STRIKER™

คู่มือการใช้งาน

STRIKER™ คู่มือการใช้งาน
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกคู่มือฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
คู่มือนี้โดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ www.
garmin.com เพื่อดูการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
Garmin® และโลโก้ Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำ�มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Garmin

้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
โดยการใช้งานอุปกรณ์ คุณยอมรับที่จะผูกพันด้วยข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ โปรดอ่าน
ข้อตกลงนี้อย่างละเอียด
Garmin Ltd. และบริษัทในเครือ (“Garmin”) ให้คุณได้รับการอนุญาตโดยจำ�กัดเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์นี้(“ซอฟต์แวร์”)ใน
รูปแบบไบนารีที่ปฏิบัติการได้ในการใช้งานตามปกติของผลิตภัณฑ์ ชื่อ สิทธิความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ
ซอฟแวร์ที่จะยังคงเป็นของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาบลิขสิทธิ์
ของสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าโครงสร้าง การจัดระเบียบและโค้ดของซอฟต์แวร์
ซึ่งไม่ได้เตรียมซอร์สโค้ดมาให้ด้วย เป็นความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของ Garminและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และซอฟต์แวร์
ในรูปแบบซอร์สโค้ดจะยังคงถือเป็นความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของ Garminและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าจะไม่แยก
ส่วน ถอดประกอบ ดัดแปลง การทำ�วิศวกรรมย้อนกลับหรือลดซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดย
มนุษย์ หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำ�ซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด
กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ทนำ�
คำ�เตือน
ดูที่คู่มือ ข้อมูลสำ�คัญ ของความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ใน
กล่องผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาคำ�เตือนและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ ของ
ผลิตภัณฑ์

6

บันทึกตำ�แหน่งปัจจุบันเป็นเวย์พอยท์

7

ซูมออกเพื่อดู
ซูมเข้าเพื่อดู

การปรับแสงสว่างพื้นหลัง
1 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > ระบบ > แสงสว่างหน้าจอ > แสง

มิติทางกายภาพ
STRIKER 5dv

สว่างหน้าจอ.
เคล็ดลับ: กด ที่หน้าจอใดๆ เพื่อเปิดการตั้งค่าแสงไฟ
2 การปรับแสงสว่างพื้นหลัง

ปรับโหมดสี
1 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > ระบบ > แสงสว่างหน้าจอ > โหมด

สี.
เคล็ดลับ: กด
2 เลือกตัวเลือก
STRIKER 7dv/7sv

ภาพรวมของอุปกรณ์

ที่หน้าจอใดๆ เพื่อเปิดการตั้งค่าสี

การตั้งค่าสัญญาณเตือน
คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าเมื่อใดที่อุปกรณ์จะส่งเสียง
1 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > ระบบ > สัญญาณเตือน.
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อให้อุปกรณ์มีเสียงเตือนเมื่อคุณเลือกรายการและเมื่อ
มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น เลือก เปิด (ตัวเลือกและสัญญาณ
เตือนภัย)
• เพื่อให้อุปกรณ์มีเสียงเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น
เลือก สัญญาณเตือนเท่านั้น

การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
เมื่อคุณเปิดเครื่องค้นหาปลา เครื่องรับ GPS จะต้องรวบรวม
ข้อมูลดาวเทียมและสร้างที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อเครื่องหาปลาได้รับ
สัญญาณดาวเทียม จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอหลัก เมื่อ
เครื่องหาปลาสูญเสียสัญญาณดาวเทียม จะหายไปและมี
เครื่องหมายคำ�ถามกระพริบปรากฏบนหน้าจอ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ไปที่ Garmin.com/
aboutGPS

หน้าจอหลัก

1

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กลับไปที่หน้าจอหลักเมื่อกด

2

เลื่อน ไฮไลท์ตัวเลือกและเลื่อนเคอร์เซอร์

3

ปิดเมนู เมื่อใช้
เปิดเมนูตัวเลือกของหน้า เมื่อใช้

4

เปิดปิดอุปกรณ์เมื่อกด
ทำ�สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
เมื่อกดและปล่อยอย่างรวดเร็ว:
• การปรับแสงสว่างพื้นหลัง
• ปรับโหมดสี
• เปิดและปิดโซนาร์

5

รับทราบข้อความและเลือกตัวเลือก

คู่มือการใช้งาน

หน้าจอหลักของเครื่องหาปลาจะให้การเข้าถึงทุกๆ คุณสมบัติใน
เครื่องหาปลา คุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณได้เชื่อม
ต่อกับเครื่องหาปลา คุณอาจไม่มีตัวเลือกและคุณสมบัติทั้งหมด
ที่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้

1

เมื่อดูหน้าจออื่นอยู่ คุณสามารถกลับไปยังหน้าจอหลัก โดยกด
คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของหน้าจอได้

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการบนหน้าจอหลักได้

9 ป้อนชื่อสำ�หรับรหัส

เคล็ดลับ:
• เลือก
เพื่อบันทึก
• กดค้าง
เพื่อล้างข้อมูล
• เลือก หรือ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร
10 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
11 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตำ�แหน่งที่ตั้งของหน้าจอหลัก

เพิ่มหน้าจอแสดงตัวเลข
ก่อนที่คุณจะสามารถกำ�หนดหน้าจอตัวเลข คุณต้องเพิ่มไปยัง
หน้าจอหลักก่อน
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นตัวเลขบนหน้าจอที่ใช้หน้าจอหลายเลข
ได้
เลือกอุปกรณ์ปรับแต่งหน้าแรก > เพิ่ม > จำ�นวน.

ตัวเลข
1 จากหน้าจอหลักให้เลือกปรับแต่งหน้าหลัก
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เพื่อจัดเรียงรายการ เลือกจัดเรียง เลือกรายการที่จะย้าย
และเลือกตำ�แหน่งใหม่
• เพื่อเพิ่มรายการไปที่หน้าหลัก, เลือก เพิ่ม, และเลือก
รายการใหม่
• เพื่อลบรายการที่คุณได้เพิ่มที่หน้าจอหลัก ให้เลือกลบ
และเลือกรายการ

เพิ่มรูปแบบใหม่ในหน้าจอหลัก
คุณสามารถสร้างหน้าจอที่กำ�หนดเองตามความต้องการของคุณ
โดยจะเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก

เพื่อปรับแต่งหน้าจอตัวเลข , เลือก จำ�นวนเบอร์ >
เปลี่ยนหมายเลข: กำ�หนดว่าต้องแสดงตัวเลขประเภทใด
เปลี่ยนเค้าโครง: กำ�หนดว่าต้องแสดงปริมาณข้อมูลตัวเลขใด
บนจอ
รีเซ็ตการเดินทาง: รีเซ็ตข้อมูลทริปและอนุญาตให้คุณบันทึก
ข้อมูลทริปใหม่
รีเซ็ตมาตรวัดระยะ: รีเซ็ตข้อมูลเข็มไมล์และอนุญาตให้คุณ
บันทึกข้อมูลเข็มไมล์ใหม่
รีเซ็ตความเร็วสูงสุดใหม่: รีเซ็ตความเร็วสูงสุดสำ�หรับทริปการ
เดินทางและอนุญาตให้คุณบันทึกความเร็วใหม่

การเพิ่มหน้าจอกราฟข้อมูล
ก่อนที่คุณจะสามารถกำ�หนดหน้าจอกราฟข้อมูล คุณต้องเพิ่มไป
ยังหน้าจอหลักก่อน
คุณสามารถดูข้อมูลโซนาร์แบบกราฟิกบนหน้าจอหลักได้ โดยใช้
หน้าจอกราฟข้อมูล
จากหน้าจอหลัก, เลือก ปรับแต่งหน้าแรก > เพิ่ม > กราฟ
ข้อมูล.

กราฟข้อมูล
เพื่อปรับแต่งหน้าจอกราฟข้อมูล, เลือก กราฟข้อมูล >
เปลี่ยนกราฟ: กำ�หนดประเภทของข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ
การตั้งค่ากราฟความลึก: กำ�หนดช่วงเวลาและระยะความลึกที่
จะแสดงบนกราฟความลึก
ตั้งกราฟอุณหภูม:ิ กำ�หนดช่วงเวลาและระยะความลึกที่จะ
แสดงบนกราฟอุณหภูมิ
1 เลือก ปรับแต่งหน้าแรก > เพิ่ม > เพิ่มรูปแบบใหม่
2 เลือกรูปแบบฟังค์ชั่น
3 เลือกช่องหน้าต่างที่จะเปลี่ยน
4 เลือกหน้าจอที่จะเพิ่ม
5 ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อช่องหน้าต่างเพิ่มเติม
6 เลือกอุปกรณ์ข้อมูล(ปกปิด)(อุปกรณ์เสริม)
7 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ เลือก หมายเลข
ซ้อนทับ
• เพื่อเปิดปิดแถบข้อมูลเข็มทิศ เลือก แถบเข็มทิศ
8 เลือกอุปกรณ์Next.
คู่มือการใช้งาน

โซนาร์
หน้าจอแบบเต็มหน้าจอ หน้าจอความถี่แยกและหน้าจอกะพริบ
เป็นตัวแทนภาพของพื้นที่ใต้เรือของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งมุมมองโซนาร์เหล่านี้ได้

เครื่องโซนาร์แบบเต็มหน้าจอ
คุณสามารถดูกราฟเต็มรูปแบบในมุมมองของการอ่านค่าโซนาร์
จากทรานซ์ดิวเซอร์ในแบบเต็มหน้าจอ
เลือก แบบดั้งเดิมหรือแบบ DownVü

2

7
8

ระยะห่างจากด้านข้างเรือ
น้ำ�ระหว่างเรือและพื้นน้ำ�

ความถี่แยกจอ
คุณสามารถดูสองความถี่จากหน้าจอแยกความถี่ได้
1
2
3
4
5
6
7
8

ความลึกก้นทะเล
อุณหภูมิน้ำ�
ความเร็ว GPS
แรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์
เวลา
ประเภททรานซ์ดิวเซอร์และความถี่
สิ่งที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย (ปลา)
ตัวบ่งชี้ความลึกเป็นข้อมูลโซนาร์ เลื่อนหน้าจอจากขวา
ไปซ้าย

มุมมองโซนาร์ด้านล่าง DownVü

ไฟกระพริบ
ไฟกระพริบจะแสดงข้อมูลโซนาร์ของระดับวงความลึก ระบุว่ามี
อะไรอยู่ใต้ท้องเรือคุณบ้าง โดยจะจัดเป็นวงแหวนที่เริ่มจากด้าน
บนและไล่ไปตามเข็มนาฬิกา ความลึกจะถูกระบุโดยขนาดภายใน
วงแหวน ข้อมูลโซนาร์จะกะพริบบนวงแหวนเมื่อได้รับความลึก
ตามที่ระบุ สีจะระบุถึงระดับความเข้มของโซนาร์ที่สะท้อนกลับ
เลือก ไฟกะพริบ

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

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

1
2
3
4
5
6

1
2

ความลึกที่ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ
ระดับความลึก

มุมมองแบบซูมแยก
บนหน้าซูมแยก คุณสามารถดูกราฟเต็มรูปแบบในมุมมองของการ
อ่านค่าโซนาร์บนด้านขวาของหน้าจอและส่วนขยายของกราฟที่
อยู่ทางด้านซ้าย
จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์
> แยกการซูม.

ด้านซ้ายของเรือ
ด้านขวาของเรือ
ทรานซ์ดิวเซอร์บนเรือของคุณ
ต้นไม้
ตอไม้
ท่อนไม้

คู่มือการใช้งาน

1
2
3

ซูมระดับความลึก
หน้าต่างซูม
ระยะความลึก
3

การเลือกประเภททรานซ์ดิวเซอร์
ถ้าคุณไม่ได้ใช้ทรานซ์ดิวเซอร์ที่มีมาให้ คุณต้องตั้งค่าประเภท
ทรานซ์ดิวเซอร์เพื่อเปิดใช้โซนาร์ในการทำ�งานให้เหมาะสมที่สุด
ถ้าคุณใช้ทรานซ์ดิวเซอร์ที่มีมาให้ คุณไม่จำ�เป็นต้องทำ�ตามขั้น
ตอนเหล่านี้
1 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > เรือของฉัน > ชนิดทรานดิวเซอร์.
2 เลือกประเภททรานซ์ดิวเซอร์ที่คุณใช้งาน

การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซนาร์โดยใช้
ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ
1 จากมุมมองโซนาร์, เลือก
2 ถ้าต้องการ ให้แก้ไขข้อมูลเวย์พอยท์

การหยุดโซนาร์ชั่วขณะ
ตัวเลือกทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่น
เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• จากหน้าจอโซนาร์แบบดั้งเดิมหรือแบบ DownVü, เลือก
หรือ
• จากหน้าโซนาร์แบบ SideVü, เลือก หรือ

การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซนาร์โดยใช้
ตำ�แหน่งที่แตกต่างไป
1 จากมุมมองโซนาร์ หยุดโซนาร์ชั่วขณะ
2 เลือกตำ�แหน่ง
3 เลือกอุปกรณ

.

4 ถ้าต้องการ ให้แก้ไขข้อมูลเวย์พอยท์

การตั้งค่าการทับซ้อนของตัวเลข
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอโซนาร์ได้
หมายเหตุ: คุณสมบัติทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่นอุปกรณ์
จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์
> หมายเลขซ้อนทับ.
ค่าการเดินเรือ: แสดงค่าการเดินเรือเมื่อเรือถูกนำ�ทางไปยังจุด
หมาย
แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์: แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์
ความเร็ว: แสดงความเร็วปัจจุบันของเรือ
เวลาของวัน: แสดงเวลาในปัจจุบัน แถบเข็มทิศ: แสดงแถบเข็ม
ทิศบนแถบข้อมูล ความลึก: แสดงระดับความลึกปัจจุบันของ
ทรานซ์ดิวเซอร์
อุณหภูมิน้ำ�: แสดงอุณหภูมิปัจจุบันของน้ำ�

การตั้งค่าโซนาร์เกนและน้อยส์
คุณสามารถปรับแต่งค่าเกนและน้อยส์บนหน้าจอโซนาร์ได้
การตั้งค่าเกนจะควบคุมความไวของเครื่องรับโซนาร์เพื่อชดเชย
ในคลามลึกและความใสของน้ำ� การเพิ่มค่าเกนจะแสดงราย
ละเอียดได้มากกว่าและการลดค่าเกนจะลดความยุ่งเหยิงบนหน้า
จอ

หมายเหตุ: การตั้งค่าเกนในหน้าเดียวจะสามารถใช้ได้กับการตั้ง
ค่าทุกๆ หน้า

การตั้งค่าเกนด้วยตนเอง
> เกน
หรือ จนคุณเห็นน้อยส์ในส่วนของน้ำ�ของหน้าจอ
หรือ เพื่อลดค่าเกน

1 จากหน้าจอโซนาร์, เลือก
2 เลือก
3 เลือก

การตั้งค่าเกนแบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การตั้งค่าเกนจากหน้าจอแยกความถี่ คุณต้องตั้งค่า
แต่ละความถี่แยกกัน
1 เลือกอุปกรณ์
> เกน.
2 เลือก เปิดใช้งานออโต้เกน, ถ้ามีให้
3 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• ในการแสดงผลความไวสูง โซนาร์ที่สะท้อนกลับมาจะอ่อน
ลงโดยมีน้อยส์มากกว่าอัตโนมัติ เลือก สูงอัตโนมัติ
• ในการแสดงผลความไวปานกลางโซนาร์ที่สะท้อนกลับมา
จะโดยมีน้อยส์ปานกลางอัตโนมัติ เลือก กึ่งอัตโนมัติ
• ในการแสดงผลความไวต่ำ� โซนาร์ที่สะท้อนกลับมาจะมี
น้อยส์ต่ำ�กว่าอัตโนมัติ เลือก ต่ำ�อัตโนมัติ

การลดน้อยส์รบกวนพื้นผิว
คุณสามารถซ่อนหรือแสดงผลการสะท้อนกลับโซนาร์ใกล้พื้นผิว
ของน้ำ� การซ่อนน้อยส์รบกวนพื้นผิวจะช่วยลดความยุ่งเหยิงของ
หน้าจอได้
หมายเหตุ: การตั้งค่าน้อยส์พื้นผิวที่จะแสดงหรือซ่อนบนหน้าจอ
เดียว จะสามารถใช้กับการตั้งค่าไปยังหน้าจอทั้งหมดได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทรานซ์ดิวเซอร์ ทั้งหมด
จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์
> การตั้งค่าโซนาร์ > ตัด
การรบกวน > เสียงรบกวนบนพื้นผิว.

การรบกวน
การตั้งค่าการรบกวนจะปรับความไวโซนาร์เพื่อลดผลกระทบของ
การรบกวนจากแหล่งน้อยส์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

เมื่อคุณปรับค่าการรบกวนจาก
คู่มือการใช้งาน

1

ผ่าน

2

ต่ำ�, ปานกลาง

3

4

,และสูง 4 , น้อยส์จะค่อยๆ ถูกลบออก แต่จะมีผลเพียงเล็กน้อย
ต่อการสะท้อนกลับจากเป้าหมายที่แรง
ใช้การตั้งค่าสัญญาณรบกวนต่ำ�สุดที่บรรลุการปรับปรุงตามความ
ต้องการเพื่อลบการรบกวนจากหน้าจอ การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง
ที่ทำ�ให้เกิดน้อยส์จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อกำ�จัดสัญญาณรบกวน
การตั้งค่าการรบกวน
1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์
> การตั้งค่าโซนาร์ >
ตัดการรบกวน > การรบกวน.
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก.

การปรับช่วงระดับความลึก
คุณสามารถปรับช่วงของระดับความลึกที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวา
ของหน้าจอ ระยะอัตโนมัติจะช่วยให้พื้นทะเลอยู่ช่วงต่ำ�กว่าสาม
ส่วนล่างของหน้าจอโซนาร์และสามารถใช้ประโยชน์สำ�หรับการ
ติดตามพื้นทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศช้าหรือปานกลาง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเชิงลึกเช่น เหวหรือหน้าผา
ให้ปรับระยะเพื่อมุมมองระดับความลึกที่ระบุด้วยตนเอง พื้นทะเล
จะปรากฎบนจอตราบใดที่ส่วนหนึ่งของพื้นทะเลอยู่ภายในระยะที่
ตั้งค่าด้วยตนเองกำ�หนดไว้
1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> ระยะ
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อให้อุปกรณ์ในการปรับช่วงโดยอัตโนมัติตามระดับความ
ลึกที่เลือกอัตโนมัติ ความแปรปรวนออโต้
• เพื่อเพิ่มหรือลดระยะด้วยตนเอง เลือก XX
หมายเหตุ: จากหน้าจอโซนาร์, เลือก และ เพื่อปรับระยะ
ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
จากหน้าจอโซนาร์, เลือก และ เพื่อกลับไปเป็นระยะ
อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
การตั้งค่าระยะบนหน้าจอเดียวจะทำ�ให้การตั้งค่าใช้ได้กับทุกหน้า
จอ

การปรับซูม
คุณสามารถปรับซูมด้วยตนเองโดยการระบุ ช่วงระยะกว้างและ
ความลึกเริ่มต้นคงที่ ตัวอย่างเช่น ที่ความลึก 15 เมตรและความ
ลึกเริ่มต้นคือ 5 เมตร อุปกรณ์จะแสดงพื้นที่ขยาย จากความลึก 5
ถึง 20 เมตร
นอกจากนี้คุณยังสามารถให้อุปกรณ์ปรับซูมอัตโนมัติโดยระบุ
ช่วงระยะกว้างได้ อุปกรณ์จะคำ�นวณพื้นที่ซูมจากพื้นทะเลของ
น้ำ� ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกช่วง 10 เมตร อุปกรณ์จะแสดงพื้นที่
ขยายจากพื้นทะเลถึง 10 เมตรเหนือพื้นทะเล

•
•
•
•

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก

ล็อคพื้นทะเล เพื่อล็อคหน้าจอเป็นพื้นทะเล
แมนนวล เพื่อตั้งค่าการซูมด้วยตนเอง
ออโต้ เพื่อตั้งค่าการซูมโดยอัตโนมัติ
แยกการซูม เพื่อเปิดมุมมองแบบซูมแยก

การล็อคหน้าจอไปที่พื้นทะเล
คุณสามารถล็อคหน้าจอไปที่พื้นทะเลได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณ
เลือกช่วง 20 เมตร อุปกรณ์จะแสดงพื้นที่ขยายจากพื้นทะเลไป
ถึง 20 เมตร เหนือพื้นทะเล ช่วงระยะจะปรากฎที่ด้านขวาของจอ
1 จากมุมมองโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> ซูม > ปุ่มล็อกด้าน
ล่าง
2 เลือกระยะกว้าง

การตั้งค่าจำ�กัดการค้นหาพื้นทะเล
คุณสามารถตั้งค่าความลึกสูงสุดที่คุณสมบัติระยะอัตโนมัติจะ
ค้นหาพื้นทะเลได้ ค่าจำ�กัดที่น้อยกว่าต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้น
ทะเลที่เร็วกว่ามากกว่าค่าจำ�กัดที่สูงกว่า
1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> การตั้งค่าโซนาร์ >
ขีดจำ�กัดในการค้นหาพื้นทะเล
2 เลือกระยะกว้าง

ความถี่โซนาร์
หมายเหตุ: ความถี่ที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับทรานสดิวเซอร์ที่ถูกนำ�มาใช้
การปรับความถี่จะช่วยให้ปรับโซนาร์สำ�หรับเป้าหมายเฉพาะของ
คุณและความลึกปัจจุบันของน้ำ�
สำ�หรับโซนาร์แบบดั้งเดิม: 77kHz เหมาะสำ�หรับพื้นที่น้ำ�
จืดและ 50kHz เหมาะสำ�หรับพื้นที่น้ำ�ทะเลชายฝั่ง ทั้งสอง
ความถี่มีมุมลำ�แสงค่อนข้างกว้าง ซึ่งเหมาะสำ�หรับการตรวจ
สอบภูมิประเทศขนาดใหญ่; 200kHz มีมุมลำ�แสงแคบมาก
ซึ่งมีความละเอียดสูงและวัตถุเหมาะสำ�หรับการระบุฝูงปลาก
ลางน้ำ�
สำ�หรับโซนาร์ CHIRP frequency-modulated (FM):
ความถี่สูงที่มีความเหมาะสมสำ�หรับการตรวจสอบและระบุฝูง
ปลาในน้ำ�ตื้นและกลางน้ำ�; ความถี่กลางที่มีความเหมาะสม
สำ�หรับการตรวจสอบฝูงปลาพื้นทะเลและกลางน้ำ�; ความถี่
ต่ำ�เหมาะสำ�หรับการตรวจสอบภูมิประเทศก้นทะเลน้ำ�ลึกเป็น
ส่วนใหญ่
สำ�หรับโซนาร์ค้นหาใต้น้ำ� sideVU/downVU: แนะนำ�ให้ใช้
260/455kHz สำ�หรับน้ำ�ทะเล; แนะนำ�ให้ใช้ 455/800kHz
สพหรับน้ำ�จืด;

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

1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

คู่มือการใช้งาน

> ซูม

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้้ได้กับทรานซ์ดิวเซอร์ทั้งหมด
คุณสามารถสร้างค่าที่กำ�หนดล่วงหน้าเพื่อจะบันทึกเฉพาะความถี่
โซนาร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความถี่ได้อย่างรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> ความถี่
5

2 เลือกอุปกรณ์ Add.
3 ป้อนค่าความถี่

การตั้งค่าการเลื่อนแบบความเร็ว
คุณสามารถกำ�หนดอัตราที่ภาพโซนาร์จะเลื่อนผ่านหน้าจอได้
การเลื่อนความเร็วสูงจะแสดงให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในขณะเคลื่อนที่หรือวนไปมา การเลื่อนด้วย
ความเร็วที่ต่ำ�กว่าจะแสดงข้อมูลโซนาร์บนจอได้นานกว่า การตั้ง
ค่าความเร็วในการเลื่อนของมุมมองโซนาร์เดียวจะนำ�ไปใช้กับมุม
มองโซนาร์ทั้งหมด
1 จากมุมมองโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> การตั้งค่าโซนาร์ >
เลื่อนความเร็ว
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติโดยใช้ความเร็ว
เหนือผิวพื้น, เลือก ความแปรปรวนออโต้
การตั้งออโต้จะเลือกอัตราการเลื่อนเพื่อให้ตรงกับความเร็ว
เรือ ดังนั้นเป้าหมายในน้ำ�จะมีการวาดด้วยอัตราส่วนที่ถูก
ต้องและปรากฏผิดเพี้ยนน้อยกว่า เมื่อดูด้วยมุมมองโซนาร์
DownVü หรือ SideVü แนะนำ�ให้ใช้การตั้งค่าออโต้
• เพื่อใช้การเลื่อนแบบเร็ว, เลือก Ultrascroll®
ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนข้อมูลโซนาร์ใหม่อย่างรวดเร็ว
แต่จะลดคุณภาพของภาพลงไป สำ�หรับสถานการณ์ส่วน
ใหญ่ ตัวเลือกความเร็วจะให้สมดุลที่ดีระหว่างการเลื่อน
ภาพอย่างรวดเร็วและเป้าหมายที่บิดเพี้ยนน้อย

เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยทำ�ให้ตรวจจับปลา
ที่อยู่ใกล้กับพื้นทะเลได้
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับหน้าจอโซนาร์
ทั้งหมด
จากหน้าจอแบบเต็มจอ, เลือก
> การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ปรากฎ > A-Scope

1
2

A-Scope
เส้นผ่าศูนย์กลางของกรวยโซนาร์ที่ความลึกปัจจุบัน

เวย์พอยท์
เวย์พอยท์ คือตำ�แหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์

การทำ�ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์

การแสดงและการปรับเส้นระดับความลึก

จากหน้าจอใดๆ, เลือก

คุณสามารถแสดงและปรับเส้นแนวนอนบนหน้าจอโซนาร์ได้ เส้น
ระดับความลึกจะระบุอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ
หมายเหตุ: การแสดงเส้นระดับความลึกบนหนึ่งหน้าจอจะใช้ได้
กับทุกๆ หน้าจอ
1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์์
> การตั้งค่าโซนาร์ >
เส้นระดับความลึก
2 เลือกอุปกรณ์์
.
3 เพื่อปรับเส้นระดับความลึก, เลือก
หรือ

การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำ�แหน่งต่างๆ

การกำ�หนดค่าการปรากฎของสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้า
หมาย
หมายเหตุ: การกำ�หนดค่าการปรากฎของสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้า
หมายบนหน้าจอหนึ่งจะใช้ได้กับกการตั้งค่าของหน้าจอทั้งหมด
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับมุมมองโซนาร์
ทั้งหมด
แสดงสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมายเป็นสัญลักษณ์
แสดงสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมายเป็นสัญลักษณ์ด้วยข้อมูล
ความลึกเป้าหมาย
แสดงสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมายเป็นสัญลักษณ์ด้วยข้อมูล
พื้นหลังโซนาร์
แสดงสิ่งที่คาดว่าเป็นเป้าหมายเป็นสัญลักษณ์ด้วยข้อมูล
พื้นหลังโซนาร์และข้อมูลความลึกโซนาร์
1 จากหน้าจอโซนาร์เลือกอุปกรณ์

การปรากฏตัว > สัญลักษณ์ปลา
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก.

> การตั้งค่าโซนาร์ >

การเปิดใช้งาน A-Scope

1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม่
2 เลือกตัวเลือก:

• เพื่อสร้างเวย์พอยท์โดยการป้อนตำ�แหน่งพิกัด, เลือก ใส่
พิกัด,และป้อนค่าพิกัด
• เพื่อสร้างเวย์พอยท์โดยใช้แผนที่เวย์พอยท์, เลือก ใช้
แผนที่เวย์พอยท์, เลือกสถานที่,และเลือก
• เพื่อสร้างเวย์พอยท์โดยใช้ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณ, เลือก
ใช้ตำ�แหน่งปัจจุบัน, และป้อนข้อมูล

เวย์พอยท์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือกอุปกรณ์แก้ไขจุดเดินทาง
4 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อเพิ่มชื่อ, เลือก ชื่อ, และป้อนชื่อ
• เปลี่ยนสัญลักษณ์, เลือก สัญลักษณ์
• เพื่อเปลี่ยนความลึก, เลือก ความลึก
• เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ�, เลือก อุณหภูมิน้ำ�
• เพื่อเปลี่ยนความเห็น, เลือก ข่อคิดเห็น
• ย้ายตำ�แหน่งของเวย์พอยท์, เลือก ตำ�แหน่ง

การกำ�หนดและนำ�ทางไปสู่ตำ�แหน่งคนตกน้ำ�
จากหน้าจอใดๆเลือกอุปกรณ์
> คนตกน้ำ� > ใช่
เครื่องหาปลาจะกำ�หนดเส้นทางตรงกลับไปยังตำ�แหน่ง

a-scope เป็นการกะพริบแนวตั้งทางด้านขวาของมุมมองโซนาร์
แบบเต็มหน้าจอ คุณสมบัตินี้จะขยายข้อมูลโซนาร์ที่ได้รับล่าสุด
คู่มือการใช้งาน
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การนำ�ทางทางไปยังเวย์พอยท์
1 กวาดแผนที่เวย์พอยท์ เพื่อค้นหาเวย์พอยท์
2 วางตำ�แหน่งศูนย์กลางเคอร์เซอร์ไปที่ศูนย์กลางของ

สัญลักษณ์เวย์พอยท์
ชื่อเวย์พอย4ท์จะปรากฎบนจอ
3 เลือกเวย์พอยท์
4 เลือกอุปกรณ์นำ�ร่องเส้นทาง > ไปที่

การวัดระยะบนแผนที่เวย์พอยท์
คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างสองตำ�แหน่งบนแผนที่ได้
1 จากเวย์พอยท์ของแผนที่ เริ่มการกวาด
2 เลือกอุปกรณ์
> วัดระยะทาง
ระยะทางและข้อมูลอื่นๆ จะปรากฎบนจอ

การเวย์พอยท์หรือตำ�แหน่งคนตกน้ำ� MOB
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์หรือ MOB
3 เลือกอุปกรณ์ลบ > ตกลง

การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด
เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ >
จุดเดินทาง > ทั้งหมด.

เส้นทาง
เส้นทางคือชุดของเวย์พอยท์หรือตำ�แหน่งที่จะนำ�คุณไปยังจุด
หมายของคุณ

การสร้างและนำ�ทางในเส้นทางโดยใช้แผนที่เวย์
พอยท์
จุดเริ่มต้นอาจเป็นตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นๆ ก้ได้
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง > ใหม่ > ใช้แผนที่จุด
เดินทาง
2 กวาดตามแผนที่เวย์พอยท์เพื่อเลือกตำ�แหน่งเริ่มต้นของเส้น
ทาง
3 ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนจอเพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว
4 เลือกอุปกรณ์
> นำ�ทางไปยัง
5 เลือกหนึ่งตัวเลือก.

การแก้ไขเส้นทางที่บันทึกไว้
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเส้นทางหรือเปลี่ยนจุดเลี้ยวที่มีในเส้น
ทาง
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือกอุปกรณ์แก้ไขเส้นทาง
4 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อเปลี่ยนชื่อ, เลือก ชื่อ,และป้อนชื่อ
• เพื่อเลือกเวย์พอยท์จากรายการจุดเลี้ยว, เลือก แก้ไข
เส้นทางโค้ง > ใช้บัญชีรายการทางโค้ง,และเลือกเวย์
พอยท์จากรายการ
• เพื่อเลือกจุดเลี้ยวโดยใช้แผนที่เดินเรือ, เลือก แก้ไขเส้น
ทางโค้ง > ใช้แผนที่เวย์พอยท์,และเลือกตำ�แหน่งบน
แผนที่เดินเรือ
คู่มือการใช้งาน

การดูรายการเส้นทาง
เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง

การเรียกดูและการนำ�ทางตามเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะเรียกดูรายการเส้นทางและนำ�ทางไปยังเส้นทาง คุณ
จะต้องสร้างและบันทึกเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง.
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือกอุปกรณ์นำ�ทางไปยัง.
4 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้น เมื่อเส้นทางถูกสร้างขึ้น
มาแล้ว เลือก ด้านหน้าของเรือ
• เพื่อนำ�ทางเส้นทางจากจุดปลายทางที่ถูกใช้ เมื่อเส้นทาง
ถูกสร้างขึ้น, เลือก ย้อนกลับ
เส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้น ในใจกลางของเส้นสีม่วง จะมีเส้น
สีม่วงที่บางกว่าที่แสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจาก
ตำ�แหน่งปัจจุบันของคุณไปยังปลายทาง การแก้ไขเส้นทาง
จะเป็นแบบไดนามิกและจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรือของคุณ
เมื่อคุณออกนอกเส้นทาง
5 ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุโดยสายสีม่วง
6 ตามเส้นสีม่วงในแต่ละขาของเส้นทาง บังคับพวงมาลัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงแผ่นดิน ร่องน้ำ�ตื้นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 หากคุณอยู่นอกเส้นทาง ให้ตามสายสีม่วง (เส้นทางที่ถูก
ต้อง) เพื่อไปที่ปลายทางของคุณหรือคัดท้ายกลับไปที่เส้นสี
ม่วงแดง (เส้นทางตรง)

การลบเส้นทางที่บันทึกไว้
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือกอุปกรณ์ลบ

การลบเส้นทางที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ >
เส้นทาง

การติดตามเส้นทาง
การติดตามเส้นทางคือการบันทึกเส้นทางในปัจจุบันของเรือของ
คุณ คุณสามารถแสดงการติดตามเส้นทางในปัจจุบันของคุณได้
ในมุมมองแผนที่เวย์พอยท์

การตั้งค่าสีของการติดตามเส้นทาง
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกการ

ติดตาม > สีเป้าที่ติดตาม
2 เลือกสีของการติดตามเส้นทาง

การล้างการติดตามเส้นทาง
เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ยกเลิกการ
ติดตาม > ตกลง

การจัดการความจำ�ของการบันทึกการติดตาม
และเส้นทาง
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกการ

ติดตาม
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2 เลือกโหมดการบันทึก
3 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เพื่อบันทึกแทร็กจนกระทั้งหน่วยความจำ�แทร็กเต็ม, เลือก
เติม
• เพื่อทำ�การบันทึกต่อเนื่อง แทนที่ข้อมูลแทร็กเดิมด้วย
ข้อมูลใหม่, เลือก ห่อ

การกำ�หนดช่วงเวลาการบันทึกปูมการติดตาม
เส้นทาง
คุณสามารถระบุความถี่ที่พล็อตการติดตามเส้นทางจะถูกบันทึก
ไว้ได้ การบันทึกพล็อตบ่อยมากขึ้นจะยิ่งมีความแม่นยำ�มากขึ้น
แต่เติมเข้าสู่ระบบการติดตามได้เร็วขึ้น ความละเอียดของช่วง
เวลาจะถูกแนะนำ�ไว้เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของ
หน่วยความจำ�
1 เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกการ
ติดตาม > บันทึกช่วงเวลา > อันตรภาค
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:
• เพื่อบันทึกการติดตามตามระยะทางระหว่างจุดที่ เลือก
ระยะทาง > เปลี่ยนและเข้าสู่ระยะทาง
• เพื่อบันทึกติดตามขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ เลือก เวลา >
เปลี่ยนและเข้าสู่ช่วงเวลา
• เพื่อบันทึกพล็อตการติดตามที่อยู่บนพื้นฐานของความ
แปรปรวนจากเส้นทางของคุณ เลือก ความละเอียด >
เปลี่ยนและใส่ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้จากเส้น
ทางจริงก่อนที่จะบันทึกจุดติดตามเส้นทาง

การลบเวย์พอยท์ เส้นทางและการติดตามเส้น
ทางทั้งหมด
เลือกอุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > All
> ตกลง.

การกำ�หนดค่าอุปกรณ์
การตั้งค่าระบบ
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > ระบบ

การเลือก
ออโต้พาวเวอร์: เปิดอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อมีไฟใช้
ข้อมูลระบบ: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และรุ่นซอฟต์แวร์

ข้อมูลระบบ
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > ตั้งค่า > ข้อมูลระบบ
ปูมบันทึกเหตุการณ์: ช่วยให้คุณดูบันทึกของเหตุการณ์ระบบ
ได้
ข้อมูลซอฟต์แวร์: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และรุ่นซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ของ Garmin: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ของ Garmin
การตั้งค่าจากโรงงาน: คืนค่าที่ตั้งค่ามาจากโรงงาน
หมายเหตุ: นี่จะเป็นการลบข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่คุณกำ�หนดไว้

การตั้งค่าแผนที่เวย์พอยท์
เลือกอุปกรณ์แผนที่จุดเดินทาง >
เวย์พอยท์: แสดงรายการของเวย์พอยท์
การแสดงผลเวย์พอยท์: กำ�หนดค่าการแสดงผลเวย์พอยท์บน
แผนที่การเดินเรือ
เส้นทาง: แสดงรายการเส้นทาง
การิตดตามเส้นทาง: แสดงเมนูตัวเลือกการติดตามเส้นทาง
การค้นหา: ให้คุณค้นหาเส้นทางและเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
การตั้งค่าแผนที:่ ตั้งค่ามุมมองของแผนที่เวย์พอยท์และแสดง
แนวที่มุ่งหน้าไป ซึ่งเป็นเส้นที่วาดบนแผนที่เวย์พอยท์จากหัว
เรือในทิศทางของการเดินทาง
หมายเลลขซ้อนทับ: ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดง
บนแผนที่เวย์พอยท์

สัญญาณเตือนโซนาร์
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > โซนาร์
น้ำ�ตื้น: มีเสียงบอกเมื่อความลึกน้ำ�ตื้นกว่าความลึกที่กำ�หนด
น้ำ�ลึก: มีเสียงบอกเมื่อความลึกน้ำ�ลึกกว่าความลึกที่กำ�หนด
อุณหภูมิน้ำ�: มีเสียงบอกเมื่ออุณหภูมิของน้ำ�แตกต่างมากกว่า
±2°F (±1.1°C) การตั้งค่าสัญญาณเตือนจะบันทึกไว้เมื่อ
เครื่องถูกปิด
หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทรานซ์ดิวเซอร์ที่วัด
อุณหภูมิได้ เพื่อใช้การเตือนนี้
ปลา: ตั้งเสียงเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นเป้า
หมายได้
•
ตั้งค่าเสียงเตือนเมื่อมีการตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งค่าเสียงเตือน เฉพาะเมื่อมีการตรวจพบปลาขนาด
กลางและขนาดใหญ่
•
ตั้งค่าเสียงเตือน เฉพาะเมื่อมีการตรวจพบปลาขนาด
ใหญ่เท่านั้น

สัญญาณเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งค่านาฬิกาปลุก
การแสดงผล: ปรับค่าความสว่างไฟพื้นหลั และชุดสี
GPS: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าดาวเทียม GPS และแก้ไข
ภาษา: ตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ
เครื่องจำ�ลอง: เปิดเครื่องจำ�ลองและช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า

ความเร็วและตำ�แหน่งการจำ�ลอง
สัญญาณเตือน: เปิดและปิดเสียงเสียงสำ�หรับการเตือนภัยและ
คู่มือการใช้งาน

แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์: ตั้งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีแรง

ดันไฟฟ้าต่ำ�ที่กำ�หนด

ความแม่นยำ�ของ GPS: ตั้งเสียงเตือน เมื่อความแม่นยำ�ของ

ตำ�แหน่งจีพีเอสอยู่นอกค่าที่ผู้ใช้กำ�หนด

สัญญาณเตือนการนำ�ทาง
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การนำ�ทาง
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เวลาถึง: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณอยู่ในระยะทางที่ระบุหรือเวลา

จากจุดเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณอยู่นอกระยะทางที่ลอยห่าง
จากที่ระบุไว้ที่จุดทอดสมอ
นอกเส้นทาง: ตั้งเสียงเตือน เมื่อคุณออกนอกเส้นทางจากระยะ
ทางที่กำ�หนด

การตั้งค่าการนำ�ทาง
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางอย่าง จำ�เป็นต้องมีการ
เพิ่มฮาร์ดแวร์
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > การนำ�ทาง
ป้ายกำ�กับเส้นทาง: ตั้งค่าชนิดของป้ายที่แสดงกับเส้นทางที่
เปิดบนแผนที่
เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งค่าการเลี้ยวเพื่อคำ�นวณบนพื้นฐานของ
เวลาและระยะทาง
เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งเวลาว่ากี่นาทีก่อนถึงการเลี้ยวครั้งต่อ
ไป เมื่อเวลาถูกเลือกสำ�หรับ การตั้งค่าการเปลี่ยนการเลี้ยว
เปลี่ยนระยะทางการเลี้ยว: ตั้งระยะว่าไกลแค่ไหนก่อนถึงการ
เลี้ยวครั้งต่อไป เมื่อเวลาถูกเลือกสำ�หรับ การตั้งค่าการเปลี่ยน
การเลี้ยว
เริ่มต้นเส้นทาง: เลือกจุดเริ่มต้นสำ�หรับนำ�ทาง คุณสามารถ
เลือกเรือ เพื่อที่จะเริ่มต้นนำ�ทางจากตำ�แหน่งเรือปัจจุบัน หรือ
เวย์พอยท์ เพื่อที่จะเริ่มต้นจากเวย์พอยท์แรกบนเส้นทาง

การตั้งค่าเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางอย่าง จำ�เป็นต้องมีการ
เพิ่มฮาร์ดแวร์
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > เรือของฉัน
ประเภททรานซ์ดิวเซอร์: แสดงประเภทของทรานสดิวเซอร์ที่
เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์
ออฟเซ็ตกระดูกงูเรือ: ชดเชยการอ่านพื้นผิวสำ�หรับความลึก
ของกระดูกงู เพื่อให้เป็นไปได้ที่จะวัดความลึกจากด้านล่าง
ของกระดูกงูแทนที่จะเป็นจากที่ตั้งทรานซ์ดิวเซอร์
อุณหภูมิ ออฟเช็ต: ชดเชยอุณหภูมิของน้ำ�อ่านจากทรานซ์ดิว
เซอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้

การตั้งค่าหน่วย
เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > 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
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งค่าระบบพิกัดซึ่งใช้เป็นโครงสร้าง
แผนที่ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้จนกว่าคุณจะใช้แผนที่หรือ
แผนที่การเดินเรือที่ระบุรูปแบบตัวเลขสถิติที่แตกต่างกัน
รูปแบบเวลา: กำ�หนดค่าเป็น 12-ชั่วโมง, 24-ชั่วโมง, หรือรูป
แบบเวลา UTC
คู่มือการใช้งาน

เขตเวลา: กำ�หนดค่าเขตเวลา
เวลาออมแสง: กำ�หนดค่าเวลาออมแสงเป็นปิดหรือเปิด

การตั้งออฟเซ็ตค่าอุณหภูมิของน้ำ�
คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิชดเชยเพื่อชดเชยการอ่านอุณหภูมิ
จากเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิได้
1 วัดอุณหภูมิของน้ำ�โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณ-สมรรถนะของ
ทรานดิวเซอร์ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์
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 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > เรือของฉัน > Temp. Offset.
5 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อกรอกอุณหภูมิของน้ำ�ชดเชยที่วัดในขั้นตอนที่
3

การตั้งค่าออฟเซ็ตกระดูกงู
คุณสามารถป้อนค่าชดเชยกระดูกงูได้ เพื่อชดเชยการอ่านค่า
พื้นผิวสำ�หรับความลึกของกระดูกงู ทำ�ให้เป็นไปได้ที่จะวัดความ
ลึกน้ำ�หรือความลึกจากด้านล่างกระดูกงูแทนความลึกจากใต้
ทรานซ์ดิวเซอร์ ป้อนตัวเลขที่เป็นค่าบวกเพื่อชดเชยกระดูกงู คุณ
สามารถใส่ตำ�เลขค่าลบได้ เพื่อชดเชยสำ�หรับเรือขนาดใหญ่มีที่มี
ระวางกินน้ำ�ลึกหลายฟุต
1 ดำ�เนินการให้สำ�เร็จ โดยขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของทรานซ์ดิว
เซอร์:
• หากทรานซ์ดิวเซอร์ติดตั้งที่แนวระดับน้ำ� 1 , วัดระยะจาก
ตำ�แหน่งทรานซ์ดิวเซอร์ไปที่กระดูกงูของเรือ ป้อนค่านี้ลง
ในขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นตัวเลขค่าบวกเพื่อแสดงความ
ลึกที่ต่ำ�กว่ากระดูกงู
• หากทรานซ์ดิวเซอร์ติดตั้งที่ด้านล่างของกระดูกงู 2 , ให้
วัดระยะจากทรานซ์ดิวเซอร์ถึงแนวระดับน้ำ� ป้อนค่านี้ลงใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นตัวเลขค่าลบ เพื่อแสดงความลึกน้ำ�
ป้อนค่า 0 หากค่านี้แสดงความลึกต่ำ�กว่ากระดูกงูและต่ำ�
กว่าความลึกของทรานซ์ดิวเซอร์

2 เลือกอุปกรณ์ตั้งค่า > เรือของฉัน > ออฟเซ็ตกระดูกงูเรือ
3 เลือก

หรือ โดยขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของทรานซ์ดิวเซอร์
4 ป้อนระยะที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1
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การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ: นี่จะเป็นการลบข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่คุณกำ�หนดไว้
1 เลือกอุปกรณ์
> ระบบ > ข้อมูลระบบ > ค่าติดตั้งจาก
โรงงาน
2 เลือกหนึ่งตัวเลือก.

ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
ช่วยให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยการลงทะเบียนทางออนไลน์
ให้เสร็จสมบูรณ์วันนี้
• Go to http://my.garmin.com.
• เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือถ่ายสำ�เนาไว้ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลจำ�เพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
รายการ
ขนาดจอ LCD
ความละเอียดในการแสดงผล

อุณหภูมิสภาพแวดล้อม

ตัวแปร
Striker 5dv: 5”
Striker7dv/7sv: 7”
Striker 5dv: 800x480
พิกเซล WVGA
Striker7dv/7sv:
800x480 พิกเซล WVGA
-15° ถึง 55°C (5° ถึง
131°F )

แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน

10 ถึง 20V DC

กระแสไฟในการใช้งาน

1A

กำ�ลังไฟฟ้า (12 VDC)

Striker 5dv: 4.8W
Striker 7dv/7sv: 6.6W
/ 8.1W
โซนาร์ระยะความถี่คู่ (50/200kHz) ใช่
โซนาร์ระยะคลื่นคู่ (70/200kHz)
ความถี่ของโซนาร์

ใช่
โซนาร์แบบดั้งเดิม
50/77/200kHz
CHIRP FM โซนาร์
(ความถี่ย่าน กลาง และ
สูง)
DownVU:
260/455/800kHz
SideVU (ใช้เฉพาะ
Striker7svเท่านั้น):
260/455/800 kHz
กำ�ลังส่งคลื่นโซนาร์
500W RMS
ความลึกสูงสุด
Striker 4dv: 1750 ฟุตใน
น้ำ�จืด*830 ฟุตในน้ำ�ทะเล
Striker 5dv/7dv/7sv:
2300 ฟุตในน้ำ�จืด* 1100
ฟุตในน้ำ�ทะเล
ล็อคพื้นใต้น้ำ�
ใช่
การบันทึกอุณหภูมิของน้ำ�และแบบ ใช่
กราฟิก
คู่มือการใช้งาน

หน้าจอแยกความถี่
การเลื่อนจอความเร็วสูง(เหมาะ
สำ�หรับการแสดงภาพที่สะท้อน
สัญญาณจากฝูงปลาระหว่างการนำ�
ทางที่มีความเร็ว)
สัญลักษณ์ปลา (ช่วยระบุขนาดของ
ฝูงปลา)
ปรับเกนอัตโนมัติ(ลดการถูกรบกวน
และเพิ่มการสะท้อนเป้าหมายสูงสุด)
การปรับระดับแนวลึก(วัดระยะความ
ลึกใต้น้ำ�)
A-scope (แสดงภาพฝูงปลาเมื่อค้น
พบ)
มีหัววัดอุณหภูมิน้ำ�ภายในเครื่อง
มีตัวรับสัญญาณ GPS ภายในเครื่อง
บันทึกตำ�แหน่งเวย์พอยท์
Course over the ground (COG)
ระดับการกันน้ำ�

ใช่
ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่
IPX7

การแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์เปิดไม่ติด
• กดสายไฟเข้าไปที่ด้านหลังของอุปกรณ์
แม้ว่าจะต่อสายเคเบิลแล้ว คุณควรจะดันให้แน่นเพื่อให้เชื่อม
ต่อได้สนิท
• 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
Vdc, แต่แนะนำ�ว่าควรเป็นที่ 12 Vdc
เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ให้วัดที่เต้ารับและสายกราวด์ของ
สายไฟสำ�หรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ถ้าแรงดันไฟฟ้าน้อย
กว่า 10 Vdc อุปกรณ์ที่จะเปิดไม่ติด

โซนาร์ไม่ทำ�งาน
• กดสายทรานซ์ดิวเซอร์เข้าไปที่ด้านหลังอุปกรณ์
แม้ว่าจะต่อสายเคเบิลแล้ว คุณควรจะดันให้แน่นเพื่อให้เชื่อม
ต่อได้สนิท
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งโซนาร์เปิดอยู่
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