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บทนำ�

ภาพด้านหน้า

คำ�เตือน
ดูที่คู่มือ ข้อมูลสำ�คัญของความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ใน
กล่องผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาคำ�เตือนและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ ของ
ผลิตภัณฑ์

มิติทางกายภาพ
echoMAP CHIRP 95sv
67.8

288.9

47.3
199.0
113.1

162.8 179.3

echoMAP CHIRP75dv/75sv
283.7

67.8

250.2

47.3

154.1

ปุ่มเปิดปิด

2

ปุ่มอุปกรณ์

3

ช่องการ์ดหน่วยความจำ� microSD™

4

เซ็นเซอร์ไฟพื้นหลังอัตโนมัติ

ภาพรวมของอุปกรณ์

138.9
158.7

85.9

1

เปิดปิดอุปกรณ์เมื่อกด
ปรับโหมดแสงไฟและสี เมื่อกดและปล่อยอย่าง
รวดเร็ว
ซูมออกจากแผนภูมิหรือมุมมอง

echoMAP CHIRP 55dv
174.0

ซูมเข้าแผนภูมิหรือมุมมอง
เลื่อน ไฮไลท์ตัวเลือกและเลื่อนเคอร์เซอร์

100.3
76.0

SELECT
BACK
MARK
HOME
MENU

136.6 172.6

echoMAP CHIRP45dv

ข้อปฏิบัติในคู่มือนี้

102.3
79.3

53.9

26.4

95.0
203.9

รับทราบข้อความและเลือกตัวเลือก
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
บันทึกตำ�แหน่งปัจจุบันเป็นเวย์พ้อยท์
กลับไปที่หน้าหลัก
ปิดเมนู เมื่อใช้
เปิดเมนูตัวเลือกของหน้า เมื่อใช้
ปิดเมนู เมื่อใช้

168.4

52.9

ในคู่มือนี้ คำ�ว่า “select (เลือก)” จะใช้เพื่ออธิบายการกระทำ�
เหล่านี้
• ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกรายการในเมนู, จากนั้นกด SELECT
(เลือก สำ�หรับอุปกรณ์ที่มีปุ่มกดเท่านั้น)
• กดปุ่ม เช่น SELECT หรือ MENU
เมื่อคุณได้รับการแนะนำ�ให้เลือกหลายๆ รายการต่อเนื่องกัน, จะมี
ลูกศรปรากฎขึ้นในข้อความ เช่น, “เลือก MENU > เพิ่ม,” แสดง
ว่าคุณจะต้องเลือกรายการใน MENU หรือกดปุ่มกด จากนั้น
เลือก Add รายการ
ภาพในคู่มือฉบับนี้ใช้สำ�หรับการอ้างอิงเท่านั้นและอาจไม่ตรงกับ
อุปกรณ์ของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีข้อสงสัยมใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ สามารถติดต่อ
คู่มือการใช้งาน

5

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Garmin® ได้
เว็บไซต์, Garmin.com/support, จะให้วิธีการแก้ไขปัญหาที่
แตกต่างกันหลายเคล็ดลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบคำ�ถามส่วน
ใหญ่
• คำ�ถามที่พบบ่อย (FAQs)
• ซอฟต์แวร์อัพเดท
• คู่มือผู้ใช้งานและการติดตั้ง
• แจ้งเตือนการรับบริการ
• วีดีโอ
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและที่อยู่ที่ติดต่อ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ�
คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ�เสริมในชาร์ตพล็อตเตอร์ได้
การ์ดของแผนที่จะช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายดาวเทียมความ
ละเอียดสูงและภาพถ่ายอ้างอิงทางอากาศของท่าเรือ ท่าจอดเรือ
และจุดสนใจอื่นๆ คุณสามารถใช้การ์ดความจำ�เปล่าเพื่อบันทึก
ข้อมูลโซนาร์และถ่ายโอนข้อมูลเช่น เวย์พ้อยท์ เส้นทางและ
แทร็คไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์ของ Garmin หรือคอมพิวเตอร์ที่
รองรับ
1    เปิดช่องหรือฝาปิดที่ด้านหน้าของชาร์ตพล็อตเตอร์
2    ใส่การ์ดความจำ�
3    กดการ์ดจนมีเสียงคลิก

3 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ
4 จะใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้ขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์
เสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์จะกลับมาทำ�งานตามปกติหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์
เสร็จสมบูรณ์
5 ถอดการ์ดความจำ�ออก
หมายเหตุ: หากถอดการ์ดความจำ�ออกก่อนที่อุปกรณ์จะรี
สตาร์ทอย่างเต็มที่ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่สมบูรณ์

สัญญาณดาวเทียม GPS
เมื่อคุณเปิดเครื่องชาร์ตพล็อตเตอร์ เครื่องรับ GPS จะต้อง
รวบรวมข้อมูลดาวเทียมและสร้างที่ตั้งปัจจุบัน เครื่องชาร์ตพล็อต
เตอร์ได้รับสัญญาณดาวเทียม,
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้า
จอหลัก เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ สูญเสียสัญญาณดาวเทียม,
และมีเครื่องหมายคำ�ถาม กะพริบบนแผนผัง
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ไปที่ Garmin.com/
aboutGPS

การเลือกแหล่งที่มาของจีพีเอส
คุณสามารถเลือกแหล่งที่มาสำ�หรับข้อมูล GPS ตามต้องการถ้า
คุณมีแหล่ง GPS มากกว่าหนึ่งแห่ง
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > GPS
2 เลือกแหล่งข้อมูล GPS

การปรับไฟพื้นหลัง
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > จอแสดงผล > แสงสว่างหน้าจอ
เคล็ดลับ: กด ที่หน้าจอใดๆ เพื่อเปิดการตั้งค่าแสงไฟ
2 การปรับไฟพื้นหลัง

ปรับโหมดสี
4    ปิดฝา

1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > จอแสดงผล > โหมดสี
เคล็ดลับ: กด ที่หน้าจอใดๆ เพื่อเปิดการตั้งค่าสี
2 เลือกตัวเลือก

การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่จากการ์ดหน่วยความจำ�

การปรับแต่งหน้าจอหลัก

1
2
3
4
5
6
7

ใส่การืดความจำ�ลงในช่องที่คอมพิวเตอร์
ไปที่ Garmin.com/support/software/marine.html.
เลือก Download ถัดจาก echoMAP Series with SD Card
อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
เลือก ดาวน์โหลด
เลือก RUN
เลือกไดร้ฟ์ที่ใช้การืดความจำ�, และเลือก ถัดไป > Finish

คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการบนหน้าจอหลักได้

ซอฟต์แวร์อัพเดท
คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์
หรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้กับอุปกรณ์

การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องได้รับการ์ดความจำ�ที่
มีอัปเดตซอฟต์แวร์หรือโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดลงบนการ์ด
ความจำ�ก่อน
1 เปิดเครื่อชาร์ตพล็อตเตอร์
2 หลังจากหน้าจอหลักปรากฏ ใส่การ์ดความจำ�ในช่องใส่การ์ด
หมายเหตุ: เพื่อให้คำ�แนะนำ�การอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น
อุปกรณ์จะต้องถูกเปิดอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใส่การ์ด
คู่มือการใช้งาน

1 จากหน้าจอหลักให้เลือก ปรับแต่งหน้าหลัก
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อจัดเรียงรายการ เลือก จัดเรียง เลือกรายการที่จะย้าย
และเลือกตำ�แหน่งใหม่
• เพื่อเพิ่มรายการไปที่หน้าหลัก, เลือก เพิ่ม, และเลือก
รายการใหม่
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• เพื่อลบรายการที่คุณได้เพิ่มที่หน้าจอหลัก ให้เลือก ลบ
และเลือกรายการ

เพื่อเปิดแผนภูมิการจับปลา เลือก แผนภูมิ > แผนภูมิการจับ
ปลา

การซูมเข้าและซูมออกบนแผนภูมิ

มุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ
มุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติที่มีจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนที่
และอุปกรณ์เสริมที่ใช้
คุณสามารถเปิดมุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติได้ด้วยการ
เลือกแผนภูมิ
แผนภูมิเดินเรือ: แสดงข้อมูลการเดินเรือที่มีอยู่บนแผนที่ที่
โหลดมาแล้วของคุณและจากแผนที่เสริม ถ้ามี ข้อมูลรวมถึง
ทุ่น, ไฟ, สายเคเบิล, การสํารวจแบบหยั่งความลึก, ท่าจอด
เรือและสถานีวัดระดับน้ำ�ในมุมมองเหนือศีรษะ
มุมมอง 3 มิต:ิ ให้มุมมองจากด้านบนและด้านหลังเรือ (ตาม
เส้นทางของคุณ) และช่วยในการเดินเรือด้วยภาพ มุมมองนี้
จะเป็นประโยชน์เมื่อมีการเดินเรือผ่านสันดอน แนวปะการัง
สะพานหรือช่องแคบและเป็นประโยชน์ในการระบุการเข้าและ
ออกในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและที่จอดสมอ
Mariner’s Eye 3D: แสดงรายละเอียด ให้มุมมอง 3 มิติจาก
ด้านบนและด้านหลังเรือ (ตามเส้นทางของคุณ) และช่วยใน
การเดินเรือด้วยภาพ มุมมองนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อมีการเดิน
เรือผ่านสันดอน แนวปะการัง สะพานหรือช่องแคบและในการ
ระบุการเข้าและออกในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและที่จอดสมอ
หมายเหตุ: มุมมองแผนภูมิ Mariner’s Eye 3D และ Fish
Eye 3D จะมีให้พร้อมแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
Fish Eye 3D: ให้มุมมองใต้น้ำ�ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นทะเลตาม
ข้อมูลแผนภูมิ เมื่อมีโซนาร์ทรานดิวเซอร์ถูกเชื่อมต่อ จะมีการ
ระบุสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมาย (เช่น ปลา) โดยแสดงเป็นทรง
กลมสีแดง, สีเขียวและสีเหลือง สีแดงหมายถึงเป้าหมายที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดและสีเขียวแสดงขนาดที่เล็กที่สุด
แผนภูมิการจับปลา: ให้มุมมองรายละเอียดของรูปทรงพื้นทะเล
และการหยั่งความลึกบนแผนภูมิ แผนภูมินี้จะลบข้อมูลการ
เดินเรือออกจากแผนภูมิ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดความลึก
และเพิ่มรูปทรงพื้นทะเลเพื่อการรับรู้ถึงความลึก แผนภูมินี้จะ
เหมาะสมที่สุดสำ�หรับการจับปลาทะเลน้ำ�ลึกนอกชายฝั่ง

แผนภูมิการเดินเรือและแผนภูมิการจับปลานอก
ชายฝั่ง
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
แผนภูมิการเดินเรือและการจับปลาจะช่วยให้คุณสามารถวางแผน
เส้นทาง ข้อมูลมุมมองแผนที่และการเดินทางตามเส้นทาง
แผนภูมิการจับปลาจะเป็นการจับปลานอกชายฝั่ง
เพื่อเปิดแผนภูมิเดินเรือ เลือก แผนภูมิ > แผนภูมิเดินเรือ
คู่มือการใช้งาน

ระดับการซูมจะถูกระบุด้วยตัวเลขขนาดที่ด้านล่างของแผนภูมิ
แถบใต้หมายเลขจะหมายถึงระยะทางบนแผนภูมิ
• เลือก เพื่อซูมออก
• เลือก เพื่อซูมเข้า

การเลื่อนตามแผนภูมิด้วยปุ่ม
คุณสามารถเลื่อนแผนภูมิเพื่อดูพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้ง
ปัจจุบันของคุณได้
1 จากแผนภูมิ ใช้ปุ่มลูกศร
2 เลือก BACK เพื่อหยุดการเลื่อนและกลับไปที่หน้าจอที่ตั้ง
ปัจจุบันของคุณ
หมายเหตุ: เพื่อเลื่อนจากหน้าจอผสม เลือก SELECT

การเลือกรายการบนแผนที่โดยใช้ปุ่มบนอุปกรณ์
1 จากมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ เลือก
เลื่อนเคอร์เซอร์
2 เลือก SELECT(เลือก)

,

,

, หรือ

เพื่อ

การวัดระยะทางบนแผนภูมิ
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง
รูปเข็มหมุดจะปรากฏบนหน้าจอ ณ ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ
ระยะทางและมุมจากที่ปักหมุดจะแสดงที่มุม
เคล็ดลับ: การรีเซ็ตหมุดและการวัดจากตำ�แหน่งปัจจุบันของ
เคอร์เซอร์ เลือก SELECT(เลือก)

สัญลักษณ์แผนภูมิ
ตารางนี้แสดงบางสัญลักษณ์ที่พบบ่อยที่คุณอาจพบในราย
ละเอียดแผนภูมิ
ไอคอน
คำ�อธิบายรายละเอียด
ทุ่น
สารสนเทศ
บริการทางทะเล
สถานีวัดระดับน้ำ�
สถานีปัจจุบัน
มีภาพเหนือศีรษะให้
มีภาพเปอร์สเป็คตีฟให้
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้กันในการชาร์ตส่วนใหญ่ ได้แก่ ความลึกเส้น
รูปร่าง เขตน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง จุดหยั่งระดับความลึก (ตามที่ปรากฎบน
7

แผนภูมิเดิมแบบกระดาษ) เครื่องมือและสัญลักษณ์ในการเดินเรือ
สิ่งกีดขวางและพื้นที่วางสายเคเบิล

การเดินเรือไปยังจุดบนแผนภูมิ
ข้อควรระวัง
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้งาน ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจจะผ่าน
แผ่นดินหรือบริเวณน้ำ�ตื้น ใช้การมองเห็นและและคัดท้ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นและวัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
1 จากแผนภูมิการเดินเรือหรือจับปลา เลือกสถานที่
2 หากต้องการ, เลือก SELECT
3 เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเคลื่อนที่โดยตรงไปยังสถานที่ เลือก ไปที่
• เพื่อสร้างเส้นทางไปยังตำ�แหน่ง, รวมทั้งการเลี้ยว เลือก
เส้นทางไปยัง
• เพื่อใช้งาน การนำ�ทางอัตโนมัติ เลือก แนะนำ�ไปที่
5 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
หมายเหตุ: เมื่อใช้งาน การนำ�ทางอัตโนมัติ, ส่วนสีเทา
ภายในส่วนใดๆ ของเส้นสีม่วงจะระบุว่า การนำ�ทางอัตโนมัติ
ไม่สามารถคำ�นวณเป็นส่วนหนึ่งของแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ
เพราะนี่คือการตั้งค่าสำ�หรับความลึกของน้ำ�ที่ปลอดภัยต่ำ�สุด
และมีความสูงปลอดภัยขั้นต่ำ�ของสิ่งกีดขวาง
6 ตามเส้นสีม่วง บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�
ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การดูข้อมูลสถานที่ตั้งและวัตถุบนแผนภูมิ
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือวัตถุบนแผนภูมิเดินเรือ
หรือแผนภูมิจับปลา
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
1 จากแผนภูมิการเดินเรือหรือจับปลา เลือกสถานที่หรือวัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นด้านขวาของแผนภูมิ ตัวเลือก
ที่ปรากฏจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือวัตถุที่คุณ
เลือก
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อนำ�ทางไปยังสถานที่ที่เลือก ให้เลือก นำ�ทางไปยัง
• เพื่อทำ�เครื่องหมายเวย์พ้อยท์ที่ตำ�แหน่งเคอร์เซอร์ ให้
เลือก เวย์พ้อยท์ใหม่
• เพื่อดูระยะทางและแบริ่งของวัตถุจากตำ�แหน่งปัจจุบันของ
คุณ เลือก วัดระยะทาง
• ระยะทางและแบริ่งจะแสดงบนหน้าจอ เลือก SELECT
เพื่อวัดจากตำ�แหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากตำ�แหน่งปัจจุบัน
ของคุณ
• เพื่อดูระดับน้ำ� กระแสน้ำ� สภาพท้องฟ้าหรือแผนภูมิบันทึก
ข้อมูลบริการในท้องถิ่นใกล้เคอร์เซอร์ เลือก สานสนเทศ
คู่มือการใช้งาน

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากมุมมองแผนภูมิ Navigation chart, Fishing Chart, Perspective 3D หรือ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทเครื่องมือช่วยในการเดินเรือต่างๆ รวมทั้งกระโจม
ไฟ ไฟและสิ่งกีดขวาง
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
หมายเหตุ: มุมมองแผนภูมิ Mariner’s Eye 3D และ Fish Eye
3D จะมีให้พร้อมแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
1 จากมุมมองแผนภูมิหรือมุมมอง 3 มิติ เลือกเครื่องมือช่วยใน
การเดินเรือ
2 เลือกชื่อเลือกเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ

แนวเส้นทางที่มุ่งหน้าไปและมาร์คเกอร์มุม
แนวเส้นทางที่มุ่งหน้าไปเป็นส่วนขยายบนแผนที่จากหัวเรือใน
ทิศทางที่เดินทางไป มาร์คเกอร์มุม จะระบุว่าคุณควรเดินเรือไป
ทางไหนและมีประโยชน์ในการตกปลา

การกำ�หนดแนวทิศที่มุ่งหน้าไปและแนว Course
Over Ground
คุณสามารถแสดงแนวทิศหัวเรือและเส้น course over ground
(COG) ได้บนแผนภูมิ
COG คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของคุณ แนวทิศที่มุ่งหน้าไปคือ
ทิศที่หัวเรือหันไปหา, และเซนเซอร์จับทิศทางที่มุ่งหน้าไปมีการ
เชื่อมต่อ
1 จากมุมมองแผนภูมิ, เลือก MENU > ตั้งค่าแผนภูมิ >
ลักษณะของแผนภูมิ > แนวทิศหัวเรือ
2 หากต้องการ, เลือก แหล่งข้อมูล และเลือกตัวเลือก:
• เพื่อเลือกแหล่งที่มีให้อัตโนมัติ, เลือก ออโต้
• เพื่อใช้เสาอากาศ GPS ตามทิศ COG, เลือก ทิศหัวเรือจีพี
เอส
• เพื่อใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์จับทิศที่เชื่อมต่อ, เลือก ทิศหัว
เรือ
• เพื่อใช้ข้อมูลจากทั้งเซนเซอร์จับทิศและเสาอากาศ GPS,
เลือก COG และ มุ่งหน้า
• นี่จะเป็นการแสดงผลแนวทิศหัวเรือและเส้น (COG) ทั้ง
สองแบบได้บนแผนภูมิ
3 เลือก จอแสดงผล และเลือกตัวเลือก:
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง และป้อนความยาวของเส้นที่
แสดงบนแผนภูมิ
• เลือก เวลา > เวลา และป้อนเวลาที่ใช้ในการคำ�นวณระยะ
ทางที่เรือของคุณจะเดินทางในเวลาที่กำ�หนด ณ ความเร็ว
ปัจจุบัน

การเลี้ยวที่มาร์คเกอร์มุม
คุณสามารถเพิ่มมาร์คเกอร์มุมไปที่แผนที่ได้ตามทิศทางที่มุ่งหน้า
ไป มาร์คเกอร์มุมจะมีประโยชน์ในการปล่อยอวนเมื่อจับปลา
1 กำ�หนดแนวทิศทางที่จะมุ่งหน้าไป (การกำ�หนดแนวทิศที่มุ่ง
หน้าไปและแนว Course Over Ground, หน้า 14)
2 เลือก เครื่องหมายมุม

แผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ข้อควรระวัง
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
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ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
หมายเหตุ: ไม่ใช่เครื่องทกรุ่นจะรองรับแผนภูมิทั้งหมดได้
ตัวเลือกแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม เช่น BlueChart® g2 Vision®, จะ
ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ
นอกเหนือไปจากการสร้างแผนภูมิรายละเอียดทางทะเลแล้ว
แผนภูมิแบบพรีเมี่ยมอาจใช้คุณสมบัติเหล่านี้ที่มีอยู่ในบางพื้นที่
ได้
Mariner’s Eye 3D: ให้มุมมองจากด้านบนและด้านหลังเรือ
สำ�หรับช่วยนำ�ทางสามมิติ
Fish Eye 3D: ให้มุมมองใต้น้ำ�แบบสามมิติที่แสดงให้เห็นถึงพื้น
ทะเลตามข้อมูลแผนภูมิ
แผนภูมิการจับปลา: แสดงแผนภูมิทั้งที่มีรูปทรงพื้นด้านล่าง
เพิ่มขึ้นและไม่มีข้อมูลการเดินเรือ แผนภูมินี้จะใช้ได้ผลดี
สำ�หรับการจับปลาทะเลน้ำ�ลึกนอกชายฝั่ง
ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง: ให้ภาพถ่ายดาวเทียม
ความละเอียดสูงสำ�หรับมุมมองจริงของแผ่นดินและน้ำ�บน
แผนภูมิการเดินเรือ (การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่
สำ�คัญ, หน้า 9)
ภาพถ่ายทางอากาศ: แสดงภาพถ่ายทางอากาศท่าจอดเรือ
และสิ่งสำ�คัญอื่นๆ ต่อต่อการเดินเรือ เพื่อช่วยให้เห็นภาพ
สภาพแวดล้อมของคุณ (การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถา
นที่สำ�คัญ, หน้า 9)
ข้อมูลเกี่ยวกับถนนและจุดสนใจ: แสดงรายละเอียดถนนและ
ข้อมูลจุดสนใจ (POI) ซึ่งรวมถึงรายละเอียดสูงของถนนเลียบ
ชายฝั่งและจุดสนใจ เช่น ร้านอาหาร ที่พักและสถานที่ท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น
การนำ�ทางอัตโนมัติ : ใช้เพื่อระบุข้อมูลระดับความลึกปลอดภัย
ความสูงปลอดภัยและแผนภูมิ ในการกำ�หนดเส้นทางที่ดีที่สุด
ของคุณไปยังปลายทาง

การดูข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ�
บนแผนภูมิจะแสดงสถานีวัดระดับน้ำ� คุณสามารถดูกราฟราย
ละเอียดสำ�หรับสถานีวัดระกับน้ำ�เพื่อช่วยในการคาดการณ์ระดับ
น้ำ�สำ�หรับช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือในวันต่างกัน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนภูมิการเดินเรือหรือจับปลา เลือกสถานีวัดระดับน้ำ�
ข้อมูลทิศทางกระแสน้ำ�และน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงจะปรากฏใกล้ๆ
2 เลือกชื่อสถานี

ตัวแสดงสถานะระดับน้ำ�และกระแสน้ำ�แบบเคลื่อนไหว
ได้
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูตัวแสดงสถานะสถานีวัดระดับน้ำ�และทิศทางกระแส
น้ำ�แบบเคลื่อนไหวได้ในแผนภูมิการเดินเรือหรือการจับปลา
นอกจากนี้คุณจะต้องเปิดใช้งานไอคอนภาพเคลื่อนไหวในการตั้ง
ค่าแผนภูมิ (การแสดงสถานะระดับน้ำ�และกระแสน้ำ�, หน้า 9)
ตัวบอกสถานะสถานีวัดระดับน้ำ�จะปรากฏบนแผนภูมิเป็นกราฟ
แท่งแนวตั้งที่มีลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงจะบ่งชี้ว่าน้ำ�ลงและลูก
ศรสีฟ้าชี้ขึ้นจะบ่งชี้ว่าน้ำ�ขึ้น เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตัวบอก
สถานะสถานีวัดระดับน้ำ� ความสูงของน้ำ�ที่สถานีดังกล่าวจะปราก
ฎเหนือตัวบอกสถานะสถานีวัดระดับน้ำ�
ตัวบอกสถานะทิศทางกระแสน้ำ�จะปรากฎเป็นลูกศรในแผนภูมิ
คู่มือการใช้งาน

ทิศทางของแต่ละลูกศรจะแสดงทิศทางของกระแสน้ำ�ในสถาน
ที่เฉพาะบนแผนภูมิ สีของลูกศรในกระแสน้ำ�จะแสดงให้เห็นช่วง
ความเร็วกระแสน้ำ�ที่ตำ�แหน่งนั้น
สี
เหลือง
สีส้ม
สีแดง

ช่วงความเร็วกระแสน้ำ�
0 ถึง 1 นอต
1 ถึง 2 นอต
2 นอตหรือมากกว่า

การแสดงสถานะระดับน้ำ�และกระแสน้ำ�
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงสถานะระดับน้ำ�และทิศทางกระแสน้ำ�ทั้งแบบ
ไม่เคลื่อนไหวและแบบเคลื่อนไหวได้ในแผนภูมิการเดินเรือหรือ
การจับปลา
1 จากแผนภูมิการเดินเรือหรือจับปลา, เลือก MENU > ตั้งค่า
แผนที่ > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อแสดงสถานะระดับน้ำ�และทิศทางกระแสน้ำ�บนแผนภูมิ,
เลือก เปิด
• เพื่อแสดงสถานะระดับน้ำ�และทิศทางกระแสน้ำ�ทั้งแบบ
เคลื่อนไหวได้ในแผนภูมิ, เลือก ที่เคลื่อนไหว

การแสดงภาพถ่ายดาวเทียมในแผนภูมิการเดิน
เรือ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงบน
บกหรือทั้งบนบกและทางทะเลบนแผนภูมิการเดินเรือได้
หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง
จะแสดงเฉพาะระดับการซูมที่ต่ำ�กว่าเท่านั้น หากคุณไม่สามารถ
มองเห็นภาพความละเอียดสูงในแผนภูมิภูมิภาคทางเลือก คุณ
สามารถเลือก เพื่อซูมเข้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้ง
ค่าระดับรายละเอียดที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนรายละเอียดการซูม
แผนภูมิ
1 จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือก MENU > ตั้งค่าแผนที่ >
ภาพถ่ายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือก พื้นดินเท่านั้น เพื่อแสดงข้อมูลแผนภูมิมาตรฐานใน
น้ำ� ที่มีภาพซ้อนทับบนบก
• เลือก ผสมผสานแผนที่ภาพถ่าย เพื่อแสดงรูปภาพทั้ง
ในน้ำ�และบนบกที่ระบุความทึบแสง ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับ
ความทึบแสงของภาพที่ได้ ยิ่งคุณตั้งค่าเปอร์เซ็นต์สูง
เท่าใด ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้จะยิ่งครอบคลุมทั้งบนบก
และบนน้ำ�มากขึ้น

การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำ�คัญ
ก่อนที่คุณจะสามารถดูภาพถ่ายทางอากาศบนแผนภูมิการเดินเรือ
คุณต้องเปิดการตั้งค่ารูปถ่ายในการตั้งค่าแผนภูมิก่อน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำ�คัญ ท่าจอดเรือ
และท่าเรือที่จะช่วยปรับทิศทางตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
หรือให้ตัวเองคุ้นเคยกับท่าจอดเรือหรือท่าเรือก่อนเดินทางถึง
1 จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือกไอคอนรูปกล้อง:
• เพื่อดูภาพเหนือศีรษะ, เลือก
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• เพื่อดูภาพเปอร์สเป็คตีฟ, เลือก
ภาพจะถูกถ่ายจาก
ตำ�แหน่งที่ตั้งกล้องชี้ไปในทิศทางเป็นรูปกรวย
2 เลือก จุดถ่ายภาพ

การทำ�แผนที่รูปทรง Garmin Quickdraw™
คุณสมบัติการทำ�แผนที่ของ Garmin Quickdraw Contours จะ
ช่วยให้คุณช่วยให้คุณสร้างแผนที่ที่มีรูปทรงและป้ายความลึกเพื่อ
เพิ่มความถูกต้องของแผนที่ที่มีอยู่
เมื่อคุณบันทึกข้อมูลด้วยการทำ�แผนที่ Garmin Quickdraw
Contours, คุณควรใช้การ์ดหน่วยความจำ�ความเร็ว Class 10
เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีความเร็วพอในการประมวลผล
ปริมาณของข้อมูลที่บันทึกไว้จะขึ้นอยู่กับขนาดของการ์ดหน่วย
ความจำ�ของคุณ แหล่งที่มาโซนาร์และความเร็วของเรืในขณะ
ที่บันทึกข้อมูล คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้นานกว่าเมื่อคุณใช้
โซนาร์ประเภทความถี่เดี่ยว
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกข้อมูล วงกลมสีจะ
ปรากฎล้อมรอบไอคอนเรือ วงกลมนี้จะหมายถึงพื้นที่ในแผนที่
โดยประมาณที่ถูกสแกนผ่านแต่ละครั้ง วงกลมสีเขียวบ่งบอก
ถึงระดับความลึกและตำ�แหน่งจีพีเอส GPS ที่ดี วงกลมสีแดงจะ
แสดงถึงข้อมูลความลึกหรือตำ�แหน่งจีพีเอส GPS ที่ไม่พร้อมใช้
งาน
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ที่หน้าจอแยกหรือ
เป็นหน้าจอเดี่ยวบนแผนภูมิได้
เมื่อคุณบันทึกข้อมูลบนการ์ดหน่วยความจำ�ในชาร์ตพล็อตเตอร์
ข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มลงในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ที่มีอยู่และจะถูกบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ� เมื่อคุณใส่การ์ด
หน่วยความจำ�ใหม่ ข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถ่ายโอนไปยังการ์ดใหม่

การทำ�แผนที่ส่วนของผืนน้ำ�โดยใช้คุณลักษณะ
ของ Garmin Quickdraw Contours
ก่อนที่คุณจะใช้คุณลักษณะ Garmin Quickdraw Contours คุณ
ต้องมีชาร์ตพล็อตเตอร์ที่รองรับพร้อมอัปเกรดซอฟต์แวร์ โซ
นาร์ควาวมลึก ตำ�แหน่งจีพีเอสของคุณและการ์ดหน่วยความจำ�ที่
มีพื้นที่ว่าง
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ได้มีในทุกรุ่น
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > Quickdraw Contours > เริ่มการบันทึก
2 เมื่อบันทึกเสร็จ, เลือก หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ, และป้อนชื่อให้แผนที่

การเพิ่มป้ายกำ�กับให้กับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours Map
คุณสามารถเพิ่มป้ายกำ�กับให้แผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อกำ�หนดพื้นที่อันตรายหรือจุดสนใจ
1 เลือกสถานที่
2 เลือก SELECT(เลือก) > เพิ่มป้าย Quickdraw
3 ป้อนข้อความสำ�หรับป้ายกำ�กับ และเลือก เสร็จสิ้น

การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours
จากแผนภูม,ิ เลือก MENU > Quickdraw Contours > ตัง
้ ค่า
บันทึกซ้อน: ตั้งระยะห่างระหว่างความลึกโซนาร์และความลึกรูป
ร่างที่บันทึก ตัวอย่างเช่น ความลึกโซนาร์ 3.6 เมตร (12 ฟุต)
มีการบันทึกชดเชยของ -0.5 เมตร (-1.5 ฟุต) สร้างรูปทรงที่
ระดับความลึก 3.1 เมตร (10.5 ฟุต)
การแสดงผลออฟเซ็ต: ตั้งค่าความแตกต่างในระดับความลึก
รูปร่างและป้ายกำ�กับความลึกบนแผนที่ Garmin Quickdraw
คู่มือการใช้งาน

Contours เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำ�ในผืนน้ำ�
หรือข้อผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่บันทึกไว้
สีการสำ�รวจ: กำ�หนดสีของการแสดงผลของ Garmin Quickdraw Contours เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า พื้นที่ที่บันทึก
สำ�เร็จจะปรากฏเป็นสีเขียวและพื้นที่ที่บันทึกไม่สำ�เร็จเป็นสี
แดง เมื่อการตั้งค่าปิดใช้งาน รูปทรงพื้นที่จะเป็นสีตามแผนที่
มาตรฐาน

ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (AIS) จะช่วยให้คุณสามารถระบุและ
ติดตามเรืออื่นๆ และแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการสัญจรในพื้นที่
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AIS ภายนอก, ชาร์ตพล็อตเตอร์จะ
สามารถแสดงข้อมูล AIS บางอย่างเกี่ยวกับเรืออื่นๆ ที่อยู่ในระยะ
ที่มีการติดตั้งทรานส์พอนเดอร์และที่มีการส่งข้อมูล AIS อย่างต่อ
เนื่อง
ข้อมูลที่มีการรายงานสำ�หรับเรือแต่ละลำ�จะรวมถึงหมายเลขรหัส
ประจำ�สถานี (Maritime Mobile Service Identity - MMSI),
ตำ�แหน่ง ความเร็ว GPS, ทิศทางมุ่งหน้า GPS, เวลาที่ผ่านไปนับ
ตั้งแต่ตำ�แหน่งสุดท้ายของเรือที่รายงาน การปรากฎที่ใกล้ที่สุด
และเวลาในปรากฎที่ใกล้ที่สุด
นอกจากนี้ชาร์ตพล็อตเตอร์บางรุ่นยังรองรับการติดตามแบบ Blue
Force Tracking ด้วย เรือที่ถูกติดตามด้วย Blue Force Tracking
จะถูกระบุในชาร์ตพล็อตเตอร์ด้วยสีฟ้า-เขียว

สัญลักษณ์เป้าหมาย AIS
สัญลักษณ์

คำ�อธิบายรายละเอียด
เรือ AIS เรือที่รายงานข้อมูล AIS ทิศทางที่
สามเหลี่ยมชี้ไปจะบอกถึงทิศทางที่เรือ AIS
กำ�ลังเคลื่อนที่
เป้าหมายที่เลือก
เป้าหมายที่ใช้งานอยู่ เป้าหมายจะปรากฎขยาย
ใหญ่ขึ้นบนแผนภูมิ เส้นสีเขียวติดอยู่กับเป้า
หมายจะบอกถึงทิศที่เป้าหมายมุ่งหน้าไป MMSI,
ความเร็ว, และทิศทางของเรือจะปรากฏใต้เป้า
หมาย ถ้าการตั้งค่ารายละเอียดได้รับการกำ�หนด
ให้ Show หากการส่งสัญญาณ AIS จากเรือขาด
หายไป จะมีป้ายข้อความปรากฎึ้น
เป้าหมายหายไป เครื่องหมาย X สีเขียวจะบอก
ว่าการส่งสัญญาณ AIS จากเรือขาดหายไป และ
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงป้ายข้อความถามว่าจะ
ยังคงให้ติดตามเรือต่อหรือไม่ ถ้าคุณไม่ติดตาม
เรือต่อ สัญลักษณ์เป้าหมายหายไปจะหายไปจาก
มุมมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ
เป้าหมายที่เป็นอันตรายในระยะ เป้าหมายจะ
กะพริบขณะที่มีเสียงปลุกเตือนและมีป้ายข้อความ
ปรากฏขึ้น หลังจากมีการรับรู้สัญญาณเตือน,
สามเหลี่ยมสีแดงที่มีเส้นสีแดงติดอยู่กับจะระบุถึง
ตำ�แหน่งและทิศทางของเป้าหมาย หากสัญญาณ
เตือนการชนกันของโซนปลอดภัยได้รับการตั้ง
ค่าเป็น Off เป้าหมายจะกะพริบ แต่เสียงเตือนจะ
ไม่ดังและไม่มีป้ายเตือนปรากฏขึ้น หากการส่ง
สัญญาณ AIS จากเรือขาดหายไป จะมีป้ายข้อ
ความปรากฎึ้น
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เป้าหมายที่เป็นอันตรายหายไป เครื่องหมาย X
สีแดงจะบอกว่าการส่งสัญญาณ AIS จากเรือ
ขาดหายไป และชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงป้าย
ข้อความถามว่าจะยังคงให้ติดตามเรือต่อหรือไม่
ถ้าคุณไม่ติดตามเรือต่อ สัญลักษณ์เป้าหมายที่
เป็นอันตรายหายไปจะหายไปจากมุมมองแผนภูมิ
หรือแผนภูมิ 3 มิติ
ตำ�แหน่งที่ตั้งของสัญลักษณ์นี้จะแสดงให้เห็น
จุดที่ใกล้ที่สุดที่จะปรากฎตัวของเป้าหมายที่เป็น
อันตรายและตัวเลขที่อยู่ใกล้กับสัญลักษณ์จะบอก
ถึงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดของเป้าหมายนั้นจะปราก
ฎ
หมายเหตุ: เรือที่ถูกติดตามด้วยคุณสมบัติ Blue Force Tracking จะถูกระบุด้วยสีฟ้า-เขียวไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไร

ทิศทางและการคาดการณ์เส้นทางของเป้าหมาย
AIS ที่ถูกกำ�หนด
เมื่อได้รับข้อมูลทิศทางและเส้นทางตามจริงของเป้าหมาย AIS
ที่ถูกกำ�หนด, ทิศทางของเป้าหมายที่มุ่งไปจะปรากฎบนแผนภูมิ
เป็นเส้นติดกับสัญลักษณ์เป้าหมาย AIS เส้นทิศทางจะไม่แสดง
บนมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ
เส้นทางที่คาดการณ์ของเป้าหมาย AIS ที่ถูกกำ�หนดจะเป็นเส้น
ประแสดงบนมุมมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ ความยาวของเส้น
ทางที่คาดการณ์จะขึ้นอยู่กับค่าของการตั้งค่าทิศทางที่คาดการณ์
ไว้ หากเป้าหมาย AIS ที่ถูกกำ�หนดไม่ส่งข้อมูลความเร็ว หรือ
ถ้าเรือไม่ได้เคลื่อนที่ เส้นของเส้นทางที่คาดการณ์จะไม่ปรากฏ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเร็ว, เส้นทางที่แท้จริงหรืออัตราการ
เลี้ยวที่ถูกส่งโดยเรือจะส่งผลกระทบต่อการคำ�นวณเส้นของเส้น
ทางที่คาดการณ์
เมื่อข้อมูลเส้นทางตามจริง ทิศทางที่มุ่งไปและอัตราการเลี้ยวที่
ให้โดยเป้าหมาย AIS ที่ถูกกำ�หนด เส้นทางที่คาดการณ์ของเป้า
หมายจะคํานวณจากข้อมูลเส้นทางตามจริงและอัตราการเลี้ยว
ในทิศทางที่เป้าหมายจะเลี้ยว จะขึ้นอยู่กับข้อมูลอัตราการเลี้ยว
ที่ถูกระบุโดยทิศทางของหนามเบ็ดที่ปลายสุดของเส้นทิศทาง
ความยาวของหนามเบ็ดจะไม่เปลี่ยนแลปง

เมื่อมีข้อมูลเส้นทางตามจริงและทิศทางที่มุ่งไปที่ให้โดยเป้า
หมาย AIS ที่ถูกกำ�หนด, แต่ไม่มีอัตราการเลี้ยวให้, เส้นทางที่
คาดการณ์ของเป้าหมายจะถูกคำ�นวณจากข้อมูลเส้นทางตามจริง

การแสดงเรือ AIS บนมุมมองแผนภูมิหรืแผนภูมิ
3 มิติ
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน AIS ได้, คุณต้องเชื่อมต่อชาร์ต
พล็อตเตอร์ไปยังอุปกรณ์ AIS ภายนอกและรับสัญญาณทรานส์
พอนด์เดอร์ที่ส่งต่อเนื่องมาจากเรือลำ�อื่น
คุณสามารถกำ�หนดได้ว่าจะเรืออื่นๆ ปรากฏอย่างไรบนมุมมอง
แผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ ระยะที่แสดงจะถูกกำ�หนดค่าสำ�หรับ
หนึ่งมุมมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติที่จะนำ�มาใช้กับมุมมอง
แผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ รายละเอียด ทิศทางที่มุ่งหน้าและเส้น
ทางที่ตั้งค่าถูกกำ�หนดค่าสำ�หรับหนึ่งมุมมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ
3 มิติที่จะนำ�มาใช้กับมุมมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ
1 จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เเลือก MENU > เรือ
ลำ�อื่นๆ > การติดตั้งจอแสดงผล
2 เลือกตัวเลือก:
คู่มือการใช้งาน

• เพื่อระบุระยะจากตำ�แหน่งของคุณที่เรือ AIS ปรากฎ, เลือก
ช่วงการแสดงผลของระบบ AIS และเลือกระยะ
• เพื่อแสดงรายละเอียดของเรือ AIS-ที่ถูกกำ�หนด, เลือก
รายละเอียด > แสดงให้เห็น
• เพื่อตั้งค่าเวลาทิศทางที่มุ่งไปสำ�หรับเรือ AIS-ที่ถูกกำ�หนด,
เลือก ทิศหัวเรือที่คาดการณ์ และป้อนเวลา
• เพื่อแสดงการติดตามแทร็คเส้นทางของเรือ AIS, เลือก
เส้นทางที่เดินทาง, และเลือกความยาวของแทร็คที่
ปรากฏขึ้นโดยใช้เส้นทาง

การกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับเรือ AIS
1 จากมุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ, เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > เปิดใช้งานเป้า
หมาย

การดูข้อมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ที่เป็นเป้าหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS,
ทิศทาง GPS, และข้อมูลอื่นๆที่ถูกรายงานเกีร่ยวกับเรือ AIS ที่
เป็นเป้าหมาย
1 จากมุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ, เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS

การเลิกกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับเรือ AIS
จากมุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ, เลือกเรือ AIS
เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > ยกเลิกการใช้งาน

การดูรายการเส้นทางของ AIS
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > เรือลำ�
อื่นๆ > บัญชี AIS

การตั้งค่าสัญญาณเตือนโซนปลอดภัยจากการ
ชน
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าสัญญาณเตือนโซนปลอดภัยจากการชน, คุณ
ต้องมีชาร์ตพล็อตเตอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AIS
สัญญาณเตือนโซนปลอดภัยจากการชนจะถูกใช้เฉพาะกับ AIS
เท่านั้น โซนปลอดภัยจะถูกใช้เพื่อป้องกันการชน และสามารถ
ปรับแต่งได้
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > AIS > สัญญาณเตือน
ของระบบ AIS > เปิด
จะมีป้ายข้อความปรากฎและมีเสียงเตือน เมื่อเรือ AIS ที่
กำ�หนดไว้ เข้าสู่โซนปลอดภัยโซนรอบๆ เรือของคุณ
นอกจากนี้ วัตถุจะกระบุว่าเป็นอันตรายบนหน้าจอด้วย เมื่อ
มีการปิดเสียงเตือน ป้ายข้อความและเสียงเตือนจะถูกปิดใช้
งาน แต่วัตถุจะยังคงถูกระบุว่าเป็นอันตรายบนหน้าจอ
2 เลือก ระยะ
3 เลือกระยะรัศมีโซนปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ
4 เลือก เวลาถึง
5 เลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะส่งเสียง ถ้าเป้าหมายข้ามเข้ามา
ในโซนปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น การรับแจ้งจากการเข้ามาก่อน 10 นาทีที่อาจมี
แนวโน้มจะเกิดขึ้น ตั้งเวลา เวลาถึง ไว้ที่ 10 และการเตือน
ภัยจะดังขึ้น 10 นาทีก่อนที่เรือจะข้ามเข้ามายังโซนปลอดภัย

สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS
สัญญาณขอคววามช่วยเหลือในตัวอุปกรณ์ AIS จะรายงาน
ตำ�แหน่งฉุกเฉินเมื่อเปิดใช้งาน ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถรับ
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สัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณค้นหาและกู้ภัย (Search and
Rescue Transmitters - SART) วิทยุบีคอนบอกตำ�แหน่งฉุกเฉิน
(Emergency Position Indicating Radio Beacons - EPIRB)
และสัญญาณคนตกน้ำ�อื่นๆ การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจะ
แตกต่างจากการส่งสัญญาณ AIS มาตรฐานเพื่อให้แสดงผลแตก
ต่างกันบนชาร์ตพล็อตเตอร์ นอกจากการติดตามการส่งสัญญาณ
ขอความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันแล้ว คุณยังสามารถ
ติดตามการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อการค้นหาและช่วย
เหลือเรือหรือบุคคลได้

การนำ�ทางไปยังการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เมื่อคุณได้รับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ, เสียงเตือน
สัญญาณขอความช่วยเหลือจะเกิดขึ้น
เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มต้นการนำ�ทางไปยังการส่ง
สัญญาณ

สัญลักษณ์เป้าหมายสัญญาณขอความช่วยเหลือ
อุปกรณ์ AIS
สัญลักษณ์

คำ�อธิบายรายละเอียด
การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออุปกรณ์
AIS เลือกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง
สัญญาณและเริ่มต้นนำ�ทาง
การส่งสัญญาณขาดหายไป
ทดสอบการส่งสัญญาณ ปรากฏขึ้นเมื่อเรือเริ่ม
การทดสอบของอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือของพวกเขา และไม่ได้แสดงถึงเหตุ
ฉุกเฉินจริง
ทดสอบการส่งสัญญาณหาย

การใช้งานการเตือนการทดสอบการส่งสัญญาณ AIS
เพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนและสัญลักษณ์จำ�นวนมากของการ
ทดสอบในพื้นที่แออัดเช่น ท่าจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับ
หรือไม่สนใจข้อความการทดสอบ AIS ได้ เพื่อทดสอบอุปกรณ์
ฉุกเฉิน AIS, คุณต้องเปิดใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์เพื่อรับการ
เตือนการทดสอบ
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อรับหรือไม่สนใจสัญญาณการทดสอบวิทยุบีคอนแจ้ง
ตำ�แหน่งฉุกเฉิน (EPIRB), เลือก ทดสอบ AIS-EPIRB
• เพื่อรับหรือไม่สนใจสัญญาณทดสอบการมีคนตกน้ำ� (Man
Overboard - MOB), เลือก ทดสอบ AIS-MOB
• เพื่อรับหรือไม่สนใจสัญญาณทดสอบทรานส์พอนด์เดอร์
การค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue Transponder-SART), เลือก ทดสอบ AIS-SART

การปิดการรับ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกเปิดเป็นค่าเริ่มต้น
เลือก ตั้งค่า > เรือลำ�อื่นๆ > AIS > ปิด
การทำ�งานทั้งหมดของ AIS บนทุกๆ มุมมองของแผนภูมิและ
แผนภูมิ 3 มิติจะถูกปิดใช้งาน ซึ่งรวมถึงการกำ�หนดเป้าหมาย
และติดตามเรือ AIS การเตือนภัยจาการชนที่เกิดขึ้นจากเรือ AIS
ที่เป็นเป้าหมายและถูกติดตาม และการแสดงผลของข้อมูลเกี่ยว
กับเรือ AIS

คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่ามุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ
หมายเหตุ: การตั้งค่าทั้งหมดจะไม่ถูกนำ�ไปใช้กับมุมมอง
แผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติทั้งหมด บางตัวเลือกต้องใช้แผนที่พรี
เมี่ยมหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
การตั้งค่าเหล่านี้นำ�ไปใช้กับมุมมองแผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติ
ยกเว้น Fish Eye 3D (การตั้งค่า Fish Eye 3D, หน้า 14).
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU
เวย์พ้อยท์และแทร็ค: ดูที่ การตั้งค่าเวย์พ้อยท์และแทร็คบน
แผนภูมิและมุมมองแผนภูมิ, หน้า 13
การตั้งค่าเรืออื่นๆ ดูท:ี่ ดูที่ การตั้งค่าเรืออื่นๆ บนแผนภูมิและ
มุมมองแผนภูมิ, หน้า 14.
เครื่องมือช่วยในการเดินเรือ: แสดงเครื่องมือช่วยในการเดิน
เรือบนแผนภูมิการจับปลา
ตั้งค่าแผนภูม:ิ ดูที่ การตั้งค่าแผนภูมิการเดินเรือและจับปลา,
หน้า 12
หมายเลขซ้อนทับ: ดูที่ การตัง้ ค่าหมายเลขซ้อนทับ, หน้า 13
นี่อาจจะปรากฎในเมนู ตั้งค่าแผนที่
ลักษณะของแผนภูม:ิ ดูที่ การตัง้ ค่าลักษณะแผนภูม,ิ หน้า 13
นี่อาจจะปรากฎในเมนู ตั้งค่าแผนที่

การตั้งค่าแผนภูมิการเดินเรือและจับปลา
หมายเหตุ: การตั้งค่าทั้งหมดจะไม่ถูกนำ�ไปใช้กับมุมมอง
แผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติทั้งหมด การตั้งค่าบางอย่างต้องใช้
อุปกรณ์เสริมภายนอกหรือใช้กับแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
จากแผนภูมิการเดินเรือหรือการจับปลา, เลือก MENU > ตั้งค่า
แผนภูมิ
ภาพถ่ายดาวเทียม: แสดงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความ
ละเอียดสูงบนบกหรือทั้งบนบกและทางทะเลบนแผนภูมิการ
เดินเรือได้ เมื่อใช้กับแผนที่แบบพรีเมี่ยม (การแสดงภาพถ่าย
ดาวเทียมในแผนภูมิการเดินเรือ, หน้า 9)
โอเวอร์เลย์น้ำ�: เปิดใช้งานการแรเงา ซึ่งแสดงให้เห็นระดับ
ความลึกพื้นทะเลด้วยการแรเงาหรือภาพโซนาร์ซึ่งช่วยในการ
ระบุความหนาแน่นของพื้นทะเล คุณลักษณะนี้จะใช้ได้เฉพาะ
กับแผนที่พรีเมี่ยมบางประเภทเท่านั้น
ระดับน้ำ�และกระแสน้ำ�: แสดงตัวชี้วัดสถานีวัดกระแสน้ำ�และ
สถานีวัดระดับน้ำ�บนแผนภูมิ และเปิดใช้งานแถบเลื่อนกระแส
น้ำ�และระดับน้ำ� ซึ่งกำ�หนดเวลาว่าระดับน้ำ�และกระแสน้ำ�ใดจะ
ถูกรายงานบนแผนที่
วงกลม: แสดงวงกลมแสดงทิศรอบเรือของคุณ แสดงให้เห็น
ทิศทางเข็มทิศที่มุ่งไปที่ส่วนหัวของเรือ ทิศทางลมจริงหรือ
ทิศทางลมสัมพัทธ์จะปรากฏขึ้น ถ้าชาร์ตพล็อตเตอร์เชื่อมต่อ
กับเซ็นเซอร์ลมทะเลที่ใช้งานเข้ากันได้ เมื่ออยู่ในโหมดการ
แล่นเรือ ลมจริงและลมสัมพัทธ์จะแสดงบนแผนภูมิทิศทางลม
ระดับน้ำ�ในทะเลสาบ: กำ�หนดระดับน้ำ�ในปัจจุบันของทะเลสาบ
คุณลักษณะนี้จะใช้ได้เฉพาะกับแผนที่พรีเมี่ยมบางประเภท
เท่านั้น
หมายเลขซ้อนทับ: ดูที่ การตัง้ ค่าหมายเลขซ้อนทับ, หน้า 13
สภาพอากาศ: กำ�หนดว่ารายการสภาพอากาศใดที่จะแสดงบน
แผนภูมิเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องรับ
สภาพอากาศที่รองรับที่มีสถานะสมาชิก ต้องมีเสาอากาศที่
รองรับเชื่อมต่ออยู่พร้อมกับยังมีสถานะสมาชิกอยู่
ลักษณะของแผนภูม:ิ ดูที่ (การตั้งค่าลักษณะแผนภูมิ, หน้า
13)
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การตั้งค่าเวย์พ้อยท์และแทร็คบนแผนภูมิและมุม
มองแผนภูมิ
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > จุดหัก
เลี้ยวและการติดตามเป้า
แทร็ค: แสดงแทร็คบนมุมองแผนภูมิหรือแผนภูมิ 3 มิติ
เวย์พอยท์: แสดงรายการของเวย์พอยท์ (การดูรายชื่อเวย์พ้อ
ยท์ทั้งหมด, หน้า 16).
เวย์พ้อยท์ใหม่: สร้างเวย์พ้อยท์ใหม่
การแสดงผลเวย์พอยท์: กำ�หนดค่าการแสดงผลเวย์พอยท์บน
แผนที่การเดินเรือ
แทร็คที่ใช้งานอยู:่ แสดงเมนูตัวเลือกแอ็คทีฟแทร็ค
แทร็คที่บันทึกไว้: แสดงรายการของแทร็คที่บันทึกไว้ (การดูรา
ยการแทร็คที่บันทึกไว้, หน้า 18)
แสดงผลแทร็ค: ตั้งค่าแทร็คที่จะแสดงบนแผนภูมิขึ้นอยู่กับสี
ของแทร็ค

การตั้งค่าหมายเลขซ้อนทับ
จากแผนภูมิ, มุมองแผนภูมิ 3 มิติ, หน้าจอเรดาร์, หรือหน้าจอ
ผสม, เลือก MENU > หมายเลขซ้อนทับ
แก้ไขเค้าโครง: กำ�หนดรูปแบบของข้อมูลซ้อนทับ, หรือเขต
ข้อมูล คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นภายในแต่ละ
เขตข้อมูลได้
ค่าการเดินเรือ: แสดงค่าการเดินเรือเมื่อเรือถูกนำ�ทางไปยังจุด
หมาย
ตั้งค่าการนำ�ร่อง: ช่วยให้คุณสามารถกำ�หนดการแทรกค่า
การนำ�ร่องเพื่อแสดงรายละเอียดเส้นทางแต่ละเที่ยวและเพื่อ
ควบคุมเมื่อปรากฏขึ้นก่อนที่จะเลี้ยวหรือปลายทาง
แถบเข็มทิศ: แสดงแถบข้อมูลเข็มทิศเมื่อเรือกำ�ลังนำ�ร่องไปยัง
ปลายทาง

การปรับแต่งเขตข้อมูล
คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในตัวเลขซ้อนทับที่ปรากฎบน
แผนภูมิและหน้าจออื่นๆ ได้
1 จากหน้าจอที่รองรับการซ้อนทับตัวเลข, เลือก MENU
2 หากต้องการ, เลือก ตั้งค่าแผนภูมิ
3 เลือก หมายเลขซ้อนทับ > แก้ไขเค้าโครง
4 เลือกรูปแบบ
5 เลือกเขตข้อมูล
6 	 เลือกประเภทข้อมูลที่จะแสดงในเขตข้อมูล

การแสดงการแทรกการนำ�ร่อง
คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้การแทรกการนำ�ร่องปรากฎบนมุม
มองแผนภูมิเดียวกันหรือไม่ การแทรกการนำ�ร่องจะแสดงเฉพาะ
เมื่อเรือกำ�ลังนำ�ร่องไปยังปลายทาง
1 จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เเลือก MENU
2 	 หากต้องการ, เลือก ตั้งค่าแผนภูมิ
3 เลือก หมายเลขซ้อนทับ > ใส่แผนที่เดินเรือ > ออโต้
4 เลือก ตั้งค่าแผนที่เดินเรือ
5 ดำ�เนินการเสร็จสิ้น:
• เพื่อแสดงความเร็วตามจริง (velocity made good-VMG)
ของเวย์พ้อยท์เมือนำ�ร่องตามเส้นทางมากกว่าหนึ่งเที่ยว,
เลือก ข้อมูลช่วงการเดินทาง > เปิด
• เพื่อแสดงข้อมูลการเลี้ยวถัดไป โดยขึ้นอยู่กับระยะทาง,
เลือก เลี่้ยวถัดไป > ระยะทาง
คู่มือการใช้งาน

• เพื่อแสดงข้อมูลการเลี้ยวถัดไป โดยขึ้นอยู่กับเวลา, เลือก
เลี้ยวถัดไป > เวลา
• เพื่อระบุว่าข้อมูลปลายทางจะปรากฎอย่างไร, เลือก จุด
หมายปลายทาง และเลือกตัวเลือก

การตั้งค่าลักษณะแผนภูมิ
คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิและมุมมองแผนภูมิ
3 มิติที่แตกต่างกัน แต่ละการตั้งค่าจะเป็นเฉพาะกับแผนภูมิหรือ
มุมมองแผนภูมิที่ถูกนำ�มาใช้
หมายเหตุ: การตั้งค่าทั้งหมดจะไม่ถูกนำ�ไปใช้กับมุมมอง
แผนภูมิและแผนภูมิ 3 มิติและรุ่นของชาร์ตพล็อตเตอร์ทั้งหมด
บางตัวเลือกต้องใช้แผนที่พรีเมี่ยมหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > ตั้งค่า
แผนภูมิ > ลักษณะของแผนภูมิ
การปรับทิศทาง: กำ�หนดค่าเปอร์สเป็คตีฟของแผนที่
รายละเอียด: ปรับปริมาณรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในระดับ
การซูมที่แตกต่างกัน
แนวทิศหัวเรือ: แสดงและปรับแนวที่มุ่งหน้าไป ซึ่งเป็นเส้นที่
ลากบนแผนที่จากหัวเรือไปในทิศทางของการเดินทาง และ
กำ�หนดแหล่งข้อมูลสำ�หรับแนวทิศหัวเรือ
พื้นที่ Panoptix: แสดงและซ่อนพื้นที่ที่ถูกสแกนโดยทรานส์ดิว
เซอร์ Panoptix™ ระบบอ้างอิงลักษณะและทิศทาง (attitude and heading reference system-AHRS) ต้องมี
การปรับเทียบเพื่อใช้ในคุณสมบัตินี้ (การตั้งค่าการติดตั้ง
ทรานส์ดิวเซอร์, หน้า 24)
แผนที่โลก: ใช้ทั้งแผนที่โลกพื้นฐานหรือแผนที่เฉดสีเทาบน
แผนภูมิ ความแตกต่างเหล่านี้จะเห็นได้เฉพาะเมื่อซูมออก
มากเกินไปเพื่อจะดูรายละเอียดแผนภูมิ
จุดความลึก: เปิดจุดวัดระดับความลึกและกำ�หนดระดับความลึก
ที่เป็นอันตราย จุดความลึกที่เท่ากับหรือมากกว่าความตื้นลึก
ที่เป็นอันตรายจะมีการแสดงด้วยข้อความสีแดง
ระยะเฉดความตื้น: กำ�หนดเฉดจากแนวเส้นชายฝั่งไปยังจุด
ความลึดที่กำ�หนดไว้
ช่วงความลึกแรเงา: กำ�หนดความลึกในระดับเหนือกว่าและต่ำ�
กว่าไปยังเฉดที่อยู่ระหว่างกลาง
สัญลักษณ์: แสดงและกำ�หนดค่าลักษณะของสัญลักษณ์ต่างๆ
บนแผนภูมิเช่น ไอคอนเรือ สัญลักษณ์ navaid, จุดสนใจบนบ
บกและกระโจมไฟ
รูปแบบ: กำ�หนดการแสดงผลของแผนภูมิที่ปรากฏบน
ภูมิประเทศ 3 มิติ
สีอันตราย: แสดงน้ำ�ตื้นและแผ่นดินด้วยสเกลสี สีน้ำ�เงินแสดง
ว่าน้ำ�ลึก, สีเหลืองคือน้ำ�ตื้นและสีแดงคือน้ำ�ตื้นมาก
ความลึกที่ปลอดภัย: กำ�หนดลักษณะของความลึกปลอดภัย
สำ�หรับมุมมอง Mariner’s Eye 3D
หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีผลต่อลักษณะเฉพาะของสีที่เป็น
อันตรายต่อมุมมอง Mariner’s Eye 3D โดยจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อการตั้งค่าอัตโนมัติระดับความลึกน้ำ�ที่ปลอดภัยหรือการ
ตั้งค่าการเตือนภัยโซนาร์น้ำ�ตื้น
วงวัดละนะ: แสดงและกำ�หนดค่าลักษณะของช่วงรัศมีที่จะช่วย
ให้คุณเห็นภาพในมุมมองแผนภูมิบางประเภท
ความกว้างช่องเดินเรือ: ระบุความกว้างของช่องทางนำ�ร่องที่
เป็นเส้นสีม่วงในมุมมองแผนภูมิบางประเภท ที่ระบุเส้นทางไป
ยังปลายทางของคุณ.
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การกำ�หนดแนวทิศที่มุ่งหน้าไปและแนว Course
Over Ground
คุณสามารถแสดงแนวทิศหัวเรือและเส้น course over ground
(COG) ได้บนแผนภูมิ
COG คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของคุณ แนวทิศที่มุ่งหน้าไปคือ
ทิศที่หัวเรือหันไปหา, และเซนเซอร์จับทิศทางที่มุ่งหน้าไปมีการ
เชื่อมต่อ
1 จากมุมมองแผนภูมิ, เลือก MENU > ตั้งค่าแผนภูมิ >
ลักษณะของแผนภูมิ > แนวทิศหัวเรือ
2 หากต้องการ, เลือก แหล่งข้อมูล และเลือกตัวเลือก:
• เพื่อเลือกแหล่งที่มีให้อัตโนมัติ, เลือก ออโต้
• เพื่อใช้เสาอากาศ GPS ตามทิศ COG, เลือก ทิศหัวเรือจี
พีเอส
• เพื่อใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์จับทิศที่เชื่อมต่อ, เลือก ทิศหัว
เรือ
• เพื่อใช้ข้อมูลจากทั้งเซนเซอร์จับทิศและเสาอากาศ GPS,
เลือก COG และ มุ่งหน้า
นี่จะเป็นการแสดงผลแนวทิศหัวเรือและเส้น (COG) ทั้ง
สองแบบได้บนแผนภูมิ
3 เลือก จอแสดงผล และเลือกตัวเลือก:
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง และป้อนความยาวของเส้นที่
แสดงบนแผนภูมิ
• เลือก เวลา > เวลา และป้อนเวลาที่ใช้ในการคำ�นวณระยะ
ทางที่เรือของคุณจะเดินทางในเวลาที่กำ�หนด ณ ความเร็ว
ปัจจุบัน

การตั้งค่าเรืออื่นๆ บนแผนภูมิและมุมมองแผนภูมิ
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ, เช่น
เครื่องรับสัญญาณ AIS หรือวิทยุ VHF
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > เรือลำ�
อื่นๆ
บัญชีรายการ AIS: แสดงรายการ AIS (การดูรายการเส้นทาง
ของ AIS, หน้า 11)
บัญชีรายการ DSC: แสดงรายการ DSC (บัญชีรายการ DSC,
หน้า 28)
การตั้งค่าการแสดงผล AIS: ดูที่ การตั้งค่าการแสดงผล AIS,
หน้า 14
เส้นทางการเดินทาง DSC: แสดงแทร็คเส้นทางของเรือ DSC,
และเลือกความยาวของแทร็คที่ปรากฏขึ้นโดยใช้เส้นทาง
สัญญาณเตือนของระบบ AIS: ตั้งค่าสัญญาณเตือนโซน
ปลอดภัยจากการชน (การตั้งค่าสัญญาณเตือนโซนปลอดภัย
จากการชน, หน้า 11)

การตั้งค่าการแสดงผล AIS
หมายเหตุ: AIS ต้องใช้อุปกรณ์ AIS ภายนอกและทรานส์พอน
เดอร์ที่ส่งสัญญาณจากเรือลำ�อื่น
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > เรือลำ�
อื่นๆ > การติดตั้งจอแสดงผลของระบบ AIS
ช่วงการแสดงผลของระบบ AIS: จะแสดงระยะห่างจาก
ตำ�แหน่งที่คุณอยู่กับที่เรือ AIS ปรากฎ
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ AIS-ที่เปิดใช้งาน
ทิศหัวเรือที่คาดการณ์: ตั้งค่าเวลาคาดการณ์ทิศทางของเรือ
AIS-ที่เปิดใช้งาน
เส้นทางการเดินทาง: แสดงแทร็คเส้นทางของเรือ AIS, และ
คู่มือการใช้งาน

เลือกความยาวของแทร็คที่ปรากฏขึ้นโดยใช้เส้นทาง

การตั้งค่า Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนภูมิ Fish Eye 3D, เลือก MENU
มุมมอง: กำ�หนดเปอร์สเป็คตีฟของมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ
แทร็ค: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร์: แสดงกรวยที่ระบุถึงพื้นที่ที่ครอบคลุมโดย
ทรานส์ดิวเซอร์
สัญลักษณ์ปลา: แสดงสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมาย

การนำ�ร่องด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
ข้อควรระวัง
ถ้าเรือของคุณมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติา, จอแสดงผลการ
ควบคุมการขับเคลื่อนอัตโนมัติาโดยเฉพาะจะต้องติดตั้งในแต่ละ
พวงมาลัยเรือเพื่อปิดการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้งาน ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจจะผ่าน
แผ่นดินหรือบริเวณน้ำ�ตื้น ใช้การมองเห็นและและคัดท้ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นและวัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
หมายเหตุ: มุมมองแผนภูมิ Mariner’s Eye 3D และ Fish Eye
3D จะมีให้พร้อมแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
เพื่อนำ�ทาง คุณต้องเลือกปลายทาง กำ�หนดเส้นทางหรือสร้าง
เส้นทางและไปตามแนวทางหรือเส้นทาง คุณสามารถไปตาม
แนวทางหรือเส้นทางบนแผนภูมิการเดินเรือ, แผนภูมิการจับปลา,
มุมมองแผนภูมิ Perspective 3D, หรือมุมมองแผนภูมิ Mariner’s
Eye 3D
คุณสามารถตั้งค่าและเดินทางตามเส้นทางไปยังปลายทางโดย
ใช้หนึ่งในสามวิธี: ไปที่, เส้นทางไปยัง, หรือ แนะนำ�ไปที่
ไปที่: นำ�คุณตรงไปยังจุดหมายปลายทาง นี่เป็นตัวเลือก
มาตรฐานสำ�หรับการนำ�ทางไปยังปลายทาง ชาร์ตพล็อตเตอร์
จะสร้างแนวเส้นทางหรือเส้นนำ�ร่องตรงไปยังปลายทาง เส้น
ทางอาจผ่านหนือแผ่นดินและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
เส้นทางไปยัง: สร้างเส้นทางจากตำ�แหน่งของคุณไปยังปลาย
ทาง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มจุดเลี้ยวในระหว่างทาง ตัวเลือก
นี้จะให้เส้นทางเป็นเส้นตรงไปยังปลายทาง แต่ยอมให้คุณ
เพิ่มจุดเลี้ยวในเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดินและสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
นำ�ไปที่: สร้างเส้นทางไปยังปลายทางโดยใช้ การนำ�ทาง
อัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้แผนภูมิพรีเมี่ยมที่เข้ากันได้
ในชาร์ตพล็อตเตอร์ที่รองรับ โดยจะให้แนวการนำ�ร่องแบบ
เลี้ยวต่อเลี้ยวไปยังจุดหมาย, หลีกเลี่ยงแผ่นดินและสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ เส้นนำ�ร่องจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแผนภูมิและระยะ
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ความลึกปลอดภัย ความสูงปลอดภัยและระยะชายฝั่งที่ผู้ใช้
กำ�หนดในการตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์ ในการใช้การตั้งค่าและ
ข้อมูลแผนภูมิเหล่านี้ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะสร้างเส้นนำ�ทางที่
หลีกเลี่ยงทุกพื้นที่ ที่ไม่สามารถนำ�ร่องไปได้ระหว่างตำ�แหน่ง
ปัจจุบันและปลายทาง
เมื่อคุณใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Garmin ที่รองรับ
เชื่อมต่อไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์ โดยใช้ NMEA 2000®, ระบบ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะไปตามเส้นทาง การนำ�ทางอัตโนมัติ

คำ�ถามเกี่ยวกับการนำ�ร่องพื้นฐาน
คำ�ถาม
คำ�ตอบ
ทำ�อย่างไร ฉันจะทำ�ให้ชาร์ต
นำ�ร่องด้วยการใช้ ไปที่ ดูที่
พล็อตเตอร์นำ�ทางไปในทิศทาง การตั้งค่าและการไปตามเส้น
ที่ต้องการที่จะไปได้ (แบริ่ง)?
ทางตรงโดยใช้ ไปที่, หน้า
16
ทำ�อย่างไร ฉันจะทำ�ให้อุปกรณ์ สร้างเส้นทางเดินทางเที่ยว
แนะนำ�ทางเป็นเส้นตรง (ลดการ เดียวและนำ�ร่องไปโดยใช้
ตัดไปมาของเส้นทาง) ไปยัง
เส้นทางไปยัง ดูที่ การสร้าง
ตำ�แหน่งโดยใช้ระยะทางที่สั้น และการนำ�ทางตามเส้นทาง
ที่สุดจากที่ตั้งปัจจุบัน?
จากตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ,
หน้า 17
ทำ�อย่างไร ฉันจะทำ�ให้อุปกรณ์ สร้างเส้นทางเดินทางแบบ
นำ�ฉันไปยังตำ�แหน่งโดยมีการ หลายเที่ยวและนำ�ร่องไปโดย
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
ใช้ เส้นทางไปยัง ดูที่ การ
สร้างและการนำ�ทางตามเส้น
ทางจากตำ�แหน่งปัจจุบันของ
คุณ, หน้า 17
ทำ�อย่างไร ฉันจะทำ�ให้อุปกรณ์ นำ�ร่องโดยใช้ เส้นทางไปยัง
คัดท้ายเรือด้วยระบบขับเคลื่อน ดูที่ การสร้างและการนำ�ทาง
อัตโนมัติ
ตามเส้นทางจากตำ�แหน่ง
ปัจจุบันของคุณ, หน้า 17
อุปกรณ์จะสร้างเส้นทางให้ฉัน
หากคุณมีแผนที่แบบพรีเมี่ยม
ได้หรือไม่
ที่รองรับ การนำ�ทางอัตโนมัติ
และอยู่ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
โดย การนำ�ทางอัตโนมัติ,
นำ�ร่องด้วยการใช้ การนำ�
ทางอัตโนมัติ ดูที่ การตั้งค่า
และการไปตามเส้นทางของ
การนำ�ทางอัตโนมัติ, หน้า
19
ทำ�อย่างไร ฉันจึงจะเปลี่ยน
ดูที่ การกำ�หนดค่าแนวเส้น
การตั้งค่า การนำ�ทางอัตโนมัติ การนำ�ทางอัตโนมัติ, หน้า
สำ�หรับเรือของฉันได้
20

จุดหมายปลายทาง
คุณสามารถเลือกจุดหมายปลายทางโดยใช้แผนภูมิต่างๆ และมุม
มองแผนภูมิ 3 มิติหรือใช้รายการ

การค้้นหาปลายทางโดยใช้ชื่อ
คุณสามารถค้นหาเวย์พ้อยท์ที่บันทึกไว้ เส้นทางที่บันทึกไว้
แทร็คที่บันทึกไว้และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลได้โดยใช้ชื่อ
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > ค้นหาตามรายชื่อ
2 ป้อนชื่อของปลายทางของคุณอย่างน้อยส่วนหนึ่ง
3 หากต้องการ, เลือก เสร็จสิ้น
จุดหมาย 50 แห่งที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
คู่มือการใช้งาน

4 	 เลือกจุดหมายปลายทาง

การเลือกปลายทางโดยการใช้แผนที่เดินเรือ
จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือกปลายทาง

การค้นหาปลายทางโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อดูรายการสถานที่โหลดไว้ล่วงหน้าและสถานที่ทำ�
เครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้, เลือก เวย์พ้อยท์
• เพื่อดูรายการเส้นทางที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้, เลือก เส้น
ทาง
• เพื่อดูรายการของแทร็คที่บันทึกไว้, เลือก แทร็ค
• เพื่อดูรายชื่อของสลิป ท่าจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ ในต่าง
ประเทศ, เลือก บริการนอกชายฝั่ง
• เพื่อดูรายการของท่าจอดเรือและจุดสนใจบนบกอื่นๆ ,
เลือก บริการบนแผ่นดิน
• เพื่อค้นหาปลายทางโดยใช้ชื่อ, เลือก ค้นหาตามรายชื่อ
3 เลือกปลายทาง

การค้นหาจุดหมายการบริการทางทะเล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะมีข้อมูลสำ�หรับจุดหมายที่นำ�เสนอบริการทาง
ทะเลนับพันแห่ง
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง
2 เลือก บริการนอกชายฝั่ง หรือ บริการภายในประเทศ
3 หากต้องการ, เลือกหมวดหมู่การให้บริการทางทะเล
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงรายการของสถานที่ที่ใกล้ที่สุดและ
ระยะทางและแบริ่งไปยังแต่ละแห่ง
4 เลือกปลายทาง
คุณสามารรถเลือก หรือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อ
แสดงตำ�แหน่งบนแผนภูมิ

เส้นทาง
ข้อควรระวัง
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้งาน ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจจะผ่าน
แผ่นดินหรือบริเวณน้ำ�ตื้น ใช้การมองเห็นและและคัดท้ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นและวัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น

ข้อควรระวัง
Garmin แนะนำ�ให้ใช้ แนะนำ�ไปที่ เฉพาะเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
การใช้ แนะนำ�ไปที่ ขณะแล่นใบอาจทำ�ให้เกิดการกระทบที่
ไม่คาดคิด เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของเรือ ใบเรือและ
เชือกผูกที่ไม่มีคนดูแลอาจเสียหายหรือเป็นเหตุให้ลูกเรือหรือผู้
โดยสารได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเกิดการกระแทกที่ไม่คาดคิด
คุณสามารถตั้งค่าและเดินทางตามเส้นทางไปยังปลายทางโดย
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ใช้หนึ่งในสามวิธี: ไปที่, เส้นทางไปยัง, หรือ แนะนำ�ไปที่
ไปที่: นำ�คุณตรงไปยังจุดหมายปลายทาง นี่เป็นตัวเลือก
มาตรฐานสำ�หรับการนำ�ทางไปยังปลายทาง ชาร์ตพล็อตเตอร์
จะสร้างแนวเส้นทางหรือเส้นนำ�ร่องตรงไปยังปลายทาง เส้น
ทางอาจผ่านหนือแผ่นดินและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
เส้นทางไปยัง: สร้างเส้นทางจากตำ�แหน่งของคุณไปยังปลาย
ทาง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มจุดเลี้ยวในระหว่างทาง ตัวเลือก
นี้จะให้เส้นทางเป็นเส้นตรงไปยังปลายทาง แต่ยอมให้คุณ
เพิ่มจุดเลี้ยวในเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดินและสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
นำ�ไปที่: สร้างเส้นทางไปยังปลายทางโดยใช้ การนำ�ทาง
อัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้แผนภูมิพรีเมี่ยมที่เข้ากันได้
ในชาร์ตพล็อตเตอร์ที่รองรับ โดยจะให้แนวการนำ�ร่องแบบ
เลี้ยวต่อเลี้ยวไปยังจุดหมาย, หลีกเลี่ยงแผ่นดินและสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ เส้นนำ�ร่องจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแผนภูมิและระยะ
ความลึกปลอดภัย ความสูงปลอดภัยและระยะชายฝั่งที่ผู้ใช้
กำ�หนดในการตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์ ในการใช้การตั้งค่าและ
ข้อมูลแผนภูมิเหล่านี้ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะสร้างเส้นนำ�ทางที่
หลีกเลี่ยงทุกพื้นที่ ที่ไม่สามารถนำ�ร่องไปได้ระหว่างตำ�แหน่ง
ปัจจุบันและปลายทาง เมื่อคุณใช้งานระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติของ Garmin ที่รองรับ เชื่อมต่อไปยังชาร์ตพล็อต
เตอร์ โดยใช้ NMEA 2000, ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะไป
ตามเส้นทาง การนำ�ทางอัตโนมัติ

การตั้งค่าและการไปตามเส้นทางตรงโดยใช้ ไปที่
ข้อควรระวัง
เมื่อใช้งาน ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจจะผ่าน
แผ่นดินหรือบริเวณน้ำ�ตื้น ใช้การมองเห็นและและคัดท้ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นและวัตถุอันตรายอื่นๆ
คุณสามารถตั้งค่าและไปตามเส้นทางเป็นเส้นตรงจากตำ�แหน่ง
ปัจจุบันไปยังปลายทางที่เลือกได้
1 เลือกปลายทาง (จุดหมายปลายทาง, หน้า 15)
2 เลือก นำ�ทางไปยัง > ไปที่
เส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้น ตรงกลางเส้นสีม่วงจะมีเส้นสีม่วงที่
บางกว่าที่แสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากที่ตั้งปัจจุบัน
ของคุณไปยังปลายทาง การแก้ไขเส้นทางจะเป็นแบบ
ไดนามิกและจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรือของคุณ เมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
3 ตามเส้นสีม่วง บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�
ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
4 หากคุณอยู่นอกเส้นทาง ให้ตามสายสีม่วง (เส้นทางที่ถูก
ต้อง) เพื่อไปที่ปลายทางของคุณหรือคัดท้ายกลับไปที่เส้นสี
ม่วงแดง (เส้นทางตรง)

การหยุดเดินเรือ
จากแผนภูมิการเดินเรือหรือการจับปลา, เลือก MENU > หยุด
นำ�ทาง

เวย์พอยท์
เวย์พ้อยต์ คือตำ�แหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์
คุณสามารถทำ�เครื่องหมายเวย์พ้อยท์ตรงตำ�แหน่งที่คุณอยู่ได้,
หรือตำ�แหน่งที่คุณเคยอยู่ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่เช่น ชื่อ ระดับความสูงและความลึก

คู่มือการใช้งาน

การทำ�ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์
จากหน้าจอใดๆ, เลือก MARK
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำ�แหน่งต่างๆ
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม่
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อสร้างเวย์พอยท์โดยการป้อนตำ�แหน่งพิกัด, เลือก ใส่
พิกัด,และป้อนค่าพิกัด
• เพื่อสร้างเวย์พ้อยท์โดยใช้ แผนภูมิ, เลือก เส้นทางโดยใช้
แผนภูมิ, เลือกตำ�แหน่ง และเลือกเลือก

การทำ�เครื่องหมายตำ�แหน่ง MOB หรือ SOS
จากหน้าจอหลักให้เลือก คนตกน้ำ� > ใช่
สัญลักษณ์สากล คนตกน้ำ� (man overboard-MOB) จำ�กำ�หนด
ตำ�แหน่งจุด MOB ที่ใช้งานและชาร์ตพล็อตเตอร์จะกำ�หนดเส้น
ทางตรงกลับมายังตำ�แหน่งที่ทำ�เครื่องหมายไว้

การดูรายชื่อเวย์พ้อยท์ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง

การแก้ไขเวย์พ้อยต์ที่บันทึกไว้
1
2
3
4

เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
เลือก เวย์พอยท์
เลือก แก้ไขจุดเดินทาง
เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเพิ่มชื่อ, เลือก ชื่อ,และป้อนชื่อ
• เปลี่ยนสัญลักษณ์, เลือก สัญลักษณ์
• เพื่อเปลี่ยนความลึก, เลือก ความลึก
• เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ�, เลือก อุณหภูมิน้ำ�
• เพื่อเปลี่ยนความเห็น, เลือก ข่อคิดเห็น
• ย้ายตำ�แหน่งของเวย์พอยท์, เลือก ตำ�แหน่ง

การเรียกดูสำ�หรับการนำ�ทางไปยังเวย์พ้อยท์ที่
บันทึกไว้
ข้อควรระวัง
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้งาน ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจจะผ่าน
แผ่นดินหรือบริเวณน้ำ�ตื้น ใช้การมองเห็นและและคัดท้ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นและวัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
ก่อนที่คุณจะสามารถนำ�ทางไปยังเวย์พ้อยท์ คุณจะต้องสร้างเวย์
พ้อยท์ก่อน
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเคลื่อนที่โดยตรงไปยังสถานที่ เลือก ไปที่
• เพื่อสร้างเส้นทางไปยังตำ�แหน่ง, รวมทั้งการเลี้ยว เลือก
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เส้นทางไปยัง
• เพื่อใช้งาน การนำ�ทางอัตโนมัติ เลือก แนะนำ�ไปที่
5 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
หมายเหตุ: เมื่อใช้งาน การนำ�ทางอัตโนมัติ, ส่วนสีเทา
ภายในส่วนใดๆ ของเส้นสีม่วงจะระบุว่า การนำ�ทางอัตโนมัติ
ไม่สามารถคำ�นวณเป็นส่วนหนึ่งของแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ
เพราะนี่คือการตั้งค่าสำ�หรับความลึกของน้ำ�ที่ปลอดภัยต่ำ�สุด
และมีความสูงปลอดภัยขั้นต่ำ�ของสิ่งกีดขวาง
6 ตามเส้นสีม่วง บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�
ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การเวย์พอยท์หรือตำ�แหน่งคนตกน้ำ� MOB
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์หรือ MOB
3 เลือก ลบ

การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > ดเดิน
ทาง > ทั้งหมด

เส้นทาง
เส้นทางคือชุดของเวย์พ้อยต์หรือตำ�แหน่งที่จะนำ�คุณไปยังจุด
หมายของคุณ

การสร้างและการนำ�ทางตามเส้นทางจาก
ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ
คุณสามารถสร้างและนำ�ทางเส้นทางได้ทันทีบนแผนภูมิการเดิน
เรือหรือแผนภูมิจับปลา ขั้นตอนนี้จะไม่ต้องบันทึกเส้นทางหรือข้อ
มูลเวย์พ้อยท์
หมายเหตุ: แผนภูมิการจับปลานอกชายฝั่งจะมีให้ในแผนภูมิ
แบบพรีเมี่ยมในบางพื้นที่เท่านั้น
1 จากแผนภูมิการเดินเรือหรือจับปลา, เลือกปลายทาง
2 	 เลือก นำ�ทางไปยัง > เส้นทางไปยัง
3 	 เลือกตำ�แหน่งเลี้ยวครั้งล่าสุดก่อนถึงปลายทาง
4 เลือก เพิ่มทางโค้ง
5 	 หากต้องการ, ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว,
ย้อนกลับจากจุดหมายปลายทางมายังตำ�แหน่งปัจจุบันของ
เรือของคุณ
จุดเลี้ยวท้ายสุดที่เพิ่มควรเป็นจุดเลี้ยวแรกของคุณ เริ่มต้น
จากตำ�แหน่งปัจจุบัน ควรเป็นจุดเลี้ยวที่ใกล้งกับเรือของคุณ
ที่สุด
6 หากต้องการ, เลือก MENU
7 เลือก นำ�ร่องเส้นทาง
8 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
9 ตามเส้นสีม่วง บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�
ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การสร้างและบันทึกเส้นทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเส้นทางและเวย์พ้อยท์ทั้งหมดในนั้น จุดเริ่ม
ต้นอาจเป็นตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นๆ ก้ได้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง > ใหม่ > เส้นทางที่ใช้บน
แผนที่
2 	 เลือกตำ�แหน่งเริ่มต้นของเส้นทาง
3 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนจอเพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว
คู่มือการใช้งาน

4 หากต้องการ, ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว
5 เลือกจุดหมายปลายทาง

การดูรายการเส้นทาง
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง

การแก้ไขเส้นทางที่บันทึกไว้
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเส้นทางหรือเปลี่ยนจุดเลี้ยวที่มีในเส้น
ทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก แก้ไขเส้นทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเปลี่ยนชื่อ, เลือก ชื่อ,และป้อนชื่อ
• เพื่อเลือกเวย์พอยท์จากรายการจุดเลี้ยว, เลือก แก้ไขเส้น
ทางโค้ง > ใช้บัญชีรายการทางโค้ง, และเลือกเวย์
พอยท์จากรายการ
• เพื่อเลือกจุดเลี้ยวโดยใช้แผนที่เดินเรือ, เลือก แก้ไขเส้น
ทางโค้ง > เส้นทางที่ใช้บนแผนที่, และเลือกตำ�แหน่ง
บนแผนที่เดินเรือ

การเรียกดูและการนำ�ทางตามเส้นทางทีล
่ บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะเรียกดูรายการเส้นทางและนำ�ทางไปยังเส้นทาง คุณ
จะต้องสร้างและบันทึกเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1    เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3    เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้น เมื่อเส้นทางถูกสร้างขึ้น
มาแล้ว เลือก, เลือก ไปข้างหน้า
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดปลายทางที่ถูกใช้ เมื่อเส้นทาง
ถูกสร้างขึ้น, เลือก ย้อนกลับ
เส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้น ตรงกลางเส้นสีม่วงจะมีเส้นสีม่วงที่
บางกว่าที่แสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากที่ตั้งปัจจุบัน
ของคุณไปยังปลายทาง การแก้ไขเส้นทางจะเป็นแบบ
ไดนามิกและจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรือของคุณ เมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
5 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
6 ตามเส้นสีม่วงในแต่ละเที่ยวของเส้นทาง บังคับพวงมาลัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 หากคุณอยู่นอกเส้นทาง ให้ตามสายสีม่วง (เส้นทางที่ถูก
ต้อง) เพื่อไปที่ปลายทางของคุณหรือคัดท้ายกลับไปที่เส้นสี
ม่วงแดง (เส้นทางตรง)

การเรียกดูสำ�หรับการนำ�ร่องขนานกับเส้นทางที่
บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะเรียกดูรายการเส้นทางและนำ�ทางไปยังเส้นทาง คุณ
จะต้องสร้างและบันทึกเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 	 เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำ�ร่องขนานไปกับเส้นทาง เหลื่อมจาก
กันด้วยระยะทางที่กำ�หนด
5 	 ระบุว่าจะนำ�ร่องตามเส้นทางอย่างไร:
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• เพื่อนำ�ร่องเส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่ใช้เมื่อเส้นทางถูกสร้าง
ขึ้น ไปทางด้านซ้ายของเส้นทางเดิม, เลือก ด้านหน้า
กราบซ้าย
• เพื่อนำ�ร่องเส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่ใช้เมื่อเส้นทางถูกสร้าง
ขึ้น ไปทางด้านขวาของเส้นทางเดิม, เลือก ด้านหน้า
กราบขวา
• เพื่อนำ�ร่องเส้นทางจากจุดปลายทางที่ใช้เมื่อเส้นทางถูก
สร้างขึ้น ไปทางด้านซ้ายของเส้นทางเดิม, เลือก ย้อน
กลับ - ท่าเรือ
• เพื่อนำ�ร่องเส้นทางจากจุดปลายทางที่ใช้เมื่อเส้นทางถูก
สร้างขึ้น ไปทางขวาเส้นทางเดิม, เลือก ย้อนกลับ - กราบ
เรือ
เส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้น ตรงกลางเส้นสีม่วงจะมีเส้นสีม่วงที่
บางกว่าที่แสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากที่ตั้งปัจจุบัน
ของคุณไปยังปลายทาง การแก้ไขเส้นทางจะเป็นแบบ
ไดนามิกและจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรือของคุณ เมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
6 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
7 ตามเส้นสีม่วงในแต่ละเที่ยวของเส้นทาง บังคับพวงมาลัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
8 หากคุณอยู่นอกเส้นทาง ให้ตามสายสีม่วง (เส้นทางที่ถูก
ต้อง) เพื่อไปที่ปลายทางของคุณหรือคัดท้ายกลับไปที่เส้นสี
ม่วงแดง (เส้นทางตรง)

การลบเส้นทางที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก ลบ

การลบเส้นทางที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง

การติดตามเป้า
การติดตามแทร็คเส้นทางคือการบันทึกเส้นทางในปัจจุบันของ
เรือของคุณ แทร็คปัจจุบันที่กำ�ลังถูกบันทึกจะเรียกว่าแอ็คทีฟ
แทร็ค, และจะสามารถบันทึกได้ คุณสามารถแสดงแทร็คในแต่ละ
แผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติได้

การแสดงแทร็ค
จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก MENU > จุดหัก
เลี้ยวและการติดตามเป้า >การติดตามเป้า > เปิด
เส้นการเดินทางบนแผนภูมิจะระบุแทร็คของคุณ

การตั้งค่าสีของแอ็คทีฟแทร็ค
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่
ใช้งานอยู่ > สีเป้าที่ติดตาม
2 	 เลือกสีของแทร็ค

การบันทึกแอ็คทีฟแทร็ค
แทร็คปัจจุบันที่กำ�ลังถูกบันทึกจะเรียกว่าแอ็คทีฟแทร็ค
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
ปัจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แอ็คทีฟแทร็คเริ่มต้น
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
คู่มือการใช้งาน

การดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกหนึ่งการติดตามเป้า
3 	 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ และป้อนชื่อใหม่
• เลือก สีแทร็ค และเลือกสี

การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกหนึ่งการติดตามเป้า
3 	 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า > บันทึกเส้นทาง

การเรียกดูการนำ�ทางตามเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะเรียกดูรายการเส้นทางและนำ�ทางไปยังเส้นทาง
คุณจะต้องสร้างและบันทึกเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง (การ
ติดตามเป้า, หน้า 18)
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกหนึ่งการติดตามเป้า
3 	 เลือก ตามการติดตาม
4 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้น เมื่อแทร็คถูกสร้างขึ้นมา
แล้ว, เลือก ไปข้างหน้า
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดปลายทาง เมื่อแทร็คถูกสร้างขึ้น
มาแล้ว, เลือก ย้อนกลับ
5 	 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยเส้นสี
6 	 ไปตามแนวในแต่ละเที่ยวของเส้นทาง บังคับพวงมาลัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกหนึ่งการติดตามเป้า
3 เลือก ลบ

การลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > แทร็คที่
บันทึกไว้

การย้อนกลับตามแอ็คทีฟแทร็ค
แทร็คปัจจุบันที่กำ�ลังถูกบันทึกจะเรียกว่าแอ็คทีฟแทร็ค
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ติดตามแทร็กที่ใช้
งานอยู่
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แอ็คทีฟแทร็คเริ่มต้น
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
3 	 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยเส้นสี
4 ไปตามแนวเส้นสี บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่อง
น้ำ�ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การเคลียร์แอ็คทีฟแทร็ค
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ลบแทร็กที่ใช้งานอยู่
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หน่วยความจำ�แทร็คจะถูกล้างและแอ็คทีฟแทร็คจะยังคงได้รับ
การบันทึก

การตั้งค่าและการไปตามเส้นทางของ การนำ�ทาง
อัตโนมัติ

การจัดการความจำ�ปูมบันทึกการติดตามเส้น
ทางในขณะบันทึก

1
2
3
4
5

1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่
ใช้งานอยู่
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อบันทึกปูมแทร็กจนกระทั้งหน่วยความจำ�แทร็กเต็ม,
เลือก เติม
• เพื่อทำ�การบันทึกปูมต่อเนื่อง แทนที่ข้อมูลแทร็กเดิมด้วย
ข้อมมูลใหม่, เลือก บันทึกทับ

การกำ�หนดค่าความถี่ที่พล็อตของแทร็ตจะถูก
บันทึก
คุณสามารถระบุความถี่ที่พล็อตของแทร็ตจะถูกบันทึกไว้ได้ การ
บันทึกพล็อตบ่อยมากขึ้นจะยิ่งมีความแม่นยำ�มากขึ้น แต่เติมเข้า
สู่ระบบการติดตามได้เร็วขึ้น ความละเอียดของช่วงเวลาจะถูก
แนะนำ�ไว้เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของหน่วย
ความจำ�
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่
ใช้งานอยู่ > บันทึกช่วงเวลา > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อบันทึกการติดตามตามระยะทางระหว่างจุด, เลือก
ระยะทาง > เปลี่ยน และป้อนระยะทาง
• เพื่อบันทึกติดตามขึ้นอยู่กับช่วงเวลา, เลือก เวลา >
เปลี่ยน และป้อนช่วงเวลา
• เพื่อบันทึกพล็อตของแทร็คบนพื้นฐานของความแปรปรวน
จากเส้นทางของคุณ, เลือก ความละเอียด > เปลี่ยน
และป้อนค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้จากเส้นทาง
จริงก่อนที่จะบันทึกจุดแทร็ค

การลบเวย์พอยท์ เส้นทางและการติดตามเส้น
ทางทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > ทั้งหมด
> ตกลง

การแนะนำ�อัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
คุณลักษณะการนำ�ทางอัตโนมัติ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกถึงสิ่งกีดขวางและ
ความสูงจากพื้นทะเล ต้องเปรียบเทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็น
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำ�ตื้นหรือสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของคุณ
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
คุณสามารถใช้ การนำ�ทางอัตโนมัติ เพื่อพล็อตเส้นทางที่ดีที่สุด
ไปยังจุดหมายของคุณ การนำ�ทางอัตโนมัติ จะใช้ชาร์ตพล็อต
เตอร์ของคุณเพื่อสแกนข้อมูลแผนภูมิ, เช่น ความลึกและสิ่ง
กีดขวางที่รู้จัก เพื่อการคำ�นวณเส้นทางที่แนะนำ� คุณสามารถปรับ
เส้นทางระหว่างการนำ�ร่องได้

คู่มือการใช้งาน

เลือกปลายทาง (จุดหมายปลายทาง, หน้า 15)
เลือก นำ�ทางไปยัง > แนะนำ�ไปที่
ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
เลือก เริ่มต้นการนำ�ทาง
ตามเส้นสีม่วง บังคับพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�
ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใช้งาน การนำ�ทางอัตโนมัติ, ส่วนสีเทาภายใน
ส่วนใดๆ ของเส้นสีม่วงจะระบุว่า การนำ�ทางอัตโนมัติ ไม่สามารถ
คำ�นวณเป็นส่วนหนึ่งของแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ เพราะนี่คือ
การตั้งค่าสำ�หรับความลึกของน้ำ�ที่ปลอดภัยต่ำ�สุดและมีความสูง
ปลอดภัยขั้นต่ำ�ของสิ่งกีดขวาง

การสร้างเส้นทาง การนำ�ทางอัตโนมัติ
1 เลือก การนำ�ทาง > เส้นทางและการนำ�ทางอัตโนมัติ >
ใหม่ > การนำ�ทางอัตโนมัติ
2 เลือก SELECT(เลือก), และเลือกจุดหมายปลายทาง

การกรองรายการเส้นทางและเส้นทาง การนำ�
ทางอัตโนมัติ
คุณสามารถกรองรายการเส้นทางและเส้นทาง การนำ�ทาง
อัตโนมัติ เพื่อค้นหาปลายทางที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็ว
1 	 เลือก MENU > ตัวกรอง
2 เลือกตัวเลือก

การตรวจสอบเส้นทาง การนำ�ทางอัตโนมัติ
1 จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือกเส้นทาง
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อดูอุปสรรคและปรับเส้นทางที่มีอุปสรรค, เลือก รีวิว
เส้นทางการนำ�ทาง อันตราย
• เพื่อเปลี่ยนชื่อเส้นทางหรือเพื่อปรับหรือคำ�นวณเส้นทาง
ใหม่, เลือก แก้ไข
• เพื่อลบเส้นทาง, เลือก ลบ
• เพื่อนำ�ร่องตามเส้นทางที่เลือก, เลือก นำ�ทางไปยัง

การปรับแต่งเส้นทาง การนำ�ทางอัตโนมัติ
1 จากแผนภูมิเดินเรือ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอหรือใช้ปุ่มลูก
ศรเพื่อย้ายจุดปลายทางไปยังตำ�แหน่งใหม่
2 เลือก เลือก > เลื่อนลูกศร
3 เลือก BACK(ย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังหน้าจอการนำ�ร่อง

การยกเลิกการคำ�นวณ การนำ�ทางอัตโนมัติ
ขณะกำ�ลังทำ�งาน
จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือก MENU > ยกเลิก
เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือก BACK เพื่อยกเลิกการคำ�นวณ
อย่างรวดเร็ว

การตั้งค่า Timed Arrival
คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้บนเส้นทางหรือเส้นทาง การนำ�ทาง
อัตโนมัติ เพื่อรับฟีดแบ็คว่าเมื่อใดที่คุณควรจะมาถึงที่จุดเลือก
ซึ่งจะช่วยให้คุณกำ�หนดเวลาเดินทางมาถึงในสถานที่นั้นเช่น การ
เวลาเปิดสะพานหรือเริ่มต้นการแข่งขัน
1 จากแผนภูมิการเดินเรือ, เลือก MENU
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2 หากต้องการ, เลือก แผนที่เดินเรือ
3 เลือก เวลาที่มาถึง
เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดเมนู Timed Arrival ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเลือกจุดบนเส้นทางหรือเส้นทาง

การปรับแต่งระยะห่างจากชายฝั่ง
การตั้งค่าระยะห่างจากชายฝั่ง จะบอกคุณถึงระยะที่ต้องการ
วางแแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ ใกล้กับชายฝั่ง แนว การนำ�ทาง
อัตโนมัติ อาจย้ายได้ ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในขณะที่ทำ�การ
นำ�ร่อง ค่าที่ใช้ในการตั้งค่าระยะห่างจากชายฝั่งต้องสัมพันธ์กัน
ไม่ใช่ไม่มีขอบเขต เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ
จะถูกวางในระยะห่างที่เหมาะะสมจากชายฝั่ง คุณสามารถ
ประเมินตำ�แหน่งของเส้นแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ โดยใช้จุด
หมายปลายทางที่คุ้นเคยหนึ่งแห่งหรือมากกว่าที่ต้องใช้มีระบบ
นำ�ร่องผ่านทางน้ำ�แคบๆ
1 จอดเรือคุณหรือทอดสอม
2 เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง > การนำ�ทางอัตโนมัติ >
ระยะทางของแนวชายฝั่ง > ปกติ
3 เลือกปลายทางที่คุณใช้นำ�ร่องมาก่อนหน้านี้
4 เลือก นำ�ทางไปยัง > แนะนำ�ไปที่
5 ตรวจสอบแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ, และตัดสินว่าแนว
เส้นได้วางอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่รู้จักและจุด
เลี้ยวทำ�ให้การเดินทางมีประสิทธิภาพหรือไม่
6 เลือกตัวเลือก:
• หากการวางแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ เป็นที่น่าพอใจ,
เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ และไปที่ขั้นตอนที่ 10
• หากแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ อยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่รู
จักเกินไป, เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง > การนำ�ทาง
อัตโนมัติ > ระยะทางของแนวชายฝั่ง > ไกล
• หากจุดเลี้ยวในแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ กว้างเกินไป,
เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง > การนำ�ทางอัตโนมัติ >
ระยะทางของแนวชายฝั่ง > ใกล้
7 หากคุณเลือก ใกล้ หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6, ตรวจสอบแนว
เส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ, และตัดสินว่าแนวเส้นได้วางอย่าง
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่รู้จักและจุดเลี้ยวทำ�ให้การ
เดินทางมีประสิทธิภาพหรือไม่
การนำ�ทางอัตโนมัติ จะคงระยะกว้างที่ปลอดภัยจากสิ่ง
กีดขวางในน่านน้ำ�เปิด, แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการกำ�หนดค่า
Shoreline Distance ไว้ที่ใกล้หรือที่ใกล้ที่สุดก็ตาม เป็นผล
ให้ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่เปลี่ยนตำ�แหน่งแนวเส้น การนำ�
ทางอัตโนมัติ เว้นแต่ปลายทางที่เลือกต้องนำ�ร่องผ่านทางน้ำ�
แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากการวางแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ เป็นที่น่าพอใจ,
เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ และไปที่ขั้นตอนที่ 10
• หากแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ อยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่รู
จักเกินไป, เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง > การนำ�ทาง
อัตโนมัติ > ระยะทางของแนวชายฝั่ง > ไกลที่สุด
• หากจุดเลี้ยวในแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ กว้างเกินไป,
เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง > การนำ�ทางอัตโนมัติ >
ระยะทางของแนวชายฝั่ง > ใกล้ที่สุด
9 หากคุณเลือก ใกล้ที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8, ตรวจ
สอบแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ (Auto Guidance), และ
ตัดสินว่าแนวเส้นได้วางอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
ที่รู้จักและจุดเลี้ยวทำ�ให้การเดินทางมีประสิทธิภาพหรือไม่
คู่มือการใช้งาน

การนำ�ทางอัตโนมัติ จะคงระยะกว้างที่ปลอดภัยจากสิ่ง
กีดขวางในน่านน้ำ�เปิด, แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการกำ�หนดค่า
Shoreline Distance ไว้ที่ใกล้หรือที่ใกล้ที่สุดก็ตาม เป็นผล
ให้ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่เปลี่ยนตำ�แหน่งแนวเส้น การนำ�
ทางอัตโนมัติ เว้นแต่ปลายทางที่เลือกต้องนำ�ร่องผ่านทางน้ำ�
แคบ
10 ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 3 ถึง 9 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยใช้ปลายทาง
ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งจนกว่าคุณจะมีความคุ้นเคยในการ
ทำ�งานของการตั้งค่า Shoreline Distance

การกำ�หนดค่าแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
การตั้งค่าความลึกปลอดภัยและความสูงปลอดภัยจะส่งผลต่อ
การที่ชาร์ตพล็อตเตอร์จะคำ�นวณแนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ
หากเป็นพื้นที่ที่ไม่รู้ความลึกของน้ำ�หรือไม่รู้จักความสูงของสิ่ง
กีดขวาง จะไม่มีการคำ�นวณ การนำ�ทางอัตโนมัติ ในพื้นที่นั้น
หากพื้นที่ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเส้นแนะแนวอัตโนมัติคือ
ตื้นกว่าความลึกของน้ำ�ที่ปลอดภัยหรือต่ำ�กว่าความสูงอุปสรรค
ปลอดภัยสายแนะแนวอัตโนมัติไม่ถูกคำ�นวณในพื้นที่นั้น บน
แผนภูมิ เส้นทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวจะปรากฏเป็นเส้นสีเทา เมื่อ
เรือของคุณเข้าสู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว จะมีข้อความแจ้งเตือน
ปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ชาร์ตพล็อตเตอร์ใช้ เมื่อคำ�นวณ
แนวเส้น การนำ�ทางอัตโนมัติ
ความลึกที่ปลอดภัย: กำ�หนดความลึกต่ำ�สุด (ข้อมูลความ
ลึกแผนภูมิ) ที่ชาร์ตพล็อตเตอร์ จะใช้เมื่อคำ�รสณแนวเส้น
การนำ�ทางอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ระยะความลึกปลอดภัยต่ำ�สุดสำ�หรับแผนภูมิพรีเมี่
ยมคือ 3 ฟุต หากคุณป้อนค่าความลึกปลอดภัยน้อยกว่า 3
ฟุต, แผนภูมิจะใช้ความลึก 3 ฟุตสำ�หรับการคำ�นวณเส้นทาง
การนำ�ทางอัตโนมัติ เท่านั้น
ความสูงที่ปลอดภัย: ตั้งค่าความสูงต่ำ�สุด (ข้อมูลความสูง
แผนภูมิ) ของสะพานที่เรือของคุณแล่นลอดได้อย่างปลอดภัย
ระยะทางของแนวชายฝั่ง: กำ�หนดการวางแนวเส้น การนำ�ทาง
อัตโนมัติ ของคุณว่าควรใกล้ชายฝั่งมากแค่ไหน แนว การนำ�
ทางอัตโนมัติ อาจย้ายได้ ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในขณะ
ที่ทำ�การนำ�ร่อง ค่าที่ใช้ในการตั้งค่านี้ต้องสัมพันธ์กัน ไม่ใช่
ไม่มีขอบเขต เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นแนว การนำ�ทางอัตโนมัติ
จะถูกวางในระยะห่างที่เหมาะะสมจากชายฝั่ง คุณสามารถ
ประเมินตำ�แหน่งของเส้นแนว การนำ�ทางอัตโนมัติโดยใช้
จุดหมายปลายทางที่คุ้นเคยหนึ่งแห่งหรือมากกว่าที่ต้องใช้
มีระบบนำ�ร่องผ่านทางน้ำ�แคบๆ (การปรับแต่งระยะห่างจาก
ชายฝั่ง, หน้า 20)

ขอบเขต
ขอบเขตจะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงหรือยังคงอยู่ในพื้นที่ผืน
น้ำ�ที่กำ�หนด คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือน หาก
คุณเข้าหรือออกจากขอบเขต
คุณสามารถสร้างพื้นที่ขอบเขต เส้นและวงกลมได้โดยใช้แผนที่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างพื้นที่ขอบเขตโดยการแปลงแทร็
คหรือเส้นทางที่บันทึกไว้เป็นเส้นขอบเขตได้ คุณสามารถสร้าง
พื้นที่ขอบเขตได้โดยใช้เวย์พ้อยท์ด้วยการสร้างเส้นทางจากเวย์
พ้อยท์และแปลงเส้นทางเป็นแนวเส้นขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตเพื่อทำ�หน้าที่เป็นขอบเขตแดนที่ใช้
งานอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตที่ใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นในเขต
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ข้อมูลในแผนภูมิ

การสร้างขอบเขต
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต > เขตแดนใหม่
2 	 เลือกรูปทรงขอบเขต
3 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ

การตั้งค่าการแสดงผลขอบเขต
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต> ตัวเลือกการแสดงผล
ระยะทาง/แบริ่ง: ช่วยให้คุณซ่อนหรือแสดงแบริ่งและระยะทาง
ไปยังปลายทางของคุณสำ�หรับขอบเขตที่ใช้งานอยู่
แสดงแผนภูม:ิ ช่วยให้คุณสามารถซ่อนหรือขอบเขตการแสดง
ผลบนแผนภูมิ
สี: ตั้งค่าสีของขอบเขตบนแผนภูมิ

การแปลงเส้นทางเป็นขอบเขต
ก่อนที่คุณจะแปลงเส้นทางเป็นขอบเขต คุณจะต้องสร้างและ
บันทึกเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งแห่ง (การสร้างและบันทึกเส้นทาง,
หน้า 17)
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก แก้ไขเส้นทาง > บันทึกเป็นขอบเขต

การแปลงแทร็คเป็นขอบเขต
ก่อนที่คุณจะแปลงแทร็คเป็นขอบเขต คุณจะต้องสร้างและบันทึก
เส้นทางอย่างน้อยหนึ่งแห่ง(การบันทึกแอ็คทีฟแทร็ค, หน้า 18)
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า
2 เลือกหนึ่งการติดตามเป้า
3 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า > บันทึกเป็นขอบเขต

การแก้ไขขอบเขต
1
2
3
4

เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
เลือกขอบเขต
เลือก แก้ไขเขตแดน
เลือกตัวเลือก:
• เพื่อแก้ไขลักษณะของขอบเขตบนแผนภูมิ เลือก ตัวเลือก
การแสดงผล
• เพื่อเปลี่ยนแนวเส้นหรือชื่อของขอบเขต, เลือก แก้ไข
ขอบเขต
• เพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนของขอบเขต, เลือก สัญญาณ
เตือน

การตั้งค่าการแจ้งเตือนของขอบเขต
การแจ้งเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อเข้าใกล้ระยะที่กำ�หนดของ
ตำ�แหน่งขอบเขตที่ระบุเฉพาะไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก สัญญาณเตือน > เปิด
4 ป้อนระยะทาง
5 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อตั้งสัญญาณเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเรือของคุณอยู่ในระยะ
ทางที่ระบุจากขอบเขตของพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะอยู่,
เลือก การออก
• เพื่อตั้งสัญญาณเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเรือของคุณอยู่ในระยะ
คู่มือการใช้งาน

ทางที่ระบุจากขอบเขตของพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะหลัก
เลี่ยง, เลือก การเข้าสู่

การลบขอบเขต
1 	 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 	 เลือกขอบเขต
3 เลือก แก้ไขเขตแดน > ลบ

การขับเคลื่อนอัตโนมัติ
คำ�เตือน
คุณสามารถใช้การขับเคลื่อนอัตโนมัติเฉพาะที่สถานีติดตั้งติดกับ
พวงมาลัย คันเร่งและอุปกรณ์ควบคุมหางเสือ
คุณมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมเรืออย่างปลอดภัย
และระมัดระวัง การขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในควบคุมเรือของคุณ แต่ไม่ได้ลดความรับผิด
ชอบของคุณในการควบคุมเรืออย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงอันตราย
ในการเดินเรือ และอย่าปล่อยหางเสือทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
เตรียมพร้อมที่จะกลับเข้าควบคุมเรือด้วยตัวเองในทันที
เรียนรู้ในการขับเคลื่อนอัตโนมัติในน่านน้ำ�ที่น้ำ�สงบและปราศจาก
อันตราย
ใช้ความระมัดระวังเมื่อการใช้การขับเคลื่อนอัตโนมัติใกล้อุปสรรค
ในน้ำ�เช่น ท่าเทียบเรือ สิ่งปลูกสร้างและเรืออื่น ๆ
ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติจะปรับพวงมาลัยเรือของคุณอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรักษาทิศทางเรือ (คงทิศทางที่มุ่งหน้าไป) ระบบนี้
ยังสามารถควบคุมพวงมาลัยเรือด้วยตนเองและฟังคก์ชั่นและรูป
แบบในโหมดพวงมาลัยอัตโนมัติอีกหลายแบบ

หน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ

1
2
3
4

ทิศจริงที่มุ่งหน้าไป
ทิศที่เจตนาจะไป (ทิศที่การขับเคลื่อนอัตโนมัติกำ�ลัง
ควบคุมให้ไป)
Actual heading (เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย) Intended heading (เมื่อเข้าถึง)
ตัวบอกตำ�แหน่งหางเสือ (ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ได้เมื่อมีการ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์หางเสือ)

การปรับแต่งการเพิ่มขั้นตอนที่พวงมาลัย
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > การตั้ง
ค่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > ขนาดขั้นตอนการเลี้ยว
2 เลือกการเพิ่มขึ้น

การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับของกิจกรรมของหางเสือเรือได้
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > การตั้ง
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ค่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > การตั้งค่าโหมดพาวเวอร์
> การประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอร์เซนต์
การเลือกเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นจะช่วยลดกิจกรรมหางเสือและ
เส้นทางที่มุ่งหน้าไป ยิ่งใช้เปอร์เซนต์สูงขึ้น เส้นทางจะเบี่ยง
เบนมากขึ้นก่อนที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะแก้ไข
เคล็ดลับ: ในสภาวะที่มีคลื่นมากขณะใช้ความเร็วต่ำ�, การ
เพิ่มเปอร์เซนต์การประหยัดพลังงานจพลดกิจกรรมของหาง
เสือ

รูปแบบพวงมาลัย
คำ�เตือน
คุณต้องความรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอย่างปลอดภัย
อย่าใช้งานรูปแบบจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าพื้นน้ำ�ปราศจากสิ่ง
กีดขวาง
การขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถคัดท้ายเรือในรูปแบบที่กำ�หนด
ล่วงหน้าสำ�หรับการจับปลา, และยังสามารถดำ�เนินการควบคุม
แบบพิเศษอื่นๆ เช่น การเลี้ยวกลับและการเลี้ยวกลับไปยังจุดคน
ตกเรือ

การทำ�ตามรูปแบบ U-Turn
คุณสามารถใช้รูปแบบการเลี้ยวกลับเพื่อเลี้ยวเรือกลับ 180 องศา
และรักษาทิศทางใหม่
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > รูปแบบ
การหมุนพังงา > การกลับลำ�
2 เลือก เข้าสู่กราบซ้าย หรือ เข้าสู่กราบขวา

การตั้งค่าและการทำ�ตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใช้รูปแบบวงกลมเพื่อคัดท้ายเรือเป็นรูปวงกลมอย่าง
ต่อเนื่องในทิศทางและในช่วงเวลาที่กำ�หนด
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > รูป
แบบการหมุนพังงา > วงกลม
2 หากต้องการ, เลือก เวลา, และเลือกเวลาในการขับเคลื่อน
อัตโนมัติเพื่อคัดท้ายเรือให้วิ่งเป็นรูปแบบวงกลมที่สมบูรณ์
แบบหนึ่งรอบ
3 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ

การตั้งค่าและการทำ�ตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใช้รูปแบบซิกแซกเพื่อคัดท้ายเรือจากกราบซ้ายเรือ
ไปทางกราบขวาและกลับ ในช่วงเวลาและมุมที่กำ�หนด จากทิศที่
คุณมุ่งหน้าไปในปัจจุบัน
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > รูป
แบบการหมุนพังงา > การเดินเรือแบบซิกแซก
2 หากต้องการ, เลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากต้องการ, เลือก ช่วงเวลา และเลือกช่วงเวลา
4 เลือก เข้าสู่ซิกแซ็ก

หน้าจอแบบผสม
หน้าจอ Combination จะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันในเวลา
เดียวกัน จำ�นวนตัวเลือกที่มีอยู่บนหน้าจอผสมจะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ตัวเลือกที่คุณเชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์และแผนที่พรี
เมี่ยมที่คุณใช้อยู่ว่าเป็นแบบใด

การเลือกแบบผสม
1 เลือก แสดงหน้าจอแบบผสม
2 	 เลือกหน้าจอผสม

การปรับแต่งหน้าจอแบบผสม
ตัวเลือกทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในรุ่นชาร์ตพล็อตเตอร์ทุกรุ่น
1 เลือก แสดงหน้าจอแบบผสม
2 เลือกหน้าจอผสม
3 เลือก MENU > การตั้งค่าแบบผสานรวมกัน
4 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเปลี่ยนชื่อ, เลือก ชื่อ และป้อนชื่อใหม่
• เพื่อเปลี่ยนจำ�นวนของหน้าต่างที่แสดงในหน้าจอผสม,
เลือก ฟังค์ชั่น, และเลือกตัวเลขใหม่
• เพื่อเปลี่ยนแนวการแยก, เลือก แบ่งหน้าจอ
• เพื่อปรับแต่งตัวเลขที่แสดงบนจอตามต้องการ, เลือก
หมายเลขซ้อนทับ
• เพื่อการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในหน้าจอผสม เลือกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนและเลือกข้อมูลใหม่
• เพื่อการปรับขนาดหน้าต่าง ให้ลากลูกศร

การเพิ่มหน้าจอผสมกำ�หนดเอง
คุณสามารถสร้างหน้าจอผสมที่กำ�หนดเองเพื่อให้เหมาะกับความ
ต้องการได้
1 เลือก แสดงหน้าจอแบบผสม > MENU > เพิ่ม
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเปลี่ยนชื่อ, เลือก ชื่อ ป้อนชื่อใหม่, และเลือก เสร็จสิ้น
• เพื่อเปลี่ยนจำ�นวนฟังก์ชั่นที่แสดง, เลือก ฟังค์ชั่น, และ
เลือกจำ�นวน
• เพื่อเปลี่ยนจำ�นวนฟังก์ชั่นของส่วนหน้าจอ, เลือกพื้นที่ที่จะ
เปลี่ยน, และเลือกฟังก์ชั่นจากรายการทางขวา
• เพื่อเปลี่ยนการวางแนวแยกตามแนวตั้งหรือแนวนอนของ
จอมัลติฟังก์ชั่, เลือก แบ่งหน้าจอ และเลือกตัวเลือก
• เพื่อเปลี่ยนวิธีจะแสดงข้อมูลบนหน้าเพจ, เลือก หมายเลข
ซ้อนทับ และเลือกตัวเลือก
• เพื่อเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่แสดงให้, เลือก หมายเลข
ซ้อนทับ เลือกเขตข้อมูลและเลือกชนิดข้อมูลใหม่

การทำ�ตามรูปแบบการเลี้ยวแบบวิลเลียมสัน
คุณสามารถใช้รูปแบบการเลี้ยวแบบ Williamson turn เพื่อคัด
ท้ายเรือไปรอบๆ ด้วยเจตนาที่จะเดินเรือเทียบไปกับตำ�แหน่งที่
เริ่มการเลี้ยวแบบ Williamson turn รูปแบบ Williamson turn
สามารถใช้ได้ในสถานการณ์คนตกน้ำ�
1 จากหน้าจอการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เลือก MENU > รูป
แบบการหมุนพังงา > การกลับเรือตามเข็มเดิม
2 เลือก เข้าสู่กราบซ้าย หรือ เข้าสู่กราบขวา
คู่มือการใช้งาน

โซนาร์
มุมมองโซนาร์
มุมมองโซนาร์จะใช้ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปลง
สัญญาณและโมดูลซาวเดอร์ตัวเลือกที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อต
เตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองความถี่แยก ได้หากคุณมี
ทรานส์ดิวเซอร์สัญญาณความถี่คู่ที่เชื่อมต่อแล้ว
รูปแบบมุมมองโซนาร์พื้นฐานจะมีอยู่สี่แบบ: มุมมองแบบเต็มหน้า
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จอ มุมมองแยกหน้าจอที่รวมจอผสมสองจอหรือมากกว่า มุมมอง
แยกซูมและมุมมองแยกความถี่ที่แสดงสองความถี่ที่แตกต่างกัน
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำ�หรับแต่ละมุมมองบนหน้าจอได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำ�ลังดูมุมมองแยกความถี่ คุณสามารถแยก
ปรับระดับสำ�หรับแต่ละความถี่

มุมมองโซนาร์ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มหน้าจอหลายแบบให้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อ
มุมมองโซนาร์แบบดั้งเดิมชนิดเต็มหน้าจอจะแสดงภาพขนาด
ใหญ่ของการอ่านสัญญาณจากโซนาร์ทรานส์ดิวเซอร์ ขนาดช่วง
ระยะไปทางด้านขวาของหน้าจอจะแสดงให้เห็นถึงความลึกของ
วัตถุที่ตรวจจับได้ขณะที่หน้าจอเลื่อนจากขวาไปซ้าย

1

ข้อมูลความลึก

3

พื้นทะเล

2

1

กราบซ้ายเรือ

3

ทรานซ์ดิวเซอร์บนเรือของคุณ

5

ตอไม้

7

ระยะห่างจากกราบเรือ

2

กราบขวาเรือ

4

ต้นไม้

6

ท่อนไม้

เทคโนโลยีการแสกน SideVü/DownVü
แทนที่จะเป็นลำ�แสงรูปกรวยเพิ่มขึ้น ทรานส์ดิวเซอร์ SideVü/
DownVü ใช้ลำ�แสงแบนเพื่อสแกนน้ำ�และพื้นดินไปยังกราบเรือ
ของคุณ

คาดว่าเป็นเป้าหมายหรือปลา

มุมมองโซนาร์ด้านล่าง DownVü
หมายเหตุ: ไม่ได้รองรับเทคโนโลยีโซนาร์ DownVü และ
ทรานซ์ดิวเซอร์ทุกรุ่น
หมายเหตุ: เพื่อรับสแกนโซนาร์ DownVü, คุณต้องมีชาร์ต
พล็อตเตอร์หรือเครื่องหาปลาที่รองรับและทรานดิวส์เซอร์ที่ใช้
งานร่วมกันได้
โซนาร์ความถี่สูง DownVü จะให้ภาพที่ชัดเจนใต้ท้องเรือที่
ชัดเจนกว่า แสดงรายละเอียดของโครงสร้างที่เรือแล่นผ่าน
ทรานซ์ดิวเซอร์แบบเดิมจะส่งคลื่นออกเป็นรูปกรวย เทคโนโลยี
โซนาร์สแกน DownVü จะส่งลำ�คลื่นที่แคบกว่า, คล้ายกับรูป
ร่างของลำ�แสงในเครื่องถ่ายเอกสาร ลำ�แสงนี้จะให้ภาพคล้าย
ภาพถ่ายที่ชัดเจนของสิ่งที่อยู่ใต้เรือ

มุมมองโซนาร์ด้านข้าง SideVü
หมายเหตุ: ไม่ได้รองรับเทคโนโลยีโซนาร์ SideVü และ
ทรานซ์ดิวเซอร์สแกนทุกรุ่น
เทคโนโลยีโซนาร์สแกน SideVü แสดงให้คุณเห็นภาพของสิ่งที่
อยู่ด้านข้างของเรือ คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาเพื่อ
ค้นหาวัตถุและปลาได้

มุมมองโซนาร์หน้าจอแยก
มุมมองโซนาร์หน้าจอแยกจะช่วยให้คุณดูข้อมูลโซนาร์ที่แตกต่าง
กันได้พร้อมๆ กัน เช่น คุณสามารถดูโซนาร์แบบดั้งเดิมและมุม
มองโซนาร์ DownVü ได้ในหน้าจอเดียว คุณสามารถแก้ไขรูป
แบบขอมุมมองโซนาร์หน้าจอแยกเพื่อปรับขนาดหน้าต่างและจัด
เรียงข้อมูล
อัตราการเลื่อนมุมมองโซนาร์แบบดั้งเดิมและ DownVü จะวิงค์
กันเพื่อทำ�ให้มุมมองหน้าจอแยกอ่านได้ง่ายขึ้น

มุมมองโซนาร์แยกซูม
มุมมองโซนาร์แยกซูมจะแสดงกราฟเต็มรูปแบบขององการอ่าน
สัญญาณโซนาร์และขยายส่วนกราฟบนหน้าจอเดียวกัน

มุมมองโซนาร์แยกความถี่
ในมุมมองโซนาร์แยกความถี่ ด้านหนึ่งของหน้าจอจะแสดงกราฟ
เต็มรูปแบบของมุมมองข้อมูลโซนาร์ความถี่สูงและอีกด้านหนึ่ง
ของหน้าจอจะแสดงกราฟเต็มรูปแบบมุมมองข้อมูลโซนาร์ความถี่
ต่ำ�
หมายเหตุ: มุมมองโซนาร์แยกความถี่ต้องใช้ทรานส์ดิวเซอร์
ความถี่คู่

การเลือกประเภททรานซ์ดิวเซอร์
ก่อนที่คุณจะสามารถเลือกชนิดของทรานส์ดิวเซอร์ คุณจะต้องรู้
ว่าทรานส์ดิวเซอร์ที่มีเป็นแบบใด
หากคุณเชื่อมต่อทรานส์ดิวเซอร์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับที่ชาร์ต
พล็อตเตอร์, คุณอาจจำ�เป็นต้องกำ�หนดชนิดของทรานส์ดิวเซอร์
เพื่อทำ�ให้โซนาร์ทำ�งานได้อย่างถูกต้อง หากอุปกรณ์ตรวจพบ
ทรานส์ดิวเซอร์โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
คู่มือการใช้งาน
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การติดตั้งโซนาร์ > ชนิดทรานดิวเซอร์
2 เลือกตัวเลือก:
• ถ้าคุณมีทรานส์ดิวเซอร์ลำ�แสงคู่ 200/77 kHz, เลือก
ลำ�แสงคู่ 200/77 kHz
• ถ้าคุณมีทรานส์ดิวเซอร์ความถี่คู่ 200/50 kHz, เลือก
ความถี่คู่ 200/50kHz
• ถ้าคุณมีทรานส์ดิวเซอร์ชนิดอื่นๆ ให้เลือกจากรายการ

การปรับเทียบเข็มทิศ
ก่อนที่คุณจะปรับเทียบเข็มทิศ, ทรานส์ดิวเซอร์จะต้องติดตั้งห่าง
จากทรอลลิ่งมอเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนแม่เหล็กและ
นำ�ไปใช้ในน้ำ� การปรับเทียบจะต้องมีคุณภาพเพียงพอที่จะเปิด
ใช้งานเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: การนำ�ทางอัตโนมัติ จะมีให้ในแผนภูมิแบบพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่เท่านั้น
คุณสามารถเริ่มการเลี้ยวเรือของคุณก่อนที่จะปรับเทียบ แต่คุณ
ต้องเลี้ยวเรือของคุณเต็มที่ 1.5 รอบในช่วงการสอบเทียบ
1 จากหน้า LiveVü Forward sonar, เลือก MENU > การตั้ง
ค่าโซนาร์ > การติดตั้ง
2 หากต้องการ, เลือก ใช้งาน AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ

การตั้งค่าการติดตั้งทรานส์ดิวเซอร์
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ติดตั้งโซนาร์
อัตราการส่ง: กำ�หนดช่วงเวลาของการปิงโซนาร์
การเพิ่มอัตราการส่งจะเพิ่มความเร็วในการเลื่อน แต่ก็อาจจะ
เพิ่มการรบกวนตนเองด้วย
sการลดอัตราการส่งจะเพิ่มระยะห่างระหว่างพัลส์ที่ส่งและสา
มารถแก้ปัญหาการรบกวนตนเอง
กำ�ลังส่ง: ลดเสียงทรานส์ดิวเซอร์ใกล้พื้นผิว กำ�ลังส่งต่ำ�จะช่วย
ลดเสียงทรานส์ดิวเซอร์ได้ แต่ยังสามารถลดความแรงของค่า
สะท้อนกลับด้วย
ฟืลเตอร์ความกว้าง: กำ�หนดขอบของเป้าหมาย ฟิลเตอร์ที่สั้น
กว่าจะระบุขอบของเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า แต่อาจทำ�ให้จุด
รบกวนเพิ่มขึ้น ฟิลเตอร์ที่ยาวกว่าจะสร้างขอบเป้าหมายที่
อ่อนกว่า และอาจลดจุดรบกวนได้
การวินิจฉัยทรานส์ดิวเซอร์: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรานดิวเซอร์
พลิกซ้าย/ขวา: สลับแนวมุมมอง SideVü view จากซ้ายไป
ขวา
ติดตั้งค่าคววามลึก: ตั้งค่าความลึกใต้น้ำ�ในที่ที่มีการติดตั้ง
ทรานส์ดิวเวอร์ Panoptix ป้อนความลึกที่เกิดจริงที่ทรานส์ดิว
เซอร์ที่ติดตั้งจะส่งผลให้มีการนำ�เสนอภาพที่ถูกต้องมากขึ้น
ของสิ่งที่อยู่ในน้ำ�
พลิกกลับด้าน: ตั้งแนวของมุมมองโซนาร์ Panoptix เมื่อมุม
มองลงของทรานส์ดิวเซอร์มีการติดตั้งสายเคเบิลไปทางกราบ
ซ้ายของเรือ
ความกว้างลำ�แสง: ตั้งค่าความกว้างของลำ�แสงทรานส์ดิวเซอร์
Panoptix
ความกว้างของลำ�แสงแคบๆ จะดีกว่าสำ�หรับการทำ�งาน
ความเร็วสูงและทะเลมีคลื่นลม นอกจากนี้ยังให้การปรับปรุง
ความคมชัดของพื้นทะเลและเส้นเทอร์โมไคลน์
ความกว้างของลำ�แสงที่กว้างกว่าจะสร้างแนวโค้งที่ใหญ่กว่า
คู่มือการใช้งาน

เพื่อการสะท้อนกลับฝูงปลาเป้าหมาย, ทำ�ให้เหมาะสมสำ�หรับ
การหาตำ�แหน่งฝูงปลา ลำ�แสงที่กว้างกว่าสามารถใช้งานได้
ดีกว่าในน้ำ�ลึก โดยสามารถสร้างจุดรบกวนบนพื้นผิวมากขึ้น
และลดความต่อเนื่องของสัญญาณด้านล่างในขณะทะเลมี
คลื่นลม
ใช้งาน AHRS: เปิดใช้งานเซนเซอร์ระบบ Attitude Heading
and Teference System (AHRS) เพื่อตรวจจับการติดตั้งมุม
ทรานส์ดิวเซอร์ Panoptix อัตโนมัติ เมื่อปิดการตั้งค่า, คุณ
สามารถป้อนค่ามุมติดตั้งสำ�หรับทรานส์ดิวเซอร์โดยใช้การตั้ง
ค่า Pitch Angle มุมมองทรานส์ดิวเซอร์ข้างหน้ามีการติดตั้ง
ที่มุม 45 องศาและมุมมองลงทรานส์ดิวเซอร์มีการติดตั้งใน
มุมศูนย์องศา

การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซนาร์โดยใช้ปุ่ม
อุปกรณ์
1 จากมุมมองโซนาร์, ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตำ�แหน่งที่จะบันทึก
2 เลือก SELECT(เลือก)
3 หากต้องการ, ให้แก้ไขข้อมูลเวย์พ้อยท์

การหยุดการแสดงผลโซนาร์ชั่วคราว
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > หยุดโซนาร์

การดูประวัติโซนาร์
คุณสามารถเลื่อนหน้าจอโซนาร์เพื่อดูประวัติข้อมูลโซนาร์
หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกๆ เครื่เองทรานส์ดิวเซอร์จะสามารถบันทึก
ประวัติข้อมูลโซนาร์ได้
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > หยุดโซนาร์
2 ใช้ปุ่มลูกศร

การปรับแต่งการวางซ้อนตัวเลข
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอโซนาร์ของชาร์ต
พล็อตเตอร์บางรุ่นได้
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่น
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
หมายเลขซ้อนทับ
2 หากต้องการ, เลือกจำ�นวนเพื่อปรับแต่ง
3 เลือกเพื่อสลับการแสดงหรือซ่อนข้อมูลแต่ละรายการ
4 เลือก BACK เพื่อปรับแต่งข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเทปเข็มทิศและ
ข้อมูลการนำ�ร่องได้
5 เลือก เสร็จสิ้น

การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและจุดรบกวนที่แสดง
บนหน้าจอโซนาร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการปรับค่าเกนสำ�หรับ
ทรานส์ดิวเซอร์แบบดั้งเดิมหรือโดยการปรับความสว่างสำ�หรับ
ทรานส์ดิวเซอร์ DownVü
หากคุณต้องการที่จะดูที่ผลสัญญาณความเข้มสูงสุดบนหน้าจอ
คุณสามารถลดค่าเกนหรือความสว่างเพื่อลดความเข้มและจุด
รบกวนที่สะท้อนกลับมา หากคุณต้องการที่จะดูข้อมูลสะท้อน
กลับทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มค่าเกนหรือความสว่างเพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติมบนหน้าจอได้ นี่จะเป็นเพิ่มจุดรบกวนและทำ�ให้ยากขึ้นที่
จะจดจำ�ผลสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นจริง
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU
2 เลือก เกน หรือ ความสว่าง
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3 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเพิ่มหรือลดค่าเกนหรือความสว่างด้วยตนเอง, เลือก
ขึ้น หรือ ลง
• เพื่อให้ชาร์ตพล็อตเตอร์ปรับค่าเกนหรือความสว่างโดย
อัตโนมัติ เลือกตัวเลือกอัตโนมัติ

การปรับความเข้มของสี
คุณสามารถปรับความเข้มของสีและเน้นพื้นที่ที่น่าสนใจบนหน้า
จอโซนาร์โดยการปรับค่าสีที่ได้สำ�หรับทรานส์ดิวเซอร์แบบ
ดั้งเดิมหรือคอนทราสต์สำ�หรับทรานส์ดิวเซอร์ DownVü และ
SideVü/DownVü การตั้งค่านี้จะใช้ดีที่สุดหลังจากที่คุณได้ปรับ
ระดับรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอโดยใช้การตั้งค่าความสว่าง
หรือค่าเกน
หากคุณต้องการจะเน้นเป้าหมายปลาขนาดเล็กหรือสร้างความ
เข้มในการแสดงผลที่สูงกว่าของเป้าหมายคุณ สามารถเพิ่มค่า
เกนสีหรือการตั้งค่าคอนทราสต์ได้ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการสูญเสียใน
ความแตกต่างของความเข้มสูงที่สะท้อนกลับของด้านล่าง หาก
คุณต้องการที่จะลดความเข้มของผลสะท้อน คุณสามารถลดได้
จากค่าเกนหรือค่าคอนทราสต์
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะอยู่ในมุมมองโซนาร์ DownVü หรือ SideVü , เลือก
คอนทราสต์
• ขณะที่อยู่ในมุมมองโซนาร์ Panoptix LiveVü, เลือก การ
เพิ่มสี
• ขณะอยู่ในมุมมองโซนาร์อื่น, เลือก การตั้งค่าโซนาร์ >
ชั้นสูง > การเพิ่มสี
3 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของสีด้วยตนเอง, เลือก ขึ้น หรือ
ลง
• เพื่อใช้การตั้งค่าเริ่มต้น, เลือก ค่าจากโรงงาน

การปรับระยะสเกลความลึกหรือความกว้าง
คุณสามารถปรับช่วงของมุมมองระดับความลึกโซนาร์แบบดั้งเดิม
และ DownVü และช่วงของขนาดความกว้างสำ�หรับมุมมอง
โซนาร์ SideVü ได้
ช่วยให้อุปกรณ์ปรับช่วงโดยอัตโนมัติช่วยให้ด้านล่างอยู่ภายใน
ต่ำ�กว่าหรือนอกส่วนที่สามของหน้าจอโซนาร์ และสามารถ
เป็นประโยชน์สำ�หรับการติดตามด้านล่างที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภูมิประเทศน้อยหรือปานกลาง
การปรับช่วงด้วยตนเองจะช่วยให้คุณดูช่วงที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์สำ�หรับการติดตามพื้นทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภูมิประเทศขนาดใหญ่เช่น เหวหรือหน้าผา พื้นทะเลจะปรากฏบน
หน้าจอเป็นเวลานานตามช่วงที่คุณตั้งไว้
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > ระยะ
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อให้ชาร์ตพล็อตเตอร์ปรับช่วงอัตโนมัติ, เลือก ออโต้
• เพื่อเพิ่มหรือลดช่วงด้วยตัวเอง, เลือก ขึ้น หรือ ลง
เคล็ดลับ: จากหน้าจอโซนาร์, คุณสามารถเลือก เลือก
หรือ เพื่อปรับช่วงด้วยตนเอง
เคล็ดลับ: เมื่อดูหน้าจาจอโซนาร์แบบหลายหน้าจอ , คุณ
สามารถเลือก SELECT เพื่อเลือกหน้าจอที่ใช้งาน

การตั้งค่าระดับการซูมบนหน้าจอโซนาร์
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > ซูม
คู่มือการใช้งาน

2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อซูมเข้าในข้อมูลโซนาร์จากความลึกพื้นทะเล, เลือก
ปุ่มล็อคด้านล้่าง
• เพื่อกำ�หนดช่วงความลึกของพื้นที่ขยายด้วยตนเอง, เลือก
แมนนวล, เลือก มุมมองขึ้น หรือ มุมมองลง เพื่อกำ�หนด
ช่วงความลึกของพื้นที่ขยาย, และ เลือก ซูมเข้า หรือ ซูม
ออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่ขยาย
• เพื่อตั้งค่าความลึกและซูมโดยอัตโนมัติ, เลือก ออโต้
• เพื่อยกเลิกการซูม, เลือก ไม่ย่อขยาย

การตั้งค่าการเลื่อนแบบความเร็ว
คุณสามารถกำ�หนดอัตราที่ภาพโซนาร์จะเลื่อนผ่านหน้าจอได้
การเลื่อนความเร็วสูงจะแสดงให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในขณะเคลื่อนที่หรือวนไปมา การเลื่อนด้วย
ความเร็วที่ต่ำ�กว่าจะแสดงข้อมูลโซนาร์บนจอได้นานกว่า การตั้ง
ค่าความเร็วในการเลื่อนของมุมมองโซนาร์เดียวจะนำ�ไปใช้กับมุม
มองโซนาร์ทั้งหมด
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
เลื่อนความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อปรับความเร็วในการเลื่อนอัตโนมัติโดยใช้ความเร็วจริง
บนพื้นดินหรือน้ำ�, เลือก ออโต้
การตั้งออโต้จะเลือกอัตราการเลื่อนเพื่อให้ตรงกับความเร็ว
เรือ ดังนั้นเป้าหมายในน้ำ�จะมีการวาดด้วยอัตราส่วนที่ถูก
ต้องและปรากฏผิดเพี้ยนน้อยกว่า เมื่อดูด้วยมุมมองโซนาร์
DownVü หรือ SideVü แนะนำ�ให้ใช้การตั้งค่าออโต้
• เพื่อใช้การเลื่อนแบบเร็วมาก, เลือก Ultrascroll®
ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนข้อมูลโซนาร์ใหม่อย่างรวดเร็ว
แต่จะลดคุณภาพของภาพลงไป สำ�หรับสถานการณ์ส่วน
ใหญ่ ตัวเลือกความเร็วจะให้สมดุลที่ดีระหว่างการเลื่อน
ภาพอย่างรวดเร็วและเป้าหมายที่บิดเพี้ยนน้อย

ความถี่โซนาร์
หมายเหตุ: ความถี่ที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับทรานส์ดิวเซอร์ที่ใช้
การปรับความถี่จะช่วยให้ปรับโซนาร์สำ�หรับเป้าหมายเฉพาะของ
คุณและความลึกปัจจุบันของน้ำ�
ความถี่ที่สูงกว่าจะใช้ลำ�แสงแคบและจะดีกว่าสำ�หรับการทำ�งาน
ความเร็วสูงและสภาพทะเลมีคลื่นลม ความคมชัดของพื้นทะเล
และเส้นเทอร์โมไคลน์จะดีกว่าเมื่อใช้ความถี่ที่สูงกว่า
ความถี่ต่ำ�จะใช้ลำ�แสงที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
และช่วยให้คุณสามารถเห็นเป้าหมายได้มากขึ้น แต่ยังสามารถ
สร้างจุดรบกวนบนพื้นผิวมากขึ้นและลดความต่อเนื่องของ
สัญญาณพื้รทะเลในสภาพทะเลมีคลื่นลม ความกว้างของลำ�แสง
ที่กว้างกว่าจะสร้างแนวโค้งที่ใหญ่กว่าเพื่อการสะท้อนกลับฝูง
ปลาเป้าหมาย, ทำ�ให้เหมาะสมสำ�หรับการหาตำ�แหน่งฝูงปลา
ความกว้างลำ�แสงที่กว้างกว่ายังทำ�งานได้ดีในน้ำ�ลึกเพราะความถี่
ต่ำ�จะเจาะน้ำ�ลึกได้ดีกว่า สามารถใช้ในการค้นหาโครงสร้างได้
เช่น กองไม้
ความถี่ CHIRP มีความละเอียดกว่าความถี่โซนาร์แบบดั้งเดิมและ
แสดงเป้าหมายที่มีขนาดเล็กกว่าได้ชัดเจนมากขึ้น
เมื่อความถี่ CHIRP ถูกตั้งค่าให้สูง หน้าจอจะแสดงเส้นเทอรโม
ไคลน์ลดลง เมื่อความถี่ CHIRP ถูกตั้งค่าให้ต่ำ� จะสามารถมอง
เห็นเป้าหมายขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
การดูสองความถี่ในเวลาเดียวกันโดยใช้มุมมองความถี่แยก จะ
ช่วยให้คุณสามารถดูผลสะท้อนกลับได้ลึกกว่าที่ความถี่ต่ำ�กว่า
และเห็นรายละเอียดมากขึ้นด้วยผลสะท้อนกลับความถี่สูง
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การเลือกความถี่

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้้ได้กับทรานซ์ดิวเซอร์ทั้งหมด
คุณสามารถสร้างค่าที่กำ�หนดล่วงหน้าเพื่อจะบันทึกเฉพาะความถี่
โซนาร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความถี่ได้อย่างรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > ความถี่
2 เลือก เพิ่ม
3 ป้อนค่าความถี่

ลักษณะ
ชุดรูปแบบสี: ตั้งค่าชุดรูปแบบสี
ขอบ: เน้นสัญญาณที่เข้มที่สุดจากพื้นทะเลเพื่อช่วยกำ�หนด
ความเข้มหรืออ่อนของสัญญาณ
ขอบเขต-เอ (A-Scope): แสดงตัวกะพริบแนวตั้งทางด้าน
ขวาของหน้าจอ เพื่อแสดงระยะถึงเป้าหมายให้เห็นทันทีตาม
ขนาด
ภาพถ่ายล่วงหน้า: ช่วยให้ภาพโซนาร์ไปได้เร็วขึ้นโดยการวาด
ข้อมูลมากกว่าหนึ่งคอลัมน์บนหน้าจอสำ�หรับแต่ละคอลัมน์
ของข้อมูลซาวเดอร์ที่ได้รับ นี่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อคุณกำ�ลังใช้ซาวเดอร์ในน้ำ�ลึกเพราะสัญญาณ
โซนาร์จะใช้เวลานานที่จะเดินทางไปที่พื้นทะเลและกลับไป
ยังทรานส์ดิวเซอร์
ตั้งค่า 1/1 จะวาดข้อมูลหนึ่งคอลัมน์บนจอต่อผลสะท้อนของ
ซาวเดอร์ ตั้งค่า 2/1 จะวาดข้อมูลหนึ่งคอลัมน์บนจอต่อผล
สะท้อนของซาวเดอร์, และไปจนถึงการตั้งค่า 4/1 และ 8/1
สัญลักษณ์ปลา: กำ�หนดว่าโซนาร์จะแปลผลสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้า
หมายอย่างไร

การเปิดใช้งาน A-Scope

การตั้งค่าโซนาร์ขั้นสูง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับมุมมองโซนาร์
ทั้งหมด
A-scope เป็นการกะพริบแนวตั้งทางด้านขวาของมุมมองโซนาร์
แบบเต็มหน้าจอ คุณสมบัตินี้จะขยายข้อมูลโซนาร์ที่ได้รับล่าสุด
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยทำ�ให้ตรวจจับปลา
ที่อยู่ใกล้กับพื้นทะเลได้
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ปรากฏตัว > ขอบเขต A

จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ > ขั้น
สูง
การรบกวน: ปรับความไวโซนาร์เพื่อลดผลกระทบของการ
รบกวนจากแหล่งน้อยส์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
การตั้งค่าสัญญาณรบกวนต่ำ�สุดที่บรรลุการปรับปรุงตามความ
ต้องการเพื่อลบการรบกวนจากหน้าจอ การแก้ไขปัญหาการ
ติดตั้งที่ทำ�ให้เกิดน้อยส์จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อกำ�จัดสัญญาณ
รบกวน
จุดรบกวนบนพื้นผิว: ซ่อนจุดรบกวนบนพื้นผิวเพื่อช่วยลด
ความยุ่งเหยิง ลำ�แสงที่ความกว้างมากกว่า (ความถี่ที่ต่ำ�กว่า)
สามารถแสดงเป้าหมายได้มากขึ้น แต่สามารถสร้างจุดรบกวน
บนพื้นผิวมากขึ้น
การเพิ่มสี: ดูที่ การปรับระดับของรายละเอียด, หน้า 24
TVG: ปรับลักษณะผลสะท้อนเพื่อชดเชยสัญญาณโซนาร์ที่ลด
ลงในน้ำ�ลึกกว่า และลดการปรากฏของจุดรบกวนที่อยู่ใกล้พื้น
ผิว เมื่อค่าของการตั้งค่านี้เพิ่มขึ้น สีที่เกี่ยวข้องกับจุดรบกวน
ระดับต่ำ�และปลาเป้าหมายปรากฏสอดคล้องกันมากขึ้นผ่าน
ระดับน้ำ�ลึกต่างๆ การตั้งค่านี้ยังช่วยลดจุดรบกวนที่อยู่ใกล้พื้น
ผิวของน้ำ�

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับความถี่สำ�หรับมุมมองทั้งหมด
ของโซนาร์และทรานซ์ดิวเซอร์ได้
คุณสามารถระบุได้ว่าความถี่ใดจะปรากฏบนหน้าจอโซนาร์
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและความ
ลึกของน้ำ�
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ดูที่ ความถี่โซนาร์, หน้า
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การสร้างความถี่ที่กำ�หนดล่วงหน้า

การตั้งค่าโซนาร์
การตั้งค่าโซนาร์
หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกตัวเลือกและการตั้งค่าจะใช้ได้กับทุกรุ่น โม
ดูลซาวเดอร์และทรานส์ดิวเซอร์
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์
เส้นความลึก: แสดงเส้นความลึกเพื่อการรอ้างอิงแบบด่วน
ความเร็วการเลื่อนจอ: ตั้งอัตราที่จะเลื่อนโซนาร์จากขวาไป
ซ้าย
ในน้ำ�ตื้นคุณอาจต้องชะลอความเร็วการเลื่อนเพื่อขยายระยะ
เวลาที่ข้อมูลจะถูกแสดงบนหน้าจอ ในน้ำ�ลึก คุณสามารถเพิ่ม
ความเร็วในการเลื่อนได้
เส้นระยะ: แสดงเส้นแนวตั้งที่บอกระยะทางไปยังกราบขวาและ
กราบซ้ายของเรือ การตั้งค่ามีให้ในมุมมองโซนาร์ SideVü
ชุดรูปแบบสี: ตั้งค่าชุดรูปแบบสีของมุมมองโซนาร์ การตั้งค่านี้
อาจจะมีอยู่ในเมนู Appearance
รูปแบบสีทม
ี่ ีคอนทราสต์สงู จะให้สีทเี่ ข้มขึน
้ กับผลสะท้อนกลับ
ความเข้มต่ำ� รูปแบบสีที่มีคอนทราสต์ต่ำ�จะให้สีผลสะท้อน
กลับความเข้มต่ำ�ที่คล้ายกับสีพื้นหลัง
ลักษณะ: ดูที่ ลักษณะการตั้งค่าโซนาร์, หน้า 26
หมายเลขซ้อนทับ: กำ�หนดข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอโซนาร์ได้
ชั้นสูง: ดูที่ การตั้งค่าโซนาร์ขั้นสูง, หน้า 26
การติดตั้ง: เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นโซนาร์

ลักษณะการตั้งค่าโซนาร์
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าการติดตั้งทรานส์ดิวเซอร์
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ติดตั้งโซนาร์
เรียกคืนค่าเริ่มต้นโซนาร์: เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
สำ�หรับมุมมองโซนาร์
ชนิดทรานดิวเซอร์: ช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของ
ทรานส์ดิวเซอร์ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์
Shift: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระดับความลึกที่โซนาร์จะโฟกัส
ได้ นี่จะช่วยให้คุณสามารถซูมไปยังพื้นที่ที่อยู่ในระยะความ
ลึกโฟกัส
พลิกซ้าย/ขวา: เปลี่ยนทิศทางของมุมมองโซนาร์ SideVü เมื่อ
ทรานส์ดิวเซอร์ติดตั้งย้อนกลับ
พลิกกลับด้าน: ตั้งทิศทางของมุมมองโซนาร์ Panoptix เมื่อ
ทรานส์ดิวเซอร์ติดตั้งกับสายเคเบิ้ลที่ชี้ไปทางกราบซ้ายของ
เรือ
ความกว้างลำ�แสง: ตั้งค่าความกว้างของลำ�แสงทรานส์ดิวเซอร์
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Panoptix
ความกว้างของลำ�แสงแคบๆ จะดีกว่าสำ�หรับการทำ�งาน
ความเร็วสูงและทะเลมีคลื่นลม นอกจากนี้ยังให้การปรับปรุง
ความคมชัดของพื้นทะเลและเส้นเทอร์โมไคลน์
ความกว้างของลำ�แสงที่กว้างกว่าจะสร้างแนวโค้งที่ใหญ่
กว่าเพื่อการสะท้อนกลับฝูงปลาเป้าหมาย, ทำ�ให้เหมาะสม
สำ�หรับการหาตำ�แหน่งฝูงปลา ความกว้างลำ�แสงที่กว้างกว่า
ยังทำ�งานได้ดีในน้ำ�ลึกเพราะความถี่ต่ำ�จะเจาะน้ำ�ลึกได้ดีกว่า
ลำ�แสงที่กว้างกว่าสามารถสร้างจุดรบกวนบนพื้นผิวมากขึ้น
และลดความต่อเนื่องของสัญญาณด้านล่างในขณะทะเลมี
คลื่นลม
ใช้งาน AHRS: เปิดใช้งานเซนเซอร์ระบบ attitude heading
and reference system (AHRS) เพื่อตรวจจับการติดตั้งมุม
ทรานส์ดิวเซอร์ Panoptix เมื่อการตั้งค่านี้ถูกปิด จะอนุมาน
ว่าทรานส์ดิวเซอร์ถูกติดตั้งที่มุม 45 องศา

การเล่นการบันทึกโซนาร์

การตั้งค่าสัญญาณเตือนโซนาร์

เกจ์วัดจะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทาง สิ่งแวดล้อมและลม
ข้อมูลบางอย่างต้องใช้การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่เข้ากันได้
นอกจากนี้ ชาร์ตพล็อตเตอร์ยังให้ข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับระดับน้ำ�
กระแสน้ำ�และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เช่น เวลาขึ้นและเวลาตก

หมายเหตุ: การตั้งค่าบางอย่างต้องใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > โซนาร์
น้ำ�ตื้น: ตั้งสัญญาณเตือนให้ดังขึ้นเมื่อความลึกน้อยกว่าค่าที่ระบุ
น้ำ�ลึก: ตั้งสัญญาณเตือนให้ดังขึ้นเมื่อความลึกมากกว่าค่าที่ระบุ
อุณหภูมิน้ำ�: ตั้งสัญญาณเตือนให้ดังขึ้นเมื่อทรานส์ดิวเซอร์
รายงานอุณหภูมิ1.1°C (2°F) สูงกว่าหรือต่ำ�กว่าอุณหภูมิที่
กำ�หนด
ปลา: ตั้งเสียงเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นเป้า
หมายได้
•
ตั้งค่าเสียงเตือนเมื่อมีการตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งค่าเสียงเตือน เฉพาะเมื่อมีการตรวจพบปลาขนาด
กลางและขนาดใหญ่
•
ตั้งค่าเสียงเตือน เฉพาะเมื่อมีการตรวจพบปลาขนาด
ใหญ่เท่านั้น

การบันทึกโซนาร์
การบันทึกการแสดงผลโซนาร์
หมายเหตุ: ไม่ใช่เครื่องทกรุ่นจะรองรับการบันทึกโซนาร์
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
การบันทึกโซนาร์ > บันทึกโซนาร์
การบันทึกโซนาร์ 15 นาทีจะใช้พื้นที่การ์ดหน่วยความจำ�
ประมาณ 200 MB คุณสามารถบันทึกโซนาร์จนกว่าการ์ดจะ
เต็ม

การหยุดการบันทึกโซนาร์
ก่อนที่จะหยุดการบันทึกโซนาร์ได้ คุณต้องเริ่มต้นการบันทึกก่อน
(การบันทึกการแสดงผลโซนาร์, หน้า 27)
จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
บันทึกโซนาร์ > หยุดการบันทึก

การลบการบันทึกโซนาร์
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 จากมุมมองโซนาร์, เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
การบันทึกโซนาร์
3 เลือกการบันทึก
4 	 เลือก ลบ
คู่มือการใช้งาน

ก่อนจะสามารถเล่นการบันทึกโซนาร์ คุณต้องดาวน์โหลดและ
ติดตั้งโปรแกรม HomePort ™และบันทึกข้อมูลโซนาร์บนการ์ด
หน่วยความจำ�
1 ถอดการ์ดหน่วยความจำ�จากอุปกรณ์
2 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในการ์ดรีดเดอร์ที่ติดอยู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3 เปิดใช้งานโปรแกรม HomePort
4 เลือกบันทึกโซนาร์จากรายการอุปกรณ์ของคุณ
5 คลิกขวาบันทึกโซนาร์ในช่องด้านล่าง
6 เลือก เล่น

เกจ์และปูมบันทึก

การดูเข็มทิศ
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบริ่ง ทิศที่มุ่งหน้าไปและเส้นทาง
โดยใช้เข็มทิศ
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เข็มทิศ

การดูเกจ์ของทริปเดินทาง
เกจ์ของทริปเดินทางจะแสดงข้อมูลสำ�หรับการวัดระยะทาง,
ความเร็ว, เวลาและน้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับทริปการเดินทางของ
คุณในปัจจุบัน
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > การเดินทาง

การรีเซ็ตเกจ์ของทริปการเดินทาง
1 	 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง > การเดิน
ทาง
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อตั้งค่าที่อ่านได้ทั้งหมดสำ�หรับเกจ์วัดทริปการเดิน
ทางในปัจจุบันให้เป็นศูนย์, เลือก รีเซ็ตการเดินทาง
• ตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการอ่านให้เป็นศูนย์, เลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุด
• ตั้งค่าการอ่านเครื่องวัดระยะทางให้เป็นศูนย์, เลือก รีเซ็ต
มิเตอร์วัดความเร็
• ตั้งค่าการอ่านทั้งหมดให้เป็นศูนย์, เลือก รีเซ็ตทั้งหมด

ข้อมูลระดับน้ำ� กระแสน้ำ�และท้องฟ้า
ข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ�
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ำ�ตามวันและเวลา
เฉพาะรวมทั้งความสูงของน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงและเวลาเกิดน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง
ครั้งต่อไป โดยค่าเริ่มต้นชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงข้อมูลระดับ
น้ำ�สำ�หรับสถานีวัดระดับน้ำ�ที่ดูไปล่าสุดและสำ�หรับวันที่และเวลา
ปัจจุบัน
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง > น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง

ข้อมูลสถานีปัจจุบัน
หมายเหตุ: ข้อมูลสถานีปัจจุบันสามารถใช้ได้กับแผนที่ราย
ละเอียดบางอย่าง
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คุณสามารถดูข้อมูลสถานีปัจจุบันสำ�หรับวันและเวลาที่ระบุ รวม
ทั้งความเร็วและระดับของปัจจุบัน โดยค่าเริ่มต้นชาร์ตพล็อตเตอร์
จะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำ�หรับสถานีที่ดุไปล่าสุดและสำ�หรับ
วันและเวลาปัจจุบัน
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง > กระแสน้ำ�

ข้อมูลท้องฟ้า
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก
พระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตก ข้างขึ้นข้างแรมตำ�แหน่งมุมมอง
ท้องฟ้าโดยประมาณของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ศูนย์กลาง
ของหน้าจอหมายถึงตำ�แหน่งท้องฟ้าเหนือหัวและวงแหวนนอก
สุดนอกสุดแทนขอบฟ้า โดยค่าเริ่มต้นชาร์ตพล็อตเตอร์แสดง
ข้อมูลท้องฟ้าสำ�หรับวันที่และเวลาปัจจุบัน
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง > ท้องฟ้า

การดูข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ� สถานีวัดกระแสน้ำ�
หรือท้องฟ้าสำ�หรับวันที่แตกต่างกัน

อื่นๆ ที่คุณป้อน รายการ DSC สามารถมีได้ถึง 100 รายการ
รายการ DSC แสดงให้เห็นถึงการโทรล่าสุดจากเรือ ถ้าสายที่สอง
ได้รับมาจากเรือลำ�เดียวกัน จะไปแทนที่สายแรกในรายการโทร

การดูรายการ DSC
ก่อนที่คุณจะสามารถดูรายการ DSC ชาร์ตพล็อตเตอร์ต้องเชื่อม
ต่อกับวิทยุ VHF ที่รองรับ DSC
เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ > บัญชีรายการ DSC

การเพิ่มที่อยู่ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือไปยังรายการ DSC ของคุณได้ คุณสามารถ
โทรไปที่รายชื่อ DSC จากชาร์ตพล็อตเตอร์ได้
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC > เพิ่มการติดต่อ
2 ป้อน Maritime Mobile Service Identity (MMSI) ของเรือ
3 	 ป้อนชื่อเรือ

1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง, กระแสน้ำ� หรือ ท้องฟ้า
3 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อดูข้อมูลสำ�หรับวันที่แตกต่างกัน, เลือก เปลี่ยนวันที่ >
แมนนวล และป้อนวันที่
• เพื่อดูข้อมูลสำ�หรับวันนี้, เลือก เปลี่ยนวันที่ > กระแสน้ำ�
• ถ้ามี เพื่อดูข้อมูลสำ�หรับวันหลังจากวันที่แสดง, เลือก วัน
ถัดไป
• ถ้ามี เพื่อดูข้อมูลสำ�หรับวันก่อนวันที่แสดง, เลือก วันก่อน
หน้า

การแสดงการรับแจ้งเหตุเข้า

การดูข้อมูลสำ�หรับสถานีวัดระดับน้ำ�หรือสถานีวัด
กระแสน้ำ�ที่แตกต่างกัน

รายการโทรที่กำ�หนดให้ในรายการ DSC และการทำ�
เครื่องหมายตำ�แหน่งของเรือบนแผนที่นำ�ทางในช่วงเวลาโทร
แจ้งเหตุ DSC
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เส้นทางไปยัง

1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > กระแสน้ำ�ขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง หรือ กระแสน้ำ�
3 เลือก สถานีใกล้ๆ
4 	 เลือกสถานี

Digital Selective Calling (DSC)
ชาร์ตพล็อตเตอร์และการใช้งานวิทยุ NMEA®
0183 VHF
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับวิทยุ NMEA 0183 VHF,
คุณสมบัติเหล่านี้จะเปิดใช้งาน
• ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถโอนตำ�แหน่ง GPS ของคุณไปยัง
วิทยุ ถ้าวิทยุของคุณทำ�ได้ ข้อมูลตำ�แหน่ง GPS จะถูกส่งกับ
สาย DSC
• ชาร์ตพล็อตเตอร์จะสามารถรับ digital selective calling
(DSC) ข้อมูลแจ้งเหตุและตำ�แหน่งจากวิทยุ
• ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถแทร็คติดตามตำ�แหน่งของเรือที่ส่ง
รายงานตำ�แหน่งได้

การเปิด On DSC
เลือก ตั้งค่า > เรือลำ�อื่นๆ > DSC

บัญชีรายการ DSC
รายการ DSC เป็นบันทึกการโทร DSC ล่าสุดและรายชื่อ DSC
คู่มือการใช้งาน

หากชาร์ตพล็อตเตอร์และวิทยุ VHF ที่รองรับของคุณมีการเชื่อม
ต่อโดยใช้ NMEA 0183 ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแจ้งเตือนคุณเมื่อ
วิทยุ VHF ได้รับการแจ้งเหตุ DSC หากข้อมูลตำ�แหน่งที่ถูกส่ง
มาพร้อมกับการแจ้งเหตุ ข้อมูลนั้นจะยังสามารถใช้ได้และบันทึก
ด้วยการโทร
รายการโทรที่กำ�หนดให้ในรายการ DSC และการทำ�
เครื่องหมายตำ�แหน่งของเรือบนแผนที่นำ�ทางในช่วงเวลาโทร
แจ้งเหตุ DSC

การนำ�ทางไปยังเรือที่ประสบภัย

การติดตามตำ�แหน่ง
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับวิทยุ VHF ใช้ NMEA 0183
คุณสามารถติดตามเรือที่ส่งรายงานตำ�แหน่งได้
คุณสมบัตินี้ยังมีใน NMEA 2000, เมื่อเรือส่งข้อมูล PGN ที่ถูก
ต้อง (PGN 129808; DSC Call Information)
ทุกสายรายงานที่ได้รับแจ้งตำ�แหน่ง จะถูกบันทึกไว้ในรายการ
DSC (บัญชีรายการ DSC, หน้า 28)

การดูรายงานตำ�แหน่ง
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 	 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อสลับไปที่รายละเอียดของรายงานตำ�แหน่ง, เลือก
• เพื่อเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิเดินเรือทำ�เครื่องหมายตำ�แหน่ง,
เลือก
• เพื่อเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิเดินเรือทำ�เครื่องหมายตำ�แหน่ง,
เลือก Next หน้า
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• เพื่อดูรายละเอียดการรายงานตำ�แหน่ง, เลือก Previous
หน้า

การนำ�ทางไปยังเรือที่ถูกติดตาม
1 	 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 	 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือก นำ�ทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เส้นทางไปยัง

การสร้างเวย์พ้อยท์ที่ตำ�แหน่งของเรือติดตาม
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือก จุดเดินทางใหม่

การแก้ไขข้อมูลในรายงานตำ�แหน่ง
1 	 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 	 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือก แก้ไข
• เพื่อป้อนชื่อเรือ, เลือก ชื่อ
• เพื่อเลือกสัญลักษณ์ใหม่, เลือก สัญลักษณ์ ถ้ามี
• เพื่อป้อนความคิดเห็น, เลือก ข้อคิดเห็น
• เพื่อแสดงแนวเส้นทางสำ�หรับเรือ ถ้าวิทยุของคุณกำ�ลัง
ติดตามตำ�แหน่งของเรือ, เลือก เส้นทางการเดินทาง
• เพื่อเลือกสีสำ�หรับแนวเส้น, เลือก แนวเส้นทาง

การลบโทรรายงานตำ�แหน่ง
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 	 เลือกการโทรแจ้งตำ�แหน่ง
3 เลือก แก้ไข > ลบรายงาน

การแสดงเส้นทางเรือในแผนภูมิ
คุณสามารถดูเส้นทางสำ�หรับเรือทั้งหมดที่ถูกติดตามในมุมมอง
แผนภูมิบางอย่างได้ โดยค่าเริ่มต้น เส้นสีดำ�แสดงให้เห็นเส้นทาง
ของเรือ จุดสีดำ�หมายถึงแต่ละตำ�แหน่งที่รายงานก่อนหน้าของ
เรือที่ถูกติดตาม และธงฟ้าบ่งชี้ตำ�แหน่งที่รายงานล่าสุดของเรือ
1 จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เเลือก MENU > เรือ
ลำ�อื่นๆ > ติดตาม DSC
2 เลือกจำ�นวนชั่วโมงในการแสดงเรือที่ถูกติดตามในแผนภูมิ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก 4 ชั่วโมง ทุกจุดเส้นทางที่น้อยกว่า
สี่ชั่วโมงจะปรากฏสำ�หรับในทุกๆ การติดตามเรือ

การใช้ประจำ�ของ DSC
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับวิทยุ Garmin VHF, คุณจะ
สามารถใช้อินเตอร์เฟซของชาร์ตพล็อตเตอร์ในการตั้งค่าการโทร
ประจำ�ของแต่ละรายการ
เมื่อตั้งค่าการโทรประจำ�แต่ละรายการจากชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณ
สามารถเลือกช่อง DSC ที่คุณต้องการที่จะสื่อสารได้ วิทยุจะส่ง
คำ�ขอนี้ไปพร้อมกับการโทรของคุณ

การเลือกช่อง DSC
หมายเหตุ: การเลือกช่องสัญญาณ DSC จะถูกจำ�กัดไว้ที่ช่อง
คู่มือการใช้งาน

ทางที่มีอยู่ในทุกคลื่นความถี่ ช่องทางเริ่มต้นคือ 72 หากคุณ
เลือกช่องที่แตกต่างกัน ชาร์ตพล็อตเตอร์จะใช้ช่องทางสำ�หรับ
การโทรตามมาจนคุณเรียกโทรโดยใช้อีกช่องทางหนึ่ง
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่ต้องการโทร
3 เลือก โทรด้วยคลื่นวิทยุ > ช่องสัญญาณ
4 เลือกช่องทางที่มี

การโทรประจำ�แต่ละรายการ
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มการโทรจากชาร์ตพล็อตเตอร์, หากวิทยุไม่มี
หมายเลข MMSI ถูกโปรแกรมไว้ก่อน วิทยุจะไม่ได้รับข้อมูลการ
โทร
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เรือลำ�อื่นๆ> บัญชีรายการ
DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่ต้องการโทร
3 เลือก โทรด้วยคลื่นวิทยุ
4 หากต้องการ, เลือก ช่องสัญญาณ และเลือกช่องใหม่
5 เลือก ส่ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการโทรทางวิทยุ
6 ที่วิทยุ Garmin VHF ของคุณ, เลือก Call

การโทรประจำ�แต่ละรายการไปยังเป้าหมาย AIS
1
2
3
4

จากแผนภูมิหรือมุมมองแผนภูมิ 3 มิติ, เลือก เป้าหมาย AIS
เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > โทรด้วยคลื่นวิทยุ
หากต้องการ, เลือก ช่องสัญญาณ และเลือกช่องใหม่
เลือก ส่ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการโทรทางวิทยุ
5 ที่วิทยุ Garmin VHF ของคุณ, เลือก Call

การจัดการข้อมูลชาร์ตพล็อตเตอร์
การคัดลอกเวย์พ้อยท์ เส้นทางและแทร็คจาก
HomePort ไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
ก่อนที่คุณจะคัดลอกข้อมูลไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณต้องมี
เวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมซอฟต์แวร์ HomePort โหลดบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและมีการ์ดหน่วยความจำ�ติดตั้งอยู่ใน
ชาร์ตพล็อตเตอร์
คัดลอกข้อมูลจาก HomePort ไปยังการ์ดหน่วยความจำ�ที่เตรียม
ไว้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟล์วิธีใช้งาน HomePort

การคัดลอกข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำ�
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล
3 หากต้องการ, เลือกการ์ดหน่วยความจำ�ที่จะคัดลอกข้อมูลไป
ยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำ�ไปยังชาร์ต
พล็อตเตอร์และรวมกับข้อมูลของผู้ใช้ที่มีอยู่, เลือก ผนวก
เข้าด้วยกันจากการ์ด
• ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำ�ไปยังชาร์ต
พล็อตเตอร์และเขียนทับข้อมูลที่ผู้ใช้มีอยู่, เลือก แทนที่
จากการ์ด
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5 เลือกชื่อไฟล์

การคัดลอกเวย์พ้อยท์ เส้นทางและแทร็คไปยัง
การ์ดหน่วยความจำ�
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล >
บันทึกไปที่การ์ด
3 หากต้องการ, เลือกการ์ดหน่วยความจำ�ที่จะคัดลอกข้อมูลไป
ยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อสร้างไฟล์ใหม่, เลือก เพิ่มไฟล์ใหม่ และป้อนชื่อ ชื่อ
ไฟล์จะถูกบันทึกด้วยส่วนขยาย .adm
• เพื่อการเพิ่มข้อมูลไปยังไฟล์ที่มีอยู่ เลือกไฟล์จากรายการ

การเลือกประเภทไฟล์สำ�หรับเวย์พ้อยท์และเส้น
ทางจากบุคคลที่สาม
คุณสามารถนำ�เข้าและส่งออกเวย์พ้อยท์และเส้นทางจากอุปกรณ์
ของบุคคลที่สาม
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอน
ข้อมูล > ชนิดไฟล์
2 	 เลือก GPX
เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลกับอุปกรณ์ Garmin อีก เลือกประเภท
ของไฟล์ ADM

การแชร์เวย์พ้อยท์และเส้นทางข้ามอุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะแชร์เวย์พ้อยท์และเส้นทาง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์
โดยใช้สายเคเบิลแชร์ข้อมูล สายเคเบิลแชร์ข้อมูลเป็นอุปกรณ์
เสริมที่คุณสามารถหาซื้อได้
คุณสามารถแชร์ข้อมูลเวย์พ้อยท์และเส้นทางระหว่างชาร์ตพล็อต
เตอร์สองเครื่องที่เข้ากันได้ที่ติดตั้งบนเรือของคุณ คุณต้องเปิด
ใช้งานการแชร์ข้อมูลร่วมกันของผู้ใช้สำ�หรับอุปกรณ์ทั้งสองเพื่อ
แชร์ข้อมูล
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การแชร์ข้อมูลผู้ใช้ > เปิด บนอุปกรณ์
ทั้งสอง

การคัดลอกแผนทีใ่ นตัวไปยังการ์ดหน่วยความจำ�
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชาร์ตพล็อตเตอร์ไปยังการ์ดหน่วย
ความจำ�เพื่อใช้กับ HomePort
1 	 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล
3 	 เลือก คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว

การสำ�รองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
1 	 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 	 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล >
บันทึกไปที่การ์ด
3 	 เลือกชื่อไฟล์จากรายการหรือ เลือก เพิ่มไฟล์ใหม่
4 เลือก บันทึกไปที่การ์ด
ชื่อไฟล์จะถูกบันทึกด้วยส่วนขยาย .adm
5 นำ�การ์ดหน่วยความจำ�ออก แล้วใส่ในการ์ดรีดเดอร์ที่ติดอยู่
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
6 เปิดโฟลเดอร์ Garmin\UserData บนการ์ดหน่วยความจำ�
7 คัดลอกแฟ้มสำ�รองข้อมูลบนการ์ดและวางไปที่ตำ�แหน่งใดๆ
บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งาน

การกู้คืนการสำ�รองข้อมูลไปยังชาร์ตพล็อต
เตอร์
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในการ์ดรีดเดอร์ที่ติดอยู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
2 คัดลอกไฟล์สำ�รองจากคอมพิวเตอร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ�
ลงในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Garmin\UserData
3 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
4 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล >
แทนที่จากการ์ด

การบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำ�
คุณสามารถบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำ�เพื่อเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
อาจขอให้คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > อุปกรณ์ Garmin
> บันทึกไปที่การ์ด
3 หากต้องการ, เลือกการ์ดหน่วยความจำ�เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบบ
4 ถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออก

การกำ�หนดค่าอุปกรณ์
การเปิดใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์ให้เปิดอัตโนมัติเมื่อมีไฟฟ้าใช้
มิฉะนั้นคุณต้องเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์ โดยการกด
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ออโต้พาวเวอร์
หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน Auto Power, และชาร์ตพล็อตเตอร์
ปิดอยู่ ใช้ , เมื่อไม่มีไฟฟ้าและต่อกลับมาภายในสองนาที, คุณ
อาจต้องกด เพื่อเริ่มาร์ตพล็อตเตอร์ใหม่

การตั้งค่าระบบ
เลือก ตั้งค่า > ระบบ
การแสดงผล: ปรับค่าความสว่างไฟพื้นหลั และชุดสี
สัญญาณเตือน: เปิดและปิดเสียงเสียงสำ�หรับการเตือนภัยและ
การเลือก
GPS: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าดาวเทียม GPS และแก้ไข
ออโต้พาวเวอร์: เปิดอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อมีไฟใช้ (การเปิดใช้
ชาร์ตพล็อตเตอร์โดยอัตโนมัติ, หน้า 30)
ภาษา: ตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ
แหล่งความเร็ว: ตั้งค่าแหล่งที่มาของข้อมูลความเร็วที่ใช้ใน
การคำ�นวณความเร็วลมจริงหรือเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง
ความเร็วเหนือน้ำ�เป็นความเร็วในการอ่านจากเซ็นเซอร์
ความเร็วน้ำ�และความเร็ว GPS จะถูกคำ�นวณจากตำ�แหน่ง
GPS ของคุณ
ข้อมูลระบบ: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และรุ่นซอฟต์แวร์
เครื่องจำ�ลอง: เปิดเครื่องจำ�ลองและช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
ความเร็วและตำ�แหน่งการจำ�ลอง

การตั้งค่าการแสดงผล
ตัวเลือกทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่น ตั้งค่า > ระบบ > จอแสดง
ผล
ไฟพื้นหลัง: ตั้งค่าระดับไฟพื้นหลัง
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โหมดสี: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน
จับถามหน้าจอ: ช่วยให้อุปกรณ์ในการบันทึกภาพหน้าจอ

การตั้งค่าจีพีเอส
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > GPS
ภาพท้องฟ้า (Skyview): แสดงตำ�แหน่งสัมพัทธ์ของ
ดาวเทียม GPS ในท้องฟ้า
WAAS/EGNOS: เปิดหรือปิด WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
EGNOS (ในยุโรป) ซึ่งสามารถให้ข้อมูลตำ�แหน่งจีพีเอสที่
แม่นยำ�มากขึ้น เมื่อใช้ WAAS หรือ EGNOS อุปกรณ์ที่อาจ
ใช้เวลานานขึ้นเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
ตัวกรองความเร็ว: ค่าเฉลี่ยความเร็วของเรือของคุณในช่วง
เวลาสั้นๆ สำ�หรับค่าความเร็วที่นุ่มนวลกว่า
แหล่งข้อมูล: ช่วยให้คุณสามารถเลือกแหล่งที่มาที่แนะนำ�
สำ�หรับ GPS

ดูบันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์จะแสดงรายการของเหตุการณ์ระบบ
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ์

32)

การตั้งค่าออฟเซ็ตกระดูกงู
คุณสามารถกำ�หนดค่าออฟเซ็ตกระดูกงูเรือเพื่อชดเชยการอ่าน
พื้นผิวสำ�หรับความลึกของกระดูกงู เพื่อให้เป็นไปได้ที่จะวัดความ
ลึกจากด้านล่างของกระดูกงูแทนที่จะเป็นจากที่ตั้งทรานซ์ดิว
เซอร์
ป้อนตัวเลขที่เป็นค่าบวกเพื่อชดเชยกระดูกงู คุณสามารถใส่ตำ�
เลขค่าลบได้ เพื่อชดเชยสำ�หรับเรือขนาดใหญ่มีที่มีระวางกินน้ำ�
ลึกหลายฟุต
1 ดำ�เนินการให้สำ�เร็จ โดยขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของทรานซ์ดิว
เซอร์:
• หากทรานซ์ดิวเซอร์ติดตั้งที่แนวระดับน้ำ� 1 , วัดระยะจาก
ตำ�แหน่งทรานซ์ดิวเซอร์ไปที่กระดูกงูของเรือ ป้อนค่านี้ลง
ในขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นตัวเลขค่าบวก
• หากทรานซ์ดิวเซอร์ติดตั้งที่ด้านล่างของกระดูกงู 1 , ให้วัด
ระยะจากทรานซ์ดิวเซอร์ถึงแนวระดับน้ำ� ป้อนค่านี้ลงในขั้น
ตอนที่ 3 และ 4 เป็นตัวเลขค่าลบ

การดูข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ
คุณสามารถดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ รุ่นของแผนที่ฐาน ข้อมูลแผนที่
เสริมทั้งหมด (ถ้ามี) รุ่นซอฟแวร์ตัวเลือกสำ�หรับ Garmin เรดาร์
(ถ้ามี) และหมายเลขประจำ�เครื่อง คุณอาจจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบหรือซื้อข้อมูลแผนที่ข้อมูลเพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > ข้อมูลซอฟท์แวร์

การตั้งค่าเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางอย่างจำ�เป็นต้องมีแผนภูมิ
หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน
ออฟเซ็ตกระดูกงูเรือ: ชดเชยการอ่านพื้นผิวสำ�หรับความลึก
ของกระดูกงู เพื่อให้เป็นไปได้ที่จะวัดความลึกจากด้านล่าง
ของกระดูกงูแทนที่จะเป็นจากที่ตั้งทรานซ์ดิวเซอร์ (การตั้งค่า
ออฟเซ็ตกระดูกงู, หน้า 31)
ออฟเซ็ตอุณหภูม:ิ ชดเชยอุณหภูมิของน้ำ�ที่อ่านจากเซ็นเซอร์
NMEA 0183 อุณหภูมิของน้ำ�หรือทรานส์ดิวเซอร์ที่วัด
อุณหภูมิได้ (การตั้งออฟเซ็ตค่าอุณหภูมิของน้ำ�, หน้า 31)
สอบเทียบความเร็วของน้ำ�: การปรับเทียบททรานส์ดิวเซอร์
หรือเซนเซอร์ตรวจจับความเร็ว (การปรับเทียบอุปกรณ์
ความเร็วน้ำ�, หน้า 32)
ความจุของน้ำ�มันเชื้อเพลิง: ตั้งค่าความจุเชื้อเพลิงรวมของ
ทุกถังน้ำ�มันบนเรือของคุณ (รตั้งค่าความจุเชื้อเพลิงของเรือ,
หน้า 32)
ประเภทเรือ: เปิดใช้งานบางคุณสมบัติของชาร์ตพล็อตเตอร์ตาม
ประเภทเรือ
เติมทุกถังให้เต็ม: ตั้งค่าระดับถังเป็นเต็ม (การซิงค์ข้อมูลเชื้อ
เพลิงกับเชื้อเพลิงเรือที่มีอยู่จริง, หน้า 32)
เติมน้ำ�มันใส่่เรือ: ช่วยให้คุณป้อนปริมาณน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่
คุณเพิ่มลงในถัง เมื่อคุณไม่ได้ต้องการเติมเต็มถัง (การซิงค์
ข้อมูลเชื้อเพลิงกับเชื้อเพลิงเรือที่มีอยู่จริง, หน้า 32)
ตั้งค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ: ตั้งค่าจำ�นวนรวมของน้ำ�มัน
เชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิงบนเรือ (การซิงค์ข้อมูลเชื้อเพลิงกับ
เชื้อเพลิงเรือที่มีอยู่จริง, หน้า 32)
ตั้งค่าขีดจำ�กัดเกจ์วัด: ตั้งค่าขีดจำ�กัดสูงและต่ำ�ของเกจ์วัด
วัดต่างๆ (กำ�หนดขีดจำ�กัดเกจ์เครื่องและเกจ์วัดน้ำ�มัน, หน้า
คู่มือการใช้งาน

2 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ออฟเซ็ตกระดูกงูเรือ
3 เลือก หรือ โดยขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของทรานซ์ดิวเซอร์
4 ป้อนระยะที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1

การตั้งออฟเซ็ตค่าอุณหภูมิของน้ำ�
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าอุณหภูมิชดเชยของน้ำ� คุณต้องมีเซ็นเซอร์
อุณหภูมิของน้ำ� NMEA 0183 หรือทรานส์ดิวเซอร์ที่มีความ
สามารถในการวัดอุณหภูมิอุณหภูมิของน้ำ�
ค่าอุณหภูมิชดเชยเพื่อชดเชยการอ่านอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่วัด
อุณหภูมิได้
1 วัดอุณหภูมิของน้ำ�โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณ-สมรรถนะของ
ทรานดิวเซอร์ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ชาร์ตพล็อตเตอร์
2 การวัดอุณหภูมิของน้ำ�โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เป็นที่รู้ว่ามีความแม่นยำ�ถูกต้อง
3 ลบอุณหภูมิของน้ำ�ที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1 จากอุณหภูมิของน้ำ�
ที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 2
นี่คืออุณหภูมิชดเชย ใส่ค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นตัวเลขค่า
บวก ถ้าเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำ�ที่หนาว
เย็นกว่าที่เป็นจริง ใส่ค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นตัวเลขค่าลบ ถ้า
เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำ�ที่อุ่นกว่ากว่าที่
เป็นจริง
4 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ออฟเซ็ตอุณหภูมิ
5 ป้อนค่าอุณหภูมิชดเชยที่คำ�นวณได้ในขั้นตอนที่ 3
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การปรับเทียบอุปกรณ์ความเร็วน้ำ�

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากคุณมีทรานส์ดิวเวอร์ตรวจจับความเร็วที่เชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ คุณสามารถปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วเพื่อ
ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลความเร็วน้ำ�ที่แสดงโดยที่ชาร์ต
พล็อตเตอร์
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ�
2 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ
ถ้าเรือไม่ได้เคลือ
่ นทีเ่ ร็วพอหรือเซ็นเซอร์ความเร็วจับความเร็ว
ไม่ได้ จะมีข้อความปรากฏขึ้น
3 เลือก ตกลง และค่อยๆ เพิ่มคววามเร็วเรืออย่างปลอดภัย
4 หากข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้หยุดเรือและตรวจ
สอบว่าวงเซ็นเซอร์ความเร็วไม่ได้ติดอยู่
5 หากวงล้อหมุนโดยอิสระ ให้ตรวจสอบการต่อสาย
6 	 หากคุณยังคงได้รับข้อความอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ Garmin

หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางอย่างจำ�เป็นต้องมีแผนภูมิ
หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร
พอร์ตอนุกรม: ชุดรูปแบบอินพุต/เอาต์พุตสำ�หรับพอร์ตอนุกรม
ที่จะใช้เมื่อการเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก
NMEA เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Garmin อื่นๆ
NMEA 0183 ตั้งค่า: การตั้งค่า NMEA 0183 ที่กำ�หนดการส่ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์, มีตัวเลขกี่หลักทางด้านขวาจุดทศนิยมที่
ถูกส่งในเอ่ท์พุตของ NMEA, และวิธีการระบุเวย์พ้อยท์ (การ
ตั้งค่า NMEA 0183, หน้า 32)
NMEA 2000 ตั้งค่า: ช่วยให้คุณสามารถดูและติดป้ายอุปกรณ์
บนเครือข่าย NMEA 2000 (การตั้งค่า NMEA 2000, หน้า
32)
Marine Network: ช่วยให้คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่คุณกำ�ลัง
แชร์แผนที่โซนาร์หรือเรดาร์ ไม่มีอยู่ในรุ่นชาร์ตพล็อตเตอร์
ทุกรุ่น
หมายเหตุ: คุณสามารถดูข้อมูลเครือข่ายในรุ่นที่รองรับ
ข้อมูลนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถดูเรดาร์เครือ
ข่ายในรุ่นที่ไม่รองรับเรดาร์

รตั้งค่าความจุเชื้อเพลิงของเรือ
1 	 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ความจุของน้ำ�มันเชื้อเพลิง
2 	 ป้อนค่าความจุรวมของถังน้ำ�มัน

การซิงค์ข้อมูลเชื้อเพลิงกับเชื้อเพลิงเรือที่มีอยู่
จริง
คุณสามารถซิงค์ระดับน้ำ�มันเชื้อเพลิงในชาร์ตพล็อตเตอร์กับ
น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีจริงในเรือ เมื่อคุณเติมน้ำ�มันลงไปในเรือของ
คุณ
1 เลือก ข้อมูลการนำ�ทาง > เครื่องยนต์ > MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• หลังจากที่คุณได้เติมเต็มทุกถังน้ำ�มันบนเรือ, เลือก เติม
ทุกถังให้เต็ม ระดับน้ำ�มันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตค่าใหม่เป็น
ความจุสูงสุด
• หลังจากที่คุณเติมน้อยกว่าเต็มถังน้ำ�มันเชื้อเพลิง, เลือก
เติมน้ำ�มันใส่่เรือ, และป้อนจำ�นวนที่เติม
• เพื่อระบุเชื้อเพลิงทั้งหมดในถังน้ำ�มันของเรือ, เลือก ตั้ง
ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และป้อนจำ�นวนน้ำ�มันเชื้อ
เพลิงในถัง

กำ�หนดขีดจำ�กัดเกจ์เครื่องและเกจ์วัดน้ำ�มัน
คุณสามารถกำ�หนดขีดจำ�กัดสูงสุดและต่ำ�สุด และช่วงของการ
ดำ�เนินการมาตรฐานที่ต้องการของเกจ์วัดได้ เมื่อค่าเกินช่วงของ
การดำ�เนินการมาตรฐาน เกจ์วัดจะกลายเป็นสีแดง
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกๆ เกจ์วัด
1 เลือกเกจ์วัด
2 เลือก ข้อจำ�กัดเกจ์วัด > ที่กำ�หนดเอง > แก้ไขข้อจำ�กัด
3 เลือกตัวเลือก:
• สำ�หรับการกำ�หนดค่าขั้นต่ำ�ของช่วงการดำ�เนินงาน
มาตรฐาน, เลือก ค่าขั้นต่ำ�
• สำ�หรับการกำ�หนดค่าสูงสุดของช่วงการดำ�เนินงาน
มาตรฐาน, เลือก ค่าสูงสุด
• สำ�หรับการกำ�หนดค่าต่ำ�สุดเกจ์วัดที่ต่ำ�กว่าอัตราต่ำ�สุด,
เลือก สเกลต่ำ�สุด
• สำ�หรับการกำ�หนดค่าต่ำ�สุดเกจ์วัดที่สูงว่าอัตราสูงสุด,
เลือก สเกลสูงสุด
4 	 เลือกค่าที่จำ�กัด
5 ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อกำ�หนดขีดจำ�กัดเกจ์วัด
คู่มือการใช้งาน

NMEA 0183
ชาร์ตพล็อตเตอร์รองรับมาตรฐาน NMEA 0183, ที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ NMEA 0183 เช่นวิทยุ VHF เครื่องมือ
NMEA, autopilots เซ็นเซอร์ลมและเซ็นเซอร์ทิศที่มุ่งหน้าไป
เพื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์ไปยังตัวเลือกอุปกรณ์ NMEA
0183 ดูที่คำ�แนะนำ�การติดตั้งชาร์ตพล็อตเตอร์
ประโยค NMEA 0183 ที่ได้รับการรับรองสำ�หรับชาร์ตพล็อต
เตอร์คือ GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA,
GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE,
และ PGRME, PGRMM, และ PGRMZ กรรมสิทธิ์ของ Garmin
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้จะรวมทั้งการรองรับสำ�หรับ WPL sentence,
DSC, และโซนาร์อินพุต NMEA 0183 พร้อมรองรับ DPT (ความ
ลึก) หรือ DBT, MTW (อุณหภูมิน้ำ�), และ VHW (อุณหภูมิน้ำ�
ความเร็วและทิศที่มุ่งหน้าไป) sentences

การตั้งค่า NMEA 0183
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 0183
เครื่องวัดความลึกของน้ำ�: เปิดใช้งานเอาท์พุตของ NMEA
0183 สำ�หรับซาวเดอร์ (ถ้ามี)
เส้นทาง: เปิดใช้งานเอาท์พุตของ NMEA 0183 สำ�หรับเส้นทาง
ระบบ: เปิดใช้งานเอาท์พุตของ NMEA 0183 สำ�หรับข้อมูลระบบ
Garmin: เปิดใช้งานเอาท์พุตของ NMEA 0183 สำ�หรับ
กรรมสิทธิ์ Garmin
ความแม่นยำ�ของตำ�แหน่ง: ปรับจำ�นวนตัวเลขไปทางขวาของ
จุดทศนิยมสำ�หรับเอาท์พุตการส่ง NMEA
ไอดีเวย์พ้อยท์: ตั้งค่าอุปกรณ์ในการส่งชื่อเวย์พ้อยท์ หรือ
หมายเลขผ่าน NMEA 0183 ในขณะนำ�ทาง การใช้ตัวเลข
อาจแก้ปัญหาความเข้ากันได้กับ NMEA 0183 ขับเคลื่อน
อัตโนมัติรุ่นเก่า
การวินิจฉัย: แสดงผลข้อมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
ค่าจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งค่า NMEA 0183 ไปเป็นค่าเดิม
ที่ตั้งมาจากโรงงาน

การตั้งค่า NMEA 2000
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
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บัญชีรายชื่ออุปกรณ์: แสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ป้ายชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนป้ายกำ�กับสำ�หรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มี
อยู่

การตั้งสัญญาณเตือนภัย
สัญญาณเตือนการนำ�ทาง
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การนำ�ทาง
เวลาถึง: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณอยู่ในระยะทางที่ระบุหรือเวลา
จากจุดเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณอยู่นอกระยะทางที่ลอยห่าง
จากที่ระบุไว้ที่จุดทอดสมอ
นอกเส้นทาง: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณออกนอกเส้นทางจากระยะ
ทางที่กำ�หนด

สัญญาณเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งค่านาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์: ตั้งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีแรง
ดันไฟฟ้าต่ำ�ที่กำ�หนด
ความแม่นยำ�ของ GPS: ตั้งเสียงเตือน เมื่อความแม่นยำ�ของ
ตำ�แหน่งจีพีเอสอยู่นอกค่าที่ผู้ใช้กำ�หนด

การตั้งค่าหน่วย
เลือก ตั้งค่า > หน่วย
หน่วยของระบบ: ตั้งค่ารูปแบบหน่วยสำ�หรับอุปกรณ์
ความแปรปรวน: ตั้งค่ามุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก มุมระหว่างทิศ
เหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงสำ�หรับตำ�แหน่งปัจจุบันของ
คุณ
การอ้างอิงทิศเหนือ: กำ�หนดทิศอ้างอิงที่ใช้เพื่อคำ�นวณทิศ
ที่มุ่งหน้าไป ทิศแท้จริง ตั้งค่าทิศเหนือทางภูมิศาสตร์เป็น
ทิศเหนืออ้างอิง กริด ตั้งค่ากริดเหนือเป็นทิศเหนืออ้างอิง
(000º) ทิศแม่เหล็ก ตั้งค่าทิสเหนือแม่เหล็กเป็นทิศเหนือ
อ้างอิง
รูปแบบตำ�แหน่ง: ตั้งค่ารูปแบบตำ�แหน่งที่ซึ่งการอ่านค่า
ตำ�แหน่งปรากฏ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้จนกว่าคุณจะใช้แผนที่
หรือแผนที่การเดินเรือที่ระบุรูปแบบตำ�แหน่งที่แตกต่างกัน
ตัวเลขสถิติบนแผนที่: ตั้งค่าระบบพิกัดซึ่งใช้เป็นโครงสร้าง
แผนที่ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้จนกว่าคุณจะใช้แผนที่หรือ
แผนที่การเดินเรือที่ระบุรูปแบบตัวเลขสถิติที่แตกต่างกัน
เวลาอ้างอิง: ตั้งค่าเวลาอ้างอิงที่ใช้ในการคำ�นวณแนวโน้ม
บารอมิเตอร์ แนวโน้มจะแสดงในฟิลด์บารอมิเตอร์
รูปแบบเวลา: กำ�หนดค่าเป็น 12-ชั่วโมง, 24-ชั่วโมง, หรือรูป
แบบเวลา UTC
เขตเวลา: ตั้งโซนเวลาหรือช่วยเลือกอัตโนมัติตำ�แหน่งง GPS

เวลาและระยะทาง
เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งเวลาว่ากี่นาทีก่อนถึงการเลี้ยวครั้งต่อ
ไป เมื่อเวลาถูกเลือกสำ�หรับ การตั้งค่าการเปลี่ยนการเลี้ยว
คุณสามารถเพิ่มค่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการขับ
เคลื่อนอัตโนมัติ เมื่อนำ�ร่องในเส้นทางหรือแนว การนำ�ทาง
อัตโนมัติ ด้วยจุดเลี้ยวจำ�นวนมากหรือที่ความเร็วสูง สำ�หรับ
เส้นทางตรงหรือความเร็วช้ากว่า การลดค่านี้สามารถปรับปรุง
ความถูกต้องของการขับเคลื่อนอัตโนมัติ
เปลี่ยนระยะทางการเลี้ยว: ตั้งระยะว่าไกลแค่ไหนก่อนถึงการ
เลี้ยวครั้งต่อไป เมื่อเวลาถูกเลือกสำ�หรับ การตั้งค่าการเปลี่ยน
การเลี้ยว
คุณสามารถเพิ่มค่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการขับ
เคลื่อนอัตโนมัติ เมื่อนำ�ร่องในเส้นทางหรือแนว การนำ�ทาง
อัตโนมัติ ด้วยจุดเลี้ยวจำ�นวนมากหรือที่ความเร็วสูง สำ�หรับ
เส้นทางตรงหรือความเร็วช้ากว่า การลดค่านี้สามารถปรับปรุง
ความถูกต้องของการขับเคลื่อนอัตโนมัติ
เริ่มต้นเส้นทาง: เลือกจุดเริ่มต้นสำ�หรับนำ�ทาง

การตั้งค่าเรือลำ�อื่นๆ
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณที่ใช้งานเข้ากันได้เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ AIS หรือวิทยุ VHF คุณสามารถตั้งค่าการที่เรืออื่นๆ จะ
ปรากฏบนชาร์ตพล็อตเตอร์ได้
เลือก ตั้งค่า > เรือลำ�อื่นๆ
AIS: เปิดและปิดการใช้งานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปิดและปิดการใช้งาน digital selective calling (DSC)
สัญญาณเตือนของระบบ AIS: ตั้งค่าสัญญาณเตือนจากการ
ชน (การตั้งค่าสัญญาณเตือนโซนปลอดภัยจากการชน, หน้า
11 and การใช้งานการเตือนการทดสอบการส่งสัญญาณ
AIS, หน้า 12)

การเรียกคืนการตั้งค่าเดิมจากโรงงานของ
ชาร์ตพล็อตเตอร์
หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะเป็นการลบข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่
คุณกำ�หนดไว้
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > ค่าติดตั้งจากโรงงาน

การตั้งค่าการนำ�ทาง
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางอย่างจำ�เป็นต้องมีแผนภูมิ
หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > การนำ�ทาง
ป้ายกำ�กับเส้นทาง: ตั้งค่าชนิดของป้ายที่แสดงกับเส้นทางที่
เปิดบนแผนที่
การนำ�ทางอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าการวัดสำ�หรับ Safe Depth, Safe
Height, และ Shoreline Distance, เมื่อคุณกำ�ลังใช้แผนที่
พรีเมี่ยมประเภท
เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งค่าการเลี้ยวเพื่อคำ�นวณบนพื้นฐานของ
คู่มือการใช้งาน
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ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
ช่วยให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยการลงทะเบียนทางออนไลน์
ให้เสร็จสมบูรณ์วันนี้
• ไปที่ Garmin.com/express
เก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าตัวจริงหรือสำ�เนาไว้ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลจำ�เพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
รายการ
ขนาดจอ LCD

ความละเอียดในการ
แสดงผล
แหล่งจ่ายไฟ
ใช้กำ�ลังไฟ 12V
GPS มีตัวรับสัญญาณ

ตัวแปร
echoMAP chirp 95sv: 9”
echoMAP chirp 75dv/75sv: 7”
echoMAP chirp 55dv: 5”
echoMAP chirp 45dv: 4”
800 x 480 (95sv/75dv/75sv)
480 x 480 (55dv)
272 x 480 (45dv)
10-20 V
11W (95sv) / 6.2W/7.1W
(75dv/75sv)
7.1W (55dv) / 5W (45dv)
5 Hz GPS ภายในเครื่อง

แผนที่ทั่วโลกโหลด
ล่วงหน้า

ใช่

จุดเดินทาง

5,000

เส้นทาง

100

การติดตามเป้า

แทร็กที่บันทึก 50 แทร็ก ( แอ็คทีฟ
แทร็กพ้อยท์ 50,000 จุด)

โซนาร์ระยะความถี่คู่
(50/200kHz)

ใช่

โซนาร์ระยะคลื่นคู่
(70/200kHz)

ใช่

ความถี่ของโซนาร์

กำ�ลังส่งคลื่นโซนาร์

CHIRP (ต่ำ�, ขนาดกลาง, สูง)
โซนาร์แบบดั้งเดิม: 50/77/200 kHz
DownVü: 260/455/800 kHz
SideVü: 260/455/800 kHz
(95sv/75sv เท่านั้น)
Up to 500 W (RMS)

ความลึกสูงสุด
(@77kHz)

2300 ฟุตในน้ำ�จืด* 1100 ฟุตในน้ำ�
ทะเล
(ความจุความลึกขึ้นอยู่กับประเภท
ความลึกพื้นทะเลและสภาพน้ำ�แบ
บอื่นๆ)

ล็อคด้านล่าง

ใช่

การบันทึกอุณหภูมิ
ของน้ำ�และกราฟ

ใช่

การบันทึกโซนาร์

ใช่

การเรียกคืนประวัติ
โซนาร์

ใช่

คู่มือการใช้งาน

ประเภทอินเตอร์เฟส
ทรานสดิวเซอร์

echoMAP CHIRP
echoMAP CHIRP
echoMAP CHIRP
Pin/12 หมุด
echoMAP CHIRP

อินเทอร์เฟสเครือข่าย 75 dv/sv และ 95
ทางทะเล
(อินเตอร์เฟสโซนาร์
แพนน็อบติกซ์)
NMEA 0183 อินพุต/ 1
อ้าท์พุตอินเตอร์เฟส
echoMAP CHIRP
NMEA 2000 อินพุต/ echoMAP CHIRP
อ้าท์พุตอินเตอร์เฟส
echoMAP CHIRP
echoMAP CHIRP
ระดับการกันน้ำ�

45 dv: 4 หมุด
55 dv: 4 หมุด
7x dv/sv: 8
9x sv: 12 หมุด
sv เท่านั้น

4x
5x
7x
9x

dv: ไม่
dv: 1/1
dv/sv: 1/1
sv: 1/1

IPX 7

การทำ�ความสะอาดจอ
ข้อสังเกต
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มีแอมโมเนียผสมจะเป็นอันตรายต่อการ
เคลือบป้องกันแสงสะท้อน
อุปกรณ์จะถูกเคลือบด้วยการเคลือบพิเศษป้องกันแสงสะท้อนที่
มีความไวมากต่อน้ำ�มันทาผิว ขี้ผึ้งและน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน
1 ใช้ผ้าจุ่มน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดเลนส์แว่นตาที่ระบุว่าปลอดภัย
สำ�หรับการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน
2 ค่อยๆ เช็ดจอด้วยผ้านุ่ม สะอาด ไม่เป็นขุย

ภาพหน้าจอ
คุณสามารถจับภาพหน้าจอที่แสดงบนชาร์ตพล็อตเตอร์เป็นบิต
แมปไฟล์ (.bmp) ได้ คุณสามารถถ่ายโอนภาพหน้าจอไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

การถ่ายภาพหน้าจอ
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่อง
2 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > จอแสดงผล > จับภาพหน้าจอ >
เปิด
3 ไปที่หน้าจอที่คุณต้องการที่จะถ่ายภาพ
4 กด HOME อย่างน้อยหกวินาที

การคัดลอกหน้าจอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
1 นำ�การ์ดหน่วยความจำ�ออก แล้วใส่ในการ์ดรีดเดอร์ที่ติดอยู่
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2 จาก Windows® Explorer, เปิดโฟลเดอร์ Garmin\scrn บน
การ์ดหน่วยความจำ�
3 คัดลอกแฟ้ม bmp บนการ์ดและวางไปที่ตำ�แหน่งใดๆ บน
คอมพิวเตอร์
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ปัญหาที่อาจพบและแนวทางแก้ไข้
อุปกรณ์ของฉันจับสัญญาณจีพีเอสไม่ได้
• หากอุปกรณ์ไม่ได้รับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุไม่กี่
อย่าง หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางไกลๆ ตั้งแต่ครั้ง
สุดท้ายที่ได้รับสัญญาณดาวเทียมหรือถูกปิดนานสองสาม
สัปดาห์หรือเป็นเดือน อุปกรณ์อาจจะไม่สามารถรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้อย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด ถ้าไม่ ให้อัป
เดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ (การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์, หน้า
6)
• หากอุปกรณ์ใช้เสาอากาศ GPS ภายใน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ที่มีมุมมองที่ชัดเจนของท้องฟ้าเพื่อให้เสาอากาศภายใน
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ ถ้าติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสาร
ก็ควรจะใกล้กับหน้าต่าง เพื่อที่จะสามารถรับสัญญาณ GPS
ได้ หากอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารและไม่สามารถ
อยู่ในที่ที่อุปกรณ์จะสามารถรับสัญญาณได้ ให้ใช้เสาอากาศ
GPS ภายนอก

เครื่องเปิดไม่ติดหรือปิดเองตลอด
อุปกรณ์ปิดผิดพลาดหรือไม่เปิดอาจบ่งชี้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ
จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ ตรวจสอบรายการเหล่านี้ พยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาที่มาจากไฟฟ้า
• ตรวจดูว่าแหล่งจ่ายไฟมีการจ่ายไฟมา
• คุณสามารถตรวจสอบได้หลายทาง เช่น คุณสามารถตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับการจ่ายไฟสามารถใช้งานได้
• ตรวจฟิวส์ในระบบไฟ
• ฟิวส์จะอยู่ในช่องที่เป็นส่วนหนึ่งของสายสีแดงของสายพาว
เวอร์ ตรวจดูว่าฟิวส์มีขนาดที่ถูกต้อง ดูที่ข้อความบนสายไฟ
หรือคำ�แนะนำ�ในการติดตั้งสำ�หรับขนาดที่ถูกต้องของฟิวส์
ที่ใช้ ตรวจฟิวส์ดูว่ายังคงมีการเชื่อมต่อภายในของฟิวส์ คุณ
สามารถทดสอบฟิวส์ได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ หากฟิวส์ยังไใช้
การได้ดี มัลติมิเตอร์จะอ่านค่าเป็น 0 โอห์ม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับกระแสอย่างน้อยที่ 10 V,
แต่แนะนำ�ว่าควรเป็นที่ 12 V
เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ให้วัดที่เต้ารับและสายกราวด์ของ
สายไฟสำ�หรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ถ้าแรงดันไฟฟ้าน้อย
กว่า 10 Vdc อุปกรณ์ที่จะเปิดไม่ติด
• หากอุปกรณ์ที่ได้รับพลังงานเพียงพอ แต่ไม่เปิดให้ติดต่อฝ่าย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin ที่ Garmin.com/support

อุปกรณ์ไม่ได้สร้างเวย์พ้อยท์ในตำ�แหน่งที่ถูก
ต้อง
คุณสามารถป้อนตำ�แหน่งเวย์พ้อยท์ในการถ่ายโอนและแชร์
ข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง ถ้าคุณได้ป้อนเวย์
พ้อยท์ด้วยตนเองโดยใช้พิกัดและตำ�แหน่งของจุดที่ไม่ปรากฏ
ตรงที่ควรจะเป็น ข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำ�แหน่งอุปกรณ์อาจ
จะไม่ตรงกับตัวเลขและรูปแบบแผนที่ตำ�แหน่งเดิมที่ใช้ในการทำ�
เครื่องหมายเวย์พ้อยท์นั้น
รูปแบบตำ�แหน่งเป็นวิธีการซึ่งตำ�แหน่งตัวรับสัญญาณ GPS
ปรากฏบนหน้าจอ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นละติจูดลองจิจูดซึ่งมี
หน่วยเป็นองศาและนาที พร้อมตัวเลือกเป็นองศา นาทีและวินาที
องศาอย่างเดียว หรือหนึ่งในรูปแบบของกริดประเภทต่างๆ
ข้อมูลแผนที่เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นส่วน
หนึ่งของพื้นผิวของโลก เส้นละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่
กระดาษจะอ้างอิงไปยังตัวเลขแผนที่ที่เฉพาะเจาะจง
คู่มือการใช้งาน

1 ค้นหาข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำ�แหน่งที่ถูกใช้เมื่อเวย์พ้อยท์
ถูกสร้างขึ้น
ถ้าเวย์พ้อยท์เดิมถูกนำ�ออกจากแผนที่ ควรจะมีป้ายกำ�กับบน
แผนที่ที่แสดงข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำ�แหน่งที่ใช้ในการ
สร้างแผนที่ ส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ใกล้กับคีย์แผนที่
2 บนชาร์ตพล็อตเตอร์, เลือก ตั้งค่า > หน่วย
3 เลือกการตั้งค่าข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำ�แหน่งที่ถูฏต้อง
4 สร้างเวย์พ้อยท์อีกครั้ง

ข้อมูล NMEA 0183
ประเภท
การส่ง

ประโยค
GPAPB

GPBOD
GPBWC
GPGGA
GPGLL
GPGSA
GPGSV
GPRMB
GPRMC
GPRTE
GPVTG
GPWPL
GPXTE
PGRME
PGRMM
PGRMZ
SDDBT
SDDPT
SDMTW
SDVHW

คำ�อธิบายรายละเอียด
APB: ตัวควบคุมทิศที่มุ่งหน้าไปหรือ
การแทร็ค (การขับเคลื่อนอัตโนมัติ)
sentence “B”
BOD: แบริ่ง (ต้นทางถึงปลายทาง)
BWC: แบริ่งและระยะทางไปเวย์พ้อ
ยท์
GGA: ข้อมูลแก้ไขระบบตำ�แหน่งรอบ
โลก
GLL: ตำ�แหน่งภูมิศาสตร์ (ละติจูดและ
ลองจิจูด)
GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่
ใช้งาน
GSV: มุมมองดาวเทียม GNSS
RMB: ข้อมูลการเดินเรือต่ำ�สุดที่
แนะนำ�
RMC: ข้อมูลเฉพาะ GNSS ต่ำ�สุดที่
แนะนำ�
RTE: เส้นทาง
VTG: เส้นทางตรงและความเร็วจริง
WPL: ตำ�แหน่งเวย์พ้อยท์
XTE: ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
E: ประมาณข้อผิดพลาด
M: ข้อมูลแผนที่
Z: ระดับความสูง
DBT: ความลึกด้านล่างทรานส์ดิว
เซอร์
DPT: ความลึก
MTW: อุณหภูมิน้ำ�
VHW: ความเร็วเหนือน้ำ�และทิศที่มุ่ง
หน้าไป
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รับ

DPT
DBT
MTW
RMC/GGA/
GLL
VHW
WPL
DSC
DSE
HDG
HDM
MWD
MDA
MWV
VDM

ความลึก
ความลึกด้านล่างทรานส์ดิวเซอร์
อุณหภูมิน้ำ�
ตำ�แหน่ง GPS
ความเร็วเหนือน้ำ�และทิศที่มุ่งหน้าไป
ตำ�แหน่งเวย์พ้อยท์
ข้อมูลโทรศัพท์ดิจิตอล
การใช้โทรศัพท์ดิจิตอลที่ขยาย
ทิศที่มุ่งหน้า การเบี่ยงเบนและความ
แปรปรวน
ทิศที่มุ่งหน้าไป, แม่เหล็ก
ความเร็วและทิศทางลม
ภาพอุตุนิยมวิทยา
ความเร็วและมุมลม
ข้อความดาต้าลิงค์ AIS VHF

คุณสามารถสั่งซื้อข้อมูลสมบูรณ์เกี่ยวกับรูปแบบ National
Marine Electronics Association (NMEA) และประโยคจาก:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146
USA (www.nmea.org)

ข้อมูล MEA 2000 PGN
ประเภท
การส่ง
และการ
รับ

การส่ง

ประโยค
059392
059904
060928
126208
126996
127250
128259
128267
129539
129799
130306
130312
126464
127258
129025
129026
129029
129283
129284
129285
129540

คู่มือการใช้งาน

คำ�อธิบายรายละเอียด
ISO ที่รับรู้
ISO ที่ร้องขอ
ISO ที่อยู่ที่ขอ
NMEA: คำ�สั่ง คำ�ขอและรับทรายการ
ทำ�งานของกลุ่ม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ทิศที่เรือมั่งหน้าไป
ความเร็ว: อ้างอิงน้ำ�
ความลึกน้ำ�
GNSS DOPs
คลื่นความถี่วิทยุ โหมดและพลังงาน
ข้อมูลลม
อุณหภูมิ
รับและส่งรายการกลุ่มฟังก์ชั่น PGN
ความแปรปรวนของสนามแม่เหล็ก
ตำ�แหน่ง: อัปเดตอย่างรวดเร็ว
COG และ SOG: การอัปเดตอย่าง
รวดเร็ว
ข้อมูลตำ�แหน่ง GNSS
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
ข้อมูลการเดินเรือ
ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือและเวย์พ้อ
ยท์
มุมมองดาวเทียม GNSS

รับ

127245
127250
127488
127489
127493
127498
127505
129038
129039
129040
129794
129798
129802
129808
130310
130311
130313
130314
130576

หางเสือ
ทิศที่เรือมั่งหน้าไป
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: อัปเดตอย่าง
รวดเร็ว
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิค
ทรานมิสชั่นพารามิเตอร์: ไดนามิค
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: คงที่
ระดับเชื้อเพลิง
รายงานตำ�แหน่ง AIS class A
AIS เลือก
รายงานตำ�แหน่งส่วนขยาย AIS class
B
AIS class A ข้อมูลคงที่และเกี่ยวกับ
การเดินทาง
รายงานตำ�แหน่งเครื่องบิน AIS SAR
ข้อความถ่ายทอดด้านความปลอดภัย
AIS
ข้อมูลการโทร DSC
พารามิเตอร์ของสิ่งแวดล้อม
พารามิเตอร์ของสิ่งแวดล้อม (เลิกใช้
แช้ว)
ความชื้นสัมพัทธ์
ความดันที่เกิดขึ้นจริง
สถานะเรือลำ�เล็ก

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ NMEA 2000 เข้ากันได้

ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
โดยการใช้งานอุปกรณ์ คุณยอมรับที่จะผูกพันด้วยข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ โปรด
อ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด
Garmin Ltd. และบริษัทในเครือ (“Garmin”) ให้คุณได้
รับการอนุญาตโดยจำ�กัดเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์นี้
(“ซอฟต์แวร์”)ในรูปแบบไบนารีที่ปฏิบัติการได้ในการใช้งาน
ตามปกติของผลิตภัณฑ์ ชื่อ สิทธิความเป็นเจ้าของและสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟแวร์ที่จะยังคงเป็นของ Garmin
และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ Garmin และ/หรือ
ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมา
บลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าโครงสร้าง การจัดระเบียบ
และโค้ดของซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ได้เตรียมซอร์สโค้ดมาให้ด้วย เป็น
ความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของ Garminและ/หรือผู้ให้บริการ
บุคคลที่สาม และซอฟต์แวร์ในรูปแบบซอร์สโค้ดจะยังคงถือเป็น
ความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของ Garminและ/หรือผู้ให้บริการ
บุคคลที่สาม คุณตกลงว่าจะไม่แยกส่วน ถอดประกอบ ดัดแปลง
การทำ�วิศวกรรมย้อนกลับหรือลดซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยมนุษย์ หรือสร้างงานที่
ดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำ�
ซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุม
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายควบคุมการส่งออก
ของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

36

