
 

 

Rybářský měřák Fish Hawk TD 

poskytuje rybářům důležitou 

informaci o teplotě a hloubce vody, 

která je nezbytná pro úspěšný lov. 

 

Jak to funguje? 

Díky vysoce přesným snímačům teploty a 

tlaku vody poskytuje měřák TD teplotní 

profil celého vodního sloupce. Jednoduše 

ho pomocí karabinky připnete na 

kmenovou šňůru nebo vlasec. Po nahození 

měří přístroj teplotu každých 5 stop 

(přibližně 1,5 metru). Po vytažení si 

můžete informace přečíst na LCS displeji. 

Zobrazí se vám teplota vody v jednotlivých 

hloubkách. Údaje o teplotě a hloubce jsou 

uloženy v paměti přístroje, dokud ho 

znovu neponoříte do vody. 

Návod 

1) Připněte přístroj ke kmenové šňůře        

pomocí karabinky. 

2) Zmáčkněte tlačítko START. 

3) Počkejte, až se na displeji objeví nápis 

READY. 

4) Nahoďte/spusťte měřák na vámi určené 

místo. 

5) Po spuštění do požadované hloubky 

přístroj vytáhněte. 

6) Pomocí tlačítka VIEW můžete listovat 

jednotlivými záznamy. 

7) Měřák se automaticky vypne po 45 

sekundách nečinnosti.  

 

Kontrola hloubky pomocí módu 

maximální hloubka 

Zařízení se dá použít také k měření 

maximální hloubky s přesností cca 30 cm. 

Díky tomu zjistíte, jak hluboko leží vaše 

montáže nebo v jaké hloubce vám berou 

ryby (lze použít i pokud nelovíte na dně). 

Můžete tak objevit i podvodní jámy či 

kopečky, které ryby vyhledávají. Pokud 

chcete zjistit hloubku, jednoduše 

z navijáku vymotejte požadované množství 

šňůry.  

Zapněte měřák, připněte ho na šňůru 

pomocí karabinky a hoďte jej do vody. 

Zařízení bude klouzat po šnůře až na její 

konec. Počkejte dostatečně dlouho, aby 

dojelo až na konec šňůry. Po vytažení 

zmáčkněte tlačítko VIEW a na displeji se 

vám zobrazí přesná hloubka, která není 

ovlivněna žádnými nežádoucími vlivy 

(průtažnost, kroucení vlasce…).  



Pomocí zařízení TD si můžete vytvořit 

vlastní podvodní mapy, které vyžijete při 

svých rybářských výpravách. Přesně 

zjistíte, do jaké hloubky padají, které 

zlomy, jak hluboké jsou jámy na dně a 

kolik metrů nad okolí ční podvodní 

kopečky.  

Měřák můžete také připojit přímo na 

montáž a zjistit, v jaké hloubce aktuálně 

lovíte.  

 

Nastavení 

Zařízení ukazuje hloubku ve stopách nebo 

v metrech, teplotu ve °C nebo °F. Přístroj 

můžete nastavit na slanou nebo sladkou 

vodu.  

 

Změna nastavení 

1) Stiskněte tlačítko START. 

2) Stiskněte tlačítko VIEW, zatímco bliká na 

obrazovce nápis SET. 

3) Stisknutím tlačítka VIEW vyberte 

požadované měrné jednotky. 

4) Stisknutím tlačítka START je potvrdíte a 

přesunete se na výběr sladké nebo 

slané vody. 

5) Stisknutím tlačítka VIEW vyberte typ 

vody, stiskem tlačítka START opět 

potvrdíte. 

6) Stisknutím tlačítka VIEW vyberte mezi 

měřením teploty, hloubky a maximální 

hloubky. 

7) Stisknutím tlačítka START uložíte 

nastavění a zapnete přístroj. 

 

Péče o přístroj 

Fish Hawk TD je velmi odolný a přesný 

přístroj. Jeho přesnost zaručují citlivá čidla, 

která se mohou při nesprávné manipulaci 

poškodit. Dodržování těchto pokynů vám 

zajistí roky bezstarostného používání: 

1) Nikdy nepřipojujete nic na stranu 

senzoru 

2) Nevystavujte přístroj mrazu 

3) Nenechávejte přes zimu v lodi ne v autě 

4) Po skončení lovu nechte přístroj dobře 

vyschnout 

5) Nenechávejte jej na přímém slunci 

6) Nečistěte pomocí alkoholu  

7) Nespouštějte hlouběji než 400 metrů  

 

Specifikace 

Rozsah provozní hloubky - 0 až 300 stop 

(0–91 metrů) 

Maximální hloubka - 400 stop (122 metrů) 

Rozsah provozní teploty - 32 až 102 stupňů 

Fahrenheita (0–39 °C) 

Interní lithiová baterie s životností 20 let. 

 

 


