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บทนำ
 คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ใน
กลองผลิตภัณฑ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

หมายเหต:ุ คุณลักษณะบางอยางอาจไมมีในบางรุน
เว็บไซต Garmin® ที ่support.garmin.com จะแสดงขอมูลลาสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของคุณ หนาชวยเหลือสนับสนุนจะมีคำ
ตอบสำหรับคำถามที่พบบอยให และคุณยังสามารถดาวนโหลดอัปเดตซอฟตแวรและแผนที่เดินเรือไดอีกดวย อีกทั้งยังมีขอมูล
การติดตอกับฝายสนับสนุน Garmin ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นๆ อีกดวย

มุมมองดานหนา

ปุม Power

ปุมอุปกรณ

ชองการดหนวยความจำ microSD®
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ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณขณะจับเครื่องไว
เปดเมนูทางลัดเมื่อกดและปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ

ซูมออก

ซูมเขา

HOME เปดหนาจอหลัก
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ1

MENU เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี

   เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร

SELECT เลือกตัวเลือกที่ไฮไลต

BACK กลับไปยังหนาจอกอนหนา

MARK บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
ทำเครื่องหมายตำแหนง MOB (Man Overboard) เมื่อกดคางไว

มุมมองขั้วตอ

POWER พอรตสายไฟ

XDCR พอรตสายหัวโซนารแบบ 4 ขา

1 คุณสมบัตินี้ตองใชการดหนวยความจำ microSD (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
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คำแนะนำและปุมลัด
• กดปุม  เพื่อเปดชารตพล็อตเตอรของคุณ
• จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความสวางหากมี ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำ

มากจนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได
• เลือก HOME จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเปดหนาหลัก
• เลือก MENU เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก BACK กลับเมื่อเสร็จสิ้นการใชเมนู หากจำเปน
• กด  เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชนการปรับไฟหนาจอ
• กด  และเลือก เปด ปด > ปดระบบ หรือกด  คางไวจนแถบ ปดระบบ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด  และเลือก เปด ปด > สถานีเขาสูโหมดสลีป เพื่อตั้งคาชารตพล็อตเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได

ในการออกจากโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
• หากลูกศรระบุวาไมสามารถมองเห็นตัวเลือกทั้งหมดได ใหกดปุมลูกศรที่ระบุเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
• ในบางปุมเมนู ใหเลือกปุม  เพื่อเปดใชงานตัวเลือก

ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุวาตัวเลือกเปดใชงาน 
• เมื่อใชได ใหเลือก   เพื่อเปดเมนู

การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร
1 เลือก  > คูมือสำหรับเจาของ
2 เลือกคูมือ
3 เลือก เปด

การเขาถึงคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจากเว็บไซต Garmin
1 ไปที่ garmin.com/manuals/echomapUHD2
2 เลือก คูมือสำหรับเจาของ

คูมือเว็บเปดขึ้น คุณสามารถดาวนโหลดคูมือทั้งหมดไดโดยเลือก ดาวนโหลด PDF

ศูนยสนับสนุน Garmin
ไปที ่support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ การอัปเดต
ซอฟตแวร และการใหบริการลูกคา
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การใสการดหนวยความจำ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การดแผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความ
ละเอียดสูง และภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสนใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวย
ความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที ่Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใชรวมกันได), ถายโอนขอมูล 
เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอป ActiveCaptain® ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำให
ใชการดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10
1 เปดฝาชองเสียบการด  ที่อยูดานหนาของชารตพล็อตเตอร

2 ใสการดหนวยความจำ 
3 ทำความสะอาดและเช็ดปะเก็นและฝาใหแหง

ประกาศ
ในการปองกันการกัดกรอน ตองตรวจสอบใหแนใจวาการดความจำ ปะเก็น และฝาแหงสนิทแลว กอนปดฝา

4 ปดฝา

กำลังรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดย
อางอิงจากตำแหนง GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม

อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
ในการดูความแรงของสัญญาณดาวเทียม GPS ใหเลือก  > ระบบ > GPS
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป จะมีเครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ  บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม 
โปรดดู อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 64

การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก  > ระบบ > GPS > ที่มา
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS
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การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
หนาจอหลัก
หนาจอหลักเปนโอเวอรเลยที่สามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดในชารตพล็อตเตอรได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณ
ไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบางอยางที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาจออยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการเลือก HOME

ปุมคุณสมบัติ

ปุมเมนูการตั้งคาระบบ Global

แท็บหมวดหมู

ปุมขอมูลการนำทาง

แท็บหมวดหมูจะชวยใหสามารถเขาถึงคุณสมบัติหลักของชารตพล็อตเตอรของคุณไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน แท็บ โซนาร 
จะแสดงมุมมองและหนาจอที่เกี่ยวของกับการใชงานโซนาร
คำแนะนำ: ในการดูแท็บหมวดหมูที่มี คุณอาจตองใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปทางซายหรือขวา

การปรับแตงหนาจอหลัก
1 เลือก HOME > MENU > เรียงลำดับใหม
2 ใชปุมลูกศรเพื่อยายรายการไปยังตำแหนงใหม
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การปรับแตงหนา
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน
คุณสามารถปรับแตงภาพที่แสดงเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร เพื่อใหไดขนาดที่พอดีที่สุด ภาพควรมีขนาดไมเกิน 50 MB และเปน
ไปตามขนาดที่แนะนำ ((800 x 480 พิกเซล)
1 ใสการดหนวยความจำที่มีภาพที่คุณตองการใช
2 เลือก  > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปดเครื่อง > เลือกภาพ
3 เลือกชองการดหนวยความจำ
4 เลือกภาพ
5 เลือก ตั้งคาเปนภาพเปดเครื่อง
ภาพใหมจะปรากฏขึ้นแลวเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร

การปรับแตงดวยหนาผสม
คุณสามารถปรับแตงแผนผังและขอมูลที่แสดงในหนาผสม
1 เลือก คอมโบ
2 เลือกหนาคอมโบเพื่อกำหนดเอง
3 เลือก MENU > แกไขคอมโบ
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อคอมโบ ใหเลือก ชื่อ และปอนชื่อใหม
• ในการเปลี่ยนแผนผังและจำนวนฟงกชันที่แสดง ใหเลือก แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันของสวนบางสวนของหนาจอ ใหใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลตหนาตางที่จะเปลี่ยน ทำการเลือก และเลือก

ฟงกชัน
• ในการเปลี่ยนวิธีแยกหนาจอ ใหเลือกหนาคอมโบ จากนั้นเลือก ปรับขนาดรูปแบบ แลวใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาด
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก

5 เลือก เสร็จสิ้น

การสรางหนาจอแบบผสมใหม
คุณสามารถสรางหนาแบบผสมที่กำหนดเองเพื่อใหตรงกับความตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > MENU > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกหนาตาง
3 เลือกฟงกชันสำหรับหนาตาง
4 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละหนาตางของหนา
5 เลือก ปรับขนาดรูปแบบ และใชลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
6 เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง

7 เลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับหนา และเลือก เสร็จสิ้น
8 เลือก โอเวอรเลย และเลือกขอมูลที่จะแสดง
9 เลือก เสร็จสิ้น เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
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การลบหนาการรวม
1 เลือก คอมโบ > MENU > ลบคอมโบ
2 เลือกการรวม

การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล
คุณสามารถปรับแตงขอมูลในโอเวอรเลยขอมูลที่ถูกแสดงบนหนาจอได

1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหนาจอที่คุณกำลังดูอยู:
• จากมุมมองเต็มหนาจอ ใหเลือก MENU > แกไขโอเวอรเลย
• จากหนาจอรวม ใหเลือก MENU > แกไขคอมโบ > โอเวอรเลย

2 เลือกรายการเพื่อปรับแตงขอมูลและแถบขอมูล:
• ในการแสดงโอเวอรเลยขอมูล ใหเลือก ขอมูล เลือกตำแหนง และเลือก BACK
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลย ใหเลือกกลองโอเวอรเลย เลือกขอมูลใหมที่ตองการแสดง แลวเลือก 

BACK
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงในระหวางการนำทาง ใหเลือก การนำทาง แลวเลือกตัวเลือก
• ในการเปดแถบขอมูล ใหเลือก แถบบนสุด หรือแถบลางสุด แลวเลือกตัวเลือกที่จำเปน

3 เลือก เสร็จสิ้น

การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก  > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > Backlight
2 การปรับไฟหนาจอ

คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความ
สวางต่ำมากจนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได

การปรับโหมดสี
1 เลือก  > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี

คำแนะนำ: เลือก  > โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคาสี
2 เลือกตัวเลือก
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การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด 

เลือก  > ระบบ > เปดเครื่องอัตโนมัติ
หมายเหต:ุ เมื่อ เปดเครื่องอัตโนมัต ิตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอรถูกปดเครื่องโดยใช  และแหลงจายไฟถูกถอดออก
และมีการจายไฟใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาท ีคุณอาจตองกด  เพื่อเริ่มตนการทำงานของชารตพล็อตเตอรอีก
ครั้ง

การปดระบบโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรและทั้งระบบใหปดโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก หรือคุณตอง
กด  คางไวเพื่อปดระบบดวยตัวเอง
1 เลือก  > ระบบ > ปดอัตโนมัติ
2 เลือกตัวเลือก

แอป ActiveCaptain
 คำเตือน

คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความแมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่
สงโดยผูใช การใชงานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

แอป ActiveCaptain มอบการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ ชารต แผนที่ และชุมชนของ ECHOMAP UHD2 เพื่อประสบการณการ
แลนเรือที่เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใช
แอปพลิเคชันเพื่อถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสนทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin 
Quickdraw Contours, อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และวางแผนการเดินทางของคุณ
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทันสมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ

บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 โดยใชแอป ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ

คุณสมบัติ เจาของ ผูมาเยือน

ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับแอคเคาท ใช ไม

อัปเดตซอฟตแวร ใช ใช

ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ ใช ไม

ถายโอนขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติ เชน เวยพอยทและเสนทาง ใช ไม

เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทางที่ระบ ุและสงเวยพอยทหรือเสนทางดังกลาว
ไปยังอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ใช ใช
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เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปพลิเคชันดัง
กลาวจะใหวิธีที่งายและรวดเร็วในการโตตอบกับ ECHOMAP UHD2 ของคุณ และทำงานตางๆ เชน การแบงปนขอมูล, การลง
ทะเบียน, การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ ECHOMAP UHD2 เลือก เรือ > ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ที่ชองใสการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
5 เลือก ตั้งคาการด ActiveCaptain

ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการดจะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึง
ขอมูลผูใชใดๆ ที่บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปนตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด 
คุณควรบันทึกขอมูลจากการดหนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอกขอมูลผูใชจากการด
หนวยความจำ, หนา 59) หลังจากฟอรแมตการดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอนขอมูลผูใช
กลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ, หนา 59)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใชคุณสมบัติ ActiveCaptain
6 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
7 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ ECHOMAP UHD2
8 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ Wi‑Fi® และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและ

รหัสผานที่คุณไดปอนลงในอุปกรณ Garmin

การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดต
ซอฟตแวรลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ

ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใช
ขอมูลจากผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคา
ใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 9)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก อัปเดตซอฟทแวร > 

ดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณมือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ ECHOMAP 
UHD2 อีกครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งกา
รอัปเดต

3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ใหเลือกตัวเลือกสำหรับติดตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันท ีใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติดตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดต

ซอฟทแวร > ติดตั้งตอนนี้
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การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถายโอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ใน
การประหยัดพื้นที่ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลาดาวนโหลด ใหพิจารณาการใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที ่คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวย
ความจำ (การอัปเดตแผนที่ของคุณโดยใชแอป Garmin Express, หนา 62) แอป Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่
ขนาดใหญไดเร็วกวาแอป ActiveCaptain

ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
ทั่วไปจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคา
ใชจายในการใชขอมูล

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 9)
2 เมื่อมีการอัปเดตแผนที ่และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > MyCharts
3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
5 เลือก ดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณมือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ 
ECHOMAP UHD2 อีกครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลว
จะพรอมใชงาน

การสมัครใชงานแผนที่
การสมัครใชงานแผนที่ทำใหคุณสามารถเขาถึงการอัปเดตแผนที่ลาสุดและเนื้อหาเพิ่มเติมไดโดยใชแอป ActiveCaptain 
สำหรับอุปกรณเคลื่อนที่หรือแอป Garmin Express สำหรับเดสกท็อป คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่อัปเดตและเนื้อหาใน
แตละวันได
คุณสามารถซื้อการสมัครสมาชิกแผนที่ไดหลายวิธี
• การซื้อแบบดิจิตอลในแอปมือถือ ActiveCaptain
• การซื้อแบบดิจิตอลที ่garmin.com
• การซื้อการดการสมัครสมาชิกแผนที่แบบจริงที่รานคาปลีกหรือผาน garmin.com หรือ navionics.com
• การซื้อการดอัปเกรดแผนที่ที่ในรานคาปลีก (สำหรับการอัปเกรดแผนที่ในตัว)

การซื้อการสมัครสมาชิกงานแผนที่ดวย ActiveCaptain
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณกับอินเทอรเน็ตและเปดแอป ActiveCaptain
2 เลือก แผนภูม ิ>  > MyCharts > เพิ่มการสมัครสมาชิก
3 เลือกแผนที่
4 เลือก สมัครสมาชิกทันที

หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกใหม

การเปดใชงานการดการสมัครสมาชิกแผนที่
หากคุณซื้อการดหนวยความจำแบบสมัครสมาชิกแผนที่ คุณตองเปดใชงานกอนจึงจะสามารถใชงานได
1 ใสการดการสมัครสมาชิกที่ซื้อลงในชองใสการดความจำบนชารตพล็อตเตอร
2 เปดแอป ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
3 ตัดการเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ของคุณกับอินเทอรเน็ต และเชื่อมตอเขากับชารตพล็อตเตอร (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 

ActiveCaptain, หนา 9)
แอป ActiveCaptain จะเปดใชงานการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และจากนั้นกับชารต
พล็อตเตอร แอป ActiveCaptain จะแสดงการสมัครสมาชิกใหมในรายการ MyCharts
หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกใหม
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การดาวนโหลดแผนที่ที่อัปเดต
หากคุณมีการสมัครสมาชิกแผนที่ คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาที่ไดรับการอัปเดตเปนประจำได คุณสามารถใชแอป 
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถายโอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่ในอุปกรณมือ
ถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลาดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอป ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลด
เฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกโดยใชแอป ActiveCaptain เนื้อหาจะถูกดาวนโหลดโดยอัตโนมัติทุกวันที่คุณเปดแอป 
ActiveCaptain
หากคุณซื้อการดการสมัครสมาชิกหรือกำลังอัปเดตแผนที่ในตัว คุณตองทำตามขั้นตอนดานลางนี้หนึ่งครั้ง จากนั้นเนื้อหาจะถูก
ดาวนโหลดโดยอัตโนมัติทุกวันที่คุณเปดแอป ActiveCaptain
1 เมื่อมีการอัปเดตแผนที่และคุณสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตบนอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณได ใหเปดแอป ActiveCaptain บน

อุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ
2 เลือก แผนภูมิ >  > MyCharts
3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
5 เลือก ดาวนโหลด

แอป ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณมือถือ
6 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 9)
7 จากอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ใหเลือก เรือ > ActiveCaptain > OneChart

การอัปเดตแผนที่จะถูกถายโอนไปยังอุปกรณ ActiveCaptain หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใช
งาน

การตออายุการสมัครสมาชิกของคุณ
การสมัครสมาชิกแผนที่ของคุณจะหมดอายุหลังจากหนึ่งป หลังจากการสมัครสมาชิกหมดอายุ คุณสามารถใชแผนที่ที่
ดาวนโหลดมาตอไปได แตคุณจะไมสามารถดาวนโหลดการอัปเดตแผนที่ลาสุดหรือเนื้อหาเพิ่มเติมได
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณกับอินเทอรเน็ตและเปดแอป ActiveCaptain
2 เลือก แผนภูมิ >  > MyCharts
3 เลือกแผนที่เพื่อตอระยะเวลาการใชงาน
4 เลือก ตออายุทันที

หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกที่ตอระยะเวลาการใชงาน

การแบงปนแบบไรสาย
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP UHD2 สองเครื่องแบบไรสายเพื่อแบงปนขอมูลและโซนาร (การเชื่อมตออุปกรณ 
ECHOMAP UHD2 สองเครื่องเพื่อแบงปนขอมูลผูใชและโซนาร, หนา 12) ในครั้งแรกที่คุณเปดการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณ
จะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขายไรสายบนอุปกรณโฮสต หลังจากที่คุณตั้งคาเครือขายแลว คุณยังสามารถเชื่อมตออุปกรณ
กับอุปกรณไรสายอื่นๆ เชน โทรศัพทของคุณ เพื่อใชแอป ActiveCaptain (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, 
หนา 9)

การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi
คุณตองทำการตั้งคาเริ่มตนของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรใหเสร็จสมบูรณกอนที่คุณจะสามารถใชในการเชื่อมตอ
อุปกรณได
1 เลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
2 ปอนชื่อสำหรับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร แลวเลือก เสร็จสิ้น
3 ปอนรหัสผานแลวเลือก เสร็จสิ้น

คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณไรสาย เชน โทรศัพทของคุณ รหัส
ผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก
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การเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP UHD2 สองเครื่องเพื่อแบงปนขอมูลผูใชและโซนาร
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP UHD2 สองเครื่องเพื่อแบงปนขอมูลผูใชและโซนารแบบไรสาย
ขอมูลผูใชจะแบงปนโดยอัตโนมัติระหวางอุปกรณทั้งสองขณะที่เชื่อมตอกันอยู คุณอาจตองเลือกที่มาโซนารเพื่อแบงปนโซนาร 
(การแบงปนโซนาร, หนา 12)
ในการเชื่อมตออุปกรณทั้งสอง คุณตองกำหนดใหอุปกรณเครื่องหนึ่งเปนโฮสต และอีกเครื่องเปนไคลเอนต คุณสามารถเชื่อม
ตออุปกรณ ECHOMAP UHD2 ไดครั้งละสองเครื่องเทานั้น อุปกรณโฮสตสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณไรสายอื่นๆ เชน โทรศัพท
หรือแท็บเล็ตของคุณไดในขณะที่เชื่อมตอกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2
1 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ทั้งสองชิ้นอยูในระยะ 32 ม. (105 ฟุต) และเปดอุปกรณทั้งสองเครื่อง
2 บน ECHOMAP UHD2 ที่จะโฮสตเครือขายใหตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 11)
3 บนอุปกรณโฮสต ECHOMAP UHD2 ใหเลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > โฮสต > จับคูชารต

พล็อตเตอร > เริ่ม
4 บนอุปกรณไคลเอนต ECHOMAP UHD2 ใหเลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > ไคลเอ็นต > จับคู

โฮสต > เริ่ม
5 เลือก ตกลง หลังจากเชื่อมตออุปกรณสำเร็จแลว
ในการยกเลิกการเชื่อมตอ ในอุปกรณไคลเอนตใหเลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > เลิกจับคู
หากคุณไมสามารถเชื่อมตออุปกรณทั้งสองได ใหแกไขปญหาการเชื่อมตอและลองอีกครั้ง (การแกไขปญหาการเชื่อมตอไร
สาย, หนา 12)

การแบงปนโซนาร
อุปกรณ ECHOMAP UHD2 สองเครื่องที่เชื่อมตอผานเครือขาย Wi‑Fi สามารถแบงปนโซนารได (การเชื่อมตออุปกรณ 
ECHOMAP UHD2 สองเครื่องเพื่อแบงปนขอมูลผูใชและโซนาร, หนา 12)
หากอุปกรณ ECHOMAP UHD2 ทั้งสองเครื่องมีหัวโซนารเชื่อมตออยู อุปกรณแตละเครื่องจะใชที่มาโซนารของตัวเองโดย
อัตโนมัติ คุณสามารถสลับที่มาโซนารไปยังอุปกรณอื่นไดดวยตนเอง (การเลือกที่มาของโซนาร, หนา 43)
หากมีอุปกรณ ECHOMAP UHD2 เพียงเครื่องเดียวที่มีหัวโซนารเชื่อมตออยู อุปกรณนั้นจะเปนที่มาโซนารสำหรับอุปกรณทั้ง
สองเครื่อง

การแกไขปญหาการเชื่อมตอไรสาย
หากคุณไมสามารถเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP UHD2 สองเครื่องได โปรดตรวจสอบรายการตอไปนี้และลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณทั้งสองอยูภายในระยะ (32 ม. (105 ฟุต))
• ตรวจสอบวามีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหวางอุปกรณ โดยเฉพาะโลหะ
• ปดและเปดอุปกรณอีกครั้ง และลองเชื่อมตออีกครั้ง

การจัดการเครือขาย Wi‑Fi

การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi
หากมีชารตพล็อตเตอรหลายตัวที่มีเทคโนโลย ีWi‑Fi บน Garmin Marine Network คุณจะสามารถเปลี่ยนชารตพล็อตเตอรตัว
ใดตัวหนึ่งใหเปนโฮสต Wi‑Fi ได ซึ่งเปนประโยชนหากคุณกำลังมีปญหากับการติดตอสื่อสารผาน Wi‑Fi การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi 
ชวยใหคุณสามารถเลือกชารตพล็อตเตอรที่อยูใกลกับอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณมากกวาในทางกายภาพได
1 เลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > โฮสต Wi-Fi
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหาหรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการ
รบกวน
1 เลือก  > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชองแคบ
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายนี้
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แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และอุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหต:ุ มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่เดินเรือ
แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไวลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูล

ประกอบไปดวยทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานีพยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึกแบบละเอียดบนแผนที ่แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำ

ทางออกจากแผนที ่โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรู
ถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่

มุมมอง 3 มิติ: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมอง
แบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ และยังมีประโยชนในตอนที่ตอง
พยายามหาทางเสนทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย

แผนที ่3 มิติ: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวย
ใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่
ตองพยายามหาทางเสนทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย

Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่อยูในแผนที ่เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมายที่
ถูกพัก (เชน ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียว
หมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด

การแสดงความสูงดวยเฉดสี: ใหการไลระดับสีระดับความสูงแมน้ำและแหลงน้ำริมชายฝงที่มีความละเอียดมากขึ้น แผนที่นี้มี
ประโยชนสำหรับการตกปลาและดำน้ำ
หมายเหต:ุ แผนที่การแสดงความสูงดวยเฉดสีมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่

แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
แผนที่เดินเรือนำทาง ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถวางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที ่และใชแผนที่เปนตัว
ชวยในการนำทาง ในการเปด แผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรือนำทาง

แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและเนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับให
เหมาะสมสำหรับใชงานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา
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สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ละเอียด

ไอคอน คำอธิบาย

ทุน

ขอมูล

จุดบริการทางทะเล

สถานีพยากรณระดับน้ำ

สถานีวัดกระแสน้ำ

เลือกภาพมุมสูงได

เลือกภาพแนวระนาบได

คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบไดในแผนที่สวนใหญประกอบไปดวยเสนชั้นความลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏ
ในแผนที่กระดาษแบบดั้งเดิม), เครื่องชวยนำทางและสัญลักษณ; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สายเคเบิลใตน้ำ

การซูมเขาและออกจากแผนที่
ระดับการซูมระบุโดยหมายเลขสเกลที่ดานลางของแผนที่ แถบใตหมายเลขสเกลระบุระยะหางดังกลาวบนแผนที่
• ในการซูมออก ใหเลือก 
• ในการซูมเขา ใหเลือก 

การแพนแผนที่ดวยปุม
คุณสามารถเลื่อนแผนที่เพื่อดูพื้นที่นอกเหนือจากตำแหนงปจจุบันได
1 จากแผนที่ ใหใชปุมลูกศร
2 เลือก BACK เพื่อหยุดการแพนและเปลี่ยนหนาจอกลับไปยังตำแหนงปจจุบัน

หมายเหต:ุ ในการแพนจากหนาจอการรวม ใหเลือก SELECT

การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือก , ,  หรือ  เพื่อเลื่อนเคอรเซอร
2 เลือก SELECT

การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัด...

หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุมจากหมุดจะแสดงที่มุม
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง

การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว

14 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูล เชน ระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของแผนที ่บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ตัวเลือกจะแตกตางกันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 เลือก ขอมูล

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที ่Perspective 3D หรือมุมมองแผนที ่Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดู
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องชวยนำทางประเภทตางๆ ได ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่งกีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid

การนำทางไปยังจุดบนแผนที่
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรง ใหเลือก นำทาง หรือ 
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยว ใหเลือก เสนทางไปยัง หรือ 
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัต ิหรือ 

4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู (รหัสสีของเสนทาง, หนา 27)
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวนใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไม
สามารถคำนวณสวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

5 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 15



แผนที่แบบพรีเมียม
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน Garmin Navionics Vision+™ จะชวยใหคุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรของคุณไดเกิด
ประโยชนสูงสุด นอกเหนือจากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแลว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมีคุณสมบัติเหลานี้อีกดวย ซึ่ง
สามารถใชงานไดในบางพื้นที่
Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองจากดานบน และดานหลังของเรือเพื่อสรางระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำแบบสามมิติที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่อยูในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูงของพื้นใตน้ำ และไมมีขอมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำ

ลึกนอกชายฝง
ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ใหภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่

เดินเรือนำทาง (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 18)
ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็น

ภาพสิ่งที่อยูรอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 18)
ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI) แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด 

และ POI เชน รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูลแผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของ

คุณ
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใตน้ำ
การแสดงความสูงดวยเฉดสี: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี

มุมมองแผนที ่Fish Eye 3D
การใชเสนชั้นความลึกของแผนที่ระดับพรีเมียม เชน Garmin Navionics Vision+ มุมมองแผนที ่Fish Eye 3D ใหมุมมองใตน้ำ
ของพื้นทะเลและกนทะเลสาบ
เปาหมายที่ลอยอยู เชน ปลา จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสี
เขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด

16 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



การดูขอมูลสถานีวัดระดับน้ำ
 คำเตือน

ขอมูลระดับน้ำและกระแสน้ำมีไวเพื่อเปนขอมูลเทานั้น เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำที่
ประกาศไวทั้งหมด ระมัดระวังตอสภาพแวดลอมของคุณอยูเสมอ และใชวิจารณญาณที่ปลอดภัยใน บน หรือรอบๆ แหลงน้ำ
ตลอดเวลา การไมปฏิบัติตามคำเตือนนี้ออาจสงผลใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ไอคอน  บนแผนที่แสดงถึงสถานีวัดระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบละเอียดของสถานีวัดระดับน้ำเพื่อชวยในการคาด
การณระดับน้ำในแตละเวลาหรือในแตละวันได
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกสถานีวัดระดับน้ำ

ขอมูลทิศทางของน้ำขึ้น-ลงและระดับน้ำจะแสดงอยูใกลกับ 
2 เลือกชื่อสถานี

เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
 คำเตือน

ขอมูลระดับน้ำและกระแสน้ำมีไวเพื่อเปนขอมูลเทานั้น เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำที่
ประกาศไวทั้งหมด ระมัดระวังตอสภาพแวดลอมของคุณอยูเสมอ และใชวิจารณญาณที่ปลอดภัยใน บน หรือรอบๆ แหลงน้ำ
ตลอดเวลา การไมปฏิบัติตามคำเตือนนี้ออาจสงผลใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำและทิศทางของกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได คุณจะตองเปดใชงานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งคาแผนที่ดวย (การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, 
หนา 17)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟแทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับ
น้ำที่กำลังลดลง และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานี
พยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที ่ทิศทางของลูกศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนง
นั้นบนแผนที ่สีของลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณเลื่อนเคอรเซอรมาอยูบน
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง

สี ชวงความเร็วของกระแสน้ำ

เหลือง 0 ถึง 1 น็อต

สม 1 ถึง 2 น็อต

แดง มากกวา 2 น็อต

การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือ
แผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหวและเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบน
แผนที่ ใหเลือก ที่เคลื่อนไหว

• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำหนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบน
แผนที่ในชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 17



การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดินหรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมอง
เห็นภาพความละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก  เพื่อทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับ
รายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดยการเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกMENU > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > ภาพถายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน
หมายเหต:ุ ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที ่Standard Mapping®

• เลือก แผนที่ภาพ เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำและพื้นดินตามความทึบที่ระบ ุใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของ
ภาพถาย ยิ่งคุณตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจากดาวเทียมก็จะยิ่งครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น

การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
กอนที่คุณจะสามารถดูภาพถายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได คุณตองเปดการตั้งคา จุดถายภาพในการตั้งคาแผนที่
กอน (ชั้นแผนที,่ หนา 19)
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือ
เพื่อเตรียมตัวลวงหนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือ ใหเลือกไอคอนกลอง

• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก 
• ในการดูภาพถายเปอรสเปคทีฟ ใหเลือก  ภาพจะถูกถายจากตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย

2 เลือก ภาพถาย

เมนูแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม เชน เรดาร
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU
ชั้นแผนที่: ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที ่(ชั้นแผนที,่ หนา 19)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที่ 

Garmin Quickdraw Contours, หนา 23)
ตั้งคา: ปรับการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที,่ หนา 22)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 7)

18 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที่ การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมอง
แผนที่ที่กำลังถูกใชงานอยูเทานั้น
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารตพล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่
พรีเมียม หรืออุปกรณอื่นที่จำเปน
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที่
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที ่(การตั้งคาชั้นแผนที่, หนา 19)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน, หนา 19)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, 

หนา 20)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 20)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, 

หนา 26)

การตั้งคาชั้นแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อ

ใชแผนที่แบบพรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 18)
หมายเหต:ุ ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที ่Standard Mapping

กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานีพยากรณระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและ
กระแสน้ำ, หนา 17) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำหนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และ
กระแสน้ำบนแผนที่ในชวงเวลาใด

POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
อุปกรณนำทาง: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที ่ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ความลึก: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นความลึก, หนา 19)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 18)

การตั้งคาชั้นความลึก
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > ความลึก
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวยเฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึก

ที่อันตรายจะแสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการ

แสดงแผนที่งายขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา

การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งเปนเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป
แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงแทร็คที่ใชงานบนแผนที ่และเปดเมน ูตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
วงกลมแสดงทิศ: แสดงวงกลมแสดงทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทางของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 19



การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบนแผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> ขอมูลผูใช
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที ่และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที ่และเปดรายการขอบเขต
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที่

การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที่ > น้ำ
หมายเหต:ุ เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่ มุมมอง และรุนชารตพล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตอง
มีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณอื่นที่จำเปน
การแสดงความลึกดวยเฉดสี: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวยเฉดสี (สีของระยะความลึก, หนา 21)
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึก

ที่อันตรายจะแสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการ

แสดงแผนที่งายขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
การแสดงความสูงดวยเฉดสี: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใตน้ำ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
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สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำในตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อใน
ขณะนั้นๆ คุณสามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึก
เฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึกไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถชวยลดสัญญาณ
สะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได ชวงความลึกใชไดกับทุกแผนที่และพื้นน้ำทุกแบบ
บาง Garmin LakeVü™ และแผนที่พรีเมียมเสริมมีชวงความลึกดวยเฉดตามปกติ

แดง จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)

สม จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)

เหลือง จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)

เขียว จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)

หากตองการเปดและปรับจากแผนภูมิ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที่ > น้ำ > ระยะเฉดความลึก
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การตั้งคาแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมองแผนที ่3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใช
อุปกรณเสริมภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที ่ใหเลือก MENU > ตั้งคา
ทิศทางแผนที:่ ตั้งคามุมมองของแผนที่
มองไปขางหนา: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลางของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอนความเร็ว

สูงสุดเพื่อใหไดผลดีที่สุด
ทิศทางของเรือ: ตั้งคาการจัดตำแหนงของไอคอนเรือบนแผนที ่ตัวเลือก อัตโนมัติ จะจัดตำแหนงไอคอนเรือโดยใช GPS COG 

ที่ความเร็วสูงและทิศมุงหนาแมเหล็กที่ความเร็วต่ำเพื่อปรับตำแหนงไอคอนเรือใหตรงกับเสนแทร็คที่ใชงาน ตัวเลือก ทิศมุง
หนา จะจัดตำแหนงไอคอนของเรือใหตรงกับทิศมุงหนาแมเหล็ก ตัวเลือก ทิศหัวเรือจีพีเอส จะจัดตำแหนงไอคอนเรือโดยใช 
GPS COG หากแหลงขอมูลที่เลือกไมพรอมใชงาน แหลงขอมูลที่พรอมใชงานจะถูกใชแทน

 คำเตือน
การตั้งคาทิศทางของเรือมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลและไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม 
Navaids และสภาพน้ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต

รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการซูม
ขนาดตาราง: ตั้งคาขนาดของตารางที่จะแสดง
แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตาง

เหลานี้ไดก็ตอเมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได
แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนยกลางที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ

การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก MENU
ด:ู ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเปา: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก

แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย 
Garmin หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอกเหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ให
ระมัดระวังเปนพิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับมาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย
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แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
 คำเตือน

คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ใหผูใชสามารถสรางแผนที่ได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง 
ความเชื่อถือได ความสมบูรณ หรือความทันการณของแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สาม การใชงานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สราง
โดยบุคคลที่สามถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำใหคุณสามารถสรางแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเสนชั้นความสูงและความลึกของ
แหลงน้ำทุกประเภทไดทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกขอมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมารอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของ
แผนที่ที่ถูกเก็บขอมูลในแตละรอบ

วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึง
ความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความ
ลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปนมุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจำของคุณ ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของ
คุณในขณะที่กำลังบันทึกขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำคลื่นเดี่ยว โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถ
บันทึกขอมูลเปนเวลา 1,500 ชั่วโมงไดโดยใชการดหนวยความจำขนาด 2 GB
ตอนที่คุณบันทึกขอมูลของคุณลงบนการดหนวยความจำในชารตพล็อตเตอรของคุณ ขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไปในแผนที่ 
Garmin Quickdraw Contours และจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำ ในกรณีที่คุณเปลี่ยนการดหนวยความจำใหม ขอมูล
เดิมจะไมถูกถายโอนไปที่การดใหมนั้น

การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณจะตองมีความลึกของโซนาร ตำแหนง GPS ของคุณ 
และการดหนวยความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเพียงพอ
1 จากหนามุมมองแผนที่ เลือก MENU > Quickdraw Contours > เริ่มการบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก MENU > Quickdraw Contours > หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น

การเพิ่มเลเบลในแผนที ่Garmin Quickdraw Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก เลเบล Quickdraw
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จสิ้น
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ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคาใชจายซึ่งใหคุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชคนอื่น
ไดสรางไว คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours กับผูอื่นได
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อเขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw 
(การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 24)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การ
เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 24)

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และเชื่อมตอกับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 (เริ่มตนใช

งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 9)
2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก ชุมชน Quickdraw
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain, หนา 24) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ของ
คุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain, หนา 24)

การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใชอื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก ชุมชน Quickdraw > คนหาชั้นความสูง
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปนสำหรับพื้นที่ดังกลาว
3 เลือก เลือกพื้นที่ดาวนโหลด
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก พื้นที่ดาวนโหลด
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับ
การถายโอนไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ

การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสรางขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูงเทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะแบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หาก
ไม ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน

จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก ซิงคกับพล็อตเตอร > มีสวนรวมกับชุมชน
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ ECHOMAP UHD2 แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการ
ถายโอนไปยังชุมชนโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > ชุมชน Quickdraw > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก Dashboard > ทะเล เพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours

24 แผนที ่Garmin Quickdraw Contours
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การแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin 
Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสรางขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูงเทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 24)
4 เลือก แบงปนชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการดหนวยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร /Garmin
6 เปดโฟลเดอร Quickdraw และเลือกไฟลชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล ใหลบไฟล ContoursLog.svy ออกจากการดหนวยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับการอัปโหลด
ในอนาคต ขอมูลของคุณจะไมสูญหาย

การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใชอื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถเขาสูชุมชน Garmin Quickdraw ไดโดยการใชเว็บไซต Garmin 
Connect
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การ
เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 24)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 24)
3 เลือก คนหาชั้นความสูง
4 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปนสำหรับพื้นที่ดังกลาว
5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
6 ลากขอบของกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
7 เลือก เริ่มดาวนโหลด
8 บันทึกไฟลในการดหนวยความจำของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณไมพบไฟล ใหมองหาในโฟลเดอร "Downloads" เบราวเซอรอาจบันทึกไฟลไวที่นั่น
9 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
10 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)

ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัต ิชารตพล็อตเตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่

แผนที ่Garmin Quickdraw Contours 25



การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > Quickdraw Contours > ตั้งคา
คาชดเชยการบันทึก: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของการบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำ

เปลี่ยนแปลงหลังจากการบันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการบันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอยางเชน หากเวลาลาสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซนารเทากับ 3.1 ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซนารของวันนี้เทากับ 3.6 
ม. (12 ฟุต) ใหปอน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับคา บันทึกซอน

คาชดเชยการแสดงผลของผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูง
ของคุณเองเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่
ถูกบันทึก

การสื่อสารคาชดเชยแสดงชุมชนคาชดเชยการแสดงผล: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง และเลเบลความ
ลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิดพลาด
ของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

สีของการสำรวจ: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการ
บันทึก เมื่อปดการตั้งคานี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึก
และตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20 ไมล/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือ
ตำแหนง GPS ที่ไมดี และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)

การแสดงความลึกดวยเฉดสี: ระบุความลึกต่ำสุดและสูงสุดของชวงความลึกและสีสำหรับชวงความลึกนั้น

การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบางบริเวณเทานั้น
ในการใหนำทาง คุณจะตองเลือกจุดหมาย กำหนดเสนทาง หรือสรางเสนทางขึ้นมา แลวเดินทางตามเสนทางนั้น คุณสามารถ
เดินทางตามเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D หรือมุมมองแผนที ่Mariner’s Eye 
3D ได
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธีการหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: นำทาง, เสนทางไปยัง 
หรือ การแนะนำอัตโนมัติ
นำทาง: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐานของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสราง

เสนทางแบบเสนตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดยอนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบ

เสนทางแบบเสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไปในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ได

การแนะนำอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูลแผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมาย
ของคุณ ตัวเลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อตเตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะ
นำทางแบบบอกรายละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่น (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 33)
หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่

สีของเสนทางจะเปลี่ยนไปตามปจจัยหลายอยาง (รหัสสีของเสนทาง, หนา 27)

26 การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร



คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม คำตอบ

ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอรนำทางฉันไปใน
ทิศทางที่ฉันตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)?

นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที ่(การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรง
โดยใชตัวเลือกไปที่, หนา 28)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสนทางใหเปนเสนตรง 
(ลดการเลี้ยวใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุดหมาย
โดยใชระยะทางที่สั้นที่สุดจากตำแหนงปจจุบันได
อยางไร?

สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใชตัวเลือก เสนทางไปยัง 
(การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, 
หนา 31)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสนทางไปยังจุด
หมายโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได
อยางไร?

สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดยใชตัวเลือก เสนทางไปยัง 
(การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, 
หนา 31)

อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทางใหฉันไดหรือไม?

ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการแนะนำอัตโนมัต ิและคุณอยู
ในบริเวณที่การแนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใชการนำทางโดย
ใชตัวเลือกการแนะนำอัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง 
การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 33)

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการแนะนำอัตโนมัติ
สำหรับเรือของฉันไดอยางไร? โปรดดู การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัต,ิ หนา 35

รหัสสีของเสนทาง
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

เมื่อคุณนำทาง สีของเสนทางอาจเปลี่ยนไปเพื่อระบุวาเมื่อใดที่คุณควรระมัดระวัง
สีมวงแดง: เสนแสดงเสนทางเริ่มตน
มวงออน: แกไขเสนทางแบบไดนามิก ซึ่งแสดงวาคุณออกนอกเสนทาง
สม: ขอควรระวัง! สวนนี้ของเสนทางอาจอยูใกลกับเกณฑขั้นต่ำของการตั้งคาความลึกและความสูงของการแนะนำอัตโนมัติ 

ตัวอยางเชน สวนเสนทางจะเปนสีสมเมื่อเสนทางผานใตสะพานหรืออาจมีน้ำตื้น แผนที ่Garmin Navionics+™ และ Garmin 
Navionics Vision+ เทานั้น

แถบสีแดง: คำเตือน! สวนนี้ของเสนทางอาจไมปลอดภัย ตามการตั้งคาความลึกและความสูงของการแนะนำอัตโนมัติ ตัวอยาง
เชน สวนเสนทางจะเปนแถบสีแดงเมื่อเสนทางผานใตสะพานที่ต่ำมากหรืออยูในน้ำตื้น เสนนี้เปนแถบสีแดงในแผนที่ 
Garmin Navionics+ และ Garmin Navionics Vision+ เทานั้น เสนนี้เปนแถบสีแดงและสีเทาในแผนที่รุนกอนหนา

เทา: ไมสามารถคำนวณสวนนี้ของเสนทางไดเนื่องจากพื้นดินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ หรือไมมีการครอบคลุมของแผนที่ใน
ตำแหนงนั้น

จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติไดหลายชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได
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คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึกไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก  > บริการ > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จสิ้น

จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย

เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย

การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก  > บริการ
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล

ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทางพรอมทิศทางสำหรับแตละที่
4 เลือกปลายทางเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับปลายทาง หากมี

คุณสามารถใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการของปลายทางที่ใกลที่สุด

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่
 คำเตือน

เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 27)
2 เลือก นำทางไปยัง > นำทาง

เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสีมวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไข
จากตำแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตาม
เรือของคุณไปเมื่อคุณออกนอกเสนทาง

3 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
4 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการแกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสี

มวงแดง (เสนทางหลัก)
คุณยังสามารถใชลูกศร course-to-steer สีสม ซึ่งแสดงรัศมีการเลี้ยวที่เสนอเพื่อนำเรือของคุณกลับไปยังเสนทาง

 คำเตือน
ตรวจดูเสนทางสำหรับสิ่งกีดขวางกอนเลี้ยว หากเสนทางไมปลอดภัย ใหลดความเร็วของเรือของคุณและกำหนดเสนทางที่
ปลอดภัยกลับไปหาเสนทาง

การหยุดการนำทาง
ในขณะที่กำลังทำการนำทาง จากแผนที่เดินเรือนำทางที่ม ีเลือกตัวเลือก
• เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางดวยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ

เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไป
ที่ใด และคุณไดไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ ความสูง และความลึกได
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บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก MARK

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก  > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัดลงไป
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที ่ใหเลือก เลือกจากแผนที ่เลือกตำแหนงแลวเลือก SELECT
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ใหเลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล

การทำเครื่องหมายตำแหนง Man Overboard (MOB)
1 กด MARK คางไวหนึ่งวินาที
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ใช เพื่อนำทางไปยังตำแหนง Man Overboard
ในกรณีที่คุณเลือก ใช ชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับที่ตำแหนงนั้น

การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจากตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและ
สิ้นสุดการแขงขันแลนเรือ
1 เลือก  > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม > ปอนระยะ/ทิศทาง.
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุดอางอิงบนแผนที่
3 เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง
4 ปอนระยะ และเลือก เสร็จสิ้น
5 ปอนทิศทง และเลือก เสร็จสิ้น
6 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว

การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือกตัวเลือก:
• เลือก  > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
• จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือก MENU > จุดเดินทาง

การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไข
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
• ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก ตำแหนง
• ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ความลึก
• ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
• ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ความคิดเห็น
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การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไข > ตำแหนง
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท

• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัดใหมลงไป จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที ่ใหเลือก เลือกจากแผนที ่แลวเลือกตำแหนงใหมบนแผนที ่และเลือก เลื่อนจุดเดิน

ทาง
• ในการยายเวยพอยทโดยใชตำแหนงปจจุบันของเรือ ใหเลือก ใชตำแหนงปจจุบัน
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ใหเลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล จากนั้นเลือก 

เสร็จสิ้น

การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
กอนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวยพอยท คุณจะตองสรางเวยพอยทขึ้นมากอน
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก นำทาง
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวนใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไม
สามารถคำนวณสวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

6 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบเวยพอยทหรือ MOB
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยทหรือ MOB
3 เลือก ตรวจสอบ > ลบ

การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก  > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > ทั้งหมด

เสนทาง
เสนทางคือเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังจุดหมายอยางนอยหนึ่งจุด
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การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ
คุณสามารถสรางเสนทาง และใชเสนทางนั้นนำทางไดทันทีบนแผนที่เดินเรือหรือแผนที่ตกปลา วิธีการนี้จะไมบันทึกเสนทาง
1 จากแผนที่เดินเรือหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก SELECT > นำทางไปยัง > เสนทางไปยัง
3 เลือกตำแหนงของการเลี้ยวครั้งสุดทายกอนถึงจุดหมาย
4 เลือก SELECT > เพิ่มทางโคง
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำเพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายกลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ

จุดเลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจากตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกล
กับเรือของคุณที่สุด

6 เลือก SELECT > เสร็จสิ้น
7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
8 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การสรางและการบันทึกเสนทาง
คุณสามารถเพิ่มจุดเลี้ยว 250 จุด ตอเสนทาง
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัต ิ> ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง

จุดเริ่มตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันหรือตำแหนงอื่นก็ได
3 เลือก เพิ่มทางโคง
4 เลือกตำแหนงจุดเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโคง
6 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มจุดเลี้ยว
7 เลือก เสร็จสิ้น

การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเสนทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว
3 เลือก จัดเรียง เพื่อเรียงลำดับรายการเสนทางที่มีอยูตาม ชวง ความยาว หรือชื่อ

การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการแกไขการเลี้ยวจากรายการ ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกการเลี้ยวจาก

รายการนั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที ่ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > เลือกจากแผนที่ แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่
การแกไขการเลี้ยวที่ใชเวยพอยทที่บันทึกไวจะไมยายเวยพอยทดังกลาว แตจะเปนการเปลี่ยนตำแหนงเลี้ยวในเสนทางใหม 
การยายตำแหนงของเวยพอยทที่ใชในเสนทางจะไมยายการเลี้ยวในเสนทาง
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การคนหาและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลานั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยาง
นอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสนทาง, หนา 31)
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ใหเลือก ขางหนา
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ใหเลือก ยอนกลับ
• ในการนำทางขนานไปกับเสนทาง ใหเลือก ออฟเซ็ต (การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว, 

หนา 32)
• ในการนำทางเสนทางจากเวยพอยทแรกของเสนทาง ใหเลือก จากจุดเริ่มตน
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสีมวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไข
จากตำแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตาม
เรือของคุณไปเมื่อคุณออกนอกเสนทาง

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
6 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการแกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสี

มวงแดง (เสนทางหลัก)

การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลานั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยาง
นอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสนทาง, หนา 31)
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง
5 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อปอนระยะทางที่จะชดเชยจากเสนทาง
6 แสดงวิธีการนำทางในเสนทาง:

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดาน
หนากราบซาย

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดาน
หนากราบขวา

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอน
กลับ - ทาเรือ

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอน
กลับ - กราบเรือ

7 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จสิ้น
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสีมวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไข
จากตำแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตาม
เรือของคุณไปเมื่อคุณออกนอกเสนทาง

8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
9 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
10 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการแกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสี

มวงแดง (เสนทางหลัก)
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เริ่มรูปแบบการคนหา
คุณสามารถเริ่มรูปแบบการคนหาในบริเวณคนหาได รูปแบบที่ตางกันเหมาะกวากับสถานการณการคนหาที่ตางกัน
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัต ิ> ใหม > เสนทางที่ใชรูปแบบ SAR
2 เลือกรูปแบบ:

• เลือก การคนหาแบบกรวย เมื่อคอนขางทราบตำแหนงของวัตถ ุบริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหา
อยางละเอียด

• เลือก สี่เหลี่ยมขยาย เมื่อไมแนใจถึงตำแหนงของวัตถุ บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยาง
ละเอียด

• เลือก เสนคดเคี้ยว/ขนาน เมื่อทราบตำแหนงของวัตถุคราวๆ บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองคนหาอยางตอ
เนื่อง

3 ปอนพารามิเตอรการคนหา
4 เลือก เสร็จสิ้น

การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ตรวจสอบ > ลบ

การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก  > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

การแนะนำอัตโนมัติ
 คำเตือน

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใต
ทองเรือ เปรียบเทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสน
ทางของคุณ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสม
เทานั้น และไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอเมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรือ
อันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถใชการแนะนำอัตโนมัติเพื่อรางเสนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใชชารตพล็อต
เตอรของคุณในการเก็บขอมูลแผนที ่เชน ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว เพื่อทำการคำนวณเสนทางแนะนำ 
คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดในระหวางการนำทาง

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 27)
2 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ (รหัสสีของเสนทาง, หนา 27)

หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวนใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไม
สามารถคำนวณสวนของเสนการแนะนำอัตโนมัต ิซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
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การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก  > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัต ิ> ใหม > การแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มตน แลวเลือก ถัดไป
3 เลือกจุดหมาย แลวเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางที่อยูใกลภัยอันตราย ใหเลือก ตรวจดูอันตราย
• ในการปรับเปลี่ยนเสนทาง ใหเลือก ปรับเสนทาง แลวทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ยกเลิกการแนะนำอัตโนมัติ
• ในการบันทึกเสนทาง ใหเลือก เสร็จสิ้น

การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิที่บันทึกไว
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง แลวเลือก ตรวจสอบ > แกไข > ปรับเสนทาง

คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช การแนะนำอัตโนมัต ิใหเลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสน
ทาง

3 เลือกตำแหนงบนเสนทาง
4 ใชปุมลูกศรเพื่อยายจุดไปยังตำแหนงใหม
5 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบ
6 เลือก เสร็จสิ้น

ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัต ิที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก BACK เพื่อยกเลิกการคำนวณทันทีอยางรวดเร็วได

การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด 
ตัวเลือกนี้ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปดสะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU
2 เลือก เวลาที่มาถึง

คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการเลือกจุดบนเสนทาง
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การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
 ขอควรระวัง

การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ หากสวนของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิมีความตื้นกวาการตั้งคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวา ระยะหางแนวตั้ง 
สวนของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิจะปรากฏเปนเสนทึบสีสมหรือเสนลายทางสีแดงในแผนที่ Garmin LakeVü g4 และ 
BlueChart®g4 Vision และจะปรากฏเปนเสนลายทางสีเลือดหมูและสีเทาในเวอรชันกอนหนา เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลา
นั้น จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา (รหัสสีของเสนทาง, หนา 27)

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
เลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึกของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยาง

ปลอดภัย
หมายเหต:ุ คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป 2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะ
ใชความลึกที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวางยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอด
ผานไดอยางปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทางอาจจะเลื่อน
ไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสนทางถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง 
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, 
หนา 36)
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การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำอัตโนมัตใิกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำ
อัตโนมัติ อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนว
ชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะ
สม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน การแนะนำอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทาง
ผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และ

เลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:

• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตาม
ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที ่10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก  > การกำหนด
คา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะ
หางแนวชายฝง > ใกล

7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที ่6 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝงเปน 
ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ 
ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตาม

ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที ่10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก  > การกำหนด

คา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะ

หางแนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที ่8 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และ

ยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนว
ชายฝง ฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน การ
แนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10 ทำขั้นตอนที ่3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุดหมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุน
เคยกับการทำงานของการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง

แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไว
ได คุณสามารถแสดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได

การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้นแผนที ่> ขอมูลผูใช > การติดตามเปา
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง

เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ

36 การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร



การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > สีเปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค

การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตามปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 เลือก บันทึก

การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม

การแกไขแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา
4 เลือกตัวเลือก:

• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี
• เลือก บันทึกเปนเสนทาง เพื่อบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
• เลือก บันทึกเปนขอบเขต เพื่อบันทึกแทร็คเปนขอบเขต

การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนเสนทาง

การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้นได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอย
หนึ่งแทร็ค (แทร็ค, หนา 36)
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ใหเลือก ขางหนา
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ใหเลือก ยอนกลับ

5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > ลบ
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ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก  > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม

การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอไป

การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการบันทึก
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก บันทึกจนเต็ม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวยขอมูลใหม ใหเลือก ทับของเดิม

การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้นจะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็ค
เต็มเร็วขึ้นดวย ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิดประโยชนสูงสุด
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > Interval
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก Interval > ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลง
ไป

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก Interval > เวลา > เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก Interval > ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวน

ครั้งความผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่จะทำการบันทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการ
บันทึกที่แนะนำ

ขอบเขต
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 51) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายในบริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการ
เตือนในกรณีที่คุณเขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลมขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และ
เสนทางที่บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสราง
เสนทางจากเวยพอยท แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณสามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่
ได
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การสรางขอบเขต
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต

การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนขอบเขต

การแกไขขอบเขต
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ตรวจสอบ
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ใหเลือก ตัวเลือกการแสดงผล
• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไขเขตแดน
• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก เตือน

การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่กำหนดไว ซึ่งเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยงบริเวณ
เฉพาะหรือเมื่อคุณควรไดนับการแจงเตือนอยางมากในบางบริเวณ เชนเสนทางเดินเรือ
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือกตรวจสอบ > เตือน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ใหเลือก ระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือก เสร็จ
สิ้น

• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาหรือออกจากขอบเขตพื้นที่หรือวงกลม ใหเลือก พี้นที่ เพื่อแสดง การเขาสู หรือ การ
ออก

ปดการแจงเตือนขอบเขตทั้งหมด
เลือก  > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > เตือน

การลบขอบเขต
1 เลือก  > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขเขตแดน > ลบ

การลบเวยพอยท แทร็ค เสนทาง และขอบเขตที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก  > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใชทั้งหมด > ตกลง
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Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใชเครื่องเปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของคุณ ใหไปที ่garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะพรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัด
ความลึกที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร Garmin ClearVü™ บางอยางไดเมื่อคุณมี
โมดูลหัวโซนาร Garmin ClearVü ที่ใชรวมกันไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยกจอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม 
และมุมมองแบบแยกความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาสำหรับแตละมุมมองในหนาจอ 
ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบแยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเองได (การ
ปรับแตงดวยหนาผสม, หนา 6)

การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก MENU > สงสัญญาณ
• ในการปดใชงานการสงสัญญาณโซนารทั้งหมด ใหกด  และเลือก ปดใชงานหัวโซนารทั้งหมด

มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อมตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวา
ของจอจะแสดงความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย

ขอมูลความลึก

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง

พื้นใตน้ำ

มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ สองดานของหนาจอจะแสดงกราฟขอมูลโซนารแบบเต็มของความถี่ที่แตกตางกัน
หมายเหต:ุ มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิดความถี่คู

มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน
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มุมมองโซนาร
หมายเหต:ุ ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปนตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได สำหรับขอมูลเกี่ยวกับหัว
โซนารที่ใชรวมกันได ใหไปที่ garmin.com/transducers
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพแวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่
เรือแลนผานโดยละเอียด

หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลย ีGarmin ClearVü โซนารแบบสแกนจะปลอยลำแสงออกมา ซึ่งคลาย
กับรูปรางของลำแสงในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นจะใหภาพที่เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูใตเรือไดชัดเจนกวา
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มุมมอง Flasher
Flasher แสดงขอมูลโซนารบนสเกลความลึกวงกลม เพื่อระบุสิ่งที่อยูใตเรือของคุณ สเกลความความลึกวงกลมถูกจัดเปน
วงแหวนที่สวนบนสุดและมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความลึกระบุโดยสเกลภายในวงแหวน ขอมูลโซนารกระพริบบนวงแหวน 
เมื่อไดระดับความลึกที่ระบุไว
สี Flasher จะบงบอกถึงความแรงที่แตกตางกันของสัญญาณสะทอนกลับของโซนาร รูปแบบสีเริ่มตนจะเปนไปตามตัวเลือกสีโซ
นารทั่วไป โดยสีเหลืองจะหมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่แรงที่สุด สีสมหมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่แรง สีแดงหมายถึง
สัญญาณสะทอนกลับที่ออน และสีน้ำเงินหมายถึงสัญญาณสะทอนกลับที่ออนที่สุด
เลือก โซนาร > Flasher

A-scope, มุมมองซูมเขาของมุมมองดานขวา

A-scope พรอมกับพื้นที่การซูมที่ระบุไว1

สเกลความลึก

ความลึกที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ

มุมและระยะของกรวยหัวโซนารที่ความถี่ปจจุบัน

1 คุณสามารถกด  และ  เพื่อเลื่อนพื้นที่การซูมขึ้นและลง
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การเลือกชนิดของหัวโซนาร
ชารตพล็อตเตอรนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวมถึงหัวโซนาร Garmin ClearVü ซึ่งมีอยูที่ 
garmin.com/transducers
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีในชารตพล็อตเตอรคุณอาจตองตั้งชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยาง
ถูกตอง
หมายเหต:ุ โมดูลโซนารและชารตพล็อตเตอรบางรุนไมรองรับคุณสมบัตินี้
1 การดำเนินการใหเสร็จ:

• จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร > หัวโซนาร
• เลือก  > เรือของฉัน > หัวโซนาร

2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหตรวจจับหัวโซนารโดยอัตโนมัติ ใหเลือกหัวโซนารที่จะเปลี่ยน และเลือก ตรวจจับ

อัตโนมัติ
• ในการเลือกหัวโซนารดวยตนเอง ใหเลือกหัวโซนารที่จะเปลี่ยน เลือกรุนของหัวโซนารจากรายการ และเลือก เปลี่ยนรุน

ประกาศ
การเลือกหัวโซนารดวยตนเองอาจทำใหหัวโซนารชำรุดเสียหายหรือประสิทธิภาพของหัวโซนารลดลง

หมายเหต:ุ หากคุณเลือกหัวโซนารดวยตนเอง ใหตัดการเชื่อมตอหัวโซนารนั้น แลวเชื่อมตอหัวโซนารอื่น คุณควรรีเซ็ต
ตัวเลือกนี้เปน ตรวจจับอัตโนมัติ

การเลือกที่มาของโซนาร
คุณลักษณะบางตัวอาจใชไมไดในทุกรุน
เมื่อคุณกำลังใชที่มาของโซนารสำหรับมุมมองโซนารนั้นมากกวาหนึ่งแหลง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชสำหรับมุมมองโซนาร
นั้นได ตัวอยางเชน หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชจากมุมมองโซนาร Garmin 
ClearVü ได
1 เปดมุมมองโซนารซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้

การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยางเชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือ
ของคุณ
ในการเปลี่ยนชื่อที่มา คุณตองอยูในมุมมองโซนารที่เกี่ยวของสำหรับที่มา ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร 
Garmin ClearVü คุณตองเปดมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา > เปลี่ยนชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ

การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองของโซนาร ใหเลือก  หรือ 
2 เลือกตำแหนง
3 เลือก 
4 หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท

การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองของโซนาร ใหเลือก  หรือ 

เมื่อตองการเปดใชงานโซนารใหมหลังจากหยุดชั่วคราว ใหเลือก BACK
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การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหต:ุ หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหกด  คางเพื่อเลื่อนผานประวัติ
2 เลือก BACK เพื่อออกจากประวัติ

การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบนหนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนาร
ดั้งเดิมหรือโดยการปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียง
รบกวนและการกลับคืนความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดู
ขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียงรบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสวาง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวางอัตโนมัต ิใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ

การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารไดโดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือ
ความเปรียบตางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü การตั้งคานี้จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของรายละเอียด
ที่แสดงบนจอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผลเปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือ
การตั้งคาความเปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับคืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณ
ตองการลดความเขมขนของการกลับคืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:

• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü ใหเลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว > เกนสี

3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาเริ่มตน

การตั้งคาโซนาร
หมายเหตุ: แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
การตั้งคาเหลานี้ใชกับประเภทหัวโซนารตอไปนี้
• ทั่วไป
• Garmin ClearVü
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร
ความเร็วการเลื่อน: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย (การตั้งคาความเร็วการเลื่อน, หนา 45)

ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนใหชาลงเพื่อขยายเวลาในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถ
เลือกความเร็วการเลื่อนใหเร็วขึ้นได ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็วการเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แลน

ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่แสดงบนหนาจอโซนาร (การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร, 
หนา 46)

การปรากฏตัว: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะโซนาร, หนา 46)
เตือน: ตั้งคาเสียงเตือนโซนาร (เสียงเตือนโซนาร, หนา 47)
ขั้นสูง: กำหนดคาหนาจอโซนารและการตั้งคาแหลงขอมูล (การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง, หนา 47)
การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร, หนา 47)
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การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ซูม >  > โหมด
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของ
พื้นที่ที่ขยาย และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่ที่ขยาย

• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายดวยตนเอง ใหเลือก ทำเอง
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของ
พื้นที่ที่ขยาย และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่ที่ขยาย

• เพื่อขยายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนหนาจอ ใหเลือก ขยาย
หากจำเปน ใหเลือกขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการขยาย
คำแนะนำ: คุณสามารถลากกลองการขยายไปยังตำแหนงใหมบนหนาจอได

• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อกดานลาง
หากจำเปน ใหเลือก ชวงของขอมูล เพื่อปรับความลึกและตำแหนงของพื้นที่ล็อคดานลาง

ในการยกเลิกการซูม ใหยกเลิกการเลือกตัวเลือกซูม

การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ ความเร็วการเลื่อนที่มากขึ้นจะแสดงรายละเอียดจนกวาจะ
ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหแสดง ซึ่งเปนจุดที่มีการเริ่มขยายรายละเอียดที่มีอยูออก ซึ่งเปนประโยชนใจขณะเคลื่อนที่หรือทรอ
ลิ่ง หรือเมื่อคุณอยูในน้ำลึกที่โซนารสงเสียงชามาก การใชความเร็วการเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูลโซนารบนหนาจอไดนานขึ้น
ในสถานการณสวนใหญ การตั้งคา คาเริ่มตน ใหสมดุลที่ดีระหวางการเลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือนนอยลง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ความเร็วการเลื่อน
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเหนือพื้น ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะ
ที่ถูกตองและมีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือคนหาโครงสราง ขอแนะนำใหใชการตั้ง
คาอัตโนมัติ

• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง

การปรับชวง
คุณสามารถปรับชวงของมาตราสวนความลึกสำหรับมุมมองโซนารทั่วไปและ Garmin ClearVü ได
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายในสวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและใช
เพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาด
ใหญเชน ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ชวงระยะ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัต ิใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก  หรือ  เพื่อปรับชวงดวยตนเอง
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก  หรือ  พรอมกันเพื่อสลับระหวางโหมดการปรับโดยอัตโนมัติและดวยตนเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก SELECT เพื่อเลือกหนาจอที่ทำงานอยูได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารเดี่ยว คุณสามารถเลือก SELECT เพื่อเปลี่ยนทางลัดของปุม  และ  ได การกด SELECT 
ซ้ำๆ จะทำใหคุณสามารถเลือกระดับ ชวงระยะ เพิ่ม หรือ ขยาย ได
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การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคารบกวนที่อยูใกล

ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวนจากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคา
รบกวนเปนวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดการรบกวน

ขีดจำกัดสี: ซอนสวนตัวเลือกสีเพื่อชวยกำจัดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดขึ้น
เมื่อตั้งคาขีดจำกัดสีไปที่สีของการตอบกลับที่ไมตองการ คุณจะสามารถกำจัดการแสดงการตอบกลับที่ไมตองการบนหนาจอ
ได

การทำใหเรียบ: กำจัดคารบกวนที่ไมไดเกิดจากการสะทอนกลับโซนารตามปกติ และปรับลักษณะการสะทอนกลับ เชน พื้น
เมื่อตั้งคาการทำใหเรียบไปที่สูง คารบกวนระดับต่ำจำนวนมากจะยังคงอยูเมื่อใชการควบคุมการรบกวน แตคารบกวนจะลด
ลงเนื่องจากถูกเฉลี่ยออกไป การทำใหเรียบจะชวยลดจุดจากทองน้ำ การทำใหเรียบและการรบกวนทำงานรวมกันไดเพื่อ
กำจัดคารบกวนระดับต่ำ คุณสามารถปรับเพิ่มการตั้งคาการทำใหเรียบและการรบกวนทีละนอยไดเพื่อกำจัดคารบกวนที่ไม
ตองการออกจากหนาจอ

คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปา
หมายไดมากขึ้นแตจะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย

TVG: ปรับเกนที่แตกตางกันตามเวลาซึ่งสามารถชวยลดคารบกวนได
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ 
นอกจากนี้ ยังชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบังโดยคารบกวนบนผิวน้ำ

การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสี (การปรับความเขมของส,ี หนา 44)
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดงชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรงหรือความออนของสัญญาณ
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณและขอมูลโซนารพื้นหลัง

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมายและขอมูลโซนารพื้นหลัง

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย

ภาพขั้นสูง: แสดงภาพโซนารอยางรวดเร็วโดยลากจากมากกวาหนึ่งคอลัมนขอมูลบนหนาจอสำหรับแตละคอลัมนของขอมูลสง
เสียงที่ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณใชอุปกรณสงเสียงในน้ำลึก เนื่องจากสัญญาณโซนารใชเวลาเดินทางไปยังทองน้ำ
และกลับมายังหัวโซนารนาน
การตั้งคา 1/1 จะลากขอมูลหนึ่งคอลัมนบนหนาจอตอการตอบกลับของอุปกรณสงเสียง การตั้งคา 2/1 จะลากขอมูลสอง
คอลัมนบนหนาจอตอการตอบกลับของอุปกรณสงเสียง และสำหรับการตั้งคา 4/1 และ 8/1

ขอมูลซอนทับ: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
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เสียงเตือนโซนาร
 คำเตือน

คุณสมบัติสัญญาณเตือนโซนารคือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณเทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี 
เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปนไปอยางปลอดภัย

 ขอควรระวัง
ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 51) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > เตือน
คุณยังสามารถเปดการเตือนโซนารได โดยเลือก  > เตือน > โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F (1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมายที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและ

จากทองน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญเทานั้น

การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
ขีดจำกัดคนหาพื้นน้ำ: จำกัดการคนหาพื้นใตน้ำตามความลึกที่เลือกเมื่อการตั้งคา ชวงระยะ ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัต ิในการลด

ระยะเวลาที่ใชคนหาพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกความลึกเพื่อจำกัดการคนหาพื้นใตน้ำได อุปกรณจะไมคนหาพื้นใตน้ำที่ลึก
กวาความลึกที่เลือก

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
การตั้งคาเหลานี้ใชกับประเภทโซนารตอไปนี้
• ดั้งเดิม
• Garmin ClearVü
จากมุมมองของโซนารที่ใช เลือกตัวเลือก
• จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
• จากมุมมองของโซนาร Garmin ClearVü เลือก MENU > การตั้งคา ClearVü > การติดตั้งโซนาร
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
หัวโซนาร: ใหคุณเปลี่ยนหัวโซนาร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวโซนาร และบันทึกรายละเอียดลงในการดหนวยความจำ
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ความถี่โซนาร
หมายเหต:ุ ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับหัวโซนารที่กำลังใช
การปรับความถี่จะชวยปรับโซนารใหเหมาะกับเปาหมายเฉพาะของคุณและความลึกปจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใชลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็วสูง และสภาวะที่มีทะเลแปรปรวน คำอธิบายสวนลึก
และชั้นความรอนกลางจะดีกวาเมื่อใชความถี่ที่สูงกวา
ความถี่ที่ต่ำจะใชลำคลื่นกวาง ซึ่งทำใหคนตกปลามองเห็นเปาหมายไดมากขึ้น แตจะทำใหเกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและ
ลดความตอเนื่องของสัญญาณสวนลึกระหวางสภาวะที่ทะเลแปรปรวน ลำคลื่นที่กวางจะสรางสวนโคงที่ใหญขึ้นสำหรับผลคืน
ปลาเปาหมายทำใหเหมาะสมมากสำหรับคนหาปลา ลำคลื่นที่กวางยังทำงานไดดีกวาในน้ำลึก เนื่องจากความถี่ต่ำมีการทะลุ
ทะลวงน้ำที่ดีกวา
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตใหคุณกวาดพัลสแตละพัลสผานทางชวงความถี่ ทำใหแบงแยกเปาหมายในน้ำลึกไดดีกวา สามรรถ
ใช CHIRP เพื่อระบุเปาหมายอยางชัดเจนอยางเชนปลาในฝูงปลา และการใชงานในน้ำลึก โดยปกติแลว CHIRP ทำงานไดดี
กวาการใชงานความถี่เดียว เนื่องจากปลาเปาหมายบางตัวอาจจะเห็นไดชัดกวาดวยความถี่ตายตัว คุณจึงควรพิจารณาถึงเปา
หมายและสภาพน้ำเมื่อใชความถี่ CHIRP
หัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตงความถี่ที่ตั้งลวงหนาสำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่ง
ทำใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำและเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นราย
ละเอียดจากผลคืนความถี่สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูก
หามไมใหใชความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ 1/2 ไมล จากฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใช
อุปกรณใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด

การเลือกความถี่ของหัวโซนาร
หมายเหต:ุ คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนารทุกตัวได
คุณสามารถเลือกวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได

ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูก
หามไมใหใชความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใช
อุปกรณใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด

1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี ่ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 48

การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหตุ: ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือก จัดการความถี่ > คาที่ตั้งลวงหนาใหม
3 ปอนความถี่
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การเปดใช A-Scope
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมอง โดยแสดงสิ่งที่อยูใตหัวโซนารในขณะนี้ คุณสามารถใช A-Scope 
เพื่อระบุการตอบกลับของเปาหมายที่อาจพลาดไปเมื่อขอมูลโซนารเลื่อนอยางรวดเร็วบนหนาจอ เชน เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่
ดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกลกับพื้นไดดวย

A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา  และการตอบกลับของพื้นนุม 
1 จากมุมมองโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว > ขอบเขต A
2 หากจำเปน ใหเลือก  > ระยะเวลาแสดงคางไว เพื่อปรับระยะเวลาที่โซนารสะทอนกลับจะปรากฏขึ้น

ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือ
เซนเซอรที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย

การดูตัววัด
1 เลือก เรือ
2 เลือกตัววัด เชน เรือ
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การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก MENU > แกไขหนาตัววัด
3 เลือกตัววัดที่จะแกไข
4 เลือก แทนที่ขอมูล
5 เลือกประเภทขอมูล
6 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง

การปรับแตงตัววัด
คุณสามารถเพิ่มหนาตัววัด เปลี่ยนแผนผังของหนาตัววัด เปลี่ยนวิธีการแสดงผลของตัววัด และเปลี่ยนขอมูลในตัววัดแตละตัว
ได
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก MENU > แกไขหนาตัววัด
3 หากจำเปน ใหเลือกมุมมองตัววัดหรือตัววัดเพื่อแกไข
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด ใหเลือกตัววัดและเลือก แทนที่ขอมูล
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหนา ใหเลือก เปลี่ยนเคาโครง
• ในการเพิ่มหนาลงในหนาตัววัดชุดนี้ ใหเลือก เพิ่มหนา
• ในการเรียกคืนหนานี้กลับเปนมุมมองแบบเดิม ใหเลือก เรียกคืนมุมมองเริ่มตน

การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางใน
ปจจุบันของคุณ

เลือก  > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง

การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก เรือ > การเดินทาง > MENU
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปจจุบันใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ตการเดินทาง
• ในการตั้งคาคาความเร็วสูงสุดที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ตความเร็วสูงสุด
• ในการตั้งคาคาเครื่องมือวัดระยะทางที่ผานที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซทมาตรวัดระยะ
• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซตทั้งหมด

การดูกราฟ
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน อุณหภูมิและความลึก คุณตองมีตัววัดสภาวะอากาศ และ
หัวโซนารที่เหมาะสมซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณ

เลือก  > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
คำแนะนำ: คุณสามารถเปลี่ยนกราฟไดโดยเลือก เปลี่ยนกราฟ และเลือกกราฟใหม

การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึกและอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาสเกลเวลาที่ใช เลือก ชวงเวลา การตั้งคาเริ่มตนคือ 10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรูป
แบบขอมูลตลอดชวงเวลาที่ผานมาไดยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาไมนานได

• ในการตั้งคาสเกลของกราฟ เลือก ขนาด การเพิ่มสเกลชวยใหคุณสามารถดูรูปแบบขอมูลในคาที่อานไดมากขึ้น การลด
สเกลชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบขอมูลไดมากขึ้น
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ตัวจัดการคำเตือน
ตัวจัดการคำเตือน จะแสดงไอคอนการเตือนแบบรหัสสีและจัดลำดับความสำคัญของขอความการเตือนตามความรุนแรง
ในการเปด ตัวจัดการคำเตือน ใหเลือก  > ตัวจัดการคำเตือน

สี ความรุนแรง

แดง อันตรายที่จำเปนตองมีการดำเนินการทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางรางกายที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต

เหลือง อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยตอรางกาย หรือความเสียหายตอ
ผลิตภัณฑหรือทรัพยสินได

การดูขอความ
1 เลือก  > ตัวจัดการคำเตือน
2 เลือกขอความ
3 เลือก ตรวจสอบ

การจัดเรียงและคัดกรองขอความ
1 เลือก  > ตัวจัดการคำเตือน > เรียง/กรอง
2 เลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหรือคัดกรองรายการขอความ

การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก  > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การด

การลางขอความทั้งหมด
เลือก  > ตัวจัดการคำเตือน > ลางตัวจัดการคำเตือน

การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก  > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งคาการแสดงผลและการตั้งคาเสียง (หากมี)
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งคา
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในเครือขายและเวอรชันซอฟตแวร
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ ควบคุมอุปกรณที่ตองการใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟฟา
ปดอัตโนมัติ: ปดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปดหรือปดเครื่องจำลอง และชวยใหคุณสามารถตั้งเวลา วันที่ ความเร็ว และตำแหนงจำลอง

การตั้งคาเสียงและการแสดงผล
เลือก  > ระบบ > เสียงและการแสดงผล
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
Backlight: ตั้งคาความสวางของไฟหนาจอ คุณสามารถเลือกตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อปรับความสวางของไฟหนาจอโดย

อัตโนมัติตามแสงภายนอกได
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือกตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อใหอุปกรณตั้งคาสีกลางวันหรือ

กลางคืนโดยอัตโนมัติตามเวลาของวัน
ภาพเปดเครื่อง: ตั้งคาภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
แผนผังเปดเครื่อง: ตั้งคาเลยเอาทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
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การตั้งคา GPS
หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในบางรุน
เลือก  > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
GLONASS: เปดหรือปดขอมูล GLONASS (ระบบดาวเทียมของรัสเซีย) เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี 

สามารถใชขอมูล GLONASS รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น
WAAS/EGNOS: เปดหรือปดขอมูล WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือขอมูล EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูล

ตำแหนง GPS ที่แมนยำมากกวา เมื่อใชขอมูล WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจใชเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมนาน
ขึ้น

Galileo: เปดหรือปดขอมูล Galileo (ระบบดาวเทียมสหภาพยุโรป) เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี 
สามารถใชขอมูล Galileo รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น

ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับคาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น
ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS

การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติมทั้งหมด (หากมี) และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตอง
ใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวรระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม

เลือก  > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร

การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ

เลือก  > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ

การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตามขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลากอิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน 
หมายเลขประจำตัวเครื่องที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการให
อนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก 
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด

การตั้งคาการกำหนดคา
เลือก  > การกำหนดคา
หนวยวัด: ตั้งคาหนวยวัด
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
การนำทาง: ตั้งคาการกำหนดลักษณะการนำทาง
แผนผังแปนพิมพ: จัดเรียงปุมบนแปนพิมพบนหนาจอ
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
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การตั้งคาหนวยวัด
เลือก  > การกำหนดคา > หนวยวัด
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของ

คุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุงหนา จริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิง

ทิศเหนือ Grid ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º) แมเหล็ก ตั้งคาทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ
รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่

หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่

เดินเรือที่ระบุขอมูลแผนที่อื่น
เวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving

การตั้งคาการนำทาง
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบนแผนที่
เปลี่ยนการเลี้ยว: ปรับวิธีที่ชารตพล็อตเตอรเปลี่ยนการเลี้ยว เที่ยว หรือเสนทาง คุณสามารถตั้งคาการเปลี่ยนใหยึดตามเวลา

หรือระยะทางกอนการเลี้ยวได คุณสามารถเพิ่มคาของเวลาหรือระยะทางเพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสนการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่
เปนเสนตรงมากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตได

แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงขอมูลสำหรับการอานความเร็ว
การแนะนำอัตโนมัติ: ตั้งคาการวัดสำหรับ ความลึกที่ตองการ ระยะหางแนวตั้ง และระยะหางแนวชายฝง เมื่อคุณใชงานแผนที่

ระดับพรีเมี่ยมบางแผนที่
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง

การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
 ขอควรระวัง

การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ หากสวนของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิมีความตื้นกวาการตั้งคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวา ระยะหางแนวตั้ง 
สวนของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิจะปรากฏเปนเสนทึบสีสมหรือเสนลายทางสีแดงในแผนที่ Garmin LakeVü g4 และ 
BlueChartg4 Vision และจะปรากฏเปนเสนลายทางสีเลือดหมูและสีเทาในเวอรชันกอนหนา เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลา
นั้น จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา (รหัสสีของเสนทาง, หนา 27)

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
เลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึกของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยาง

ปลอดภัย
หมายเหต:ุ คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป 2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะ
ใชความลึกที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวางยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอด
ผานไดอยางปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทางอาจจะเลื่อน
ไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสนทางถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง 
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, 
หนา 36)
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การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำอัตโนมัตใิกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำ
อัตโนมัติ อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนว
ชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะ
สม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน การแนะนำอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทาง
ผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และ

เลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:

• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตาม
ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที ่10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก  > การกำหนด
คา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะ
หางแนวชายฝง > ใกล

7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที ่6 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝงเปน 
ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ 
ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตาม

ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที ่10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก  > การกำหนด

คา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก  > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะ

หางแนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที ่8 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และ

ยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนว
ชายฝง ฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน การ
แนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10 ทำขั้นตอนที ่3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุดหมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุน
เคยกับการทำงานของการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง

การตั้งคาการติดตอสื่อสาร

การตั้งคาการเตือน
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 51) การไมตั้งคาเสียงเตือนอาจ
ทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
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การเตือนการนำทาง
เลือก  > เตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุเมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตามระยะทางที่ระบุ
การเตือนขอบเขต: ปดใชงานและเปดใชงานการแจงเตือนขอบเขตทั้งหมด

การตั้งคาการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนใหสงเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกวาระยะทางที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชนมากเมื่อทอดสมอขามคืน
1 เลือก  > เตือน > การนำทาง > การลากสมอ
2 เลือก เตือน เพื่อเปดการเตือน
3 เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
4 เลือก BACK

การเตือนระบบ
เลือก  > เตือน > ระบบ
นาฬิกา: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟาเครื่อง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดันไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำ GPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด

เสียงเตือนโซนาร
 คำเตือน

คุณสมบัติสัญญาณเตือนโซนารคือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณเทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี 
เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปนไปอยางปลอดภัย

 ขอควรระวัง
ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 51) การไมตั้งคาเสียงเตือนอาจ
ทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > เตือน
คุณยังสามารถเปดการเตือนโซนารได โดยเลือก  > เตือน > โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F (1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมายที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและ

จากทองน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญเทานั้น
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การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก MENU > เรือของฉัน
หัวโซนาร: แสดงหัวโซนารทั้งหมดบนเครือขาย อนุญาตใหคุณเปลี่ยนหัวโซนาร และใหคุณดูขอมูลการวินิจฉัย (การเลือกชนิด

ของหัวโซนาร, หนา 43)
ชดเชยอุณหภูมิ: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชดเชย เพื่อชดเชยการอานคาอุณหภูมิน้ำจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA® 0183 

หรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 58)
หมายเลข ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ (HIN) โดย HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือ

สวนบนหรือไดสวนปลายอาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดานนอก
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การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งให
คุณดูความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของคุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของเรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือ
จุดสิ้นสุดทองเรือ ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสน
น้ำ
หมายเหต:ุ ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ  หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือ
ของเรือ ปอนคานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของคีล  และคุณตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ

2 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากหัวโซนารเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรหรือโมดูลโซนาร เลือก  > เรือของฉัน > คาชดเชยความลึกทองเรือ

3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที ่1
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การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิ หรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิได
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที ่1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 2

คานี่คือคาชดเชยอุณหภูมิ ปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนบวก หากเซนเซอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาเย็นกวาที่
เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนลบ หากเซนเซอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาอุนกวาที่เปนจริง

4 เลือก  > เรือของฉัน > ชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที ่3

การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจากโรงงาน
หมายเหต:ุ การตั้งคานี้สงผลกับอุปกรณบนเครือขายทั้งหมด
1 เลือก  > ระบบ > ขอมูลระบบ > รีเซ็ต
2 เลือกตัวเลือก:

• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน 
แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที ่หรือการอัปเดตซอฟตแวร

• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือกา
รอัปเดตซอฟตแวร

• ในการลางขอมูลที่บันทึกและรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหยกเลิกการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอร
จาก Garmin Marine Network และเลือก ลบขอมูลและรีเซ็ตการตั้งคา การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดต
ซอฟตแวร

การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
 คำเตือน

คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณอิมปอรตขอมูลจากอุปกรณอื่นที่อาจถูกสรางขึ้นโดยบุคคลที่สาม Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูก
ตอง ความเชื่อถือได ความสมบูรณ หรือความทันการณของขอมูลที่สรางโดยบุคคลที่สาม การเชื่อถือหรือใชงานบริการดังกลาว
ถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

คุณสามารถแบงปนขอมูลผูใชระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท แทร็คที่บันทึกไว เสนทาง และ
ขอบเขต
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณ

นี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32

การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทางของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก  > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ประเภทไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล ADM
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การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจากอุปกรณอื่นๆ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก  > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อตเตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก รวมขอมูล
จากการดลงเครื่อง

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อตเตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่
ขอมูลจากการดลงเครื่อง

5 เลือกชื่อไฟล

การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยังอุปกรณอื่นๆ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก  > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่การด
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และเลือก บันทึกไปที่การด

การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ Garmin Express
คุณสามารถอัปเดตแผนที่ในตัวโดยใชแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร Garmin Express และการดหนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการดของคอมพิวเตอร (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
2 เปดแอปพลิเคชัน Garmin Express

หากคุณไมมีแอปพลิเคชัน Garmin Express ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดไดจาก 
garmin.com/express

3 หากจำเปน ใหลงทะเบียนอุปกรณของคุณ (การลงทะเบียนอุปกรณของคุณโดยใชแอป Garmin Express, หนา 61)
4 คลิก เรือ > ดูรายละเอียด
5 คลิก ดาวนโหลด ใกลกับแผนที่เพื่ออัปเดต
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดใหเสร็จสมบูรณ
7 รอขณะที่ดาวนโหลดการอัปเดต

อัปเดตอาจใชระยะเวลานาน
8 หลังจากดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ใหถอดการดออกจากคอมพิวเตอร
9 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก  > ระบบ > ขอมูลระบบ > อัปเดตแผนที่ที่ติดตั้งในตัว
แผนที่ที่อัปเดตแลวจะปรากฏขึ้นบนชารตพล็อตเตอรของคุณ

การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก  > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่การด
3 เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
4 เลือก บันทึกไปที่การด
5 ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บนคอมพิวเตอร
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การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำในโฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก  > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่ขอมูลจากการดลงเครื่อง

การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการแกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอ
ใหคุณใชขอมูลนี้เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก  > ระบบ > ขอมูลระบบ > อุปกรณ Garmin > บันทึกไปที่การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก

ภาคผนวก
ActiveCaptain และ Garmin Express
แอป ActiveCaptain และ Garmin Express ชวยคุณจัดการชารตพล็อตเตอร Garmin และอุปกรณอื่นๆ ของคุณ
ActiveCaptain: แอปมือถือ ActiveCaptain ใหการเชื่อมตอที่ใชงานงายระหวางอุปกรณมือถือที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อต

เตอร Garmin, แผนภูม ิและชุมชน Garmin QuickdrawContours (แอป ActiveCaptain, หนา 8) แอปใหการเขาถึงไปยัง
แผนที่ของคุณแบบไมมีจำกัด และใหวิธีการดาวนโหลดแผนที่ใหมอยางรวดเร็วโดยใชคุณสมบัติ OneChart™ ใหลิงคเพื่อรับ
การแจงเตือนบนชารตพล็อตเตอรของคุณ และใหการเขาถึงชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับทาจอดเรือ
และจุดสนใจอื่นๆ คุณยังสามารถใชแอปเพื่อวางแผนการเดินทางของคุณและซิงคขอมูลผูใช แอปจะตรวจสอบอุปกรณของ
คุณเพื่อหาการอัปเดตที่มี และแจงใหคุณทราบเมื่อมีการอัปเดต

Garmin Express: แอปเดสกท็อป Garmin Express ชวยคุณใชคอมพิวเตอรและการดหนวยความจำในการดาวนโหลดและ
อัปเดตซอฟตแวรชารตพล็อตเตอรและแผนที ่Garmin (แอปพลิเคชัน Garmin Express, หนา 60) คุณควรใชแอป Garmin 
Express สำหรับการถายโอนขอมูลที่เร็วขึ้นของการดาวนโหลดและการอัปเดตที่มีขนาดใหญ และเพื่อหลีกเลี่ยงคาบริการ
ขอมูลที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณมือถือบางรุน

ฟงกชัน แอปมือถือ 
ActiveCaptain

แอปเดสกท็อป Garmin 
Express

ลงทะเบียนอุปกรณ Garmin Marine ใหมของคุณ ใช ใช

อัปเดตซอฟตแวรชารตพล็อตเตอร Garmin ของคุณ ใช ใช

อัปเดตแผนที ่Garmin ของคุณ ใช ใช

ดาวนโหลดแผนที ่Garmin ใหม ใช ใช

เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw Contours เพื่อดาวนโหลดและ
แบงปนเสนความลึกใหกับผูใชคนอื่นๆ ใช ไม

ซิงคอุปกรณมือถือกับชารตพล็อตเตอร Garmin ของคุณ ใช ไม

เขาถึงชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับทาจอด
เรือและจุดสนใจอื่นๆ ใช ไม

แอปพลิเคชัน Garmin Express
แอปเดสกท็อป Garmin Express ชวยคุณใชคอมพิวเตอรและการดหนวยความจำในการดาวนโหลดและอัปเดตซอฟตแวร
อุปกรณและแผนที่ Garmin และลงทะเบียนอุปกรณของคุณ เราขอแนะนำสำหรับการดาวนโหลดและอัปเดตที่มีขนาดใหญ เพื่อ
การถายโอนขอมูลที่รวดเร็วขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายดานขอมูลสำหรับอุปกรณมือถือบางรุน
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การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร
คุณสามารถติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร Windows® หรือ Mac® ได
1 ไปที่ garmin.com/express
2 เลือก ดาวนโหลดสำหรับ Windows หรือ ดาวนโหลดสำหรับ Mac
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การลงทะเบียนอุปกรณของคุณโดยใชแอป Garmin Express
หมายเหต:ุ คุณควรใชแอป ActiveCaptain และอุปกรณมือถือเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 9)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลงทะเบียนแบบออนไลนวันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อ
ขายตัวจริงหรือสำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ติดตั้งแอป Garmin Express ในคอมพิวเตอรของคุณ (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 61)
2 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความจำ, หนา 4)
3 รอสักครู

ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวย
ความจำ

4 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
5 เปดแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอรของคุณ
6 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
7 หากจำเปน ใหเลือก เริ่มตน ใชงาน
8 หากจำเปน ขณะที่แอปทำการคนหา ใหเลือก ลงชื่อเขาใช ถัดจาก มีแผนที่เดินเรือหรืออุปกรณ? ใกลดานลางของหนาจอ
9 สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
10 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาเรือของคุณ
11 เลือก  > เพิ่ม

แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาการดหนวยความจำสำหรับขอมูลอุปกรณ
12 เลือก เพิ่มอุปกรณ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ

เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณ
ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณในเครือขายชารตพล็อตเตอร ใหทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณใหมโดยใชแอป Garmin 
Express
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การอัปเดตแผนที่ของคุณโดยใชแอป Garmin Express
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำให
ใชการดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10
การดาวนโหลดการอัปเดตแผนที่อาจใชเวลาสูงสุดสองถึงสามชั่วโมง
คุณควรใชการดหนวยความจำเปลาในการอัปเดตแผนที ่กระบวนการอัปเดตจะลบเนื้อหาบนการดและฟอรแมตการดใหม
1 ติดตั้งแอป Garmin Express ในคอมพิวเตอรของคุณ (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 61)
2 เปดแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอรของคุณ
3 เลือกเรือและอุปกรณของคุณ
4 หากมีการอัปเดตแผนที่ ใหเลือก การอัปเดตแผนที ่> ดำเนินการตอ
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 ใสการดหนวยความจำชารตพล็อตเตอรของคุณลงในคอมพิวเตอร
7 เลือกไดรฟสำหรับการดหนวยความจำ
8 ตรวจสอบคำเตือนการฟอรแมตใหม จากนั้นเลือก ตกลง
9 รอขณะคัดลอกการอัปเดตแผนที่ไปยังการดหนวยความจำ

หมายเหตุ: การคัดลอกไฟลอัปเดตลงในการดอาจใชเวลาตั้งแตไมกี่นาทีถึงสองสามชั่วโมง
10 ปดแอป Garmin Express
11 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
12 เปดชารตพล็อตเตอร
13 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบการด

หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตปรากฏขึ้น อุปกรณจะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป
14 เลือก อัปเดตซอฟตแวร > ใช
15 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตเสร็จสมบูรณ
16 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง
17 ถอดการดหนวยความจำออก

หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่มการทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตจะไม
สมบูรณ

การอัปเดตซอฟตแวร
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณใหม หรือเพิ่มอุปกรณเสริม
คุณสามารถใชแอปมือถือ ActiveCaptain เพื่ออัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 9)
คุณยังสามารถใชแอปเดสกท็อป Garmin Express เพื่ออัปเดตซอฟตแวรชารตพล็อตเตอรของคุณ (การโหลดซอฟตแวรใหม
ลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 63)
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำให
ใชการดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณควรตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของ
ระบบ, หนา 52) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ 
และเปรียบเทียบเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของคุณ
หากเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณเกากวาเวอรชันที่แสดงในเว็บไซต คุณควรอัปเดตซอฟตแวรโดยใชแอปมือ
ถือ ActiveCaptain (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 9) หรือ แอปเดสกท็อป Garmin Express 
(การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 63)
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การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express
คุณสามารถคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใชคอมพิวเตอรที่มีแอป Garmin Express
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำให
ใชการดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาตั้งแตไมกี่นาทีถึงสองสามชั่วโมง
คุณควรใชการดหนวยความจำเปลาในการอัปเดตซอฟตแวร กระบวนการอัปเดตจะลบเนื้อหาบนการดและฟอรแมตการดใหม
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ติดตั้งแอป Garmin Express (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 61)
3 เลือกเรือและอุปกรณของคุณ
4 เลือก การอัปเดตซอฟตแวร > ดำเนินการตอ
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือกไดรฟสำหรับการดหนวยความจำ
7 ตรวจสอบคำเตือนการฟอรแมตใหม จากนั้นเลือก ดำเนินการตอ
8 รอขณะคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำ

หมายเหต:ุ การคัดลอกไฟลอัปเดตลงในการดอาจใชเวลาตั้งแตไมกี่นาทีถึงสองสามชั่วโมง
9 ปดแอป Garmin Express
10 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
หลังจากโหลดการอัปเดตไปยังการดหนวยความจำ ใหติดตังซอฟตแวรบนชารตพล็อตเตอร (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณโดย
ใชการดหนวยความจำ, หนา 63)

การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณโดยใชการดหนวยความจำ
ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยใชการดหนวยความจำ คุณจะตองมีการดหนวยความจำสำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือ
ทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไวบนการดหนวยความจำโดยใชแอป Garmin Express (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการด
หนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 63)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบการด

หมายเหต:ุ เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณจะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการด
ลงไป

3 เลือก ติดตั้งตอนนี้ > อัปเดตซอฟตแวร > ใช
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง
6 ถอดการดหนวยความจำออก

หมายเหต:ุ หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่มการทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวร
จะไมสมบูรณ

การทำความสะอาดหนาจอ
ประกาศ

สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอน

อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มีความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย

ภาคผนวก 63



การดูภาพบนการดหนวยความจำ
คุณสามารถดูภาพที่บันทึกไวบนการดหนวยความจำได คุณสามารถดูไฟล .jpg, .png และ .bmp
1 เสียบการดหนวยความจำที่มีไฟลภาพลงในชองเสียบการด
2 เลือก  > โปรแกรมดูภาพ
3 เลือกโฟลเดอรที่มีภาพ
4 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
5 เลือกภาพ
6 ใชลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามภาพตางๆ
7 หากจำเปน ใหเลือก MENU > เริ่มเลนภาพสไลด

ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอรเปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณได

การจับภาพหนาจอ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก  > การกำหนดคา > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด HOME คางไวอยางนอยหกวินาที

การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร และเสียบลงในเครื่องอานการดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
2 จาก Windows Explorer ใหเปดโฟลเดอร Garmin\scrn บนการดหนวยความจำ
3 คัดลอกไฟลภาพจากการดและวางไฟลลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บนคอมพิวเตอร

การแกไขปญหา
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณไมรับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามขอ หากมีการเคลื่อนยายอุปกรณเปนระยะทางไกลตั้งแตครั้งลาสุดที่
อุปกรณนี้ไดรับสัญญาณดาวเทียม หรือมีการปดเครื่องเปนเวลานานกวาสองสามสัปดาหหรือสองสามเดือน อุปกรณอาจไม
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดอยางถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณกำลังใชงานซอฟตแวรลาสุด หากไมใช ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวร, 

หนา 62)
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่เห็นทองฟาชัดเจน เพื่อใหเสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได หากมีการ

ติดตั้งไวภายในหองของเรือ อุปกรณนี้ควรอยูใกลกับหนาตาง เพื่อใหสามารถรับสัญญาณ GPS ได
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อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา
อุปกรณที่ปดหรือเปดไมไดอาจระบุถึงปญหาที่เกิดกับไฟที่จายเขาอุปกรณ ตรวจสอบรายการเหลานี้เพื่อทำการแกไขสาเหตุ
ของปญหาดานพลังงานไฟฟา
• ตรวจสอบวาที่มาจายไฟแหลงกำเนิดพลังงานไฟฟา

คุณสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี ตัวอยางเชน คุณสามารถตรวจสอบวาอุปกรณอื่นๆ ที่ไดรับพลังงานจากที่มาจายไฟกำลัง
ทำงานอยูหรือไม

• ตรวจสอบฟวสในสายไฟ
ฟวสควรอยูในชองใสที่เปนสวนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจสอบวามีการติดตั้งฟวสที่มีขนาดเหมาะสม อางอิงฉลาก
บนสายไฟหรือคำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟวสที่จำเปนตองใช ตรวจสอบฟวสเพื่อใหมั่นใจวายังคงเชื่อมตอภายใน
ฟวส คุณสามารถทดสอบฟวสโดยใชมัลติมิเตอร หากฟวสมีสภาพปกติ มัลติมิเตอรจะอานคาได 0 โอหม

• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 12 Vdc
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับสายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หาก
แรงดันไฟฟาต่ำกวา 12 Vdc อุปกรณจะเปดไมติด

• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin

อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง
คุณสามารถปอนตำแหนงเวยพอยทดวยตนเองเพื่อถายโอนและใชขอมูลรวมกันจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได 
หากคุณไดปอนตำแหนงเวยพอยทโดยใชพิกัดดวยตนเอง และตำแหนงของจุดไมปรากฏในที่ที่ควรมี ขอมูลแผนที่และรูปแบบ
ตำแหนงของอุปกรณอาจไมตรงกับขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงเดิมที่ใชทำเครื่องหมาย เวยพอยท ไว
รูปแบบตำแหนงคือวิธีที่ตำแหนงของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบนหนาจอ โดยทั่วไปแลวจะแสดงเปนละติจูด/ลองจิจูดในรูป
แบบองศาและนาท ีโดยมีใหเลือกเปนองศา นาทีและวินาที องศาเทานั้น หรือรูปแบบตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขอมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตรที่อธิบายใหเห็นสวนหนึ่งของพื้นผิวโลก เสนละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษ
ถูกใชอางอิงกับขอมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูวาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงใดที่ใชเมื่อเวยพอยทเดิมถูกสรางขึ้น

หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที ่ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชใน
การสรางแผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่

2 เลือก  > การกำหนดคา > หนวยวัด
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง

การติดตอฝายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ และการให

บริการลูกคา
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
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ขอมูลจำเพาะ
ขอมูลจำเพาะ
ทุกรุน

วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนต

ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX71

ชวงอุณหภูมิ ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)

แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 9 ถึง 18 Vdc

ฟวส 3 A แบบ Fast-Acting (ใหมาดวย)

การดหนวยความจำ 1 ชองการด microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

ขนาดจอแสดงผล (กวาง x สูง) 800 x 480 พิกเซล

ประเภทหนาจอ WVGA

ความถี่โซนาร2
ดั้งเดิม: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง 250 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz

กำลังสงโซนาร (RMS)3 CHIRP: 500 W
Garmin ClearVü CHIRP: 500 W

ความลึกโซนาร4 701 ม. (2,300 ฟุต) ที่ 77 kHz

รุน 5x

ขนาด ชารตพล็อตเตอรเทานั้น (กวาง x สูง x ลึก) 188 x 122 x 61.5 มม. (73/8 x 413/16 x 27/16 นิ้ว)

ขนาด ขาจุดยึดพรอมฝาครอบบังแสง (กวาง x สูง x ลึก) 212 x 143.3 x 100 มม. (83/8 x 55/8 x 315/16 นิ้ว)

ขนาดจอแสดงผล (W x H) 109 x 65.8 มม. (45/16 x 29/16 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 127.3 มม. (5 นิ้ว)

ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางที่ใกลที่สุดหลังชารตพล็อตเตอร 57 มม. (2 1/4 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.5 กก. (1.1 ปอนด)

การกินกระแสไฟฟาสูงสุด 8.4 W

การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc (RMS) 600 mA

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc (RMS) 700 mA

ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 19.7 dBm สูงสุด

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 7.62 มม. (3 นิ้ว)

1 อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.garmin.com/waterrating
2 ขึ้นอยูกับหัวโซนาร
3 ขึ้นอยูกับระดับของหัวโซนารและความลึก
4 ขึ้นอยูกับหัวโซนาร ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใตน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
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รุน 7x

ขนาด อุปกรณเทานั้น (กวาง x สูง x ลึก) 232 x 143.1 x 67 มม. (91/8 x 55/8 x 25/8 นิ้ว)

ขนาด ขาจุดยึดพรอมฝาครอบบังแสง (กวาง x สูง x ลึก) 243.4 x 153.9 x 105.5 มม. (99/16 x 61/16 x 41/8 นิ้ว)

ขนาดจอแสดงผล (W x H) 86.9 x 155.1 มม. (37/16 x 61/8 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 177.8 มม. (7 นิ้ว)

ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางที่ใกลที่สุดหลังชารตพล็อตเตอร 62.5 มม. (2 7/16 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.68 กก. (1.5 ปอนด)

การกินกระแสไฟฟาสูงสุด 15 W

การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc (RMS) 1.1 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc (RMS) 1.25 A

ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 19.7 dBm สูงสุด

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 12.7 มม. (5 นิ้ว)
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