodzi: podłącz akumulator łodzi kabel do ładowania;
2. Interfejs USB: 2 standardowe interfejsy USB 5 V DC, które mogą być wyjście na telefon komórkowy i inne

urządzenia do ładowania;
3. Gniazdo ładowarki DC2.1: podłącz ładowarkę;
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GŁÓWNE CECHY PRODUKTU 

1. Pilot zdalnego sterowania działa na odległość 500 metrów;
2. Pilot zdalnego sterowania posiada zaimportowany z Japonii 3,5-calowy, widoczny w świetle dziennym,

półprzejrzysty, półprzezroczysty ekran o świetle dziennym 320;
3. Wszechstronny pilot zdalnego sterowania ma możliwość ustawienia systemu  sterowania do obsługi

pozycjonowania satelitarnego GPS, Beidou, Galileo i GLONASS;
4. Może przechowywać informacje o 32 punktach pozycji i realizować automatyczną  nawigację między różnymi

punktami pozycji;
5. Uniwersalny pilot zdalnego sterowania wyświetla echosondę do monitorowania ryb w celu monitorowania

temperatury wody, głębokości wody, wielkości ryb, lokalizacji, trawy  wodnej i struktury koryta rzeki w czasie
rzeczywistym;

6. Zintegrowany z barometrem zmianę ciśnienia można zaobserwować w dowolnym  momencie;
7. Istnieje system ochrony bezpieczeństwa, gdy łódź jest nisko lub sygnał jest słaby, może automatycznie

nawigować z powrotem do punktu początkowego;
8. Łódź posiada konstrukcję katamaranu z obciążeniem przynęty 3 kg i dwoma zaczepami hakowymi na tyle

łodzi;
9. Pilot może wyświetlać status pracy każdej części łodzi;

PODSTAWOWE FUNKCJE 

1. Przygotowanie: włóż akumulator łodzi do dwóch przedziałów akumulatora łodzi, najpierw włącz przełącznik
zasilania pilota, a następnie włącz przełącznik zasilania łodzi, sprawdź, czy ikona komunikacji
bezprzewodowej na pilocie jest normalna, i rusz joystick do sprawdzania, czy śmigła w łodzi się obracają;

2. Kalibracja kompasu: umieść łódź w wodzie i odpłyń, aby łódź była 2-3 metry od brzegu. Po raz pierwszy
skalibruj kompas łodzi. Aby zapoznać się z metodą kalibracji, patrz 4-2 „Kalibracja kompasu”;

3. Punkt początkowy: naciśnij przycisk „Nawigacja” na pilocie, aby przejść do strony nawigacji i sprawdzić
dokładność pozycjonowania. Gdy wyświetlana wartość dokładności pozycjonowania jest  mniejsza niż 2
metry (im mniejsza wartość dokładności pozycjonowania, tym wyższa dokładność pozycjonowania), wybierz
punkt „H” i naciśnij menu. Przyciśnij Joystick w celu potwierdzenia (zapisu)  spowoduje to że ikona punktu
„H” jest czarna i zapisana, a punkt początkowy został pomyślnie ustawiony;
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa i łatwości obsługi należy najpierw ustawić punkt startu łodzi;

4. Automatyczne pływanie：Możesz sprawić, aby łódź płynęła prosto wzdłuż kierunku głowicy łodzi, naciskając

przycisk „auto”. Możesz dostosować kierunek płynięcia, kontrolując za pomocą joystick  podczas płynięcia.

POZOSTAŁE USTAWIENIA – OBSŁUGA NAWIGACJI 

1. Zapisywanie punktu GPS: jeśli chcesz zapisać aktualną pozycję łodzi, naciśnij przycisk „Nawigacja” na stronie
głównej, aby przejść do strony nawigacji, przesuń Joystick, aby wybrać ikonę punktu, który chcesz zapisać, i
naciśnij przycisk Joystick. Ikona zmienia kolor z białego na czarny, wskazując, że informacje o lokalizacji
zostały zapisane;

2. Usuwanie punktu GPS: na stronie nawigacji wybierz ikonę punktu do usunięcia i naciśnij długo przycisk
potwierdzenia Joystick. Gdy ikona punktu zmienia się z czarnego na biały, oznacza to, że informacja o
punkcie została usunięta;

3. Nawigacja do punktu GPS: na stronie nawigacji wybierz ikonę punktu, do którego chcesz przejść, a następnie
naciśnij przycisk „wyjazd”. Ikona punktu zmienia kolor z czarnego na migający, wskazując, że łódź płynie w
kierunku punktu docelowego;

4. Kalibracja kompasu: kliknij przycisk Ustawienia, aby przejść do strony ustawień, wybierz „Kalibracja
kompasu”, a następnie łódź zacznie się obracać w wodzie. W tym momencie kompas elektroniczny na łodzi
zaczyna się kalibrować, kalibracja jest zakończona, a główny interfejs jest automatycznie zwracany;
Uwaga: Tylko w przypadku pierwszego użycia  łodzi lub gdy łódź nie była używana przez długi czas, w
momencie kiedy kierunek łodzi nie jest dokładny, należy wykonać kalibrację kompasu.

5. Kalibracja joystick: kliknij przycisk Ustawienia, aby przejść do strony ustawień, wybierz „Kalibracja joystick”,
a następnie Joystick najpierw wykona kalibrację punktu środkowego. W tej chwili nie poruszaj Joystick;
następnie Joystick wykona maksymalną kalibrację. W tym momencie Joystick odchylamy w maksymalnym
zakresie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (robimy kółka Joystickiem) . Maksymalna kalibracja
zakończona. Po kalibracji powrót do głównego interfejsu.
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Uwaga: Ta operacja nie jest wymagana w normalnych sytuacjach. Kalibracja jest wymagana w momencie kiedy źle 
działa Joystick. Jeśli po niewłaściwej kalibracji Joystick nie można skutecznie obsługiwać Joystick, należy ponownie 

uruchomić pilota, a następnie nacisnąć przycisk  

6. Parowanie łodzi: najpierw wyłącz zasilanie łodzi, a następnie naciśnij przycisk „Ustawienia” na pilocie, aby 
przejść do strony ustawień, wybierz jeden kanał w ustawieniu „Kanał sterowania łodzią”, a gdy na ekranie 
pojawi się interfejs „Kanał jest ustawiony” , ponownie włącz zasilanie łodzi. W tym momencie łódź i pilot 
automatycznie wykonują dopasowanie kanałów. . Po pomyślnym dopasowaniu kanału na ekranie wyświetla 
się „Pomyślne dopasowanie kanału”, a następnie automatycznie powraca do głównego interfejsu; jeśli 
dopasowanie się nie powiedzie, wykonaj powyższe kroki, aby zrobić to ponownie; 
Uwaga: kanał został pomyślnie dopasowany między pilotem a łodzią w fabryce. Ponowne dopasowanie kanału jest 
konieczne tylko wtedy, gdy nie ma komunikacji między pilotem zdalnego sterowania a łodzią lub jeśli w pobliżu 

operacji występują podobne zakłócenia sygnału częstotliwości. 

7. Parowanie Echosondy: najpierw wyłącz zasilanie łodzi, a następnie naciśnij przycisk „Ustawienia” na pilocie 
zdalnego sterowania, aby przejść do strony ustawień, wybierz jeden kanał w ustawieniu „Kanał sonaru”, a 
gdy na ekranie pojawi się interfejs „Ustawienia kanału”, ponownie włącz zasilanie łodzi. W tym momencie 
łódź i pilot automatycznie wykonują dopasowanie kanałów. Po pomyślnym dopasowaniu kanału na  ekranie 
wyświetla się „Pomyślne dopasowanie kanału”, a następnie automatycznie powraca do głównego interfejsu; 
jeśli dopasowanie się nie powiedzie, wykonaj powyższe kroki, aby zrobić to  ponownie; 
Uwaga: kanał został pomyślnie dopasowany między pilotem a łodzią w fabryce. Ponowne dopasowanie kanału jest 
konieczne tylko wtedy, gdy nie ma komunikacji między echosondą a łodzią lub jeśli w pobliżu operacji występują 

podobne zakłócenia sygnału częstotliwości. 

8. Komora zanętowa: naciśnij raz przycisk „otwarcia komory”, lewa strona komory zostanie otwarta; naciśnij 
przycisk „otwarcia komory” dwa razy z rzędu, a następnie pojemnik na przynęty zostanie otwarty po prawej  
stronie; w powyższej operacji odpowiadające mu położenie komory można zobaczyć na pasku stanu korpusu 
łodzi na pilocie zdalnego sterowania. Stan; pojemnik na przynęty wyłącza się automatycznie po 8 sekundach 
od otwarcia; 
Uwaga: Domyślne ustawienie to pojedyncze otwarcie. Jeśli chcesz zmienić na podwójne otwieranie, wybierz 

„podwójne otwieranie” w „trybie otwierania” menu ustawień. Jeśli otwarta pozycja jest podwójnie otwarta, naciśnij 

pojedynczy. Przycisk „otwarcia komory”, lewa i prawa pozycja są jednocześnie otwierane; pojemnik na przynęty 
zamyka się automatycznie po 8 sekundach od otwarcia; 

9. Zaczep hakowy: jeśli naciśniesz tylko przycisk „zaczep”, lewy zaczep otworzy się, a jeśli naciśniesz przycisk 
„zaczep” dwa razy z rzędu, otworzy się prawy zaczep. Odpowiedni stan haka można zobaczyć na pasku  stanu 
kadłuba pilota. 
 

DODATKOWE FUNKCJE GPS 

1. Ustawienie kompasu: funkcja służy do robienia korekty kompasu w sytuacji kiedy łódka płynie łukiem. W 

przypadku, kiedy łódka płynie łukiem w prawo do celu na GPS możesz zrobić korektę w funkcji ustawienia 

kompasu przestawiając joystickiem  w lewo odchylenie kompasu z funkcji  OFF na +3 do +15 w zależności od 

wielkości łuku. W przypadku, kiedy łódka płynie łukiem w lewo do celu na GPS robimy korektę kompasu w 

prawo wybierając odchylenie na +3 do +15 w zależności od wielkości łuku. Funkcja ta pozwala na płynięcie 

na GPS po prostej lini. 

2. Opcje auto pilota:  

• Nawiguj do punktu – płynąc na GPS do zapisanego wcześniej miejsca łódka zatrzyma się jak dotrze 

do celu. Trzeba samemu otworzyć klapy oraz zaczepy hakowe. Następnie żeby wróciła do miejsca 

startu trzeba wybrać punkt i go zatwierdzić. 

• Nawi+Klapy+Zac - płynąc na GPS do zapisanego wcześniej miejsca łódka automatycznie otworzy 

dwie klapy oraz zaczepy hakowe  po dotarciu do celu. Następnie po wykonaniu tych czynności wróci 

automatycznie do miejsca start. 

• Nawi+Klapy - płynąc na GPS do zapisanego wcześniej miejsca łódka automatycznie otworzy dwie 

klapy po dotarciu do celu. Następnie po wykonaniu tych czynności wróci automatycznie do miejsca 

start. 

• Nawi+Zaczep - płynąc na GPS do zapisanego wcześniej miejsca łódka automatycznie otworzy zaczepy 

hakowe  po dotarciu do celu. Następnie po wykonaniu tych czynności wróci automatycznie do 

miejsca start. 
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie należy używać nieoryginalnego akumulatora mocy, nie należy
używać nieoryginalnej ładowarki do ładowania pilota lub akumulatora łodzi;

2. Podczas ładowania akumulatora nie należy go przenosić w zamkniętym pomieszczeniu. Nie ładuj w
wilgotnym otoczeniu. Nie umieszczaj łatwopalnych lub wybuchowych materiałów w pobliżu  akumulatora.
Nie zakrywaj ładowanego akumulatora innymi przedmiotami.

3. Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury przez długi czas; surowo zabrania się upuszczania,
rozbijania i nakłuwania baterii metalowymi ostrymi przedmiotami. Surowo zabrania się wkładania baterii do
ognia lub wody; jeśli akumulator przypadkowo wpadnie do wody, surowo zabrania się używania tego
akumulatora;

4. Jeśli łódź nie będzie używana przez dłuższy czas, akumulator komory akumulatora powinien zostać wyjęty i
przechowywany, zanieczyszczenia na śmigle powinny zostać usunięte, a kadłub powinien być suchy i
przechowywany.

5. Przy pierwszym użyciu łodzi lub ponownym korzystaniu z dawno nieużywanej łodzi konieczne jest
skalibrowanie kompasu, aby zapewnić dokładność kierunku płynięcia łódki;

6. Zabrania się używania śmigieł o innych rozmiarach bez pozwolenia, co spowoduje wypalenie obwodu;
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ROZPOZNAWANIE PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW 

Przed zgłoszeniem awarii sprawdź następujące rzeczy .

Parametry techniczne 

Pilot 433MHZ 
Wielkość łódki 670mm 460mm 250mm 
Rodzaj łódki Katamaran 
Akumulatory Baterie Li-Ion 
Komora zanętowa: dzielona z możliwością zrobienia pojedynczej 
Zaczep hakowy 2 sztuki 
Waga łódki 5.8 Kg (bez baterii) 
Zasięg łódki 500m 
Promień skrętu 0.5m 
Maksymalna prędkość łódki 70m/min 
Pojemność baterii 2 x 10AH 
Ładowność 3 KG 
Czas pracy 3 godz. 
Zewnętrzny wymiar pilota 210mm 160mm 25mm 
Wymiar wyświetlacza 3,5-calowy półodblaskowy i półprzezroczysty 
Obszar wyświetlania 95.04x53.856 
Ekran 16-bit RGB320x240 pixels 
Głębia koloru 16.7M 
Interfejs ładowania danych Type-C 
Bateria w pilocie Standard 3.7V 2800mAH 
Dokładność GPS < 2m 
Maksymalna ilość zapisanych punktów 32 punkty 
Czas reagowania na GPS < 3sek 
Częstotliwość sonaru 200KHz & 83KHz podwójna częstotliwość 
Kąt detekcji sonaru 60° 
Zakres pracy sonaru 0.8m-80m 
Dokładność wskazania ryb 0.1m 


