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ИНФОРМАЦИОННО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОДУКТА (PRODUCT INFORMATION GUIDE) 
 
Посрещнете с добре дошъл в живота си iBobber™! Това ръководство ще ви покаже как да 
използвате iBobber, така че риболовът ви да стане по-забавен от всякога преди това. Моля, 
прочетете цялостно това ръководство преди да пристъпите към използването на iBobber и 
запазете това ръководство за по-нататъшни справки. Следвайте всички инструкции. За да 
изтеглите pdf версия на това ръководство, моля посетете уеб сайта ReelSonar.com. Допълнителни 
въпроси можете да отправяте на електронен адрес: info@reelsonar.com 
 
 

mailto:info@reelsonar.com
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
 
iBobber 
USB зарядно устройство 
Калъф за носене  
Инструкции за приложението iBobber ( iBobber App Redemption Instructions) 
 
Ако имате въпроси или откриете липсващи или повредени компоненти, моля уведомете ни на  
info@reelsonar.com или наберете номер  844-iBOBBER. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  
 
02 Минимални изисквания за стартиране на приложението (App Redemption) 
03 Зареждане на iBobber (Charging the iBobber) 
04 Бърз преглед (Quick Overview) 
05 Настройки (Settings) 
06 Лични (Personal) 
06 Синхронизиване на iBobber (Syncing iBobber) 
08 Заглавен екран (Home) 
08 Sonar 
09 Картографиране на водното легло (Waterbed Mapping) 
10 Атмосферно време (Weather) 
11 Календар (Calendar) 
12 Trip Log / GPS Tag 
13 Табло статус на сонар (Sonar Status Dashboard) 
14 Отстраняване на проблеми (Troubleshooting) 
15 Ъпдейт на устройството (телефон, таблет) (Firmware Update) 
15 Гаранция (Warranty) 
16 Важна информация за безопасност и поддръжка (Important Safety and Care Information) 
16 Всякакви други важни неща (All Other Important Stuff) 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО (APP REDEMPTION) 

iBobber се синхронизира с iPhone 4S, 5 series, 6, iPad 3, Mini, и с 
телефони и таблети с операционна система Android™ (4.3 или по-
висока версия), които използват Bluetooth Smart® (v4.0). 
Приложението iBobber app се синхронизира посредством Bluetooth 
Smart® (v4.0). Уверете се, че вашето устройство използва Bluetooth 
Smart v4.0. Забележка: Приложението Android app не разполага с 
бутони за връщане назад back; използвайте вградения в 
устройството (телефон, таблет) бутон back.  
Настройте вашия iBobber директно чрез нашето приложение. Ако 
Android smart device продължава да изисква PIN код, въведете 
базов код като например 0000 или 1111. Ако обаче продължавате да 
срещате проблеми, свържете се с Reelsonar на електронен адрес 
info@ reelsonar.com или наберете 1-844-iBOBBER. 
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ИНСТАЛИРАНЕ (INSTALLATION) 
 
От вашето Android или iOS устройство, отидете на App store и потърсете iBobber или ReelSonar. 
След като го откриете, свалете и инсталирайте приложението iBobber App. 
След като бъде инсталирано, активирайте приложението и синхронизирайте iBobber с вашето 
устройство директно посредством приложението app. 
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА IBOBBER (1 ОТ 2) (CHARGING THE IBOBBER (1 OF 2)) 
 
Преди да използвате iBobber за първи път е необходимо да го заредите. Това е много просто: 
след като се уверете, че iBobber е чист, просто подравнете малките сферични изпъкналости върху 
бялата част на корпуса на  iBobber (изображение 1) с жлебовете в гнездото за зареждане 
(изображение 2).  
 

 

 

 

 

 

                          Изображение 1                                                              Изображение 2 

ЗАРЕЖДАНЕ НА IBOBBER (2 ОТ 2) (CHARGING THE IBOBBER (2 OF 2)) 
 
Поставете внимателно устройството bobber в гнездото за зареждане (изображение 3), завъртете го 
леко по посока на часовниковата стрелка, така че изпъкналостите да се плъзнат хоризонтално в 
жлебовете. Пъхнете кабел за зареждане в компютърен USB порт, или използвайте USB адаптор в 
стенен контакт, при което върху вашия iBobber ще се появи пръстен от синя светлина, показвящ, че 
протича процес на зареждане (изображение 4). Светлината остава видима до пълното зареждане 
на устройството, след което тя започва да примигва, показвайки че устройството е напълно 
заредено. Забележка: След като е напълно заредено, устройството iBobber се включва, след като 
се разкачи от зарядното, и остава включено в продължение на до 25 минути. Моля, проверете за 
ъпдейт на устройството (телефон, таблет) чрез приложението (страница 15), по време на 
първоначалното зареждане на устройството iBobber и ако е необходимо осъвременете ъпдейта. 
След като е заредено, отстранете устройството iBobber от зарядното, тъй като ако го оставите в 
зарядното, това ще предизвика бавно изтощение на батерията.   

 

Изображение 3                     Изображение 4 
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IBOBBER ТАБЛА С ПРИЛОЖЕНИЯ / НАЧАЛНО ТАБЛО (IBOBBER APP DASHBOARDS / HOME 

DASHBOARD)     

НАЧАЛЕН ЕКРАН 

За да стигнете дотук, докоснете иконата къщичка в долната част на екрана.  

A 

A - Активен индикатор (текущ екран)  
B - Икона за сонерен екран • Докоснете сонара  
C - Статус Сонар & Статус iBobber /Оранжев цвят 
означава iBobber е активен, Докоснете за статус на 
iBobber  
D - Икона за картографиране на водното легло. Докоснете 
за водно легло (Waterbed) 
E – Начално Табло  
F - Сонарен Екран  
G - Дъно 
H - Атмосферно време 
I - Календар 
J - Настройки 
K - Триплог (данни за пътуване) 

 

 

 

 

 

БЪРЗ ПРЕГЛЕД • ТАБЛА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА IBOBBER  / СОНАРНО ТАБЛО (QUICK OVERVIEW 
• IBOBBER APP DASHBOARDS / SONAR DASHBOARD) 

 
LO 

P 
L – Батерия на iBobber  
M – Температура на водата 
N – Аларма при удар (off/on/регулируема) 
O – Аларма при закачане на риба (off/on) 
P - iBobber LED Маяк (off/on) 
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БЪРЗ ПРЕГЛЕД • ТАБЛА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА IBOBBER  / ЕКРАНИ (QUICK OVERVIEW • 
IBOBBER APP DASHBOARDS / SCREENS) 

 

НАСТРОЙКИ ЗА ДОСТЪП 

За да получите достъп до регистрация, мерни единици и 
други настройки, кликнете върху иконата  “Settings” 
(настройки) в долния ляв ъгъл. Следват повече подробности 
за Home Screen (начален екран) и функции. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Изображение 5 

 

           Изображение 5 

 

НАСТРОЙКИ (SETTINGS) 

Това е първият екран от “Settings” (настройки). За да 
регистрирате/промените вашата информация, изберете 
“Personal”. 
Изберете тип мерни единици.  
От този екран вие също настройвате/синхронизирате 
устройството iBobber (Bluetooth Smart sync), променяте 
настройки като скорост на обиране на ibobber за 
картографиране на водното легло и и режим демо и 
включвате нашия режим  Anti-Glare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Изображение 6 
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ЛИЧНИ (PERSONAL) 
 
Докоснете полето за потребителско име и ще се появи клавиатура (Изображение 7). 
Въведете име за вашия iBobber, след което докоснете  полето Еmail и въведете вашия имейл 
адрес (Изображение 8). (Ние няма да ви изпращаме непоискани съобщения или да издаваме 
вашата локация и предпочитани места за риболов). Докоснете “Favorite Fish”, за да изберете 
всички ваши предпочитани риби. (Изображение 8). Докоснете Save и сте готови! Сега докоснете 
бутон “Back”. Ако ползвате на телефона си операционна система Android, вие ще използвате 
бутона “back” на вашия апарат. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Изображение 7                                                             Изображение 8    

 

СИНХРОНИЗИРАНЕ НА IBOBBER (1 ОТ 3) (SYNCING IBOBBER (1 OF 3)) 

Синхронизирайте вашия iBobber с вашия апарат посредством опцията “Bluetooth Smart sync” на 
вашия екран “Settings” (настройки). Устройството iBobber се включва, или когато се намира във 
водата, или когато се извади от  USB зарядното, така че вие ще сте готови за риболов, след като го 
синхронизирате. Тук е посочено каво трябва да направите, когато сте готови да използвате 
устройството  iBobber: 
 

1) Прикрепете вашия iBobber към вашето риболовно влакно, като прикачите влакното към по-
високата от двете точки на прикачане.  
Препоръчваме ви да използвате вирбел и да проверите дали е заключен, за да избегнете риска от 
отделяне на вашия iBobber от влакното. Той се плаши, когато се отдели от вас. Не плашете 
iBobber.  
 



7 

 

 

2) Поставете вашия iBobber във водата близо до вас. Водата ще го активира като го включи. Вие 
вече сте готови да пристъпите към синхронизацията!  
 

 

 

 

 

 

 

     Изображение 9 

СИНХРОНИЗИРАНЕ НА IBOBBER (2 ОТ 3) (SYNCING IBOBBER (2 OF 3)) 

3) Докоснете “Bluetooth Sync” (Изображение 10). 
4) iBobber ще се появи в списъка на вашето устройство /телефон, таблет/, със своето зададено име 
(nickname). Докоснете кръгчето до името на iBobber (Изображение 11). След като връзката бъде 
осъществена, иконата сонар, разположена в горната част на екрана между силуета на рибата и 
водното легло, ще стане оранжева (Изображение 12). Сега вече сте готови да търсите и откривате 
риби в радиус от 30 метра от устройството (телефон, таблет). Забележка: Кълбото Bluetooth ball 
продължава да се върти. 

 
              Изображение 10                             Изображение 11                              Изображение 12 
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СИНХРОНИЗИРАНЕ НА IBOBBER (3 ОТ 3) (SYNCING IBOBBER (3 OF 3)) 

Забележка 1: 
Когато за първи път използвате iBobber вие ще синхронизирате името на iBobber (nickname) с 
вашия телефон. Ако вие и група ваши приятели осъществявате синхронизация за първи път, е 
нужно да извършите тази операция самостоятелно/отделно един след друг. Вие пускате вашия 
iBobber  във водата, синхронизирате, след което вашият приятел хвърля във водата своя, 
синхронизира го, след него следващият хвърля своя и т.н.  
 
След вашата първа синхронизация, приложението iBobber/app запаметява вашето име (nickname) 
така че използването на няколко iBobbers заедно не е проблем.  
 
Забележка 2: 
Вашият телефон ще запомни вашия iBobber, а телефонът на приятеля ви ще запомни неговия 
iBobber. Ако сте навън и забравите телефона си или обратно, вие можете да се свържете с iBobber 
на вашите приятели, или техните с вашия. Обаче, докато сте свързани с техните, няма да можете 
да се свържете с вашия собствен по същото време и т.н. Един iBobber към едно устройство 
/телефон, таблет/ в даден момент. Какво можем да кажем? В това отношение сме старомодни.  
 
Забележка 3: 
Когато е напълно зареден, iBobber се включва при отделянето му 
от зарядното и остава включен в продължение на 25 минути. Това 
е така, в случай че имате нужда да направите ъпдейт на  вашия 
телефон или таблет.  
 

 
ЗАГЛАВЕН ЕКРАН (HOME) 
 
Това е вашият контролен център. 
Отворете го, като докоснете иконата Home (малка къщичка). 
Докоснете я отново и заглавният екран ще се затвори. 
Оттук вие ще имате достъп до: Sonar (сонар), Weather 
(атмосферно време), Settings (настройки), Waterbed Mapping 
(картографиране на водното легло), Calendar (календар), Trip Log 
(триплог/данни за пътуването). 
 

 

СОНАР (SONAR) 
Докоснете иконата Sonar, за да се появи сонарният екран. Рибите се показват с означение на 
тяхната дълбочина и размер. Оранжевият цвят обозначава риби с размери под 38 см. Светло 
зеленият цвят обозначава риби с размери над 38 см. Скалата на дълбочина се показва в левия 
край на екрана. В долната част на екрана се изобразява контурът на водното легло. (Enter) За да 
използвате сонарен режим Raw Sonar Mode (Изображение 14), просто докоснете иконата риба в 
горната част на екрана с приложения; направете същото, за да активирате повторно стандартния 
сонерен режим Fish Sonar Mode (Изображение 15). 
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Забележка: Сонарният режим Sonar mode е посочен с тъмно зелената икона риба в горния ляв 
ъгъл на екрана със стрелка насочена към него.   

                                  Изображение 14                                                Изображение 15  

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ВОДНОТО ЛЕГЛО (1 ОТ 2) (WATERBED MAPPING (1 OF 2)) 

Докоснете иконата за картографиране на водното легло (Waterbed Mapping Icon) върху началния 
екран или ако се намирате в сонарен екран, докоснете силуета на водното легло (в горния десен 
ъгъл на екрана). Забележка: когато сте в режим на картографиране на водното легло (Waterbed 
Mapping) зелената стрелка сочи към силуета на водното легло (Изображение 16) ... докоснете Ok. 
След като сте в режим на картографиране на водното легло (Waterbed Mapping), се появява 
екранът CAST iBOBBER (хвърляне на ibobber) (Изображение 15) и вие можете да хвърлите iBobber 
на разстояние до 30 м. Когато сте готови да започнете картографиране на контура на водното 
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легло, простиращ се между iBobber и вас, докоснете OK (Изображение 15). Ще започне 
предстартово броене до 3 за финализилане на подготовката (Изображение 17).   

 
 

 

 

 

 

 

 

                        Изображение 16                                                       Изображение 17 

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ВОДНОТО ЛЕГЛО (2 ОТ 2) (WATERBED MAPPING (2 OF 2)) 

След завършване на предстартовото броене, екранът се променя на REEL IN iBOBBER (обиране 
на ibobber). Обирайте iBobber, с приблизителна скорост от 60 см./секунда, бавно и равномерно – по 
този начин осъществявате картографиране на контура на водното легло. След като сте готови, 
докоснете OK (Изображение 18). Върху екрана ще се появи карта на контура на водното легло със 
скала на дълбочина /вляво на екрана/ и с отметки за разстояние /по протежение на дъното/ 
(Изображение 19). 
 
Забележка: GPS Tag button в горния десен ъгъл. Докоснете иконата/бутон, за да зададете вашите 
GPS координати и да ги изпратите към триплога.  
 

                        

Изображение 18                                                              Изображение 19 

АТМОСФЕРНО ВРЕМЕ (WEATHER) 

Докоснете иконата за атмосферно време от заглавния екран, или от екран на картографиране на 
водното легло докоснете иконата сонар (зелена риба/ в горната час на екрана), след което 
докоснете Home (малка къщичка), след което докоснете иконата за атмосферно време (Weather 
icon). Вие ще виждате времето — Current Temperature (текуща температура), Daily High/Low 
(дневни най-високи/ниски температурни стойности), Precipitation % (вероятност за валежи), Wind 
Speed/Direction (скорост/посока на вятъра), Barometric Pressure (атмосферно налягане). 
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                                                             Изображение 20 

 
КАЛЕНДАР (CALENDAR) 
 
Докоснете иконата календар (Calendar Icon) от заглавния екран, или от екран на картографиране на 
водното легло, докоснете Sonar (зелена риба). 
След това докоснете иконата Home, после докоснете иконата за атмосферно време (Weather icon). 
Ще видите календара и лунните фази по месеци (Изображение 21). Докоснете днешната дата 
(Today), за да видите Moon Rise (изгрев на луната), Moon Set (залез на луната) и Sun Rise (изгрев 
на слънцето), Sunset (залез на слънцето) (Изображение 22). Докоснете Предходна дата, за да 
видите предходни триплогове/данни за пътувания (Trip Logs). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Изображение 21                              Изображение 22 
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TRIP LOG / GPS TAG (1 OF 2) 

Докоснете иконата на триплога Trip Log icon от заглавния екран, или от екран за картографиране на 
водното легло докоснете Sonar (зелена риба). След това докоснете иконата Home, после 
докоснете иконата на триплога Trip Log icon. Вие ще видите триплога/данните за пътуване 
(Изображение 23). Ако сте докоснали GPS Tag на вашия екран, датата, времето и локацията ще се 
запишат автоматично (Изображение 24). Ако не, за да въведете  локация/пътуване, докоснете GPS 
pin иконата, разположена в долния десен ъгъл на екрана (Изображение 23). Сега докоснете полето 
Title и на екрана ще се появи клавиатура. Въведете името на вашето пътуване и попълнете 
останалите полета, като ги докосвате едно по едно, за да въведете информацията, която желаете 
да запаметите (Изображения 24-25 и 26-27). След като сте готови, докоснете Done.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Изображение 23                            Изображение 24                                    Изображение 25 

 

 

 

TRIP LOG / GPS TAG (2 OF 2) 

За да споделяте посредством текст, имейл, Twitter или Facebook (Изображение 28), просто 
докоснете стрелката за споделяне (Share Arrow), разположена до  иконата на триплога. Докоснете 
иконата за снимка (photo icon), за да направите снимки. Забележка: Докоснете Location, за да се 
отворят подробностите за картата, асоциирана с вашия GPS Tag. За да споделяте вашите снимки в 
Instagram, Facebook, или Twitter докоснете снимката, която желаете да споделите и след това 
докоснете стрелката за споделяне.  
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            Изображение 26                                 Изображение 27                               Изображение 28 
 
 
 
ТАБЛО СТАТУС НА СОНАР (SONAR STATUS DASHBOARD)  
 
Иконата за сонарен статус (Sonar status icon) се уголемява и предоставя достъп до функциите на  
iBobber. Докоснете иконата Sonar и ще се отвори етикет с информация за iBobber Battery Indicator 
(индикатор за заряда на батерията на iBobber), Water Temperature (температура на водата), Sonar 
Fish Alarm (сонарна аларма за риба (докоснете, за да включите/изключите)), Strike Alarm (аларма 
за регистриране на удар (докоснете, за да включите/изключите. Докоснете двукратно, за да 
настроите чувствителността)), iBobber beacon (маяк iBobber (докоснете, за да 
включите/изключите)). Докоснете отново иконата Sonar, за да затворите етикета. 
 

 
                          Изображение 29                                                            Изображение 30 

 

 



14 

 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (1 ОТ 2) (TROUBLESHOOTING (1 OF 2)) 
 
Q-1: Проблем със синхронизацията на iBobber? 
A-1: Възможно е iBobber просто да е изключен. Той автоматично се включва, когато влезе в контакт 
с вода. Забележка: След като е напълно зареден, iBobber се включва, след като бъде разкачен от 
зарядното устройство и остава включен в продължение на 25 минути. Това е направено, в случай 
че желаете да извършите ъпдейт на вашето устройство (телефон, таблет).   
Хвърлете iBobber във водата, където ще ловите риба, или го поставете в друг съд с вода (чаша, 
мивка, вана) и синхронизацията на iBobber ще бъде видима в Settings > Bluetooth Sync >. 
A-2: Възможно е батерията на iBobber да е изтощена. Презаредете iBobber в USB зарядното 
устройство. Изчакайте, докато iBobber се зареди, след което можете отново да извършите 
синхронизация с вашето устройство (телефон, таблет).  
A-3: Възможно е iBobber да не е в състояние да се синхронизира с вашия мобилен телефон или 
таблет поради проблем с Bluetooth във вашето устройство. Изключете напълно телефона или 
таблета, след което го включете отново. Тази операция ще изчисти Bluetooth cache и ще позволи 
на iBobber да се свърже. Може да се наложи да повторите операцията неколкократно. Проверете 
дали устройството ви (телефон, таблет) разполага с правилната Bluetooth версия? 
A-4: Възможно е iBobber да се намира твърде далеч от мобилното ви устройство (на дистанция по-
голяма от 30 м.), вълнението на водата може периодично да блокира Bluetooth сигнала, или може 
да има наличие на препятствия на пътя на сигнала. Опитайте да скъсите дистанцията с ibobber или 
да отстраните препятствията и би трябвало след това да можете да осъществите синхронизацията 
с вашето устройство.  
 

 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (2 ОТ 2) (TROUBLESHOOTING (2 OF 2)) 
 
Q-2: Прекъсващо сонарно изображение? 
A-1: Възможно е да обирате iBobber с твърде висока скорост, при което той „отскача” над водата. 
Намалете скоростта на обиране на iBobber. Препоръчителната скорост за обиране е 60 
см./секунда.  
A-2: Възможно е  iBobber да се намира твърде далеч от мобилното ви устройство (на дистанция по-
голяма от 30 м.), вълнението на водата може периодично да блокира Bluetooth сигнала, или може 
да има наличие на препятствия на пътя на сигнала. Опитайте да скъсите дистанцията с ibobber или 
да отстраните препятствията и би трябвало след това да можете да осъществите синхронизацията 
с вашето устройство. 
Q-3: Съобщение за грешка при поискване на достъп до Calendar (календар) или Weather 
(атмосферно време) – Включете  Location Service на вашето устройство, за да позволите на 
приложението да определи вашата локация/местонахождение.  
A: Приложението изисква връзка с интернет, за да функционира пълноценно. От настройките на 
вашето мобилно устройство (телефон, таблет) активирайте услуги за локализация (location 
services) за  iBobber, както и  клетъчна услуга (cellular service). Ако това решение не даде резултат, 
е възможно вие да не се намирате вече в зоната на покритие на тези услути. Върнете се в зоната 
на покритие (coverage zone) и опитайте отново. Ако проблемът остава нерешен, свържете се с  
info@reelsonar.com. 
Q: Картата е празна, показваща единствено моите текущи и запаметени локации.  
A: Моля, вижте отговора на въпрос  Q-3. 
Q: Невъзможност за споделяне от триплога (Trip Log). 
A: Моля, вижте отговора на въпрос  Q-3. 
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ЪПДЕЙТ НА УСТРОЙСТВОТО (ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ) (FIRMWARE UPDATE) 
 
Ъпдейтите на устройството осигуряват по-добро функциониране на iBobber. Тук е описано как да 
се извърши ъпдейта на устройството в iBobber: 
1) Уверете се, че разполагате с последната версия на iBobber App (приложение за iBobber), както и 
че iBobber е напълно зареден. Вие можете да проверите с коя версия разполагате, като отидете 
отново на страница настройки “Settings”; версията ще бъде показана в горната част на страницата.  
2) Ъпдейтите на устройството изискват връзка с интернет. Уверете се, че разполагате с активна 
интернет връзка, Wi-Fi или 3G/4G. 
3) Намокрете iBobber, като го поставите в  съд с вода и отворете Settings в приложението Tap 
Bluetooth Sync. Докоснете бутон Back. Ако има зелена икона, разположена до Firmware Update, 
това означава, че има наличен ъпдейт за устройството.  За да извършите ъпдейт е нужно да 
докоснете иконата. Процесът на ъпдейт ще започне автоматично. Моля, следвайте инструкциите 
върху екрана. Завършването на ъпдейта би трябвало да отнеме по-малко от 10 минути за 
устройствата с операционна система Apple и повечето устройства с операционна система Android, 
въпреки това, за някои устройства с операционна система Android ще бъдат необходими до 20 
минути. След завършване на ъпдейта, вие ще забележите бързо примигване на зелена светлина ( 
което означава, че iBobber се е рестартирал сам) и iBobber е готов да търси риби. Ако след 
ъпдейта вие продължавате да виждате иконата “Update to”, това означава, че инсталирането не се 
е осъществило. Моля уверете се, че iBobber все още е синхронизиран към smart устройството и 
опитайте отново да осъществите ъпдейт. Ако имате въпроси или проблеми, моля свържете се с 
нас на 844-IBOBBER или на info@reelsonar.com 
 

1 ГОДИНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ (1-YEAR LIMITED WARRANTY) 
 
Този iBobber, предоставян и разпространяван от ReelSonar. Inc., и доставен нов, в оригиналния 
кашон на първичния клиент купувач е гарантиран от ReelSonar. Inc. срещу производствени дефекти 
в материалите и изработката за период от 1 година. ReelSonar. Inc. ще ремонтира или подмени 
този продукт по наша преценка и за наша сметка, с нови или  отремонтирани части, ако в тях бъде 
открит дефект в периода на действие на ограничената гаранция, упоменат по-горе. В случай на 
производствен дефект или дефект в изработката, моля свържете се с нас на ReelSonar.com. Ако 
бъде открит производствен дефект или дефект в изработката, на вас ще ви бъде издаден Return 
Authorization (RA) number (номер за оторизация за връщане) и инструкции за изпращане на 
продукта.  Ние не приемаме върнати продукти без RA номер. Отговорността за изпращането на 
продукта до нас е на купувача. Ние поемаме разходите за връщането/доставянето на продукта до 
купувача.  
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА (1 ОТ 2) (IMPORTANT SAFETY AND 
CARE (1 OF 2)) 
 
След използване на уреда, избършете iBobber и USB зарядното устройство с чиста, суха кърпа и го 
поставете, след като е изсъхнал, в предоставената торбичка за съхранение. Месинговите изводи 
на iBobber, разположени най-отдолу на тялото му, е необходимо да бъдат изплаквани със сладка 
вода, след като са били в контакт със солена вода, за да се предотврати тяхната корозия. Когато 
не се използва iBobber не бива да бъде поставян във влажна среда или върху метална повърхност, 
защото така той би могъл да се самоактивира. iBobber би могъл да се активира без вашето знание 
и да изтощи батерията.  
 
Съхранявайте iBobber в среда с приемливи температури. Температурите при работа и съхранение 
на уреда трябва да са в диапазона от -17,7°С до 51,7°С. Дръжте далеч от източници на топлина и 
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огън, като нагреватели, печки, радиатори и други източници, които генерират топлина или пламък. 
Не оставяйте iBobber за съхранение при температури надвишаващи 51,7°С. 
 
 
 
iBobber не трябва никога да бъде използван като помощно средство за навигация, за да се 
предотврати повреда на лодката или друг плавателен съд, засядане в плитчини или нараняване на 
човек. Използването му като помощно средство за навигация ще направи гаранцията невалидна.  
 
За да намалите риска от повреда или нараняване и да запазите валидността на гаранцията, не 
отваряйте/разглобявайте  iBobber  или USB зарядното устройство. Никога не обслужвайте 
самостоятелно уреда iBobber. 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА (2 ОТ 2) (IMPORTANT SAFETY AND 
CARE (2 OF 2)) 
 
• Никога не се отнасяйте грубо, не пробивайте и не стъпвайте върху уреда iBobber. Такива 
действия могат да повредят външния корпус, да компрометират непромокаемостта, да 
направят уреда  негоден за експлоатация и да доведат до обезсилване/невалидност на 
гаранцията.  
• Никога не поставяйте нищо друго, освен iBobber, в USB зарядното устройство. Поставянето на 
монети или метал в зарядното устройство би могло да предизвика нагорещяване на тези обекти и 
изгаряне при контакт с кожата.  
• Никога не хвърляйте iBobber в опасни и рискови области, или области, в които риболовът не е 
разрешен. Никога не хвърляйте iBobber върху скали. 
• Никога не използвайте iBobber, ако външният корпус е бил компрометиран. Свържете се с нас на 
info@reelsonar.com. 
• Винаги се стремете да поддържате визуален контакт с уреда iBobber, когато той е във водата.  
При работа през нощта, използвайте вградения фар/маяк, за да следите локацията 
/местонахождението на уреда iBobber. 
• Преглеждайте периодично iBobber за потенциални рискове/опасности, като пукнат или повреден 
външен корпус.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯ (BATTERY WARNING) 
 
iBobber съдържа запечатана Lithium Polymer батерия. Lithium Polymer батериите са изключително 
опасни, могат да предизвикат сериозни наранявания и поражения на хора и предмети/собсвеност. 
Потребителят поема отговорността, породена от използването на Lithium Polymer батерия. Тъй 
като производителят и дистрибуторът не могат да гарантират дали батерията се използва 
правилно (зареждане,разреждане, съхранение, и т.н.), те не могат да бъдат държани отговорни за 
повреди и наранявания, причинени на физически лица или на собственост. В случай на теч от 
батерията, внимавайте течността да не попадне в очите или върху кожата. В случай на контакт с 
кожата, измийте обилно с вода и сапун. В случай на контакт с очите, изплакнете/промийте обилно 
със студена вода и се консултирайте с доктор. Ако усетите подозрителна миризма или шум, или 
забалежите дим около уреда  iBobber или USB зарядното устройство, незабавно ги 
разкачете/изключете. Никога не почиствайте изводите за зареждане на iBobber с разтворител, 
денатуриран алкохол или други запалими разтворители. Неспазването на инструкциите може да 
доведе като последствие до изпарение на газ, пожар, токов удар или експлозия.  
 
БАТЕРИЯ • ИЗХВЪРЛЯНЕ НА iBOBBER (BATTERY • iBOBBER DISPOSAL) 
 
Изхвърлянето на уреда iBobber и батериите му заедно с вашите домакински отпадъци може да 
бъде опасно за околната среда.  Повредените или негодни за употреба устройства iBobber е 
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необходимо да бъдат изхвърляни в специално предназначен за целта контейнер. Когато 
изхвърляте iBobber или неговата батерия, съблюдавайте съответните местни указания и 
регулации. За повече информация се свържете с вашите местни власти, контролиращи събирането 
и преработката на битови отпадъци.  
 
СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ (SOFTWARE LICENSE) 

Използването на iBobber е обект на договорно споразумение  ReelSonar Software License 

Agreement, до което имате достъп на: ReealSonar.com. 

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНЯ (1OF 2) (EXCLUSIONS AND LIMITATIONS) (1OF 2) 
 
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ПОКРИВА НОРМАЛНАТА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА УПОТРЕБА НА IBOBBER. ТЯ СЕ 
ПРИЛАГА САМО КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО/ПРОДУКТ “IBOBBER”, ПРОИЗВЕДЕНО ОТ 
ИЛИ ЗА REELSONAR. INC. ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО ОТ ТЪРГОВСКАТА МАРКА 
“REELSONAR”, ТЪРГОВСКОТО ИМЕ ИЛИ ЛОГО, ПОСТАВЕНО КЪМ НЕГО. ОГРАНИЧЕНАТА 
ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА НА СОБСВЕНОСТ НА REELSONAR 
ИЛИ КЪМ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ТОЙ Е ПАКЕТИРАН ИЛИ ПРОДАВАН С ПРОДУКТА IBOBBER.  
НАПРАВЕТЕ СПРАВКА В СОФТУЕРНОТО ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪПРОВОЖДАЩО 
СОФТУЕРА, ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА  ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА С ОГЛЕД 
НА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ. REELSONAR, INC. НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
IBOBBER ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАЕМО ИЛИ БЕЗ ПОЯВА НА ГРЕШКИ.  REELSONAR НЕ НОСИ 
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ 
С УПОТРЕБАТА НА  ПРОДУКТА IBOBBER. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА: 
 
A) подлежащи на изхабяване части, като батерии или защитни покрития, проектирани да отслабват 
с времето, освен ако тяхната повреда/неизправност не се дължи на дефект в материалите или 
изработката; (b) повреда, предизвикана от използване на продукти, които не са част от iBobber. (c) 
повреда, предизвикана от инциденти, неправилна употреба, грубо отношение, небрежност, 
ползване не по предназначение, пожар; мълния или други природни събития; неправилно 
свързване на електрическата верига, колебания в електрическото напрежение или 
свръхнапрежение, повреди, предизвикани от неправилно инсталиране, преправяне или изменение 
на продукта; неправилно или неоторизирано отремонтиране; външно покритие или козметични 
повреди; (d) повреди, предизвикани от функционирането на уреда iBobber извън целевото 
използване, описано от  ReelSonar.com; (~дефекти, предизвикани от нормалното износване или 
породени от нормалното стареене на продукта iBobber. 
 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ (EXCLUSIONS AND LIMITATIONS) (2 ОТ 2) 
 
НЯМА ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ, ОСВЕН ТЕЗИ, ПОСОЧЕНИ И ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ И НЯМА 
ГАРАНЦИИ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ 
ДО  ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ЛЕСНА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА 
СПЕЧИФИЧНА УПОТРЕБА И ГАРАНЦИИ СРЕЩУ СКРИТИ ИЛИ НЕПРОЯВЕНИ ДЕФЕКТИ  ЩЕ СЕ 
ПРИЛАГАТ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ, ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ И НИКАКВА ДРУГА 
ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ДАДЕНА ОТ ЛИЦЕ, ФИРМА ИЛИ КОРПОРАЦИЯ, 
ОТНАСЯЩА СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ ЩЕ ИМА ОБВЪРЗВАЩА СИЛА ЗА REELSONAR INC. ОСВЕН 
КАКТО Е ПОСТАНОВЕНО В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ И ДО МАКСИМАЛНИЯ ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ 
ЗАКОНА, REELSONAR INC. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, 
НЕРЕАЛИЗИРАНИ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ОБЛАГИ, ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ, 
ЗАГУБА НА КЛИЕНТЕЛА, ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ЩЕТИ ОТ КОМПРОМЕТИРАНЕ ИЛИ 
ЗЛОУЛОТРЕБА С ДАННИ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ 
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ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ 
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА ТОЗИ ПРОДУКТ, ИЛИ ВСЯКАКВО НАРУШЕНИЕ НА 
ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА ЗАКОНОВАТА БАЗА, ВЪРХУ КОЯТО ИСКЪТ Е 
ОСНОВАН И ДОРИ REELSONAR INC. ДА Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ, НИТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА 
СРЕЩУ REELSONAR INC. МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ПО РАЗМЕР ЦЕНАТА НА ПРОДУКТА iBOBBER. 
БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, ПОКУПАТЕЛЯТ ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И 
ОТГОВОРНОСТИ ЗА ЗАГУБА, ПОВРЕДА ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА ПОКУПАТЕЛЯ И СОБСТВЕНОСТ 
НА ПОКУПАТЕЛЯ И НА ТРЕТИ ЛИЦА И НА ТЯХНА СОБСВЕНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
УПОТРЕБАТА, НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА ТОЗИ 
ПРОДУКТ, ПРОДАДЕН ОТ  REELSONAR INC., ВРЕДА НЕНАСТЪПИЛА ПРЯКО ОТ ГРУБА 
НЕБРЕЖНОСТ НА  REELSONAR INC. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е НЕПРЕХВЪРЛЯЕМА И 
ОПРЕДЕЛЯ ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.   
 
ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И АРБИТРАЖ (GOVERNING LAW AND ARBITRATION) 
 
Тази ограничена гаранция съблюдава и е подчинена на законодателната база на щата Вашингтон, 
без да се влияе от възможен конфликт в законите или регламентите, които биха могли да 
предоставят основание за приложение на законови норми, принадлежащи към друга юрисдикция. 
Всяка претенция или спор, във връзка с тази ограничена гаранция, ще бъде разрешена по взаимно 
съгласие, чрез отнасяне до арбитраж, неизискващ физическото присъствие на страните. 
Арбитражната процедура ще бъде открита от назначено със съгласието на страните лице 
посредник, което да предостави алтернативно решение на претенцията, спора. Лицето посредник, 
предоставящо алтернативно решение за уреждане на спора и страните по спора е необходимо да 
се придържат към следните правила: a) арбитражната процедура ще бъде проведена по телефон, 
уеб и/или ще се основава единствено на писмени сведения, като  конкретният начин ще бъде 
избран от страната, инициатор на арбитражната процедура; b) арбитражната процедура няма да 
изисква от страните тяхното персонално присъствие или свидетелства, освен ако страните по 
взаимно съгласие не са уговорили друго; и c) всяко решение/присъда, постановено от арбитъра, 
може да бъде внесено във всеки един съд по компетентна юрисдикция. Ако предшестващата 
арбитражна клауза не бъде приложима поради някаква причина, физическото лице, притежател на 
продукта, се съгласява да се подчини на персоналната юрисдикция на щатските съдилищата, 
разположени в  King County, Washington и на федералния съд в  Seattle, Washington, към които да 
бъдат отнесени всички такива претенции или спорове, по които тези съдилища ще имат 
изключителна юрисдикция по отсъждане върху такива претенции или спорове. Въпреки предходно 
изложеното ReelSonar. Inc. може да търси съдебно или друго спарведливо обезщетение, за да 
защити своите права върху интелектуална собственост пред всеки съд по компетентна 
юрисдикция. 
 

ПРОМЕНИ В ИНФОРМАЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА (CHANGES TO THIS 
PRODUCT INFORMATION GUIDE) 
 
Разясненията и спецификациите в това ръководство са само за информация и могат да бъдат 
изменяни по всяко време, без предварително известие. Последната версия на това ръководство 
ще бъде достъпна на нашия уеб сайт ReelSonar.com. Разясненията и спецификациите, съдържащи 
се в това ръководство, са точни/актуални към момента на отпечатване. ReelSonar. Inc. си запазва 
правото да променя или усъвършенства дизайна на продукта или ръководството за експлоатация 
без никави ограничения и без никакво задължение да уведомява потребителите, като част от 
нашите нарастващи усилия да повишаваме качеството и да усъвършенстваме нашите продукти. 
Поради което продуктът, който сте закупили, може леко да се различава от модела, описан в това 
ръководство.  
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ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЛЕД ДОСТИГАНЕ КРАЯ НА ЖИВОТА МУ (END OF LIFE 
PRODUCT DISPOSAL) 
 
След изтичане на полезния живот на iBobber и USB зарядното устройство, моля не изхвърляйте 
тези продукти заедно с вашите домакински отпадъци. Вместо това, с оглед предотвратяването на 
вреди върху околната среда или върху човешкото здраве, произтичащи от безконтролно 
изхвърляне на отпъдици, моля изхвърлете този продукт отделно, в съответствие с вашите местни 
законови норми и регулации. За повече информация относно системите за разделно събиране на 
електрически и електронен скрап, които са налични за потребители в близост до вашия адрес на 
местоживеене, моля свържете се с вашите местни общински власти. Вие също така можете да се 
свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия iBobber – той би могъл да е въвел услуги по 
рециклиране или да участва в специфична програма за рециклиране.  
 
FCC  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (FCC WARNINGS) 
 
Промени или изменения, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за тяхното 
съгласуване, биха могли да лишат потребителя от правото да експлоатира оборудването. Това 
оборудване е преминало изпитания и е удостоверено, че отговаря на изискванията за  цифрово 
устройство от Class B, съгласно Част 15 от FCC Rules. Тези зададени граници/изисвания са 
предназначени да осигурят приемлива защита срещу вредни въздействия/интерференции в 
жилищната инсталация. Това оборудване може да излъчва радио-честотна енергия и ако не е 
инсталирано или използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни 
интерференции в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранции, че няма да се появи 
интерференция в дадена инсталация. Ако това оборудване предизвиква вредна интерференция за 
прием на радио или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез изключване и включване 
на оборудването, на потребителя се препоръчва да коригира интерференцията чрез една или 
няколко от следните мерки: 
 
• Да пренасочи или да премести приемната антена. 
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.  
• Да свърже оборудването към контакт в ел.верига, различна от тази, към която е свързан 
приемникът.  
 
 
FCC ДОКУМЕНТ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕ (FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT) 
 
Антените, използвани за този предавател, трябва да бъдат инсталирани, така че да осигурят 
отстояние от минимум 20 см. от всякакви лица и трябва да бъдат разположени една спрямо друга, 
за да оперират  в съгласие с всякаква друга антена. Или се консултирайте с продавача, или 
потърсете помощ от опитен радиотелевизионен техник. 
 

 
 
 
 

“Syncs with iPhone,” и “Syncs with iPad” означава, че уредът iBobber и приложението iBobber app са 
били разработени да могат да се свързват специално с iPhone, или iPad, и са сертифицирани от 
разработчика, че отговарят на стандартите за функциониране на Apple. Apple не е оговорна за 
работата на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за сигурност. Моля 
имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPhone, или iPad може да повлияе на Wi-Fi 
връзката. iPad и iPhone са търговски марки на компанията  Apple Inc., регистрирана в САЩ и други 
държави. 
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Android™ е търговска марка на Google Inc. Използването на тази търговска марка е обект на 
GooglePermissions. Не всички устройства са съвместими. Проверете на уеб сайта ReelSonar.com. 
 

 
 
 

Текстовата марка и лога Bluetooth са притежание на Bluetooth SIG,Inc. и всяко използване на такива 
марки от ReelSonar,Inc.е лицензирано.  
 
 
СОФТУЕР (SOFTWARE) 
 
Вашият продукт ReelSonar, Inc. може да се свързва със специален защитен с авторски права 
софтуер ReelSonar, за да контролира неговото функциониране. Части от този софтуер могат да 
съдържат елементи, защитени с авторски права, които са лицензирани под GPL, MIT и Creative 
Common licenses, както и други. Допълнително с това, вашият продукт ReelSonar, Inc. съдържа 
технически устройства, разработени и защитени с авторски права от ReelSonar, Inc. Всякакви опити 
за незаконно копиране и разпространяване ще бъдат обект на съдебно преследване.  
 
АВТОРСКО ПРАВО (COPYRIGHT) 
 
Copyright© 2016 ReelSonar,Inc. All RightsReserved. Patents Pending. 
 

 

iBobber™ е търговска марка на ReelSonar. Inc. 
©2016 ReelSonar, Inc. Seattle, WA 
Всички права запазени. Чакащ патент 
Помощ за потребители • ReelSonar.com • 1-844-iBobber (toll-free) 
Проектиран, усъвършенстван и посторен от ReelSonar в Сиатъл. 
Произвеждан по поръчка в Китай. 
 
“Syncs with iPhone,” и “Syncs with iPad” означава, че уредът iBobber и приложението iBobber app са 
били разработени да могат да се свързват специално с iPhone, или iPad, и са сертифицирани от 
разработчика, че отговарят на стандартите за функциониране на Apple. Apple не е оговорна за 
работата на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за сигурност. Моля 
имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPhone, или iPad може да повлияе на Wi-Fi 
връзката. iPad и iPhone са търговски марки на компанията  Apple Inc., регистрирана в САЩ и други 
държави. Текстовата марка и лога Bluetooth са притежание на Bluetooth SIG,Inc. и всяко използване 
на такива марки от ReelSonar,Inc.е лицензирано. Android™ е търговска марка на Google Inc. 
Използването на тази търговска марка е обект на GooglePermissions. Не всички устройства са 
съвместими. Проверете на уеб сайта ReelSonar.com. 
 
 


