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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

ภาพรวมอุปกรณ

หนาจอสัมผัส

ปุม Power

เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ

2 microSD® ชองการดหนวยความจำอยูดานหลังของอุปกรณ ขนาดการดสูงสุดคือ 32 GB 
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มุมมองขั้วตอ GPSMAP 7x3 และ GPSMAP 9x3

POWER แหลงจายไฟและเครือขาย NMEA® 0183

ETHERNET Garmin Marine Network

J1939 เครือขายเครื่องยนต J1939

สกรูกราวด

CVBS IN ชองตอเขา Composite Video

SONAR หัวโซนาร 12 พิน (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)

USB Micro-USB สำหรับเครื่องอานการด Garmin ที่ใชรวมกันได1

NMEA 2000 เครือขาย NMEA 2000®

2 ชองการดหนวยความจำ microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

1 แนะนำใหใชเครื่องอานการด Garmin ที่ใชรวมกันไดเทานั้น ไมรับประกันวาเครื่องอานการดของบุคคลที่สามจะสามารถใชงานรวมกันไดอยางสมบูรณ
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มุมมองขั้วตอ GPSMAP 12x3

POWER แหลงจายไฟและเครือขาย NMEA 0183

SONAR หัวโซนาร 12 พิน (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)

HDMI OUT วิดีโอ HDMI® ออก

CVBS IN ชองตอเขา Composite Video

USB Micro-USB สำหรับเครื่องอานการด Garmin ที่ใชรวมกันได2

สกรูกราวด

ETHERNET Garmin Marine Network

NMEA 2000 เครือขาย NMEA 2000

J1939 เครื่องยนตหรือเครือขาย J1939

2 ชองการดหนวยความจำ microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

การใชหนาจอสัมผัส
• แตะที่หนาจอเพื่อเลือกรายการ
• ลากหรือปดนิ้วของคุณบนหนาจอเพื่อแพนหรือเลื่อน
• เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

2 แนะนำใหใชเครื่องอานการด Garmin ที่ใชรวมกันไดเทานั้น ไมรับประกันวาเครื่องอานการดของบุคคลที่สามจะสามารถใชงานรวมกันไดอยางสมบูรณ
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ปุมบนหนาจอ
ปุมบนหนาจอเหลานี้อาจจะถูกแสดงอยูบนบางหนาจอ และบางฟงกชันการใชงานเทานั้น ปุมบางปุมอาจจะเขาถึงไดจากใน
หนารวมหรือแผนผัง SmartMode™ หรือเมื่อเชื่อมตออุปกรณเสริม เชน เรดาร เทานั้น
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ปุม ฟงกชัน

ลางไอคอนบนหนาจอออก และดึงตำแหนงเรือใหกลับมาอยูที่กลางหนาจอ

เปดดูรายการแบบเต็มจอ

สรางเวยพอยท ใหม

สรางเสนทาง พรอมดวยการเลี้ยวไปยังจุดหมาย

เพิ่มการเลี้ยวใหกับเสนทางที่ตำแหนงที่เลือก

ลบการเลี้ยวครั้งลาสุดที่เพิ่มเขาไปในเสนทาง

สรางเสนทางตรงที่ไมมีการเลี้ยวไปยังจุดหมาย

สรางเสนทางการแนะนำอัตโนมัติไปยังจุดหมาย

เริ่มการนำทาง

จบการนำทาง

หยุดและเริ่มการสงสัญญาณเรดาร

เปดเมนูการปรับเกนของเรดาร

เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลของเรดาร

เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลเรดาร

เปดและปดรอยทางเสียงสะทอนของเรดาร

หาเปาหมายเรดารและเริ่มทำการติดตามเปาหมายนั้น

แสดงและตั้งคาเสน VRM/EBL

เปดเมนูสำหรับหนา หรือฟงกชัน

เปดเมน ูสภาพอากาศ สำหรับหนาหรือฟงกชัน

เปดเมน ูเรดาร สำหรับหนาหรือฟงกชัน

เปดเมน ูสถานีที่บันทึก สำหรับหนาหรือฟงกชัน
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การล็อคและปลดล็อคหนาจอสัมผัส
คุณสามารถล็อคหนาจอสัมผัสเพื่อปองกันการสัมผัสที่โดยไมไดตั้งใจได
1 เลือก  > ล็อคหนาจอสัมผัส เพื่อล็อคหนาจอ
2 เลือก  เพื่อปลดล็อคหนาจอ

คำแนะนำและปุมลัด
• กดปุม  เพื่อเปดชารตพล็อตเตอรของคุณ
• จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความสวางหากมี ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำ

มากจนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได
• เลือก  จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอหลัก
• เลือก ตัวเลือก เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก Toolbars เพื่อเพิ่มการวางโอเวอรเลยลงในหนาปจจุบันอยางรวดเร็ว
• เลือก  เพื่อปดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
• กด  เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชนการปรับไฟหนาจอ
• กด  และเลือก เปด ปด > ปดระบบ หรือกด  คางไวจนแถบ ปดระบบ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด  และเลือก เปด ปด > สถานีเขาสูโหมดสลีป เพื่อตั้งคาชารตพล็อตเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได

ในการออกจากโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
• ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของชารตพล็อตเตอรของคุณ ปุมคุณสมบัติบางปุมอาจไมปรากฏบนหนาจอหลัก ปดไปทางขวาหรือซาย

เพื่อดูปุมคุณสมบัติเพิ่มเติม
• ในบางปุมเมนู ใหเลือกปุม  เพื่อเปดใชงานตัวเลือก

ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุวาตัวเลือกเปดใชงาน 
• เมื่อใชได ใหเลือกลูกศร   เพื่อเปดเมนู

การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูล > คูมือสำหรับเจาของ
2 เลือกคูมือ
3 เลือก เปด

การเขาถึงคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจากเว็บไซต Garmin คูมือสำหรับเจาของมีคำแนะนำสำหรับการ
ใชคุณสมบัติของคุณอุปกรณและการเขาถึงขอมูลกฎระเบียบ
1 ไปที่ garmin.com/manuals/GPSMAP7x3-9x3-12x3
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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การดหนวยความจำ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การดแผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความ
ละเอียดสูง และภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสนใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวย
ความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที ่Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใชรวมกันได), ถายโอนขอมูล 
เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอป ActiveCaptain® ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำขนาดสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำใหใช
การดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10 การดหนวยความจำขนาด 8 GB มาพรอมกับ GPSMAP 
รุน 7x3/9x3/12x3 

รุน ตำแหนงการดหนวยความจำ ประเภทการดหนวยความจำ

GPSMAP 7x3 ดานหลังอุปกรณ microSD

GPSMAP 9x3 ดานหลังอุปกรณ microSD

GPSMAP 12x3 ดานหลังอุปกรณ microSD

การใสการดหนวยความจำ (GPSMAP 7x3/9x3/12x3)
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำให
ใชการดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10 การดหนวยความจำขนาด 8 GB มาพรอมกับ GPSMAP 
รุน 7x3/9x3/12x3 
1 เปด  ดานหลังชารตพล็อตเตอร

2 ใสการดหนวยความจำ  เขาไป
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 กดปดฝาครอบใหแนนเพื่อปองกันการกัดกรอน

กำลังรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดย
อางอิงจากตำแหนง GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม

อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
ในการดูความแรงของสัญญาณดาวเทียม GPS ใหเลือก การตั้งคา > ระบบ > GPS
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป จะมีเครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ  บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม 
โปรดด ูอุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 178
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การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > GPS > แหลง
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS

การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
หนาจอหลัก
หนาจอหลักเปนโอเวอรเลยที่สามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดในชารตพล็อตเตอรได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณ
ไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบางอยางที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาอื่นอยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการเลือก 

ปุมเมนูการตั้งคา

ปุมคุณสมบัติ

เวลาปจจุบัน ความลึกปจจุบัน หรือปุมควบคุมออโตไพลอต

แท็บหมวดหมู

ปดหนาจอหลักและกลับไปยังหนาที่เปดไวกอนหนานี้

แท็บหมวดหมูจะชวยใหสามารถเขาถึงคุณสมบัติหลักของชารตพล็อตเตอรของคุณไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน แท็บ โซนาร 
จะแสดงมุมมองและหนาจอที่เกี่ยวของกับการใชงานโซนาร คุณสามารถบันทึกรายการที่คุณใชเปนประจำไวที่หมวดหมู ปก
หมุดแลว
คำแนะนำ: ในการดูแท็บหมวดหมูที่มี คุณอาจตองคลิกและลากแท็บเพื่อเลื่อนไปทางซายหรือขวา
รายการ SmartMode จะถูกปรับเขาหากิจกรรม เชนการลองเรือ หรือการเขาเทียบทา เมื่อปุม SmartMode ถูกเลือกจากหนา
จอหลัก จอแสดงผลแตละตัวในสถานีจะสามารถแสดงขอมูลแตกตางกันได ตัวอยางเชน เมื่อ การลองเรือ ถูกเลือกจากหนาจอ
หลัก จอแสดงผลตัวหนึ่งจะแสดงแผนที่เดินเรือนำทาง และจอแสดงผลอีกตัวหนึ่งจะสามารถแสดงหนาจอเรดารได
เมื่อมีการติดตั้งจอแสดงผลหลายตัวลงบน Garmin Marine Network คุณสามารถรวมกลุมเขาไวในสถานีเดียวกันได สถานีจะ
ทำใหจอแสดงผลตางๆ ทำงานรวมกัน แทนที่จะแสดงผลแยกกัน คุณสามารถปรับแตงแผนผังของหนาบนจอแสดงผลแตละตัว
ได ซึ่งจะทำใหแตละหนาจอแตกตางกันบนจอแสดงผลแตละตัว เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาจอในหนาจอแสดงผลตัวหนึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏที่จอแสดงผลตัวนั้นเทานั้น เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณของแผนผัง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
ปรากฏในจอแสดงผลทั้งหมดในสถานี เพื่อใหไดการแสดงลักษณะที่เหมือนกัน
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การปกหมุดปุมคุณสมบัติ
คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ เชน แผนที่ หนาจอคอมโบ หรือตัววัดในหมวดหมู ปกหมุดแลว
หมายเหต:ุ หากชารตพล็อตเตอรของคุณไดรับการปรับแตงโดยผูผลิตเรือ หมวดหมูทีป่กหมุดแลวจะมีรายการที่ปรับแตงสำหรับ
เรือของคุณ คุณไมสามารถแกไขหมวดหมู ปกหมุดแลว ได
1 เลือกหมวดหมู เชน แผนที่เดินเรือ
2 กดปุมคุณสมบัติคางไว เชน แผนที่เดินเรือ
3 เลือก เพิ่มไปยังปกหมุด > ตกลง

คุณสมบัติจะถูกเพิ่มในหมวดหมู ปกหมุดแลว
เพื่อดูรายการ ปกหมุดแลว ใหเลือกรายการ ปกหมุดแลว แลวปดไปทางซายหรือขวา
หากตองการลบคุณสมบัติออกจากหมวดหมู ปกหมุดแลว ใหกดคุณสมบัติที่ตองการลบคางไว แลวเลือก ลบหมุด > ใช

จัดเรียงรายการหมวดหมูใหม
คุณสามารถปรับแตงหนาจอดวยการจัดเรียงรายการในหมวดหมูใหม
1 เลือกหมวดหมูที่จะปรับแตง เชน แผนที่เดินเรือ
2 กดปุมที่คุณตองการยายคางไว เชน แผนที่เดินเรือ จนกวาเมนูจะปรากฏ
3 เลือก เรียงลำดับใหม

ลูกศรจะปรากฏบนปุมคุณสมบัติ
4 ทำซ้ำจนกวาจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดคา
5 เลือก ยอนกลับ หรือ ปด เมื่อเสร็จ

แถบเมนู
แถบเมนูทางดานลางของหนาจอชวยใหสามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของชารตพล็อตเตอร เมนูตัวเลือก และหนาจอหลัก
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ใชและเลิกใชออโตไพลอต

สรางเวยพอยทที่ตำแหนงของคุณ

เปดเมน ูขอมูล

แสดงฟงกชันที่ทำงานอยูบางรายการ เชน เรดาร

เปดหนาจอหลัก
คำแนะนำ: ใชลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามคุณสมบัติที ่ปกหมุดแลว

เปด ตัวจัดการคำเตือน
คำแนะนำ: ไอคอนจะเปลี่ยนสีเพื่อระบุความรุนแรง

สราง SOS

คุณสามารถเพิ่มโอเวอรเลยลงในหนาปจจุบัน

เปดเมนูตัวเลือก

การซอนและการแสดงแถบเมนู
คุณสามารถซอนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่หนาจอได
1 เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การแสดงแถบเมน ู> อัตโนมัติ

หลังจากชวงเวลาสั้นๆ บนหนาหลัก เชน แผนที ่แถบเมนูจะยุบลง
2 ปดหนาจอจากดานลางขึ้นเพื่อแสดงแถบเมนูอีกครั้ง

การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของ
คุณโดยเฉพาะได
1 เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก

การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > Backlight
2 การปรับไฟหนาจอ

คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความ
สวางต่ำมากจนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได

การปรับโหมดสี
1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี

คำแนะนำ: เลือก  > โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคาสี
2 เลือกตัวเลือก
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การเปดใชการล็อคหนาจอ
เพื่อปองกันขโมยและปองกันการใชอุปกรณของคุณโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถเปดใชงานคุณสมบัติล็อคหนาจอซึ่งตอง
ใช PIN (Personal Identification Number) เมื่อเปดใชงาน คุณตองปอน PIN เพื่อปลดล็อคหนาจอทุกครั้งที่เปดอุปกรณ คุณ
สามารถตั้งคาคำถามและคำตอบการกูคืนเปนการแจงเตือนในกรณีที่คุณลืม PIN

ประกาศ
หากคุณเปดใชงานคุณสมบัติ ล็อคหนาจอ ฝายสนับสนุน Garmin จะไมสามารถรับ PIN หรือเขาถึงอุปกรณของคุณได เปน
หนาที่ของคุณที่จะตองให PIN แกบุคคลที่อนุญาตใหใชเรือ

1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ล็อคหนาจอ > ตั้งคาอื่น ๆ
2 ปอน PIN ตัวเลขที่จำได 6 หลัก
3 ปอน PIN อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
4 เมื่อไดรับการแจงเตือน ใหเลือกและตอบคำถามการกูคืน PIN สามคำถาม
คุณสามารถไมใชงานหรือรีเซ็ต PIN และคำถามกูคืนไดตามตองการ

การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด 

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

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

การปรับแตงหนา
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน
คุณสามารถปรับแตงภาพที่แสดงเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร เพื่อใหไดขนาดที่พอดีที่สุด ภาพควรมีขนาดไมเกิน 50 MB และเปน
ไปตามขนาดที่แนะนำ ( (ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ, หนา 12)
1 ใสการดหนวยความจำที่มีภาพที่คุณตองการใช
2 เลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปดเครื่อง > เลือกภาพ
3 เลือกชองการดหนวยความจำ
4 เลือกภาพ
5 เลือก ตั้งคาเปนภาพเปดเครื่อง
ภาพใหมจะปรากฏขึ้นแลวเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร
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ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ
เพื่อใหไดขนาดภาพเปดเครื่องที่พอด ีโปรดใชภาพที่มีขนาดตอไปนี้ในหนวยพิกเซล

ความละเอียดหนาจอ ความกวางของภาพ ความสูงของภาพ

WVGA 680 200

WSVGA 880 270

WXGA 1080 350

HD 1240 450

WUXGA 1700 650

การสรางหนาจอแบบผสมใหม
คุณสามารถสรางหนาแบบผสมที่กำหนดเองเพื่อใหตรงกับความตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกหนาตาง
3 เลือกฟงกชันสำหรับหนาตาง
4 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละหนาตางของหนา
5 แตะหนาตางคางไวเพื่อจัดเรียงใหม
6 แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
7 เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง

8 เลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับหนา และเลือก เสร็จสิ้น
9 เลือก โอเวอรเลย และเลือกขอมูลที่จะแสดง
10 เลือก เสร็จสิ้น เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
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การเพิ่มแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเพิ่มแผนผัง SmartMode ตามที่คุณตองการได การปรับแตงแตละครั้งที่ดำเนินการกับแผนผัง SmartMode หนึ่ง
ในสถานีจะไปปรากฏในการแสดงผลในสถานีนั้น
1 เลือก SmartMode™ > เพิ่มแผนผัง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก เสร็จสิ้น
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชัน
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนงใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ SmartMode ใหเลือก สถานีที่บันทึก > รวม และเลือกคาที่ตั้ง

ลวงหนา

การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม
คุณสามารถปรับแตงแผนผังและขอมูลที่แสดงในหนารวมและแผนผัง SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในการ
แสดงผลที่คุณกำลังโตตอบอยู การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะปรากฏเฉพาะในการแสดงผลนั้น ยกเวนชื่อและสัญลักษณ 
SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือสัญลักษณ SmartMode สำหรับแผนผัง ชื่อหรือสัญลักษณใหมจะปรากฏในการแสดงผล
ทั้งหมดในสถานีนั้น
1 เปดหนาขึ้นมาเพื่อปรับแตง
2 เลือก ตัวเลือก
3 เลือก แกไขเคาโครง หรือ แกไขคอมโบ
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ หรือ ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก เสร็จสิ้น
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดาน

ขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนงใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก

คำแนะนำ: ขณะที่ดูหนาจอดวยขอมูลโอเวอรเลย กดที่กลองโอเวอรเลยคางไวเพื่อเปลี่ยนขอมูลในกลองอยางรวดเร็ว
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ SmartMode ใหเลือก สถานีที่บันทึก > รวม และเลือกคาที่ตั้ง

ลวงหนาจากรายการทางดานขวา

การลบหนาการรวม
1 เลือก คอมโบ
2 กดหนาการรวมคางไวเพื่อลบ
3 เลือก ลบคอมโบ > ใช

การปรับแตงชารตพล็อตเตอร 13



การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล
คุณสามารถปรับแตงขอมูลในโอเวอรเลยขอมูลที่ถูกแสดงบนหนาจอได 
1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหนาจอที่คุณกำลังดูอยู:

• จากมุมมองเต็มหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย
• จากหนาจอรวม ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขคอมโบ > โอเวอรเลย
• จากหนาจอ SmartMode ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขเคาโครง > โอเวอรเลย
คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลยอยางรวดเร็ว ใหกดกลองโอเวอรเลยคาง
ไว

2 เลือกรายการเพื่อปรับแตงขอมูลและแถบขอมูล:
• ในการแสดงโอเวอรเลยขอมูล ใหเลือก ขอมูล เลือกตำแหนง และเลือก ยอนกลับ
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลย ใหเลือกกลองโอเวอรเลย เลือกขอมูลใหมที่

ตองการแสดง แลวเลือก ยอนกลับ
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงในระหวางการนำทาง ใหเลือก การนำทาง แลวเลือกตัวเลือก
• ในการเปดแถบขอมูล ใหเลือก แถบบนสุด หรือแถบลางสุด แลวเลือกตัวเลือกที่จำเปน

3 เลือก เสร็จสิ้น

การรีเซ็ตแผนผังสถานี
คุณสามารถกูคืนแผนผังในสถานีนี้ใหกลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานได

เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถาน ี> รีเซ็ตแผนผัง

คาที่ตั้งลวงหนา
คาที่ตั้งลวงหนาคือชุดการตั้งคาที่ปรับใหเหมาะสมกับหนาจอหรือมุมมอง คุณสามารถใชคาที่ตั้งลวงหนาเฉพาะตัวเพื่อปรับกลุม
ของการตั้งคาใหเหมาะสมกับกิจกรรมของคุณได ตัวอยางเชน การตั้งคาบางตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณตกปลา และอีก
ตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณลองเรือ คาที่ตั้งลวงหนาจะมีใหเลือกบนบางหนาจอเทานั้น เชน แผนที ่มุมมองโซนาร และมุม
มองเรดาร
ในการเลือกคาที่ตั้งลวงสำหรับหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก >  แลวเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
ในขณะที่คุณกำลังใชคาที่ตั้งลวงหนา แลวคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือมุมมอง คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้น
ในคาที่ตั้งลวงหนา หรือสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหมตามการปรับแตงใหมได

จัดการคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถปรับแตงคาที่ตั้งลวงหนาที่โหลดไวลวงหนา และแกไขคาที่ตั้งลวงหนาที่คุณสรางขึ้นมาได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก >  > จัดการ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อลงไป แลวเลือก เสร็จสิ้น
• ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก แกไข แลวอัปเดตคาที่ตั้งลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก ลบ
• ในการรีเซ็ตคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน ใหเลือก รีเซตทั้งหมด

การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม
หลังจากที่คุณไดปรับแตงการตั้งคาและมุมมองของหนาจอไปแลว คุณสามารถบันทึกการปรับแตงนั้นเปนคาที่ตั้งลวงหนาใหม
ได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเปลี่ยนการตั้งคาและมุมมอง
2 เลือก ตัวเลือก >  > บันทึก > ใหม
3 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จสิ้น
4 เลือกรายการและเลือก รวม เพื่อรวมหรือไมรวมรายการนั้นในคาที่ตั้งลวงหนา
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การควบคุมชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถควบคุมชารตพล็อตเตอรโดยใชจอสัมผัสโดยใชรีโมทคอนโทรล GRID™ และใชอุปกรณควบคุมดวยเสียง Garmin

การควบคุมดวยเสียง
หลังจากติดตั้งโมดูล USB การควบคุมดวยเสียง Garmin (010-13194-00) แลว คุณจะสามารถใชเสียงเพื่อควบคุมชารตพล็อต
เตอรโดยใชชุดหูฟงที่ใชรวมกันได

การเปลี่ยนภาษาของการควบคุมดวยเสียง
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > เสียงและการแสดงผล
2 เลือก เสียงและการแสดงผล > ภาษาพูด
3 เลือกภาษาการควบคุมดวยเสียง

หมายเหต:ุ ภาษาการควบคุมดวยเสียงอาจแตกตางจากภาษาขอความ

ชุดหูฟงที่รองรับ
โมดูล USB การควบคุมดวยเสียงรองรับชุดหูฟงและลำโพงที่มีขอมูลจำเพาะดังตอไปนี้:
• Bluetooth® แบบแฮนดฟรีเวอรชัน 1.6 หรือสูงกวา
• Codec เสียง mSBC (16 kHZ)
หมายเหตุ: ผูผลิตชุดหูฟงมักจะแสดงรายการเหลานี้เปนชุดหูฟง "เสียงระดับ HD" หรือ "Wideband Speech"
รายการชุดหูฟงที่รองรับมีอยูที่ support.garmin.com/marine

การจับคูชุดหูฟงไรสายกับ ชารตพล็อตเตอร Garmin
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > ชุดหูฟง
2 เลือก คนหาอุปกรณ
3 เปดใชงานโหมดจับคูบนชุดหูฟงของคุณตามคำแนะนำของผูผลิต

ชื่อชุดหูฟงของคุณจะปรากฏบนชารตพล็อตเตอรหลังจากตรวจพบ
4 เลือกชื่อหูฟงของคุณ
5 เลือก เชื่อมตอ

หมายเหต:ุ สามารถจับคูชุดหูฟงไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น
ชุดหูฟงของคุณจะปรากฏบนชารตพล็อตเตอรเปน จับคูแลว และ เชื่อมตอแลว

การใชชุดหูฟงไรสายกับชารตพล็อตเตอร Garmin
กอนใชชุดหูฟงไรสายสำหรับการควบคุมดวยเสียง ใหตรวจสอบใหแนใจวาระดับเสียงบนชุดหูฟงของคุณเพียงพอที่จะไดยิน
เสียงตอบกลับ
1 พูดวา OK Garmin
2 พูดคำสั่ง (คำสั่งเสียงของชารตพล็อตเตอร, หนา 16)

ชารตพล็อตเตอรจะทำการดำเนินการใหเสร็จสมบูรณหรือใหการตอบสนองดวยเสียง
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คำสั่งเสียงของชารตพล็อตเตอร
ระบบสั่งงานดวยเสียงไดรับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับเสียงพูดที่เปนธรรมชาติ นี่คือรายการคำสั่งเสียงที่ใชบอย แตอุปกรณ
ไมจำเปนตองใชวลีที่ตรงกันเหลานี ้(นอกเหนือจาก OK Garmin) คุณสามารถลองพูดรูปแบบตางๆ ของคำสั่งเหลานี้ในแบบที่
เปนธรรมชาติสำหรับคุณ

คำพูดปลุกคำสั่งเสียง ฟงกชัน

OK Garmin ปลุกชารตพล็อตเตอรใหฟงการสั่งดวยเสียง

ฟงกชันอุปกรณและหนาจอ

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

Show Navigation Chart เปดหนาจอแผนที่นำทาง

Show Fishing Chart เปดหนาจอแผนที่ตกปลา

Show Radar เปดหนาจอเรดาร

Show Sonar เปดหนาจอโซนาร

Zoom In ซูมเขา

Zoom Out ซูมออก

Raise Brightness เพิ่มความสวางของจอแสดงผล

Lower Brightness ลดความสวางของจอแสดงผล

Automatic Brightness เปดใชงานการปรับความสวางของจอแสดงผลอัตโนมัติ

Sleep Display ตั้งคาจอแสดงผลเปนโหมดสลีป

Wake Display ปลุกจอแสดงผล

Show Traditional Sonar เปดหนาจอโซนารทั่วไป

Show Clear View เปดหนาโซนาร Garmin ClearVü™

Show Side View เปดหนาโซนาร Garmin SideVü™

Show Live Scope เปดหนาจอ LiveScope™

Beeper Off ปดใชงานเสียงเตือนของชารตพล็อตเตอร

Beeper On เปดใชงานเสียงเตือนของชารตพล็อตเตอร

Lock Screen ล็อคหนางานชารตพล็อตเตอร

Unlock Screen ปลดล็อคหนาจอชารตพล็อตเตอร

Home Screen เปดหนาจอหลัก

Screenshot จับภาพหนาจอ

ฟงกชันเรือ

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

What's the Fuel Level ตอบกลับดวยระดับน้ำมันเชื้อเพลิงปจจุบัน

What's the Engine Temperature ตอบกลับดวยอุณหภูมิเครื่องยนตปจจุบัน

What's the System Unit Voltage ตอบกลับดวยแรงดันไฟฟาของระบบปจจุบัน
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ฟงกชันการนำทาง

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

Clear Active Track ลบขอมูลแทร็คที่ใชงานทั้งหมด

What's the Distance to the Next Waypoint ตอบกลับพรอมระยะทางไปยังเวยพอยทที่ตั้งคาถัดไป

ฟงกชันสื่อ

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

Show Media Player เปดตัวเลนสื่อ

Play Music เลนสื่อที่เลือกในปจจุบัน

Pause Music หยุดสื่อที่เลือกในปจจุบันชั่วคราว

Resume เลนสื่อที่เลือกในปจจุบันตอ

Previous Track กลับไปยังแทร็คกอนหนา

Next Track ขามไปยังแทร็คตอไป

Mute ปดเสียงสื่อ

Unmute ยกเลิกการปดเสียงสื่อ

Lower Volume ลดระดับเสียงสื่อ

Raise Volume เพิ่มระดับเสียงสื่อ

สภาพอากาศและสภาพฟงกชัน

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

What is the water temperature? ตอบกลับดวยอุณหภูมิน้ำปจจุบัน

What is the air temperature? ตอบกลับดวยอุณหภูมิอากาศปจจุบัน

What is the wind speed? ตอบกลับดวยความเร็วลมปจจุบัน

What is the wind direction? ตอบกลับดวยทิศทางลมปจจุบัน

When is sunrise? ตอบกลับดวยเวลาพระอาทิตยขึ้นสำหรับตำแหนงปจจุบัน

When is sunset? ตอบกลับดวยเวลาพระอาทิตยตกสำหรับตำแหนงปจจุบัน

Tell me the Tide Info ตอบกลับดวยขอมูลกระแสน้ำปจจุบัน

What time is it? ตอบกลับดวยเวลาปจจุบัน

What's the Depth ตอบกลับดวยความลึกของน้ำ ณ ตำแหนงปจจุบัน
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ฟงกชันเรดาห

การสั่งดวยเสียง ฟงกชัน

Enable echo trail เปดใชงานรอยทางเสียงสะทอน

Disable echo trail ปดใชงานรอยทางเสียงสะทอน

Clear echo trail ลบรอยทางเสียงสะทอน

Increase radar gain เพิ่มเกนเรดาห

Decrease radar gain ลดเกนเรดาห

Increase radar range เพิ่มชวงเรดาห

Decrease radar range ลดชวงเรดาห

รีโมทคอนโทรล GRID

การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อตเตอร
หมายเหต:ุ ขั้นตอนเหลานี้ใชไดทั้งอุปกรณ GRID และอุปกรณ GRID 20
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID 20 กับชารตพล็อตเตอรเพื่อทำการเชื่อมตอขอมูลได คุณตองจายไฟดวยแบตเตอรี่ 
สายไฟที่มีให หรือการเชื่อมตอเครือขาย NMEA 2000
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรได คุณตองเชื่อมตอกับ Garmin Marine Network
1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถาน ี> การจับคู GRID™ > เพิ่ม
2 เลือกการดำเนินการ:

• บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด SELECT
• บนอุปกรณอินพุตรีโมท GRID 20 ใหกด  และ  จนกระทั่งรีโมทคอนโทรลสงเสียงเตือนสามครั้ง

การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณ GRID
หมายเหตุ: การจับคูนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด + และ HOME พรอมกัน

หนาการเลือกจะเปดขึ้นบนชารตพล็อตเตอรทุกเครื่องบน Garmin Marine Network
2 หมุนวงลออุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID เพื่อไฮไลต เลือก บนชารตพล็อตเตอรที่คุณตองการควบคุมดวยอุปกรณ

ปอนขอมูลจากระยะไกล GRID
3 กด SELECT

การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID
สำหรับการติดตั้งในบางสถานการณ คุณสามารถหมุนการวางแนวของอุปกรณ GRID ได
หมายเหต:ุ การติดตั้งแบบนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
2 เลือกอุปกรณ GRID
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แอป ActiveCaptain
 คำเตือน

คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความแมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่
สงโดยผูใช การใชงานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

แอป ActiveCaptain มอบการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ ชารต แผนที ่และชุมชนของ GPSMAP เพื่อประสบการณการแลนเรือที่
เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใช
แอปพลิเคชันเพื่อถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสนทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin 
Quickdraw Contours, อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และวางแผนการเดินทางของคุณ คุณยังสามารถควบคุมอุปกรณ GPSMAP 
จากแอปโดยใชคุณสมบัติ Garmin Helm™ ไดดวย
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทันสมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปสามารถ
พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารตพล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว 

บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ GPSMAP โดยใชแอป ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ

คุณสมบัติ เจาของ ผูมาเยือน

ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับแอคเคาท ใช ไม

อัปเดตซอฟตแวร ใช ใช

ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ ใช ไม

พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ ใช ใช

ถายโอนขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติ เชน เวยพอยทและเสนทาง ใช ไม

เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทางที่ระบ ุและสงเวยพอยทหรือเสนทางดังกลาว
ไปยังอุปกรณ GPSMAP ใช ใช

เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ GPSMAP โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปพลิเคชันดังกลาวจะให
วิธีที่งายและรวดเร็วในการโตตอบกับ GPSMAP ของคุณ และทำงานตางๆ เชน การแบงปนขอมูล, การลงทะเบียน, การอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ GPSMAP เลือก เรือ > ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ GPSMAP ที่ชองใสการด (การดหนวยความจำ, หนา 7)
5 เลือก ตั้งคาการด ActiveCaptain

ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการดจะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผู
ใชใดๆ ที่บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปนตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด คุณควรบันทึก
ขอมูลจากการดหนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ, 
หนา 172) หลังจากฟอรแมตการดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอนขอมูลผูใชกลับสูการดได (การคัด
ลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ, หนา 173)

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

รหัสผานที่คุณไดปอนลงในอุปกรณ Garmin
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การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ
 คำเตือน

ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือและแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ GPSMAP ใหเลือก ActiveCaptain > การแจงเตือนอัจฉริยะ > เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลย ีBluetooth ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก การแจงเตือนอัจฉริยะ > จับคูกับชารตพล็อตเตอร
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ GPSMAP
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนที่คุณจะไดรับในการตั้งคาอุปกรณมือถือของคุณ

การรับการแจงเตือน
 คำเตือน

ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือและเปดใชงานคุณสมบัติ การแจงเตือน
อัจฉริยะ (การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 20)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจงเตือนอัจฉริยะ และอุปกรณมือถือไดรับการแจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนา
จอ GPSMAP ชั่วขณะ
หมายเหต:ุ การดำเนินการที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของการแจงเตือนและระบบปฏิบัติของโทรศัพท
• ในการรับสายที่โทรศัพท ใหเลือก รับสาย

คำแนะนำ: เตรียมโทรศัพทไวใกลๆ โทรศัพทมือถือจะรับสาย ไมใชชารตพล็อตเตอร
• ในการไมรับสาย ใหเลือก ปฏิเสธ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ตรวจสอบ
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจงเตือนปดโดยอัตโนมัติ
• ในการลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก เคลียร

การจัดการการแจงเตือน
 คำเตือน

ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

กอนที่คุณจะจัดการการแจงเตือนได คุณตองเปดใชงานคุณสมบัต ิการแจงเตือนอัจฉริยะ (การเปดใชงานการแจงเตือน
อัจฉริยะ, หนา 20)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจงเตือนอัจฉริยะ และอุปกรณมือถือไดรับการแจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนา
จอ GPSMAP ชั่วขณะ คุณสามารถเขาถึงและจัดการการแจงเตือนไดจากหนาจอ ActiveCaptain
1 เลือก ActiveCaptain > การแจงเตือนอัจฉริยะ > ขอความ

รายการการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
2 เลือกการแจงเตือน
3 เลือกตัวเลือก:

หมายเหต:ุ ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุปกรณมือถือของคุณและประเภทการแจงเตือน
• ในการปดและลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก เคลียร หรือ ลบ

หมายเหต:ุ ซึ่งจะไมลบขอความออกจากอุปกรณมือถือของคุณ เพียงแคปดและลบการแจงเตือนเทานั้น
• ในการโทรกลับหาหมายเลขโทรศัพทนั้น ใหเลือก Call Back หรือ โทร
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ทำใหการแจงเตือนเปนสวนตัว
คุณสามารถปดการแจงเตือนแบบปอปอัพและปดการใชงานรายการขอความในชารตพล็อตเตอรที่กำหนดเพื่อความเปนสวนตัว 
ตัวอยางเชน กัปตันสามารถปดใชงานการแจงเตือนแบบปอปอัพและขอความในชารตพล็อตเตอรที่ใชสำหรับการตกปลา แต
อนุญาตใหมีการแจงเตือนเกี่ยวกับชารตพล็อตเตอรสำหรับการควบคุม
1 จากชารตพล็อตเตอร คุณตองการใหการแจงเตือนเปนสวนตัว เลือก ActiveCaptain > การแจงเตือนอัจฉริยะ
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการปดการแจงเตือนแบบปอปอัพของชารตพล็อตเตอรนี ้เลือก ปอปอัพ
• หากตองการปดการแจงเตือนแบบปอปอัพและปดการใชงานการเขาถึงรายการขอความในชารตพล็อตเตอรนี ้เลือก 

ทัศนวิสัย

การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดต
ซอฟตแวรลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ

ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใช
ขอมูลจากผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคา
ใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 19)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก อัปเดตซอฟทแวร > 

ดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณมือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ GPSMAP อีก
ครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต

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

ซอฟทแวร > ติดตั้งตอนนี้

การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณจำเปนตองลงทะเบียนกอนที่จะอัปเดตแผนที่ของคุณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 19)
คุณสามารถใชแอป ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถายโอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ เพื่อลดระยะ
เวลาการดาวนโหลดและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ คุณสามารถดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หลังจากที่คุณดาวนโหลดแผนที่หรือพื้นที่เปนครั้งแรก ทุกครั้งที่คุณเปดจะมีการอัปเดตอัตโนมัติ ActiveCaptain
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวย
ความจำ (การอัปเดตแผนที่ของคุณโดยใชแอป Garmin Express, หนา 176) แอป Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่
ขนาดใหญไดเร็วกวาแอป ActiveCaptain

ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
ทั่วไปจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคา
ใชจายในการใชขอมูล

1 เมื่อคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก แผนภูม ิ>  > ดาวนโหลดแผนที่
2 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
3 เลือก ดาวนโหลด
4 หากจำเปน ใหเลือกแผนที่ที่จะอัปเดต

แอป ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณมือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ GPSMAP อีกครั้ง การ
อัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณนั้น หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน
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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 ิ>  > My Charts > เพิ่มการสมัครสมาชิกแผนที่
3 เลือกแผนที่
4 เลือก สมัครสมาชิกทันที

หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกใหม

การเปดใชงานการดการสมัครสมาชิกแผนที่
ในการใชแอป ActiveCaptain เพื่อที่จะเปดใชงานการสมัครสมาชิกของคุณ คุณตองมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
1 ใสการดการสมัครสมาชิกที่ซื้อลงในชองใสการดความจำบนชารตพล็อตเตอร
2 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณของคุณไปยังชารตพล็อตเตอร (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 19)
3 ตัดการเชื่อมตอของอุปกรณมือถือของคุณจากชารตพล็อตเตอรและเชื่อมตออุปกรณกับอินเทอรเน็ต

ActiveCaptain เปดใชงานการสมัครสมาชิก
4 หลังจากที่คุณพบการสมัครสมาชิกใหมในรายการ ActiveCaptain ตัดการเชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณจากอินเทอรเน็ต 

และเชื่อมตออุปกรณกับชารตพล็อตเตอรเพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการการเปดใชงาน
หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกใหม ระยะเวลาในการรออาจแตกตางออกไปตาม
สถานที่และความเร็วอินเทอรเน็ต

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

หมายเหต:ุ อาจใชเวลาสองสามชั่วโมงในการแสดงการสมัครสมาชิกที่ตอระยะเวลาการใชงาน

การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขายไรสายที่คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายได
การเชื่อมตออุปกรณไรสายชวยใหคุณสามารถใชงานแอปพลิเคชัน Garmin เชน ActiveCaptain
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เครือขาย Wi‑Fi

การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi
อุปกรณนี้สามารถโฮสตเครือขาย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายได ในครั้งแรกที่คุณเขาถึงการตั้งคาเครือขายไร
สาย คุณจะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขาย
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > ตกลง
2 ปอนชื่อเครือขายไรสายนี้ หากจำเปน
3 ปอนรหัสผาน

คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายจากอุปกรณไรสาย รหัสผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก

การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของ
ชารตพล็อตเตอรได (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอรเพื่อแชรขอมูล
1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลย ีWi‑Fi และคนหาเครือขายไรสาย
2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
3 ปอนรหัสผานชารตพล็อตเตอร

การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหาหรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการ
รบกวน
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชองแคบ
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายนี้

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

รีโมทคอนโทรลไรสาย
ขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถใชไดกับอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID (การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจา
กชารตพล็อตเตอร, หนา 18)

การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองจับคูรีโมทกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถใชรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอรได
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทเพียงเครื่องเดียวกับหลายพล็อตเตอร แลวกดปุมจับคูเพื่อสลับระหวางชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP®
2 เลือก การเชื่อมตอใหม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท
การปดไฟหนาจอรีโมทสามารถเพิ่มระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่ไดอยางมาก
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > Backlight.
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ยกเลิกการ

เชื่อมตอทั้งหมด
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

เซนเซอรลมไรสาย
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถดูขอมูลไดจากเซนเซอรไรสายที่ใชรวมกันไดในชารตพล็อตเตอร
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
2 เลือกเซนเซอรลม
3 เลือก เปดใชงาน

ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มการคนหาและการเชื่อมตอกับเซนเซอรไรสาย
ในการดูขอมูลจากเซนเซอร ใหเพิ่มขอมูลลงในฟลดและตัววัดขอมูล

การปรับแนวของเซนเซอรลม
คุณควรปรับการตั้งคานี้ หากเซนเซอรไมไดหันไปทางดานหนาเรือและขนานกับแนวกึ่งกลางพอดี
หมายเหต:ุ ชองที่สายเคเบิลเชื่อมตอกับเสาจะแสดงตำแหนงดานหนาของเซนเซอร
1 ประมาณขนาดของมุมในหนวยองศาตามเข็มนาฬิการอบๆ เสา โดยเซนเซอรหันออกจากกึ่งกลางของหนาเรือ

• หากเซนเซอรหันไปทางกราบขวา ควรทำมุมระหวาง 1 และ 180 องศา
• หากเซนเซอรหันไปทางพอรต ควรทำมุมระหวาง -1 และ -180 องศา

2 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
3 เลือกเซนเซอรลม
4 เลือก คาชดเชยมุมลม
5 ปอนมุมที่วัดไดในขั้นตอนที ่1
6 เลือก เสร็จสิ้น

การดูขอมูลเรือบนนาฬิกา Garmin
คุณสามารถเชื่อมตอนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันได เพื่อดูขอมูลจากชารตพล็อตเตอร
1 ใหนาฬิกา Garmin อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากหนาจอนาฬิกาของนาฬิกา ใหเลือก START > Boat Data > START

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวอยูแลว และตองการเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่น ใหเปดหนา
จอ Boat Data กดปุม UP คางไว และเลือก Pair new

3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงาน > 
การเชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส

4 เปรียบเทียบรหัสที่แสดงบนชารตพล็อตเตอรกับรหัสที่แสดงบนนาฬิกา
5 หากรหัสตรงกัน ใหเลือก ใช เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับคู
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยูในระยะ
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การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดูขอมูลชารตพล็อตเตอรบนอุปกรณ Garmin Nautix ได
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับอุปกรณที่ใชรวมกันไดหลายๆ รุน เพื่อความครอบคลุมที่ดียิ่งขึ้น
ในเรือขนาดใหญ
1 ใหอุปกรณ Garmin Nautix อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร

อุปกรณจะคนหาอุปกรณที่ใชรวมกันไดทั้งหมดที่อยูในระยะโดยอัตโนมัติ
2 หากจำเปน จากเมนูอุปกรณสวมใส ใหเลือก Device Connections > Pair New Device
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงานการ

เชื่อมตอ > การเชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส

หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยูในระยะ

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และอุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่เดินเรือ
แผนที่เดินเรือ: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไวลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบ

ไปดวยทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานีพยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึกแบบละเอียดบนแผนที ่แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำ

ทางออกจากแผนที่ โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรู
ถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่

มุมมอง 3 มิต:ิ 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

มุมมองใตน้ำ 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่อยูในแผนที ่เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมาย
ที่ถูกพัก (เชน ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียว
หมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด

การแสดงความสูงดวยเฉดสี: ใหการไลระดับสีระดับความสูงแมน้ำและแหลงน้ำริมชายฝงที่มีความละเอียดมากขึ้น แผนที่นี้มี
ประโยชนสำหรับการตกปลาและดำน้ำ
หมายเหตุ: แผนที่การแสดงความสูงดวยเฉดสีมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
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แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
แผนที่เดินเรือ ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถวางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที่ และใชแผนที่เปนตัวชวยใน
การนำทาง ในการเปด แผนที่เดินเรือ ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรือ

แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและเนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับให
เหมาะสมสำหรับใชงานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา

สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ละเอียด

ไอคอน คำอธิบาย

ทุน

ขอมูล

จุดบริการทางทะเล

สถานีพยากรณระดับน้ำ

สถานีวัดกระแสน้ำ

เลือกภาพมุมสูงได

เลือกภาพแนวระนาบได

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

การซูมเขาและซูมออกโดยการใชหนาจอสัมผัส
คุณสามารถซูมเขาและซูมออกในหนาจอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน แผนที่และมุมมองโซนาร
• เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

26 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัด...

หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุมจากหมุดจะแสดงที่มุม
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง

การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก 

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

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ตัวเลือกจะแตกตางกันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 หากจำเปน ใหเลือก 
3 เลือก ขอมูล

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

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 27



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 นำทางอัตโนมัต ิหรือ 

4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู (รหัสสีของเสนทาง, หนา 45)
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวนใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไม
สามารถคำนวณสวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

5 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

28 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



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 31)
ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็น

ภาพสิ่งที่อยูรอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 31)
ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI) แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด 

และ POI เชน รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่
นำทางอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูลแผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใตน้ำ
การแสดงความสูงดวยเฉดสี: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี

มุมมองแผนที ่มุมมองใตน้ำ 3D
การใชเสนชั้นความลึกของแผนที่ระดับพรีเมียม เชน Garmin Navionics Vision+ มุมมองแผนที่ มุมมองใตน้ำ 3D ใหมุมมอง
ใตน้ำของพื้นทะเลและกนทะเลสาบ
เปาหมายที่ลอยอยู เชน ปลา จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสี
เขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 29



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 30)
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 ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหวและเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบน
แผนที่ ใหเลือก ที่เคลื่อนไหว

• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำหนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบน
แผนที่ในชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน

30 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดินหรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมอง
เห็นภาพความละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก  เพื่อทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับ
รายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดยการเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตัวเลือก > 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 36)
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือ
เพื่อเตรียมตัวลวงหนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือ ใหเลือกไอคอนกลอง

• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก 
• ในการดูภาพถายเปอรสเปคทีฟ ใหเลือก  ภาพจะถูกถายจากตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย

2 เลือก ภาพถาย

ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยัง
ชวยเตือนคุณใหทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS ภายนอก ชารตพล็อตเตอรจะสามารถ
แสดงขอมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับเรือลำอื่นที่อยูในระยะได ซึ่งตองเปนเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณ และมีการสง
ขอมูล AIS อยูเปนระยะดวย
ขอมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแตละลำจะประกอบไปดวยขอมูลประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service 
Identity - MMSI), ตำแหนง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการสงสัญญาณตำแหนงของเรือครั้งสุดทาย, จุดเฉียด
ใกลที่สุด และเวลาที่ตองใชในการไปจุดเฉียดใกลที่สุด
ชารตพล็อตเตอรบางรุนยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking ดวย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะ
แสดงบนชารตพล็อตเตอรเปนสีเขียวฟา

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 31



สัญลักษณเปาหมาย AIS

สัญลักษณ คำอธิบาย

เรือ AIS เรือกำลังรายงานขอมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดงถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุงไป

เปาหมายถูกเลือก

เปาหมายถูกเปดใชงาน เปาหมายจะดูใหญกวาบนแผนที ่เสนสีเขียวที่ติดอยูกับเปาหมายแสดงถึงทิศทางที่เปา
หมายกำลังมุงไป คา MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยูดานลางเปาหมาย ในกรณีที่รายละเอียด
ถูกตั้งคาเปนแสดง ในกรณีที่การสงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา

เปาหมายหายไปแลว สัญลักษณ X สีเขียวหมายความวาการสงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และ
ชารตพล็อตเตอรก็จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอหรือไม หากคุณหยุดการ
ติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ

เปาหมายอันตรายอยูในระยะ เปาหมายจะกะพริบพรอมกับมีการสงเสียงสัญญาณเตือน และมีปายขอความแสดง
ขึ้นมา หลังจากที่รับทราบถึงสัญญาณเตือนแลว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พรอมดวยเสนสีแดงที่ติดกันจะแสดงให
ทราบถึงตำแหนง และทิศทางที่เปาหมายกำลังมุงไป หากมีการตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชนใหเปนปด 
เปาหมายจะยังคงกะพริบอยู แตจะไมมีเสียงเตือนดังขึ้นมา และก็จะไมมีการแสดงปายเตือนดวย ในกรณีที่การสง
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา

เปาหมายอันตรายหายไปแลว สัญลักษณ X สีแดงหมายความวาการสงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว 
และชารตพล็อตเตอรก็จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอหรือไม หากคุณหยุด
การติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายอันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ

ตำแหนงของสัญลักษณนี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมายอันตราย และตัวเลขที่อยูใกลกับสัญลักษณ
แสดงถึงเวลาที่ตองใชจากจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมาย

หมายเหต:ุ เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารตพล็อตเตอรเปนสีเขียวฟาไมวาจะอยูในสถานะใด
ก็ตาม

ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS ทิศมุงหนาของเปาหมายจะปรากฏบน
แผนที่เปนเสนทึบติดกับสัญลักษณของเปาหมาย AIS เสนทิศมุงหนาจะไมปรากฏบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ
เสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS จะแสดงเปนเสนประบนแผนที ่หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาว
ของเสนแสดงเสนทางคาดเดาขึ้นอยูกับการตั้งคาการคาดเดาทิศมุงหนา ในกรณีที่เปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS ไมไดสง
ขอมูลความเร็วมา หรือเรือเปาหมายไมมีการเคลื่อนไหว เสนแสดงเสนทางคาดเดาจะไมปรากฏขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
ความเร็ว เสนทางบนพื้น หรือขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเสนแสดงเสนทางคาดเดา
ในกรณีที่เสนทางบนพื้น ทิศมุงหนา และขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูกสงมาโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS เสนทางคาด
เดาจะถูกคำนวณจากเสนทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เปาหมายเลี้ยวไป ซึ่งขึ้นอยูกับขออัตราการเลี้ยวของ
เรือจะถูกแสดงเปนทิศทางรูปตะขอที่ปลายของเสนทิศมุงหนา ความยาวของตะขอจะไมเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS แตไมมีการใหขอมูลอัตราการเลี้ยว 
เสนทางคาดเดาจะถูกคำนวณจากขอมูลเสนทางบนพื้นเทานั้น

32 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที่ 3 มิติ ใหเลือกตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ > AIS > รายการ AIS
2 เลือกเรือจากรายการ
3 เลือก ตรวจสอบ และตรวจดูขอมูลเปาหมาย
4 เลือกเปดใชงานเปาหมาย

การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุงหนา GPS และขอมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เปา
หมายได
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS

การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > ยกเลิกการใชงาน

ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือเรดารโอเวอรเลย คุณสามารถดูและปรับแตงการแสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม AIS ใหเลือก AIS > รายการ AIS
• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม MARPA ใหเลือก MARPA > รายการ MARPA

3 หากจำเปน ใหเลือก ตัวเลือกการแสดงผล > แสดง และเลือกประเภทภัยคุกคามที่จะรวมไวในรายการ

การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

กอนที่คุณจะตั้งคาการเตือนการชน คุณตองเชื่อมตออุปกรณ AIS หรือเรดารกับเครือขายเดียวกับชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกัน
ได
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะถูกใชกับ AIS และ MARPA เทานั้น ระบบของ MARPA ทำงานรวมกับเรดาห ระยะ
ปลอดภัยใชเพื่อหลีกเลี่ยงการชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > การเตือนการชน > เปด

ปายขอความจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีวัตถุที่ถูกติดดวย MARPA หรือเรือที่มีการเปดใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ 
เรือของคุณ วัตถุนั้นจะยังถูกติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูกปดแลว ปายขอความ และเสียงเตือนจะ
หยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคงถูกติดเลเบลสถานะอันตรายบนหนาจออยู

2 เลือก ชวงระยะ และเลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
3 เลือก เวลาถึง และเลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูกคำนวณวาจะเขามาในระยะปลอดภัย

ตัวอยางเชน ตองการไดรับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชนลวงหนา 10 นาทีกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งคา เวลาถึง เปน 
10 แลวสัญญาณเตือนภัยจะดังลวงหนาเปนเวลา 10 นาทีกอนที่เรือจะเขามาในระยะปลอดภัย

4 เลือก การเตือน MARPA และเลือกตัวเลือกสำหรับสงเสียงการเตือนสำหรับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA

ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือเรดารโอเวอรเลย คุณสามารถดูและปรับแตงการแสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม AIS ใหเลือก AIS > รายการ AIS
• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม MARPA ใหเลือก MARPA > รายการ MARPA

3 หากจำเปน ใหเลือก ตัวเลือกการแสดงผล > แสดง และเลือกประเภทภัยคุกคามที่จะรวมไวในรายการ
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AIS Aids to Navigation
AIS Aid to Navigation (ATON) เปนตัวชวยการนำทางใดๆ ก็ไดที่สงผานวิทยุ AIS ATON จะแสดงบนแผนที่และมีขอมูลการ
ระบุเชนตำแหนงและประเภท
มี AIS ATON หลักๆ อยู 3 ประเภท ATON แทจะมีอยูแบบจับตองไดและจะสงขอมูลการระบุและตำแหนงจากตำแหนงตามจริง 
ATON สังเคราะหจะมีอยูแบบจับตองได และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจากตำแหนงอื่น ATON เสมือนไมมีอยูจริง 
และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจากตำแหนงอื่น
คุณสามารถดู AIS ATON บนแผนที่เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับวิทย ุAIS ที่เขากันได ในการแสดง AIS ATON จากแผนที่
ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที่ > แผนที่เดินเรือ > ตัวชวยนำทาง > ATON คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATON หากคุณ
เลือก ATON บนแผนที่

สัญลักษณ ความหมาย

ATON แทหรือสังเคราะห

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศใต

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดพิเศษ

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดปลอดภัย

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดอันตราย

ATON เสมือน

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศใต

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดพิเศษ

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดปลอดภัย

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดอันตราย
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สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ที่ทำงานดวยตัวเองจะสงรายงานแจงตำแหนงฉุกเฉินเมื่อถูกเปดใชงาน ชารตพล็อต
เตอรสามารถรับสัญาณจากตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART), วิทยุแจงตำแหนง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได การสง
สัญญาณขอความชวยเหลือมีความแตกตางจากการสงสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึงแสดงออกมาแตก
ตางกันในชารตพล็อตเตอร คุณจะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหาตำแหนง และใหความชวยเหลือเรือหรือคน 
แทนที่จะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ
เมื่อคุณไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความชวยเหลือจะปรากฏขึ้น

เลือก ตรวจสอบ > นำทาง เพื่อเริ่มการนำทางไปยังตนสัญญาณ

สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS

สัญลักษณ คำอธิบาย

การสงสัญญาณของอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS เลือกเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่ม
ตนการนำทาง

สัญญาณขาดหาย

การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ และไมไดแสดงถึง
เหตุฉุกเฉินจริง

การทดสอบสัญญาณขาดหาย

การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณการเตือนจำนวนมากในบริเวณที่มีเรือหนาแนนเชนทาจอดเรือ คุณสามารถ
เลือกที่จะรับหรือไมรับขอความทดสอบ AIS ได ในการทดสอบอุปกรณฉุกเฉิน AIS คุณตองเปดใชงานชารตพล็อตเตอรให
พรอมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio 
Beacons - EPIRB) ใหเลือก การทดสอบ AIS-EPIRB

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวยเหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก การทดสอบ 
AIS-MOB

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) 
ใหเลือก ทดสอบ AIS-SART

การปดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งคาใหเปนเปดตามมาตรฐาน

เลือก การตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที ่และมุมมองแผนที ่3 มิติจะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และ
การติดตามเรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS 
ดวย
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เมนูแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม เชน เรดาร
หมายเหต:ุ เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก
ชั้นแผนที:่ ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที ่(ชั้นแผนที,่ หนา 36)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที่ 

Garmin Quickdraw Contours, หนา 41)
การตั้งคา: ปรับการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที,่ หนา 40)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)

ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที ่การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมอง
แผนที่ที่กำลังถูกใชงานอยูเทานั้น
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารตพล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่
พรีเมียม หรืออุปกรณอื่นที่จำเปน
หมายเหต:ุ เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที่
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที ่(การตั้งคาชั้นแผนที่, หนา 36)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน, หนา 37)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, 

หนา 38)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น, หนา 38)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 38)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, 

หนา 44)
สภาพอากาศ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ (การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ, หนา 39)

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

ใชแผนที่แบบพรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 31)
หมายเหต:ุ ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที ่Standard Mapping

กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานีพยากรณระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและ
กระแสน้ำ, หนา 30) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำหนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และ
กระแสน้ำบนแผนที่ในชวงเวลาใด

POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
ตัวชวยนำทาง: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที ่ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ความลึก: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นความลึก, หนา 37)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 31)
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การตั้งคาชั้นความลึก
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > ความลึก
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวยเฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึก

ที่อันตรายจะแสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการ

แสดงแผนที่งายขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา

การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งเปนเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป (การตั้งคา

เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม, หนา 63)
แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงแทร็คที่ใชงานบนแผนที ่และเปดเมน ูตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
ผังลม: แสดงภาพของของมุมหรือทิศทางลมที่ไดจากเซนเซอรลมที่เชื่อมตอและตั้งคาที่มาลม
วงกลมแสดงทิศ: แสดงวงกลมแสดงทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทางของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก การ

เปดใชงานตัวเลือกนี้จะปดใชงานตัวเลือก ผังลม
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่

การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 10) คุณสามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได 
Layline จะมีประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน

จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน > Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดย

ใชมุมการพัดของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก ทำเอง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชการใสมุมรับลม และมุม
ใตลมดวยตัวเอง ตัวเลือก Polar Table จะคำนวณ Layline ตามขอมูล Polar Table ที่อิมปอรต (กำลังอิมปอรต Polar Table 
ดวยตนเอง, หนา 60)

มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline จากมุมรับลมที่เรือกำลังแลน
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมใตลมที่เรือกำลังแลน
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนา

ของเรือหรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดงความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงสูงขึ้น ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
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การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบนแผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> ขอมูลผูใช
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที ่และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที ่และเปดรายการขอบเขต
แทร็ค (ขี้น้ำ): แสดงแทร็คบนแผนที่

การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหต:ุ ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับสัญญาณ AIS, เรดาร หรือวิทย ุVHF
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที ่และแสดงรายการ DSC
AIS: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที ่และแสดงรายการ AIS
MARPA: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ MARPA และรายทางบนแผนที ่และแสดงรายการ MARPA
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
ทิศมุงหนาที่คาดการณไว: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปดใชงาน AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 33)

การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที่ > น้ำ
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้ง
คาเหลานั้น การเปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่ มุมมอง และรุนชารตพล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตอง
มีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณอื่นที่จำเปน
การแสดงความลึกดวยเฉดสี: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวยเฉดส ี(สีของระยะความลึก, หนา 39)
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 ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> น้ำ > ระยะเฉดความลึก

การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > สภาพอากาศ > 
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> แผนที่เดินเรือ > สภาพอากาศ
ชั้นตรวจวัด: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่ตรวจวัดที่จะแสดง สภาพอากาศที่ตรวจวัดคือสภาพอากาศปจจุบันที่มองเห็นไดใน

ขณะนี้
ชั้นพยากรณอากาศ: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่พยากรณที่จะแสดง
โหมดชั้น: แสดงขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
วนซ้ำ: แสดงการวนซ้ำขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ พรอมความรุนแรงของสภาพที่เพิ่มขึ้นจากซายไปขวา
การสมัครสมาชิกสภาพอากาศ: แสดงขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
ใชคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาสภาพอากาศเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)
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การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรดาร > 
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก
เรดารเขาสูสแตนดบาย: หยุดการสงสัญญาณเรดาร
เพิ่ม: ปรับเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ, หนา 96)
Clutter จากทะเล: ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเล (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ, หนา 96)
ตัวเลือกเรดาร: เปดเมนูตัวเลือกเรดาร (เมนูตัวเลือกเรดาร, หนา 98)
เรือลำอื่นๆ: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนมุมมองเรดาร (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น, หนา 38)
การตั้งคาเรดาร: เปดการตั้งคาการแสดงผลเรดาร (เมนูการตั้งคาเรดาร, หนา 98)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)

การตั้งคาแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมองแผนที ่3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใช
อุปกรณเสริมภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ทิศทางแผนที่: ตั้งคามุมมองของแผนที่
มองไปขางหนา: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลางของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอนความเร็ว

สูงสุดเพื่อใหไดผลดีที่สุด
ทิศทางของเรือ: ตั้งคาการจัดตำแหนงของไอคอนเรือบนแผนที ่ตัวเลือก อัตโนมัต ิจะจัดตำแหนงไอคอนเรือโดยใช GPS COG 

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

 คำเตือน
การตั้งคาทิศทางของเรือมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลและไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม 
Navaids และสภาพน้ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต

หมายเหต:ุ คุณสามารถตั้งการตั้ง ทิศทางแผนที ่และ ทิศทางของเรือ แยกกันสำหรับแผนที่เดินเรือสองแบบที่ใชในหนารวม
กัน

รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการซูม
ขนาดตาราง: ตั้งคาขนาดของตารางที่จะแสดง
แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตาง

เหลานี้ไดก็ตอเมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได
เสนเริ่มตน: ตั้งคาเสนเริ่มตนสำหรับการแขงขันเรือ (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 58)
แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนยกลางที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ

การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก ตัวเลือก
ดู: ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
แทร็ค (ขี้น้ำ): แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก

แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย 
Garmin หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอกเหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ให
ระมัดระวังเปนพิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับมาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย

40 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



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 ตัวเลือก > Quickdraw Contours > เริ่มการบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก ตัวเลือก > 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 42)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การ
เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 42)

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และเชื่อมตอกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงาน

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 19)
2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก ชุมชน Quickdraw
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain, หนา 42) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ของ
คุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain, หนา 42)

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 GPSMAP เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถาย
โอนไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ

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 GPSMAP แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอน
ไปยังชุมชนโดยอัตโนมัติ

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
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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 (การดหนวยความจำ, หนา 7)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 42)
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 42)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 42)
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 (การดหนวยความจำ, หนา 7)

ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัต ิชารตพล็อตเตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่
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การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > Quickdraw Contours > การตั้งคา
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

การสื่อสารคาชดเชยการแสดงผลจากชุมชนคาชดเชยการแสดงผล: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง และ
เลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคา
ความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

สีของการสำรวจ: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการ
บันทึก เมื่อปดการตั้งคานี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึก
และตำแหนง GPS ที่ด ี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

 ขอควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโตไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือ
เพื่อปดใชงานระบบออโตไพลอต

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

เสนทางแบบเสนตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดยอนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบ

เสนทางแบบเสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไปในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ ได

นำทางอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูลแผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของ
คุณ ตัวเลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อตเตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะ
นำทางแบบบอกรายละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่น (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 51)
ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต ที่รองรับเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
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สีของเสนทางจะเปลี่ยนไปตามปจจัยหลายอยาง (รหัสสีของเสนทาง, หนา 45)

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม คำตอบ

ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอรนำทางฉันไปใน
ทิศทางที่ฉันตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)?

นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรง
โดยใชตัวเลือกไปที่, หนา 46)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสนทางใหเปนเสน
ตรง (ลดการเลี้ยวใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุด
หมายโดยใชระยะทางที่สั้นที่สุดจากตำแหนง
ปจจุบันไดอยางไร?

สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การ
สรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 49)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสนทางไปยังจุด
หมายโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่
ไดอยางไร?

สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดยใชตัวเลือก เสนทางไปยัง 
(การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 49)

ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับระบบออโตไพลอต
ของฉันไดอยางไร?

นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง (การสรางเสนทางและการนำทาง
จากตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 49)

อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทางใหฉันไดหรือไม?

ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการแนะนำอัตโนมัต ิและคุณอยูใน
บริเวณที่การแนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใชการนำทางโดยใช
ตัวเลือกการแนะนำอัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง 
นำทางอัตโนมัติ, หนา 51)

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการแนะนำอัตโนมัติ
สำหรับเรือของฉันไดอยางไร? โปรดดู การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ, หนา 53

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 ขอมูล > บริการ > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จสิ้น

จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย

เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย

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

ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทางพรอมทิศทางสำหรับแตละที่
4 เลือกปลายทางเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับปลายทาง หากมี

คุณสามารถเลือก  หรือ  เพื่อเลื่อนดูรายการปลายทางที่ใกลที่สุด

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่
 คำเตือน

เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผน
ดิน น้ำตื่น และวัตถุอันตรายอื่นๆ

คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 45)
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 ตัวเลือก > หยุดการนำทาง
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางดวยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการนำทาง
• เลือก 
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เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไป
ที่ใด และคุณไดไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ ความสูง และความลึกได

บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก เครื่องหมาย

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 จากแผนภูม ิเลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัดลงไป
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก เลือกจากแผนที่ เลือกตำแหนงแลวเลือก เลือก
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ใหเลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล

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

การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจากตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและ
สิ้นสุดการแขงขันแลนเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
• จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือก ตัวเลือก > จุดเดินทาง

การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไข > ตำแหนง
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท

• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัดใหมลงไป จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที ่ใหเลือก เลือกจากแผนที่ 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก นำทาง
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก นำทางอัตโนมัติ

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวนใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไม
สามารถคำนวณสวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

6 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

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

การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > ทั้งหมด

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

จุดเลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจากตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกล
กับเรือของคุณที่สุด

6 เลือก เสร็จสิ้น
7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีชมพู
8 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การสรางและการบันทึกเสนทาง
คุณสามารถเพิ่มจุดเลี้ยว 250 จุด ตอเสนทาง
1 เลือก ขอมูล > 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเสนทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว
3 เลือก เรียงลำดับ เพื่อเรียงลำดับรายการเสนทางที่มีอยูตาม ชวง ความยาว หรือชื่อ

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

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

รายการนั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที ่ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > เลือกจากแผนที ่แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่
การแกไขการเลี้ยวที่ใชเวยพอยทที่บันทึกไวจะไมยายเวยพอยทดังกลาว แตจะเปนการเปลี่ยนตำแหนงเลี้ยวในเสนทางใหม 
การยายตำแหนงของเวยพอยทที่ใชในเสนทางจะไมยายการเลี้ยวในเสนทาง
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การคนหาและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลานั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยาง
นอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสนทาง, หนา 49)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

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

หนา 50)
• 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 49)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัต ิ> ใหม > เสนทางที่ใชรูปแบบ SAR
2 เลือกรูปแบบ:

• เลือก การคนหาแบบกรวย เมื่อคอนขางทราบตำแหนงของวัตถ ุบริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหา
อยางละเอียด

• เลือก สี่เหลี่ยมขยาย เมื่อไมแนใจถึงตำแหนงของวัตถ ุบริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยาง
ละเอียด

• เลือก เสนคดเคี้ยว/ขนาน เมื่อทราบตำแหนงของวัตถุคราวๆ บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองคนหาอยางตอ
เนื่อง

3 ปอนพารามิเตอรการคนหา
4 เลือก เสร็จสิ้น
5 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน

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

การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ขอมูล > 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 นำทางอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 45)
2 เลือก นำทางไปยัง > นำทางอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีชมพู บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ (รหัสสีของเสนทาง, หนา 45)

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

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

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

คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช นำทางอัตโนมัติ ใหเลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสนทาง
3 เลือกตำแหนงบนเสนทาง
4 ลากจุดไปยังตำแหนงใหม
5 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบ
6 เลือก เสร็จสิ้น

ยกเลิการคำนวณ นำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก ยอนกลับ เพื่อยกเลิกการคำนวณทันทีอยางรวดเร็วได

การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง นำทางอัตโนมัต ิเพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัว
เลือกนี้ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปดสะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก ตัวเลือก
2 เลือก ตัวเลือกการนำทาง > เวลาที่มาถึง

คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการเลือกจุดบนเสนทาง
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การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
 ขอควรระวัง

การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง นำทางอัตโนมัติ 
หากสวนของเสนทาง นำทางอัตโนมัติ มีความตื้นกวาการตั้งคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวา ระยะหางแนวตั้ง สวนของเสน
ทาง นำทางอัตโนมัติ จะปรากฏเปนเสนทึบสีสมหรือเสนลายทางสีแดงในแผนที่ Garmin Navionics+ และ Garmin Navionics 
Vision+ จะปรากฏเปนเสนลายทางสีเลือดหมูและสีเทาในเวอรชันกอนหนา เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น จะมีขอความ
เตือนปรากฏขึ้นมา (รหัสสีของเสนทาง, หนา 45)

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

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

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวางยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอด
ผานไดอยางปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง นำทางอัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทางอาจจะเลื่อนได
หากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว 
เพื่อใหแนใจวาเสนทางถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง การ
แนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, 
หนา 54)
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การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน นำทางอัตโนมัตใิกลกับชายฝงมากแคไหน เสน นำทางอัตโนมัติ 
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะ
เปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน นำทางอัตโนมัต ิจะถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถ
ประเมินการวางตำแหนงของเสน นำทางอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > นำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยว

ทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:

• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการนำทาง แลวดำเนินการตาม
ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก การตั้งคา > การ
กำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัติ > 
ระยะหางแนวชายฝง > ใกล

7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที ่6 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทาง
นี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝงเปน ใกล 
หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน นำทางอัตโนมัติ ยกเวน
วาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการนำทาง แลวดำเนินการตาม

ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก การตั้งคา > การ

กำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัติ > 

ระยะหางแนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัติ และยืนยันวา

เสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เสนทาง นำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝง
เปน ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน นำทาง
อัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุดหมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุน
เคยกับการทำงานของการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง

แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไว
ได คุณสามารถแสดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได

การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ)
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง

เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ

การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > สีแทร็ค
2 เลือกสีแทร็ค
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การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตามปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 เลือก บันทึก

การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม

การแกไขแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา
4 เลือกตัวเลือก:

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

การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนเสนทาง

การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้นได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอย
หนึ่งแทร็ค (แทร็ค, หนา 54)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ใหเลือก ขางหนา
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ใหเลือก ยอนกลับ

5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > ลบ

ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม
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การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > ติดตามแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอไป

การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการบันทึก
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก บันทึกจนเต็ม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวยขอมูลใหม ใหเลือก ทับของเดิม

การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้นจะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็ค
เต็มเร็วขึ้นดวย ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิดประโยชนสูงสุด
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > 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 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายในบริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการ
เตือนในกรณีที่คุณเขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลมขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และ
เสนทางที่บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสราง
เสนทางจากเวยพอยท แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณสามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่
ได

การสรางขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต

การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > แทร็ค (ขี้น้ำ) > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนขอบเขต

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

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

การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode เพื่อเปดแผนผังโดยอัตโนมัติเมื่อเขาหรือออกจากขอบเขต ตัวอยางเชน 
คุณสามารถตั้งคาขอบเขตรอบทาจอดเรือของคุณ และเปดแผนผัง ด็อกกิ้ง โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขาใกลทาจอดเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ตรวจสอบ > เชื่อมโยง SmartMode™ > SmartMode™
4 การเลือก การเขาสู และเลือกแผนผัง
5 เลือก การออก และเลือกแผนผัง

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

• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ใหเลือก ระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือก เสร็จ
สิ้น

• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาหรือออกจากขอบเขตพื้นที่หรือวงกลม ใหเลือก พี้นที ่เพื่อแสดง การเขาสู หรือ การ
ออก

ปดการแจงเตือนขอบเขตทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > เตือน

การลบขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไขเขตแดน > ลบ
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การลบเวยพอยท แทร็ค เสนทาง และขอบเขตที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใชทั้งหมด > ตกลง

คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งคาประเภทเรือสำหรับคุณสมบัติการแลนเรือ
คุณตองเลือกประเภทเรือสำหรับแลนเพื่อใชคุณสมบัติการแลนเรือ
1 เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือก เรือใบ หรือ แลนเรือคาตามาราน

การแขงขันเรือใบ
คุณสามารถใชอุปกรณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนไดทันทีเมื่อการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณซิงโครไนซตัวนับ
เวลาการแขงขันกับตัวนับเวลาถอยหลังอยางเปนทางการของการแขงขัน คุณจะไดรับการเตือนในชวงเวลาหนึ่งนาทีกอนการ
แขงขันเริ่มตน เมื่อคุณรวมตัวนับเวลาการแขงขันกับเสนเริ่มตนเสมือน อุปกรณจะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลาที่เหลือบนตัวนับ
เวลาถอยหลัง อุปกรณใชขอมูลเพื่อระบุวาเรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนกอน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มตนการแขงขันที่ถูกตอง

การแนะนำเสนเริ่มตน
การแนะนำเสนเริ่มตนการแลนเรือเปนรูปแทนของขอมูลที่คุณจำเปนตองใชในการขามเสนเริ่มตน ณ เวลาและความเร็วที่
เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเสนเริ่มตนดานขวาและซาย และความเร็วและเวลาที่เปนเปาหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการ
แขงขันแลว เสนคาดการณจะปรากฏขึ้น เสนคาดการณจะขยายออกจากตำแหนงปจจุบันของคุณไปสูเสนเริ่มตน และเสนที่
ขยายออกจากแตละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเสนคาดการณระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลาจะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปจจุบัน
ของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูกอนเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาตองเพิ่มความเร็วเรือเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนไดทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูหลังเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีแดง ซึ่งจะระบุวาตองลดความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเสน
เริ่มตนกอนที่ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูที่เสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาเรือกำลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนเมื่อ
ตัวจับเวลาหมดเวลาพอดี
โดยคาเริ่มตนแลว หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนและตัวนับเวลาการแขงขันจะปรากฏในหนาจอรวมการแขงขันเดินเรือ

การตั้งคาเสนเริ่มตน
หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลนเรือโดยปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก ตัวเลือก > การแนะนำเสนเริ่มตน > เสนเริ่มตน
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณเดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด
• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับกราบซายและขวา

การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสนเริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขัน
แลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 58)
2 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก ตัวเลือก > การแนะนำเสนเริ่มตน > ความเร็วเปาหมาย และเลือกความเร็วเปา

หมายเมื่อขามเสนเริ่มตน
3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก ยอนกลับ
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน, หนา 59)
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การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน
ตัวนับเวลาการแขงขันจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลนเรือโดยปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เริ่ม

หมายเหต:ุ คุณยังสามารถเขาถึงไดจากหนา การแลนใบ SmartMode และแผนที่เดินเรือนำทาง
2 เมื่อจำเปน ใหเลือก ซิงค เพื่อซิงโครไนซกับตัวนับเวลาการแขงขันของกรรมการ

การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน
จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก หยุด

การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสน
เริ่มตน ณ เวลาเริ่มตนที่เที่ยงตรง
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก ตัวเลือก > การแนะนำเสนเริ่มตน > เสนเริ่มตน > คาชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก เสร็จสิ้น

การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 10) คุณสามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได 
Layline จะมีประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน

จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน > Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดย

ใชมุมการพัดของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก ทำเอง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชการใสมุมรับลม และมุม
ใตลมดวยตัวเอง ตัวเลือก Polar Table จะคำนวณ Layline ตามขอมูล Polar Table ที่อิมปอรต (กำลังอิมปอรต Polar Table 
ดวยตนเอง, หนา 60)

มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline จากมุมรับลมที่เรือกำลังแลน
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมใตลมที่เรือกำลังแลน
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนา

ของเรือหรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดงความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงสูงขึ้น ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
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Polar Table
 คำเตือน

คุณสมบัตินี้ทำใหคุณสามารถโหลดและใชขอมูลจากบุคคลที่สามได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง ความเชื่อถือได 
ความสมบูรณ หรือความทันการณของขอมูลที่สรางโดยบุคคลที่สาม การใชงานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สรางโดยบุคคลที่สาม
ถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

คุณสามารถใชขอมูล Polar Table กับชารตพล็อตเตอรของคุณได คุณสามารถกำหนดชนิดขอมูล Polar ในฟลดขอมูล และ
คุณสามารถใชขอมูล Polar ในการคำนวณการแนะนำ Layline และเสนเริ่มตนที่เหมาะสมได

กำลังอิมปอรต Polar Table ดวยตนเอง
หากคุณบันทึกไฟล Polar Table เปน polar.plr และวางลงในโฟลเดอร Garmin/polars/ ในการดหนวยความจำ ชารตพล็อต
เตอรจะอิมปอรตขอมูลโดยอัตโนมัติหลังจากคุณเสียบการดหนวยความจำ หากชารตพล็อตเตอรไมอิมปอรตขอมูลโดยอัตโนมัติ 
หรือหากคุณตองการโหลดชุดขอมูลชุดอื่น คุณสามารถเริ่มตนการอิมปอรตดวยตนเองได
1 บันทึกไฟล Polar Table (polar.plr) ไปยังโฟลเดอร Garmin/polars/ ในการดหนวยความจำ
2 ใสการดหนวยความจำที่มีไฟลขอมูล Polar เขาไปในชารตพล็อตเตอร (การดหนวยความจำ, หนา 7)
3 เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > Polar Table > อิมปอรตจากการด
4 หากจำเปน ใหเลือกชองเสียบการดและไฟล Polar Table

การแสดงขอมูล Polar ในฟลดขอมูล
กอนที่คุณจะดูขอมูล Polar คุณตองอิมปอรต Polar Table จากการดหนวยความจำ (กำลังอิมปอรต Polar Table ดวยตนเอง, 
หนา 60)
1 เปดหนาจอที่คุณตองการเพิ่มขอมูล Polar
2 เลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย
3 เลือกฟลดขอมูลที่จะเปลี่ยน
4 เลือก การแลนใบ
5 เลือกขอมูล Polar ที่จะแสดงในฟลดขอมูล

• ในการแสดงความเร็วเรือจาก Polar Table ที่ความเร็วและมุมของลมปจจุบัน ใหเลือก ความเร็ว Polar
• ในการแสดงความเร็วเรือที่เหมาะสมที่มุมลมเปาหมาย ใหเลือก ความเร็วเปาหมาย
• ในการแสดงมุมลมที่เหมาะสมที่ความเร็วลมจริงปจจุบัน ใหเลือก เปาหมายมุมลมจริง
• ในการแสดง TWA เปาหมายที่แปลงใหเปนคาสัมพัทธโดยใชความเร็วเปาหมาย ใหเลือก เปาหมายมุมลมสัมพัทธ
• ในการแสดงความแตกตางระหวางความเร็วเรือปจจุบันและความเร็วเรือที่เหมาะสมที่แสดงเปนความเร็ว ใหเลือก Δ 

ความเร็ว Polar
• ในการแสดงความแตกตางระหวางความเร็วเรือปจจุบันและความเร็วเรือที่เหมาะสมเปนเปอรเซ็นต ใหเลือก Δ เปอรเซ็นต

ความเร็ว Polar
• ในการแสดงความแตกตางระหวางความเร็วเรือปจจุบันและความเร็วเรือเปาหมายที่แสดงเปนความเร็ว ใหเลือก Δ 

ความเร็วเปาหมาย
• ในการแสดงความแตกตางระหวางความเร็วเรือปจจุบันและความเร็วเรือเปาหมายที่แสดงเปนเปอรเซ็นต ใหเลือก Δ 

เปอรเซ็นตความเร็วเปาหมาย
• ในการแสดงความแตกตางระหวางมุมลมจริงและมุมลมจริงเปาหมาย ใหเลือก Δ เปาหมายมุมลมจริง
• ในการแสดงความแตกตางระหวางมุมลมสัมพัทธกับมุมลมสัมพัทธเปาหมายและมุมลมที่แทจริงใหเลือก Δ เปาหมายมุม

ลมสัมพัทธ
คำแนะนำ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใชขอมูล Polar Table เมื่อคำนวณการแนะนำ Layline และเสนเริ่มตน
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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 การตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ 

> คาชดเชยความลึกทองเรือ
• หากหัวโซนารเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย

ชื่ออุปกรณ เลือกหัวโซนาร และเลือก ตรวจสอบ > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1

การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
 ขอควรระวัง

เมื่อใช ระบบออโตไพลอตจะควบคุมเฉพาะหางเสือเทานั้น คุณและลูกเรือของคุณยังคงตองควบคุมใบเรือเมื่อใชออโตไพลอต

นอกเหนือจากการรักษาทิศมุงหนาแลว คุณยังสามารถใชระบบออโตไพลอตเพื่อรักษาทิศทางลมได คุณยังสามารถใชระบบออ
โตไพลอตเพื่อควบคุมหางเสือในขณะ Tack และ Gybe

รักษาทิศทางลม
คุณสามารถตั้งใหระบบออโตไพลอตรักษาทิศทางที่กำหนดที่สัมพันธกับมุมลมในปจจุบัน ตองเชื่อมตออุปกรณของคุณกับ
เซนเซอรลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 ที่ทำงานรวมกันไดเพื่อรักษาทิศทางลมหรือปรับใบเรือหรือปรับทิศทางเรือตาม
ลม
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การเปลี่ยนชนิดของการรักษาทิศทางลม
ขณะที่ใชการรักษาทิศทางลม ใหเลือก ตัวเลือก > ชนิดลมปะทะ
ชนิดการรักษาทิศทางลมจะเปลี่ยนจาก สัมพัทธ เปน จริง, หรือกลับกัน

การใชการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองเชื่อมตอเซนเซอรลม NMEA 2000 เขากับระบบออโตไพลอต
แมวาควรใชเซนเซอรลม NMEA 2000 แตคุณสามารถเชื่อมตอเซนเซอรลม NMEA 0183 กับระบบออโตไพลอตเพื่อใชรักษา
ทิศทางลมได
1 เมื่อระบบออโตไพลอตอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหเลือก ตัวเลือก
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการใชการรักษาทิศทางลมสัมพัทธ ใหเลือก ใชการรักษาทิศทางลมที่ปรากฏใชการรักษาทิศทางลมที่ปรากฏ
• หากตองการใชการรักษาทิศทางลมจริง ใหเลือก เขาสูรักษาทิศทางลมจริง
คำแนะนำ: คุณสามารถใชการรักษาทิศทางลมประเภทลาสุดที่ใชไดอยางรวดเร็วโดยเลือก รักษาทิศทางลม จากโหมด
สแตนดบาย

การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองเชื่อมตอเซนเซอรลม NMEA 2000 เขากับระบบออโตไพลอต
แมวาควรใชเซนเซอรลม NMEA 2000 แตคุณสามารถเชื่อมตอเซนเซอรลม NMEA 0183 กับระบบออโตไพลอตเพื่อใชรักษา
ทิศทางลมได
1 เมื่อใชการรักษาทิศมุงหนา ใหเลือก ตัวเลือก
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการเปลี่ยนจากการรักษาทิศมุงหนาไปเปนการรักษาทิศทางลมสัมพัทธ ใหเลือกใชการรักษาทิศทางลมที่ปรากฏ
• หากตองการเปลี่ยนจากการรักษามุงหนาเปนการรักษาทิศทางลมจริง ใหเลือก เขาสูรักษาทิศทางลมจริง

การปรับมุมการรักษาทิศทางลม
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใชงานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ใหเลือก <1° หรือ 1°>

หมายเหต:ุ การรักษาทิศทางลม <1° หรือ 1°> เปนเวลาสองสามวินาทีจะเปลี่ยนออโตไพลอตจาก รักษาทิศทางลม เปน 
Heading Hold และเริ่มการบังคับเลี้ยวหางเสือโดยอัตโนมัติ

• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ใหเลือก <<10° หรือ 10°>>
หมายเหต:ุ คุณสามารถปรับการตั้งคาเพื่อใหขนาดระดับการเลี้ยวเล็กลงหรือใหญกวา 10°การปรับการเพิ่มการควบคุมพวง
มาลัยทีละขั้น, หนา 101 ได

Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตใหทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใชการรักษาทิศมุงหนาหรือทิศทางลม

การ Tack และ Gybe จากการคงทิศหัวเรือ
1 ใชการรักษาทิศหัวเรือ (การใชออโตไพลอต, หนา 102)
2 เลือก ตัวเลือก
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผานการ Tack และ Gybe

การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองมีเซนเซอรลมติดตั้งอยู
1 ใชการรักษาทิศทางลม (การใชการรักษาทิศทางลม, หนา 62)
2 เลือก ตัวเลือก
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือและขอมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการ
เปลี่ยนทิศทางเรือจะปรากฏบนหนาจอ
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การตั้งคาหนวงการปรับใบเรือ
การหนวงการปรับใบเรือจะใหคุณหนวงเวลาการบังคับปรับใบเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > การตั้งคาใบ > ความลาชา Tack
2 เลือกระยะเวลาการหนวง
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จสิ้น

การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหตุ: ตัวยับยั้ง Gybe ไมไดขัดขวางไมใหคุณทำการ Gybe เองดวยพังงาหรือการบังคับดวยเทา
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไมใหออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > การตั้งคาใบ > ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก Enabled

เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัด
จากเสนทางที่กำลังมุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหาจุดอางอิง

การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัด
จากเสนทางที่กำลังมุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหาจุดอางอิง
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป เมื่อมีการเชื่อมตอเซ็นเซอรเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส
1 จากแผนที ่ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน > เสนทิศมุงหนา > เครื่องหมายมุม
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก แหลง แลวเลือกตัวเลือก

• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศหัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก ทิศมุงหนา
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา

ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่
3 เลือก หนาจอ แลวเลือกตัวเลือก

• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบนแผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่

ความเร็วปจจุบันของคุณ

Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใชเครื่องเปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของคุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะพรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัด
ความลึกที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร Panoptix™ บางอยางไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซ
นาร Panoptix ที่ใชรวมกันไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยกจอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม 
และมุมมองแบบแยกความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาสำหรับแตละมุมมองในหนาจอ 
ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบแยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเองได (การ
สรางหนาจอแบบผสมใหม, หนา 12) คุณยังสามารถเพิ่มมุมมองของโซนารลงในเคาโครง SmartMode (การเพิ่มแผนผัง 
SmartMode, หนา 13) 
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การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก ตัวเลือก > 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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มุมมองโซนาร
อุปกรณบางรุนไมรองรับโซนาร Garmin SideVü ในตัว หากรุนของคุณไมมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีโมดูลวัด
ความลึกและหัวโซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขางของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือ
คนหาในการคนหาโครงสรางและปลาได

ดานซายของเรือ

ดานขวาของเรือ

หัวโซนารบนเรือของคุณ

ทอนไม

ยางเกา

ตนไม

น้ำระหวางเรือและพื้น

ระยะหางจากดานขางของเรือ
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เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบแบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือ
ของคุณ

การวัดระยะทางบนจอโซนาร
คุณสามารถวัดวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดบนมุมมองโซนาร SideVü ได
1 จากมุมมองโซนาร SideVü ใหเลือก 
2 เลือกตำแหนงบนหนาจอ
3 เลือก วัด...

หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหนงที่เลือก
4 เลือกตำแหนงอื่น

ระยะทางและทิศทางจากหมุดจะแสดงที่มุมบนซาย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของหมุด ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง

มุมมองโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได
มุมมองโซนาร Panoptix จะใหคุณดูรอบๆ เรือไดแบบเรียลไทม คุณยังสามารถดูเหยื่อของคุณใตน้ำและฝูงปลารอบเหยื่อดาน
หนาหรือดานใตเรือของคุณ
มุมมองโซนาร LiveVü จะใหคุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของดานหนาหรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดต
เร็วมากซึ่งจะใหภาพโซนารที่ดูเหมือนวิดีโอสด
มุมมองโซนารแบบ 3D RealVü จะใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะ
อัปเดตในแตละการคนหาของหัวโซนาร
ในการดูมุมมองโซนาร Panoptix ทั้งหามุมมอง คุณจำเปนตองมีหัวโซนารหนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองดานลาง และหัวโซนารตัวที่
สองเพื่อแสดงมุมมองดานหนา
ในการเขาใชมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก โซนาร และเลือกมุมมอง
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มุมมองโซนารดานลาง LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูใตเรือ และสามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได

ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน

เรือ

ชวงระยะ

รอยทาง

ดรอปชอตริก

พื้น
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มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และสามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได

เรือ

ชวงระยะ

ปลา

รอยทาง

พื้น
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RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตอง
เห็นขางใตและปลาที่เขามาที่เรือ

คำอธิบายสี

เรือ

ตัวระบุ Ping

ปลา

พื้น

ชวงระยะ
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มุมมองโซนาร RealVü ลาง 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และสามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ 
เรือของคุณ

คำอธิบายสี

เรือ

ลำแสงโซนาร

ชวงระยะ

ปลา

พื้น
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RealVü มุมมองโซนารแบบประวัต ิ3D
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่เรือกำลังเคลื่อนที่ และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D 
ตั้งแตขางใตจนถึงดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา

คำอธิบายสี

เรือ

ชวงระยะ

พื้น

โครงสราง

ปลา
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มุมมองของโซนาร FrontVü
มุมมองของโซนาร Panoptix FrontVü ชวยเพิ่มการรับรูสถานการณ ดวยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยูใตน้ำดานหนาเรือในระยะ
สูงสุด 91 เมตร (300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนดานหนาอยางมีประสิทธิภาพดวยโซนาร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 
น็อต
ในการดูมุมมองของโซนาร FrontVü คุณตองติดตั้งและเชื่อมตอหัวโซนารที่ใชรวมกันได เชน หัวโซนาร PS21 ทั้งนี้คุณอาจ
ตองอัปเดตซอฟตแวรหัวโซนาร

มุมมองโซนาร
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานลางเรือ และสามารถใชเพื่อดูปลาและปลาและสิ่งกอสรางได

ขอมูลความลึก

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง

พื้นใตน้ำ
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มุมมอง Perspective
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูรอบๆ หรือขางหนาเรือ และสามารถใชเพื่อดูแนวชายฝง ปลา และสิ่งกอสรางได มุม
มองนี้ใชดีที่สุดในน้ำตื้น 50 ฟุต (15 เมตร) หรือนอยกวา
หากตองการดูมุมมองโซนารนี้ คุณตองติดตั้งตัวหัวโซนาร LiveScope ที่ใชรวมกันไดบนจุดยึดโหมด Perspective

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

• จากมุมมองของโซนาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร > หัวโซนาร
• เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > หัวโซนาร

2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหตรวจจับหัวโซนารโดยอัตโนมัติ ใหเลือกหัวโซนารที่จะเปลี่ยน และเลือก ตรวจจับ

อัตโนมัติ
• เพื่อเลือกหัวโซนารดวยตัวเอง ใหเรียนรูชวงของหัวโซนารที่ติดตั้ง เลือกหัวโซนารเพื่อเปลี่ยนแปลง เลือกตัวเลือกที่ตรง

กับหัวโซนารที่ติดตั้ง เชนลำแสงคู (200/77 kHz) หรือ ความถี่คู (200/50 kHz) แลวเลือก 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 ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > แหลง
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้

74 Fishfinder โซนาร

http://www.garmin.com/transducers


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

การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอหรือเลือก 
2 เลือกตำแหนง
3 เลือก 
4 หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท

การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองของโซนาร ใหเลือก 

การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหต:ุ หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอไปทางขวา
2 เลือก ยอนกลับ เพื่อออกจากประวัติ

การแบงปนโซนาร
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากที่มาที่ใชรวมกันไดบน Garmin Marine Network คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากโมดูลโซนาร
ภายนอกที่ใชรวมกันได เชน โมดูลโซนาร GCV™ นอกจากนี้คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่มีโมดูลโซ
นารในตัว
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจากโมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบน
เครือขาย ไมวาชารตพล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชนจากอุปกรณ GPSMAP 923 ติด
ตั้งที่ดานหลังเรือ คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากอุปกรณ GPSMAP และหัวโซนาร Garmin ClearVü อื่นที่ติดตั้งดานหนาเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ชวงระยะ และ เพิ่ม จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย 
คาการตั้งคาโซนารอื่นๆ เชน การตั้งคา ลักษณะแผนที่ จะไมไดรับการซิงโครไนซ และควรไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณราย
อุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตราการเลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับการซิงโครไนซเพื่อ
ทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรกสัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การ
รบกวน ในการตั้งคาโซนาร
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ซมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope
คุณสามารถซูมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü และ LiveScope 2D
หมายเหต:ุ ประวัติการเลื่อนจะถูกซอนในขณะที่หนาจออยูในโหมดซูม
1 จากมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope 2D ใหแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่

หนาตางแทรก  ปรากฏและแสดงภาพจากหนาจอเต็มในขนาดเล็ก บริเวณลอมกรอบ  ในหนาตางแทรกจะแสดง
ตำแหนงของบริเวณที่ซูม

2 หากจำเปน ใหแตะหรือลากบนหนาตางแทรกเพื่อดูบริเวณตางๆ ในมุมมองเต็มจอ
3 หากจำเปน แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
4 หากจำเปน เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
ในการออกจากโหมดซูม ใหเลือกยอนกลับหรือจีบนิ้วทั้งสองเขาหากันเพื่อซูมออกจนกวาหนาจอจะกลับเปนมุมมองเต็มจอ

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

• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวางอัตโนมัต ิใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ
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การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารไดโดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือ
ความเปรียบตางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü/SideVü การตั้งคานี้จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของ
รายละเอียดที่แสดงบนจอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผลเปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือ
การตั้งคาความเปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับคืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณ
ตองการลดความเขมขนของการกลับคืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก ตัวเลือก
2 เลือกตัวเลือก:

• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü/SideVü ใหเลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก ลักษณะแผนที่
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่ > เกนสี

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

การตั้งคาโซนาร
หมายเหต:ุ แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
การตั้งคาเหลานี้ใชกับประเภทหัวโซนารตอไปนี้
• ทั่วไป
• Garmin ClearVü
• SideVü
การตั้งคานี้ไมใชกับหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร
ความเร็วการเลื่อน: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย (การตั้งคาความเร็วการเลื่อน, หนา 78)

ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนใหชาลงเพื่อขยายเวลาในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถ
เลือกความเร็วการเลื่อนใหเร็วขึ้นได ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็วการเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แลน

ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่แสดงบนหนาจอโซนาร (การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร, 
หนา 79)

ลักษณะแผนที่: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะโซนาร, หนา 79)
เตือน: ตั้งคาเสียงเตือนโซนาร (เสียงเตือนโซนาร, หนา 80)
ขั้นสูง: กำหนดคาหนาจอโซนารและการตั้งคาแหลงขอมูล (การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง, หนา 81)
การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร, หนา 81)
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การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก ตัวเลือก > 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 ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ความเร็วการเลื่อน
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเรือหรือความเร็วน้ำ ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะ
ที่ถูกตองและมีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü/SideVü หรือคนหาโครงสราง ขอแนะนำให
ใชการตั้งคาอัตโนมัติ

• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง

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

• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัต ิใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก  หรือ  เพื่อปรับชวงดวยตนเอง
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก เลือก เพื่อเลือกหนาจอที่ทำงานอยูได
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การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก ตัวเลือก > 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 ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสี (การปรับความเขมของส,ี หนา 77)
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดงชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรงหรือความออนของสัญญาณ
การเลือกมุมมอง: ตั้งคาทิศทางของมุมมองโซนาร Garmin SideVü
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

ยืดเสียงสะทอน: ปรับขนาดการสะทอนบนหนาจอเพื่อใหมองเห็นการตอบกลับที่แยกกันบนหนาจอไดงายขึ้น
เมื่อเปาหมายมองเห็นไดยาก  ระยะสะทอนจะทำใหการตอบกลับของเปาหมายชัดเจนขึ้นและมองเห็นไดงายขึ้นบนหนา
จอ หากคาระยะสะทอนสูงเกินไป เปาหมายจะปะปนกัน หากคาต่ำเกินไป  เปาหมายอาจเล็กและมองเห็นไดยาก
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คุณสามารถใชระยะสะทอนและความกวางตัวกรองเพื่อเพิ่มความละเอียดที่ตองการและลดคารบกวน เมื่อตั้งคาระยะสะทอน
และความกวางตัวกรองต่ำ หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุดแตจะมีคารบกวนมากที่สุด เมื่อตั้งคาระยะสะทอนสูงและ
ความกวางตัวกรองต่ำ หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำแตจะมีเปาหมายที่กวางขึ้น เมื่อตั้งคาระยะสะทอนและความกวางตัว
กรองสูง หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำที่สุดแตจะมีคารบกวนนอยที่สุด ขอแนะนำใหตั้งคาระยะสะทอนต่ำและตั้งคาความ
กวางตัวกรองสูง

ขอมูลซอนทับ: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร

เสียงเตือนโซนาร
 คำเตือน

คุณสมบัติสัญญาณเตือนโซนารคือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณเทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี 
เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปนไปอยางปลอดภัย

 ขอควรระวัง
ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > เตือน
คุณยังสามารถเปดการเตือนโซนารได โดยเลือก การตั้งคา > เตือน > โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอยกวาคาที่ระบ ุซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกย

ตื้นได (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 84) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F (1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมายที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและ

จากทองน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญเทานั้น
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การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
เลื่อน: ตั้งคาระยะความลึกในการเล็งเปาโซนาร เพื่อใหคุณซูมที่ความละเอียดสูงขึ้นที่ความลึกที่เล็งเปาไว

เมื่อใชการเลื่อน การติดตามดานลางอาจทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากโซนารจะคนหาขอมูลภายในระยะความลึก
ของพื้นที่ที่เล็งเปาไว ซึ่งอาจไมรวมดานลาง นอกจากนี้เมื่อใชการเลื่อน จะสงผลกระทบตอความเร็วในการเลื่อย เนื่องจาก
ขอมูลที่อยูนอกชวงความลึกของพื้นที่ที่เล็งเปาไวจะไมถูกประมวลผล ซึ่งจะลดระยะเวลาที่ตองใชในการรับและแสดงผล
ขอมูล คุณสามารถซูมระยะใกลเพื่อดูพื้นที่ที่เล็งเปา เพื่อใหคุณประเมินการตอบกลับของเปาหมายไดใกลชิดมากขึ้นที่ความ
ละเอียดสูงกวาเพียงแคการซูมเทานั้น

ขีดจำกัดคนหาพื้นน้ำ: จำกัดการคนหาพื้นใตน้ำตามความลึกที่เลือกเมื่อการตั้งคา ชวงระยะ ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ ในการลด
ระยะเวลาที่ใชคนหาพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกความลึกเพื่อจำกัดการคนหาพื้นใตน้ำได อุปกรณจะไมคนหาพื้นใตน้ำที่ลึก
กวาความลึกที่เลือก

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
การตั้งคาเหลานี้ใชกับประเภทโซนารตอไปนี้
• ดั้งเดิม
• Garmin ClearVü
• Garmin SideVü
จากมุมมองของโซนารที่ใช เลือกตัวเลือก
• จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
• จากมุมมองของโซนาร Garmin ClearVü เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ClearVü > การติดตั้งโซนาร
• จากมุมมองของโซนาร Garmin SideVü เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา SideVü > การติดตั้งโซนาร
อัตราสง: ตั้งคาระยะเวลาระหวางคลื่นโซนาร เมื่อเพิ่มอัตราการสง ความเร็วในการเลื่อนจะเพิ่มขึ้น แตอาจทำใหเกิดการรบกวน

ตัวเองเพิ่มขึ้นดวย
เมื่อลดอัตราการสง ระยะระหวางสัญญาณพัลสสงจะเพิ่มขึ้นและอาจแกไขปญหาการรบกวนดวยตัวเองได ตัวเลือกนี้ใชได
ในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น

กำลังสง: ลดเสียงหัวโซนารที่ดังใกลพื้นผิว คากำลังสงที่ต่ำจะลดเสียงหัวโซนาร ขณะเดียวกันจะลดความแรงที่สงกลับดวย ตัว
เลือกนี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น

ความกวางของตัวกรอง: กำหนดขอบเปาหมาย ตัวกรองที่สั้นจะกำหนดขอบเปาหมายไดชัดเจนมากกวาแตอาจมีคารบกวนมาก 
ตัวกรองที่ยาวจะสรางขอบเปาหมายที่ออนกวาและลดคารบกวนดวย ตัวเลือกนี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น

พลิกซาย/ขวา: สลับทิศทางมุมมอง SideVü จากซายไปขวา ตัวเลือกนี้ใชไดในมุมมองโซนาร SideVü เทานั้น
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 ตัวเลือก > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 82

การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหต:ุ ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก ตัวเลือก > 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 ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่ > ขอบเขต A
2 หากจำเปน ใหเลือก  > ระยะเวลาแสดงคางไว เพื่อปรับระยะเวลาที่โซนารสะทอนกลับจะปรากฏขึ้น

การตั้งคาโซนาร Panoptix

การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซนาร RealVü นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกลและไกลได

จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือกตัวเลือก:
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวทแยง เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวนอน เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวตั้ง เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการด ูปดหนาจอไปในทิศทางหนึ่ง
• เมื่อตองการซูมระยะใกล แยกนิ้วออกจากกัน
• เมื่อตองการซูมระยะไกล จีบนิ้วเขาหากัน

การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการกวาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะ
กะพริบเร็วขึ้น อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบชามาก
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร ประวัติ RealVü 3D
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก ตัวเลือก > ความเร็วในการกวาด
2 เลือกตัวเลือก
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การตั้งคาโซนาร LiveVü Forward และ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü Forward หรือ FrontVü ใหเลือก ตัวเลือก
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนาจอโซนาร

ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณ
สะทอนกลับความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ 
ซึ่งยังจะเพิ่มเสียงรบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น

ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวน
ลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาด
ใหญเชน ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง

ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัต ิปรับสเกลดานหนาสัมพันธกับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถ
ดูชวงเฉพาะได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะ
สามารถลดประสิทธิภาพของ การเตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคาความลึกต่ำ

มุมสงสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซนารไปดานซายหรือดานขวา คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความ
สามารถ RealVü บางรุนเทานั้น เชน หัวโซนาร PS31

สงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอยกวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, 

หนา 84) สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของสัญญาณสะทอนกลับของโซนาร
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)

การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü บางรุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปาหมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารให
ติดตามลูกบอลที่ผูกติดกับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก ตัวเลือก > มุมสงสัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก

การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü

 คำเตือน
โซนาร FrontVü และการเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณเทานั้น และอาจไมสามารถปองกัน
การเกยตื้นทุกกรณี เมื่อเรือมีความเร็วเขาใกลและเกิน 8 น็อต ความสามารถของคุณในการตอบสนองขอมูลที่ไดจากโซนาร
และ/หรือสัญญาณเตือนจะลดลง คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการตระหนักถึงสิ่งรอบตัวคุณในขณะอยูระหวางใชงานและควบคุม
เรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ หากไมปฏิบัติตามอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตได

 ขอควรระวัง
ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือน
การชนดานหนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 86)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก ตัวเลือก > การเตือน FrontVü
2 เลือก เปด
3 ปอนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แลวเลือก เสร็จสิ้น
บนหนาจอ FrontVü เสนความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เสนจะเปนสีเขียวเมื่อคุณอยูที่ความลึกปลอดภัย เสนจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อคุณเดินทางดวยความเร็วกวาระยะดานหนาที่เผื่อเวลาการตอบสนองใหคุณ (10 วินาที) เสนจะเปลี่ยน
เปนสีแดงและเปดเสียงเตือนเมื่อระบบสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่นอยกวาคาที่ปอน
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การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสีที่แสดงบนจอภาพ

คุณสามารถเลือกคาเกนสีที่สูงขึ้นเพื่อดูเปาหมายในคอลัมนน้ำไดสูงขึ้น คาเกนของสีที่สูงขึ้นยังชวยใหคุณสามารถแยกการ
สะทอนความเขมต่ำที่บริเวณสูงกวาในคอลัมนน้ำได แตจะทำใหเสียการจำแนกความแตกตางของการสะทอนในกนทะเล 
คุณสามารถเลือกคาเกนสีต่ำกวาเมื่อเปาหมายอยูใกลพื้นน้ำ เพื่อชวยใหคุณจำแนกระหวางเปาหมายที่มีสัญญาณตอบกลับ
ความเขมสูง เชน ทราย หิน และโคลน

ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทางแสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย
เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ

การตั้งคาแผนผัง LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > แผนผัง
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารทางดานขางของหนาจอ
ไอคอนลำแสง: เลือกไอคอนที่ใชแสดงทิศทางของลำคลื่นหัวโซนาร
การควบคุมบนหนาจอ: แสดงปุมบนหนาจอ
บีบอัดระยะ: ในมุมมองดานหนา จะบีบอัดระยะดานที่อยูไกลจากตัวเรือและขยายระยะที่ใกลกับตัวเรือ ซึ่งจะชวยใหคุณเห็นวัตถุ

ที่อยูใกลไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ชวยใหเห็นวัตถุที่อยูไกลออกไปบนหนาจอ

การตั้งคาลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดสะทอนกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือกตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นกวาดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง
การควบคุมบนหนาจอ: แสดงหรือซอนปุมบนหนาจอ
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การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะ

สงผลใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น
คาชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหวางหัวเรือและตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix มุมมองไปขางหนา นี่จะทำใหคุณสามารถ

ดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทนตำแหนงหัวโซนาร
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D

ความกวางลำคลื่น: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix มุมมองดานลาง ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็น
ไดลึกขึ้นและไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü ดานลาง และ LiveVü ดานหนา

ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา (Attitude and Heading Reference System - AHRS) 
ภายในเพื่อตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนาร
ที่เจาะจงไดโดยใชการตั้งคา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45 องศาและหัวโซนารมุมมอง
ดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา

กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัวโซนารในมุมมองดานลางโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทาง
ดานทาเรือ
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร LiveVü ดานลาง, RealVü ดานลางแบบ 3D และ RealVü แบบประวัต ิ3D

ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การปรับเข็มทิศ, หนา 87)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร PS21-TR

มุมมองแผนที:่ ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดานหนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อ
ระบุแนว
นี่ใชไดกับหัวโซนาร PS22

เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซนาร Panoptix แบบมุมมองดานหนา คุณสามารถปอนคาชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอานระยะดานหนาเพื่อหา
ตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทนตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü, LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ  จากหัวโซนารไปจนถึงหัวเรือ

2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ
3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จสิ้น
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน
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การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารใหหางจากทรอลลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอน
ลงในน้ำ การปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหต:ุ เข็มทิศอาจไมทำงานหากคุณติดตั้งหัวโซนารบนมอเตอร
หมายเหต:ุ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนา
แสดงทิศทางที่หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ
หมายเหต:ุ จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุนเรือของคุณเต็มที ่1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การตั้งคาโซนาร LiveScope และ Perspective
จากมุมมองโซนาร LiveScope หรือ Perspective ใหเลือก ตัวเลือก
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนาจอโซนาร

ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณ
สะทอนกลับความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ 
การเพิ่มเกนยังจะเพิ่มเสียงรบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น

ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวน
ลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาด
ใหญเชน ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ใชงานไดในมุมมองโซนาร LiveScope

ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัต ิปรับสเกลดานหนาสัมพันธกับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถ
ดูชวงเฉพาะได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ใชงานไดในมุมมองโซนาร LiveScope

ชวงระยะ: ปรับระยะ
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายในสวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและ
ใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาด
ใหญเชน ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ใชงานไดในมุมมองโซนาร Perspective

สงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของสัญญาณสะทอนกลับของโซนาร (การตั้งคาโซนาร 

LiveScope และ Perspective, หนา 88)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)
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การตั้งคาโซนาร LiveScope และ Perspective
จากมุมมองโซนาร LiveScope หรือ Perspective เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร
ลักษณะแผนที่: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะ LiveScope และ Perspective, หนา 88)
แผนผัง: กำหนดคาแผนผังหนาจอโซนาร (การตั้งคาแผนผัง LiveScope และ Perspective, หนา 88)
ตัดการรบกวน: ลดเสียงรบกวนและการรบกวน และพยายามลบการสะทอนกลับที่ไมใชเปาหมายจริงในน้ำ
ปฏิเสธโกสต: ลดการเกิดภาพ "โกสต" ซึ่งเปนภาพซ้ำหรือสะทอนที่ไมใชเปาหมายจริงในน้ำ การตั้งคา ปฏิเสธโกสต จะสงกำลัง

การสงผานในน้ำเพิ่มเติมเพื่อมองเห็นไดไกลยิ่งขึ้นโดยมีสัญญาณรบกวนนอยลงในกนทะเล การปรับการตั้งคา ปฏิเสธโกสต 
และ ตัดการรบกวน พรอมกันจะชวยลดการเกิด "โกสต" ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัตินี้มีในทิศทาง LiveScope 
ขางหนา เทานั้น

TVG: ปรับเกนที่แตกตางกันตามเวลาซึ่งสามารถชวยลดคารบกวนได
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ 
นอกจากนี้ ยังชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบังโดยคารบกวนบนผิวน้ำ

ขอมูลซอนทับ: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร LiveScope และ Perspective, หนา 89)

การตั้งคาลักษณะ LiveScope และ Perspective
จากมุมมองของโซนาร LiveScope หรือ Perspective เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > ลักษณะแผนที่
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับคอนทราสตที่แสดงบนจอภาพ

คุณสามารถเลือกคาเกนสีที่สูงขึ้นเพื่อดูตัวแปรรองตางๆ ในเปาหมายที่มีการเปลี่ยนของสีเปนอยางมากได คุณสามารถเลือก
คาเกนสีที่ต่ำลงเพื่อดูสีที่คลายกันในสถานการณเดียวกัน

ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทางแสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย
เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ ใชไมไดในโหมด Perspective

การตั้งคาแผนผัง LiveScope และ Perspective
จากมุมมองของโซนาร LiveScope หรือ Perspective เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > แผนผัง
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง ตัวเลือกGridจะแสดงกริดแบบสี่เหลี่ยม ตัวเลือกวงกลมจะแสดงกริดแบบวงกลมเสนมุมวงกลม
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารทางดานขางของหนาจอ ใชไมไดในโหมด Perspective
ไอคอนลำแสง: เลือกไอคอนที่ใชแสดงทิศทางของลำคลื่นหัวโซนาร
โอเวอรเลยลำคลื่น: เปดใชโครงรางเพื่อแสดงทิศทางของหัวโซนารเทียบกับตัวอื่นๆ เมื่อเชื่อมตอหัวโซนาร Panoptix ที่ปรับ

เทียบกันตั้งแตสองตัวขึ้นไป
การควบคุมบนหนาจอ: แสดงปุมบนหนาจอ
ระยะยอนกลับ: ปรับระยะที่แสดงดานหลังหัวโซนาร
บีบอัดระยะ: ในมุมมองดานหนา จะบีบอัดระยะดานที่อยูไกลจากตัวเรือและขยายระยะที่ใกลกับตัวเรือ ซึ่งจะชวยใหคุณเห็นวัตถุ

ที่อยูใกลไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ชวยใหเห็นวัตถุที่อยูไกลออกไปบนหนาจอ
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การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร LiveScope และ Perspective
จากมุมมองของโซนาร LiveScope หรือ Perspective เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะ

สงผลใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น
ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา (Attitude and Heading Reference System - AHRS) 

ภายในเพื่อตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนาร
ที่เจาะจงไดโดยใชการตั้งคา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45 องศาและหัวโซนารมุมมอง
ดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา

ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การปรับเข็มทิศ, หนา 87)
ใชกับหัวโซนาร LiveScope ที่มีเข็มทิศภายใน

มุมมองแผนที:่ ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดานหนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อ
ระบุแนว

โฟกัส: ปรับมุมมองโซนารเพื่อชดเชยสำหรับความเร็วของเสียงในน้ำ การตั้งคา อัตโนมัติ ใชอุณหภูมิของน้ำเพื่อคำนวณ
ความเร็วของเสียง

เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

เรดาร
 คำเตือน

เรดารเรือจะสงพลังงานไมโครเวฟที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว กอนเริ่มสงเรดาร ตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมี
สิ่งกีดขวาง เรดารจะสงลำคลื่นประมาณ 12° สูงกวาและต่ำกวาเสนแนวนอนจากศูนยกลางเรดาร
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามมองที่เสาอากาศโดยตรงในระยะใกลขณะที่เรดารกำลังสงสัญญาณ ดวงตาคือสวน
ที่เปราะบางที่สุดของรางกายตอพลังงานแมเหล็กไฟฟา

เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดกับเรดารเรือ Garmin เสริม เชน เรดาร GMR™ Fantom™ 6 หรือ GMR 24 xHD 
คุณจะสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคุณได
เรดารจะสงลำคลื่นพลังงานไมโครเวฟแบบแคบเนื่องจากจะหมุนแบบ 360° เมื่อพลังงานที่สงสัมผัสกับเปาหมาย พลังงานบาง
สวนจะสะทอนกลับไปที่เรดาร
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การแปลความหมายเรดาร
การอานและการแปลความหมายการแสดงผลเรดารตองใชการฝกฝน ยิ่งคุณใชเรดารมากเทาใด คุณก็จะใชเรดารไดเกงขึ้น
เทานั้นเมื่อคุณตองการใช
เรดารอาจมีประโยชนในหลายสถานการณ เชน เลี่ยงการชนเมื่อคุณมีทัศนวิสัยจำกัด ตัวอยาง เชน เมื่อมืด หรือมีหมอกลง เมื่อ
ติดตามสภาพอากาศ ดูวามีอะไรอยูขางหนาคุณ และการคนหานกหรือปลา
คุณสมบัติโอเวอรเลยเรดารสามารถชวยคุณแปลความหมายการแสดงผลเรดารไดงายขึ้น เพราะวาจะแสดงผลโอเวอรเลย
สัญญาณสะทอนกลับของเรดารบนแผนที ่นี่จะชวยคุณระบุความแตกตางระหวางสัญญาณสะทอนกลับของเรดารของพื้นดิน 
สะพาน หรือเมฆฝน การแสดงเรือ AIS บนโอเวอรเลยเรดารยังสามารถชวยคุณระบุรายละเอียดตางๆ บนการแสดงผลเรดารได
ในบันทึกหนาจอดานลาง โอเวอรเลยเรดารนั้นเปดอยู หนาจอนี้ยังแสดงวิดีโอฟด เราสามารถระบุรายละเอียด 2 - 3 อยางบน
หนาจอเรดารได

พื้นดิน

เรือ

โอเวอรเลยเรดาร
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณเสริมGarminเรดารของเรือ คุณสามารถใชขอมูลโอเวอรเลยเรดารบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือบนแผนที่ตกปลาได
ขอมูลที่แสดงบนโอเวอรเลยเรดารมาจากโหมดเรดารที่ใชลาสุด และการกำหนดคาทั้งหมดที่ใชกับโอเวอรเลยเรดารจะถูกใช
กับโหมดเรดารที่ใชลาสุดดวย

โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน
เมื่อใชโอเวอรเลยเรดาร ชารตพล็อตเตอรจะปรับขอมูลเรดารใหสอดคลองกับขอมูลแผนที่ตามทิศมุงหนาของเรือ ซึ่งมาจากคา
เริ่มตนของขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กที่ตอโดยใช NMEA 0183 หรือเครือขาย NMEA 2000 หากไมมีเซนเซอรทิศ
มุงหนา การเดินเรือจะใชขอมูลเสนทาง GPS
ขอมูลเสนทาง GPS ระบุทิศทางที่เรือเคลื่อนที ่ไมใชทิศทางที่เรือกำลังมุงหนาไป หากเรือกำลังลอยถอยหลังหรือเขาดานขาง
เนื่องจากกระแสน้ำหรือลม โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับใหสอดคลองกับขอมูลแผนที่ไดโดยสมบูรณ ควรหลีกเลี่ยง
สถานการณนี้โดยใชขอมูลทิศมุงหนาของเรือจากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส
หากทิศมุงหนาของเรือมาจากขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กหรือการนำทางอัตโนมัต ิขอมูลทิศมุงหนาอาจไมถูกตอง
เนื่องจากการตั้งคาไมถูกตอง ความผิดปกติทางกล การรบกวนแมเหล็ก หรือปจจัยอื่นๆ หากขอมูลทิศมุงหนาไมถูกตอง โอเวอร
เลยเรดารอาจไมสามารถปรับใหสอดคลองกับขอมูลแผนที่ไดโดยสมบูรณ
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การสงสัญญาณเรดาร
หมายเหต:ุ เพื่อความปลอดภัย เรดารจะเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจากอุนเครื่อง เพื่อใหคุณตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดาร
ไมมีสิ่งกีดขวางกอนเริ่มสงเรดาร
1 เมื่อปดใชงานชารตพล็อตเตอร เชื่อมตอเรดารของคุณตามที่อธิบายไวในคำแนะนำการติดตั้งเรดาร
2 เปดชารตพล็อตเตอร

ถาจำเปน เรดารจะอุนเครื่องและนับถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเรดารพรอมทำงาน
3 เลือก เรดาร
4 เลือกโหมดเรดาร

ขอความนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นขณะที่เรดารกำลังเริ่มทำงาน
5 เลือก ตัวเลือก > สงสัญญาณเรดาร

การหยุดการสงสัญญาณเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > เรดารเขาสูสแตนดบาย
คำแนะนำ: กด  > เรดารเขาสูสแตนดบาย จากหนาจอใดๆ เพื่อหยุดการสงเรดารอยางรวดเร็ว

การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา
เพื่อชวยประหยัดพลังงาน คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาที่เรดารจะสงและไมสงสัญญาณ (สแตนดบาย)
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในโหมดเรดารคู
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > การสงตามกำหนดเวลา
2 เลือก การสงตามกำหนดเวลา เพื่อเปดใชตัวเลือก
3 เลือก ระยะเวลาสแตนดบาย ปอนชวงเวลาระหวางการสงสัญญาณเรดาร และเลือกเสร็จสิ้น
4 เลือก ระยะเวลาสง ปอนระยะเวลาสงสัญญาณเรดารแตละครั้ง แลวเลือก เสร็จสิ้น

การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เครื่องสแกนเรดารไมสงสัญญาณได
หมายเหตุ: รุนเรดาร GMR Fantom และ xHD2 สนับสนุน 2 โซนไมสงสัญญาณ รุนเรดาร GMR อื่นสวนใหญสนับสนุน 1 โซน
ไมสงสัญญาณ GMR รุนเรดาร HD 18+ ไมรองรับโซนที่ไมมีการสงสัญญาณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร > โซนไมสงสัญญาณ

เปดใชงานโซนไมสงสัญญาณระบุโดยพื้นที่แรเงาบนหนาจอเรดาร
2 เลือกมุม 1 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมแรก
3 เลือกมุม 2 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมที่สอง
4 เลือก เสร็จสิ้น
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำสำหรับโซนที่สอง

การปรับชวงเรดาร
ชวงสัญญาณเรดารจะแจงระยะสัญญาณพัลสที่สงและไดรับโดยเรดาร เนื่องจากชวงเพิ่มขึ้น เรดารจะสงพัลสยาวกวาเพื่อเขา
ถึงเปาหมายระยะไกล เปาหมายที่ใกลกวาโดยเฉพาะฝนและคลื่นจะสะทอนพัลสที่ยาวกวา ซึ่งจะเพิ่มคารบกวนบนหนาจอเรดาร 
การดูขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายชวงที่ยาวกวาจะชวยลดพื้นที่บนหนาจอเรดารในการดูเปาหมายในชวงสั้น
• เลือก  เพื่อลดชวงระยะ
• เลือก  เพื่อเพิ่มชวงระยะ
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คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร
• กำหนดขอมูลที่คุณตองดูบนหนาจอเรดาร

เชน หากคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เปาหมายหรือการจราจรที่อยูใกล หรือคุณกังวลกับสภาพอากาศระยะไกล
• ประเมินสภาพแวดลอมภายในระยะเรดาร

โดยเฉพาะในสภาพอากาศรายแรง สัญญาณเรดารชวงยาวจะเพิ่มสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอเรดารและทำให
ดูขอมูลวัตถุในชวงสั้นไดยาก ขณะฝนตก สัญญาณเรดารชวงสั้นจะชวยใหคุณดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยูใกลไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถากำหนดการตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนไวอยางเหมาะสม

• เลือกชวงที่มีผลที่สั้นที่สุด เพื่อใชเรดารและสภาพแวดลอมในปจจุบัน

เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™

เรดาร GMR Fantom ใชเอฟเฟกตดอปเปลอรในการตรวจจับและไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที ่เพื่อชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการชนที่
อาจเกิดขึ้น คนหาฝูงนก และติดตามการกอตัวของสภาพอากาศตางๆ เอฟเฟกตดอปเปลอรเปนการเปลี่ยนความถี่ในการสะทอน
ของเรดาร เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของของเปาหมาย ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจจับเปาหมายที่มีการเคลื่อนที่เขาหา
หรือออกจากเรดารไดอยางทันที
คุณสมบัติ MotionScope จะไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ในการแสดงผลเรดาร เพื่อชวยคุณนำทางขณะที่มีเรือลำอื่นหรืออยูใน
สภาพอากาศเลวราย หรือนำทางเขาหาจุดตกปลาที่มีนกกำลังหาอาหารบริเวณผิวน้ำ
เปาหมายเคลื่อนที่จะมีการกำหนดรหัสสี เพื่อใหคุณบอกไดอยางรวดเร็ววาเปาหมายใดที่กำลังเคลื่อนที่มาทางคุณหรือออกไป
จากคุณ สำหรับรูปแบบสีสวนใหญ สีเขียวแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่ออกไปจากคุณ และสีแดงแสดงวาเปาหมายกำลัง
เคลื่อนที่เขามาหาคุณ
ในบางรุน คุณยังสามารถปรับการตั้งคา ความไว M-Scope เพื่อเปลี่ยนเกณฑความเร็วสำหรับการเนนเปาหมายไดดวย การตั้ง
คาสูงขึ้นจะเนนเปาหมายที่ชาลง และการตั้งคาต่ำลงจะเนนเปาหมายที่เร็วขึ้นเทานั้น

การเปดใชงานโซนคุมกัน
คุณสามารถเปดใชโซนคุมกันเพื่อแจงเตือนคุณเมื่อมีบางสิ่งเขามาในระยะที่กำหนดรอบเรือของคุณ

จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน

การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุมกัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 92)
คุณสามารถกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลมรอบเรือของคุณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน > 
2 เลือก วงกลม
3 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบนอก
4 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบในเพื่อกำหนดความกวางของโซนคุมกัน
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การกำหนดโซนคุมกันบางสวน
คุณสามารถกำหนดขอบเขตของโซนคุมกันเพียงบางสวนรอบเรือของคุณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน > 
2 ลากเคอรเซอรไปยังตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบนอก 

3 เลือก มุม 2
4 ลากเคอรเซอรไปยังตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบใน  เพื่อกำหนดความกวางของโซนคุมกัน 
5 เลือก เสร็จสิ้น

MARPA
 คำเตือน

คุณสมบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการรับรูสถานการณและอาจไมสามารถปองกันการชนในทุกสถานการณได คุณมีหนาที่รับ
ผิดชอบในการควบคุมเรืออยางปลอดภัยและรอบคอบรวมถึงการตระหนักถึงสิ่งกีดขวางหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหรือรอบๆ 
น้ำ หากไมปฏิบัติตามอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) จะชวยใหคุณระบุและติดตามเปาหมายและใชเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเปนหลัก 
ในการใช MARPA คุณจะกำหนดแท็ก MARPA ใหกับเปาหมาย ระบบเรดารจะติดตามวัตถุที่ติดแท็กโดยอัตโนมัติ และแจง
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุใหคุณทราบ รวมถึงระยะ ทิศทาง ความเร็ว ทิศมุงหนาของ GPS จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาถึงจุดเฉียดใกล
ที่สุด MARPA ระบุสถานะวัตถุที่ติดแท็ก (การคนหา หายไป การติดตามหรือที่เปนอันตราย) และชารตพล็อตเตอรจะสงเสียง
เตือนการชนถาวัตถุเขามาในโซนปลอดภัย
กอนที่คุณจะใช MARPA คุณตองมีเซ็นเซอรเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสเชื่อมตออยูและเปดใชสัญญาณ GPS เซ็นเซอรเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกสตองมีหมายเลขกลุมพารามิเตอร NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM หรือขอความ HDG

สัญลักษณเปาหมาย MARPA

การคนหาเปาหมาย วงแหวนสีเขียวเสนประเนนจะแผพลังงานคลื่นจากเปาหมายขณะที่เรดารกำลังจับเปาหมาย

เปาหมายจะถูกคนพบ วงแหวนสีเขียวทึบแสดงตำแหนงเปาหมายที่เรดารจับเปาหมายได เสนประสีเขียวที่ตอกับ
วงกลมแสดงเสนทางบนพื้นที่คาดการณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย

เปาหมายอันตรายอยูภายในชวง วงแหวนสีแดงจะกะพริบจากเปาหมายขณะที่เสียงเตือนจะดังขึ้นและขอความจะ
ปรากฏขึ้น หลังจากรับทราบเสียงเตือน จุดสีแดงทึบและเสนประสีแดงที่ตอกันแสดงตำแหนงและเสนทางบนพื้นที่
คาดการณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย หากปดเสียงเตือนการชนในโซนปลอดภัย เปาหมายจะกะพริบ 
เสียงเตือนจะไมสงเสียง และขอความเตือนจะไมปรากฏ

เปาหมายหายไป วงแหวนสีเขียวทึบพรอมเครื่องหมาย X บนวงแหวนแสดงวาเรดารไมสามารถจับเปาหมายได

จุดที่ใกลที่สุดที่เขาถึงและเวลาที่เขาถึงจุดที่ใกลกับเปาหมายที่เปนอันตรายมากที่สุด
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การคนหาเปาหมาย MARPA อัตโนมัติ
คุณสามารถคนหาเปาหมาย MARPA ไดโดยอัตโนมัติตาม MotionScope, โซนคุมกัน หรือขอบเขต
1 จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ > MARPA > รับอัตโนมัติ
2 เลือก  และปรับการตั้งคาเพิ่มเติม (ไมบังคับ)

การลบเปาหมาย MARPA อัตโนมัติ
คุณสามารถเปดใชงานการ รับอัตโนมัติ MARPA เพื่อนำเปาหมายที่สูญหายออกจากรายการเปาหมายโดยอัตโนมัต ิขณะเปด
ใชงาน เปาหมายที่สูญหายจะถูกลบออกเมื่อไดรับเปาหมายใหมขณะที่รายการเปาหมายมีความจุเต็ม
1 จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ > MARPA
2 เลือก รับอัตโนมัติ > เปด

การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ
กอนที่คุณจะใช MARPA คุณตองมีเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตออยูและเปดใชสัญญาณ GPS เซนเซอรทิศมุงหนาตองมี
หมายเลขกลุมพารามิเตอร NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM หรือขอความ HDG

1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุหรือตำแหนง
2 เลือก คนหาเปาหมาย > เปาหมาย MARPA

การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเปาหมาย
1 จากหนาจอเรดาร เลือกเปาหมาย MARPA
2 เลือก เปาหมาย MARPA > ลบ

การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
คุณสามารถดูระยะ ทิศทาง ความเร็วและขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุเปาหมาย
2 เลือก เปาหมาย MARPA

ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือเรดารโอเวอรเลย คุณสามารถดูและปรับแตงการแสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ
2 เลือกตัวเลือก:

• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม AIS ใหเลือก AIS > รายการ AIS
• หากตองการดูรายการภัยคุกคาม MARPA ใหเลือก MARPA > รายการ MARPA

3 หากจำเปน ใหเลือก ตัวเลือกการแสดงผล > แสดง และเลือกประเภทภัยคุกคามที่จะรวมไวในรายการ

การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร
AIS ตองใชอุปกรณ AIS ภายนอกและรับสัญญาณจากเครื่องสงของเรือลำอื่น
คุณสามารถกำหนดคาการแสดงเรือลำอื่นบนหนาจอเรดารได หากมีการกำหนดคาใดๆ (ยกเวนชวงการแสดง AIS) ในโหมด
เรดารหนึ่ง การตั้งคานั้นจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดและการตั้งคาทิศมุงหนาที่คาดการณไวที่กำหนดคา
ไวในโหมดเรดารหนึ่งจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมดและใชกับเรดารโอเวอรเลย
1 จากหนาจอเรดารหรือเรดารโอเวอรเลย เลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ > AIS
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการระบุระยะทางจากตำแหนงของคุณซึ่งเรือ AIS จะปรากฏอยูภายในระยะดังกลาว ใหเลือก ชวงแสดงผล และเลือก
ระยะทาง

• หากตองการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS เลือก รายละเอียด > แสดง
• ในการตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปดใชงาน AIS ใหเลือก ทิศมุงหนาที่คาดการณไว และปอนเวลา
• หากตองการแสดงเสนทางเดินเรือของเรือ AIS เลือก ทดลองความเร็ว และเลือกระยะเวลาที่แสดงรอยทาง
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VRM และ EBL
เครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสนทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) ใชวัดระยะทางและทิศทางจากเรือของคุณไปยังวัตถุเปา
หมาย บนหนาจอเรดาร VRM จะปรากฏเปนวงกลมที่อยูตรงกลางตำแหนงปจจุบันของเรือ และ EBL จะปรากฏเปนเสนที่เริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของเรือและตัดกับ VRM จุดตัดคือพิกัด VRM และ EBL

การแสดงและการปรับ VRM และ EBL
คุณสามารถปรับเสนผานศูนยกลางของ VRM และมุมของ EBL ซึ่งจะเลื่อนจุดตัดของ VRM และ EBL VRM และ EBL ที่กำหนด
คาสำหรับโหมดหนึ่งจะถูกนำไปใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > VRM/EBL > .
2 เลือกตำแหนงใหมของจุดตัด VRM และ EBL
3 เลือก เสร็จสิ้น

การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย
กอนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณตองแสดงบนหนาจอเรดาร (การแสดงและการปรับ VRM และ EBL, หนา 95)
1 จากหนาจอเรดาร เลือกตำแหนงเปาหมาย
2 เลือก วัด

ระยะและทิศทางไปยังตำแหนงเปาหมายจะปรากฏที่มุมซายบนของหนาจอ

รอยทางเสียงสะทอน
คุณสมบัติรอยทางเสียงสะทอนชวยใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหนาจอเรดาร ขณะที่เรือเคลื่อนที ่คุณจะเห็นรอยจางๆ 

 ตามแนวการเคลื่อนที่ของเรือ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่แสดงรอยทางได

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ 
หรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ใชงานไมไดในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+ Radome

การเปดรอยทางเสียงสะทอน
จากหนาจอเรดาร เลือกตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียงสะทอน > หนาจอ

การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียงสะทอน > เวลา
2 เลือกระยะเวลารอยทาง

การลบรอยทางเสียงสะทอน
คุณสามารถลบรอยทางเสียงสะทอนออกจากหนาจอเรดารได เพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ

จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียงสะทอน > ลางรอยทาง
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การตั้งคาเรดาร
หมายเหต:ุ เรดารและชารตพล็อตเตอรแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาที่แตกตางกัน
หมายเหต:ุ คุณสามารถปรับการแสดงผลเรดารไดในแตละโหมดเรดาร

เกนเรดาร
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาเกนอัตโนมัติสำหรับโหมดเรดารแตละโหมดไดรับการปรับมาใหเหมาะกับโหมดนั้นๆ และอาจแตกตางไปจากการตั้ง
คาเกนอัตโนมัติที่ใชสำหรับโหมดอื่น
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่น
หรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในเรดารบางรุน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสภาพ ใหเลือก ต่ำอัตโนมัติ หรือ สูงอัตโนมัติ
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติเพื่อใหแสดงนกที่อยูเหนือผิวน้ำ ใหเลือก นกอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+ Radome

การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง
เพื่อใหเรดารทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเกนไดดวยตนเอง
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่น
หรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
2 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกน จนกวาจะมีจุดสวางปรากฏบนหนาจอเรดาร

ขอมูลบนหนาจอเรดารจะไดรับการรีเฟรชทุกสองสามวินาท ีดังนั้นการปรับเกนดวยตนเองอาจยังไมปรากฏขึ้นในทันที ปรับ
เกนชาๆ

3 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาจุดจะหายไป
4 หากมีเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ อยูภายในระยะ เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาเปาหมายจะเริ่มกะพริบ
5 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกนจนกวาเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏติดสวางนิ่งบนหนาจอเรดาร
6 ลดการแสดงวัตถุขนาดใหญที่อยูใกล หากจำเปน
7 ลดการแสดงภาพสะทอนแบบเสน หากจำเปน

การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล
เปาหมายที่มีขนาดใหญที่อยูในระยะใกล เชน เขื่อนกันคลื่น อาจทำใหภาพเปาหมายที่ปรากฏบนหนาจอเรดารสวางมาก ภาพนี้
อาจปดบังเปาหมายที่เล็กกวาที่อยูในระยะใกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่น
หรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาเปาหมายที่เล็กกวาจะปรากฏอยางชัดเจนบนหนาจอเรดาร

การลดเกนเพื่อกำจัดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญที่อยูในระยะใกล อาจทำใหเปาหมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวา
กะพริบหรือหายไปจากหนาจอเรดาร

การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร
การรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจปรากฏเปนเสนออกจากเปาหมายในรูปแบบครึ่งวงกลม คุณสามารถลดภาพสะทอน
แบบเสนไดโดยลดเกนหรือลดระยะของเรดาร
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่น
หรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวารูปแบบเสนครึ่งวงกลมจะหายไปจากหนาจอเรดาร

การลดเกนเพื่อลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจทำใหเปาหมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไป
จากหนาจอเรดาร
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การตั้งคาตัวกรองเรดาร
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลที่มีคลื่นมาก การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากทะเลจะสงผลตอการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายในระยะใกลมากกวาการแสดงสัญญาณ
สะทอนที่ไมตองการและเปาหมายระยะไกล การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลที่อยูในระดับสูงจะลดการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากคลื่นที่อยูในระยะใกล แตอาจลดหรือไมแสดงเปาหมายในระยะใกล
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใช
หรือไมถูกใชกับโหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหต:ุ เรดารและชารตพล็อตเตอรแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาที่แตกตางกัน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเรดาร > Clutter จากทะเล
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกตัวเลือก อัตโนมัต ิตามสภาพทะเล
• เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนาจอ

เรดารอยางชัดเจน เลือกการตั้งคาที่แสดงสภาพทะเลปจจุบัน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลอาจยังคงปรากฏอยู

เมื่อใชเรดารรุนที่เขากันได ชารตพล็อตเตอรจะปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลตามสภาพทะเลโดยอัตโนมัติ

การปรับสัญญาณกวนจากฝนบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณกวนจากฝน การลดระยะเรดารอาจชวยลดสัญญาณกวนจากฝน (การปรับชวงเรดาร, 
หนา 91)
การตั้งคาสัญญาณกวนจากฝนจะสงผลตอการแสดงสัญญาณกวนจากฝนและเปาหมายในระยะใกลมากกวาการแสดงสัญญาณ
กวนจากฝนและเปาหมายในระยะไกล การตั้งคาสัญญาณสะทอนกวนจากฝนที่สูงจะชวยลดการแสดงสัญญาณกวนจากฝนใน
ระยะใกล แตอาจลดหรือไมแสดงเปาหมายในระยะใกล
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนกวนจากฝนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูก
ใชกับโหมดเรดารอื่นหรือกับเรดารโอเวอรเลย
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเรดาร > Clutter จากฝน
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อเพิ่มหรือลดการแสดงสัญญาณกวนจากฝนในระยะใกลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนาจอ

เรดารอยางชัดเจน
สัญญาณกวนจากฝนอาจยังคงปรากฏอยู

การเฉลี่ยการสแกนหลายครั้งบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถหาคาเฉลี่ยผลลัพธของการสแกนหลายครั้งบนหนาจอเรดารได ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกรองสัญญาณ
รบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเปาหมายที่มีความสม่ำเสมอ การหาคาเฉลี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชระยะที่
ไกลกวา
1 จากหนาจอเรดารหรือเรดารโอเวอรเลยเลือก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเรดาร > คาเฉลี่ยสแกน
2 เลือกตัวเลือก

การตั้งคา สูง จะกรองสัญญาณกวนที่มากที่สุดออกไป
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เมนูตัวเลือกเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเรดาร
MotionScope™: ใช Doppler ตรวจจับและเนนเปาหมายที่เคลื่อนที่เพื่อชวยหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น คนหาฝูงนก และ

ติดตามการกอตัวของสภาพอากาศ (เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™, หนา 92) ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน 
Fantom

การขยายหวงคลื่น: เพิ่มระยะสัญญาณพัลสสงที่จะเพิ่มกำลังสูงสุดไปยังเปาหมายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่มการตรวจจับและการ
ระบุเปาหมาย ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน xHD Radome และ xHD2 Open Array

ขนาดเปาหมาย: ปรับขนาดเปาหมาย ดวยการปรับการประมวลผลการบีบอัดพัลส เลือกเปาหมายที่เล็กลงเพื่อใหไดภาพคมชัด 
ความละเอียดสูง เลือกเปาหมายที่ใหญขึ้นเพื่อใหไดภาพสะทอนที่ใหญขึ้นสำหรับเปาหมายขนาดเล็ก เชน เรือ หรือทุน ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะในรุน Fantom

รอยทางเสียงสะทอน: ใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหนาจอเรดาร ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/
HD+ Radome

VRM/EBL: แสดงวงกลมเครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสนทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) เพื่อใหคุณวัดระยะทางและ
ทิศทางจากเรือของคุณถึงวัตถุเปาหมาย (VRM และ EBL, หนา 95)

โซนคุมกัน: ตั้งคาโซนที่ปลอดภัยโดยรอบเรือของคุณและสงเสียงเตือนเมื่อมีสิ่งใดเขามาในโซน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, 
หนา 92)

การสงตามกำหนดเวลา: ประหยัดพลังงานโดยสงสัญญาณเรดารในชวงที่กำหนด

เมนูการตั้งคาเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร
แหลง: เลือกที่มาเรดารเมื่อเชื่อมตอเรดารมากกวาหนึ่งกับเครือขาย
แสดงแผนภูมิ: แสดงแผนที่ใตภาพเรดาร เมื่อเปดใชงาน เมนู ชั้นแผนที่ จะปรากฏขึ้น
มุมมองแผนที่: ตั้งคามุมมองของการแสดงผลเรดาร
การปฏิเสธ Crosstalk: ลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากการรบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง
ความเร็วในการหมุน: ตั้งคาความเร็วการหมุนที่ตองการของเรดาร ตัวเลือก ความเร็วสูง สามารถใชเพื่อเพิ่มอัตรารีเฟรชได ใน

บางสถานการณ เรดารจะหมุนโดยอัตโนมัติดวยความเร็วปกติเพื่อปรับปรุงการตรวจจับ ตัวอยางเชน เมื่อเลือกระยะไกลหรือ
เมื่อใช MotionScope หรือชวงคู

ลักษณะแผนที่: ตั้งคารูปแบบสี ความเร็ว Look-ahead และลักษณะการนำทาง
การติดตั้งโซนาร: ใหคุณกำหนดคาเรดารสำหรับการติดตั้ง เชน การตั้งคาดานหนาเรือและตำแหนงพักเสาอากาศ

การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอเรดาร
คุณสามารถลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากการรบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง เมื่อเปดการตั้งคาปฏิเสธ 
Cross Talk
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk ที่กำหนดคาสำหรับใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไม
ถูกใชกับโหมดเรดารอื่นหรือโอเวอรเลยเรดาร

จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > การปฏิเสธ Crosstalk.

การตั้งคาลักษณะเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > ลักษณะแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคานี้ไมมีผลใชกับเรดารโอเวอรเลย
สีพื้นหลัง: ตั้งคาสีพื้นหลัง
สีพื้นหนา: ตั้งคารูปแบบสีสำหรับการสะทอนกลับของเรดาร
ความสวาง: ตั้งคาความสวางของคุณสมบัติเรดารตางๆ เชนวงแหวนชวงและสัญลักษณการติดตาม
ความเร็ว Look-Ahead: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลางของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอน

ความเร็วสูงสุดเพื่อใหไดผลดีที่สุด
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การตั้งคาการติดตั้งเรดาร
หนาเรือ: ชดเชยตำแหนงจริงของเรดารเมื่อไมอยูบนแนวเรือ (การวัดและการตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ, หนา 99)
การกำหนดคาเสาอากาศ: ตั้งคาขนาดเสาอากาศเรดารและตั้งคาตำแหนงที่เรดารหยุด (การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง, 

หนา 99)
โซนไมสงสัญญาณ: ตั้งคาพื้นที่ที่เรดารไมสงสัญญาณ (การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร, หนา 91)

การวัดและการตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบนเรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-
ทายเรือ การตั้งคาการชดเชยดานหนาเรือที่กำหนดคาไวใชในโหมดเรดารหนึ่งจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นทั้งหมดและกับโอ
เวอรเลยเรดาร
1 ใชเข็มทิศแมเหล็กตรวจจับทิศทางแบบแสงของเปาหมายที่อยูกับที่ภายในชวงที่มองเห็นได
2 วัดทิศทางเปาหมายบนเรดาร
3 หากทิศทางผันผวนมากกวา +/- 1 องศาใหตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
4 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร > หนาเรือ
5 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับคาชดเชย

การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง
โดยคาเริ่มตน เสาอากาศจะหยุดในแนวตั้งฉากกับทางเดินเมื่อไมไดกำลังหมุน คุณสามารถปรับตำแหนงนี้ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร > การกำหนดคาเสาอากาศ > ตำแหนงจอด
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหนงเสาอากาศเมื่อหยุด แลวเลือก ยอนกลับ

การตั้งคาชั้นเรดารของเรือของฉัน
จากหนาจอเรดาร ใหเลือกตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงการขยายจากจากหัวเรือในทิศทางบนหนาจอเรดาร
วงวัดระยะ: แสดงวงแหวนชวงที่ชวยใหคุณแสดงระยะทางบนหนาจอเรดาร
วงแหวนทิศทาง: แสดงทิศทางที่สัมพันธกับทิศมุงหนาหรือตามจุดอางอิงทิศเหนือเพื่อชวยใหคุณกำหนดทิศทางไปยังวัตถุที่

แสดงบนหนาจอเรดาร

การเลือกที่มาเรดารอื่น
1 เลือกตัวเลือก:

• จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเรดาร > แหลง
• เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > แหลงที่ตองการ > เรดาร

2 เลือกที่มาเรดาร
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ออโตไพลอต
 คำเตือน

คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับพวงมาลัยเรือ คันเรงและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือ
เทานั้น
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุมเรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยง
อันตรายในการนำทางและอยาปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษาทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้
ระบบอนุญาตใหควบคุมเรือเองหากจำเปนและมีโหมดและรูปลักษณะการควบคุมทิศทางอัตโนมัติในรูปแบบอื่นๆ ดวย
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโต
ไพลอตไดจากชารตพล็อตเตอร สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได ใหไปที่ 
garmin.com
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Yamaha® ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถควบคุมออโตไพลอตจากชารต
พล็อตเตอรโดยใชหนาจอออโตไพลอตและแถบโอเวอรเลยของ Yamaha (ออโตไพลอต Yamaha, หนา 106) สำหรับขอมูล
เกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Yamaha ที่ใชรวมกันได ใหติดตอตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณ

การกำหนดคาออโตไพลอต
ประกาศ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอเรือของคุณ ระบบออโตไพลอตควรไดรับการติดตั้งและกำหนดคาโดยชางติดตั้งที่มีความรูโดย
เฉพาะเทานั้น จำเปนตองมีความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับการบังคับเลี้ยวทางเรือและระบบไฟฟาเพื่อการติดตั้งและกำหนดคาที่
เหมาะสม

ระบบออโตไพลอตตองไดรับการกำหนดคาเพื่อใหทำงานกับเรือของคุณไดอยางถูกตอง คุณสามารถกำหนดคาออโตไพลอตได
โดยใชชารตพล็อตเตอรบนเครือขาย NMEA 2000 เดียวกันกับออโตไพลอต สำหรับคำแนะนำในการกำหนดคา ใหไปที่ 
support.garmin.com และดาวนโหลดคูมือการกำหนดคาสำหรับรุนออโตไพลอตของคุณ

การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ
ประกาศ

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชเข็มทิศภายในของ CCU ออโตไพลอตสำหรับทิศมุงหนา ใชเข็มทิศ GPS ของบุคคลที่สาม
สามารถทำใหขอมูลที่สงมาไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดความลาชาอยางมาก ออโตไพลอตตองการขอมูลตามชวงเวลา และ
ไมสามารถใชขอมูลเข็มทิศ GPS บุคคลที่สามสำหรับตำแหนง GPS หรือความเร็ว หากใชงานเข็มทิศ GPS บุคคลที่สาม ออโต
ไพลอตจะรายงานสูญเสียขอมูลการนำทางและที่มาความเร็วเปนระยะ

หากคุณมีที่มาทิศมุงหนามากกวาหนึ่งที่ในเครือขาย คุณสามารถเลือกที่มาที่คุณตองการได ที่มาสามารถทำงานรวมกับเข็มทิศ 
GPS หรือเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กได
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > แหลงที่ตองการ
2 เลือกที่มา

หากที่มาทิศมุงหนาที่เลือกใชงานไมได หนาออโตไพลอตจะไมแสดงขอมูลใดๆ

การเปดหนาจอออโตไพลอต
กอนที่คุณจะเปดหนาจอออโตไพลอต คุณตองติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได

เลือก เรือ > ออโตไพลอต
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หนาจอออโตไพลอต

ทิศมุงหนาจริง

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)

ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือเทานั้น)

เลี้ยวไปทางกราบเรือซาย (เพื่อ ปรับ ทิศหัวเรือที่ตองการตามจำนวนที่แสดง)

เลี๊ยวไปทางกราบเรือขวา (เพื่อ ปรับ ทิศหัวเรือที่ตองการตามจำนวนที่แสดง)

การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัต ิ> ขนาดระดับการเลี้ยว
2 เลือกเพิ่ม

การตั้งคาประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัต ิ> การตั้งคาดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต

เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้งคาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโต
ไพลอตจะทำการแกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ
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การเปดใชงานคุณสมบัติ Shadow Drive™

 คำเตือน
หากปดใชงานคุณสมบัติ Shadow Drive การบังคับเรือดวยตนเองจะไมเปนการหยุดใชงานระบบออโตไพลอต คุณตองใชการ
ควบคุมพวงมาลัยเรือหรือชารตพล็อตเตอรที่เชื่อมตอเพื่อหยุดการทำงานของระบบออโตไพลอต

หมายเหต:ุ คุณสมบัติ Shadow Drive อาจไมมีในรุนออโตไพลอตบางรุน
ถาคุณสมบัติ Shadow Drive ถูกปดใชงาน คุณตองเปดใชงานอีกครั้ง กอนที่คุณจะสามารถบังคับเรือดวยตนเองเพื่อปดใชงาน
ระบบออโตไพลอต
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการขับเคลื่อนอัตโนมัติ > การตั้งคา Shadow Drive
2 ถา ถูกปด ปรากฏ ใหเลือก Shadow Drive เพื่อเปดใชงานคุณสมบัต ิShadow Drive
เปดใชงานคุณสมบัติ Shadow Drive คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อปดใชงานคุณสมบัติอีกครั้ง

แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต
หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในออโตไพลอตบางรุน

สถานะออโตไพลอต

ใชและเลิกใชงานการรักษาทิศมุงหนา

เลี้ยวซาย

ทิศมุงหนาจริง

ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือเทานั้น)

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

เลี้ยวขวา

ใชรูปแบบการบังคับเลี้ยวที่ใชลาสุด

ใชโหมดตามเสนทาง (สามารถใชไดเมื่อออโตไพลอตกำลังอยูในสถานะสแตนดบาย และนำทางโดยใช นำทาง เสน
ทางไปยัง หรือ นำทางอัตโนมัติ)

เปดหนาจอและเมนูออโตไพลอตทั้งหมด

การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับเลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ

จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต
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การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ
หมายเหต:ุ คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติ Shadow Drive กอนที่คุณจะสามารถปรับทิศมุงหนาโดยใชพวงมาลัยเรือในขณะที่ออ
โตไพลอตถูกใชอยู 

เมื่อใชออโตไพลอต ใหควบคุมเรือดวยตนเองโดยใชพวงมาลัยเรือ
Shadow Drive และ  ที่ดานบนของหนาจอทิศมุงหนาจะเปนสีเหลือง และคุณจะควบคุมการบังคับเลี้ยวทั้งหมดโดยใช
พวงมาลัยเรือ
เมื่อคุณปลอยพวงมาลัยเรือและรักษาทิศมุงหนาสองสามวินาท ีระบบออโตไพลอตจะเริ่มการรักษาทิศมุงหนาตอที่ทิศมุงหนา
ใหม

การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัยเปนขั้น
1 ใชการรักษาทิศมุงหนา (การใชออโตไพลอต, หนา 102)
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือก <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยว 1° หนึ่งครั้ง
• เลือก <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มเลี้ยว 10° หนึ่งครั้ง
• กดคาง <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยวแบบควบคุมอัตรา

เรือจะยังเลี้ยวจนกวาคุณจะปลอยปุม
• กดคาง <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มการเลี้ยวจนถึง 10°

รูปแบบการบังคับเลี้ยว
 คำเตือน

คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่มรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมี
สิ่งกีดขวางในน้ำ

ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการจับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับ
และการเลี้ยวแบบ Williamson

การขับตามรูปแบบยูเทิรน
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษาทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > กลับรถ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทางที่ระบ ุและภายในชวงเวลาที่ระบุ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอตบังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวาและดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุง
หนาปจจุบันของคุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > ซิกแซ็ก
2 หากจำเปน ใหเลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเปน ใหเลือก ชวงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใชซิกแซ็ก
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การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใชรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ โดยตั้งใจแลนเรือไปตามดานขางของตำแหนงที่เริ่มตน
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใชในสถานะการณ Man Overboard
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > การเลี้ยวกลับเขาเข็มเดิม
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การขับตามรูปแบบวงโคจร
คุณสามารถใชรูปแบบวงโคจรเพื่อบังคับเรือในทิศทางวงกลมตอเนื่องรอบๆ เวยพอยทที่ใชงาน ขนาดของรอบถูกกำหนดโดย
ระยะทางของคุณจากเวยพอยทที่ใชงานเมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบวงโคจร
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือกไอคอน ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > วงโคจร
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถใชรูปแบบใบโคลเวอรเพื่อบังคับเรือผานเวยพอยทที่ใชงานซ้ำๆ เมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร ระบบออโต
ไพลอตจะขับเรือไปทางเวยพอยทที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางเวยพอยทและตำแหนงที่ระบบออโตไพลอตจะเลี้ยวเรือเพื่อขับผาน เวยพอยท อีกครั้ง การตั้ง
คาเริ่มตนจะเลี้ยวเรือที่ระยะทาง 1000 ฟุต (300 ม.) จากเวยพอยทที่ใชงาน
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือกไอคอน ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > Cloverleaf
2 หากจำเปน ใหเลือก ความยาวและเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา
คุณสามารถใชรูปแบบการคนหาเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมที่ขยายออกมากขึ้นเรื่อยๆ จากเวยพอยทที่ใชงาน ซึ่งทำใหเกิดรูป
แบบเกลียว เมื่อคุณเริ่มรูปแบบการคนหา ออโตไพลอตจะขับเรือเปนวงกลมวนรอบเวยพอยทที่ใชงานในทันท ีแลวขยายออก
เรื่อยๆ เมื่อวนครบแตละรอบ
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางวงกลมแตละวงในเกลียวได ระยะทางเริ่มตนระหวางวงกลมคือ 50 ฟุต (20 ม.)
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือกไอคอน ตัวเลือก > รูปแบบการหมุนพังงา > คนหา
2 หากจำเปน ใหเลือก พื้นที่คนหา และเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว
• การบังคับเรือดวยตนเอง

หมายเหต:ุ คุณสมบัติ Shadow Drive ตองเปดใชงานเพื่อยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยวโดยการบังคับเรือดวยตนเอง
• เลือก  หรือ  เพื่อยกเลิกรูปแบบโดยใชโหมดควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
• เลือก สแตนดบาย

การปรับการตอบสนองของออโตไพลอต
การตั้งคา การตอบสนอง ทำใหคุณสามารถปรับการตอบสนองของออโตไพลอตใหเหมาะกับสภาพทะเลและลมที่แตกตางกัน
สำหรับการกำหนดคาออโตไพลอตขั้นสูง โปรดดูคูมือการกำหนดคาที่มาพรอมกับระบบออโตไพลอตของคุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก ตัวเลือก > การตอบสนอง
2 ปรับการตอบสนองของหางเสือ

หากคุณตองการใหหางเสือตอบสนองไดดีขึ้นและเคลื่อนที่เร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากหางเสือตอบสนองมากเกินไปและเคลื่อนที่
เร็วเกินไป ใหลดคาลง
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การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา Garmin
คุณสามารถควบคุมออโตไพลอต Garmin ดวยนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกันได ไปที่ garmin.com สำหรับรายการนาฬิกา 
Garmin ที่ใชรวมกันได
หมายเหต:ุ การแจงเตือนอัจฉริยะจะใชบนนาฬิกาไมไดเมื่อเปดใชงานรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต
1 เลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > การควบคุมออโตไพลอต > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการดำเนินการของปุมออโตไพลอต คุณตองติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอต Garmin ที่ใชรวมกัน
ได
คุณสามารถเลือกการดำเนินการออโตไพลอตที่นาฬิกา Garmin จะดำเนินการไดสูงสุดสามรายการ
หมายเหต:ุ การดำเนินการออโตไพลอตที่ใชไดจะขึ้นอยูกับออโตไพลอตที่ติดตั้ง
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > การควบคุมออโตไพลอต > การดำเนิน

การของปุม
2 เลือกปุม
3 เลือกการดำเนินการ

การควบคุมออโตไพลอตดวยรีโมทคอนโทรล GRID 20
• กดปุมเพื่อเปลี่ยนโหมด
• ขณะอยูในโหมดควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น ใหหมุนปุมเพื่อเลี้ยว

การหมุนปุมแตละครั้งจะทำใหเกิดขั้นการหมุน 1 องศา
• ในขณะที่อยูในโหมดการตอบสนองออโตไพลอต ใหหมุนปุมเพื่อปรับการตั้งคา การตอบสนอง
• ในขณะที่อยูในโหมดการบังคับเลี้ยวหางเสือ ใหโยกคันบังคับคางไวทางขวาหรือซายเพื่อเลี้ยว

รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™

 คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุมเรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยง
อันตรายในการนำทางและอยาปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม

คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ไปยังชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเพื่อควบคุมระบบออโตไพลอต 
Reactor ที่สามารถทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานรีโมท โปรดดูคำแนะนำรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ที่ garmin.com

การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor กับชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตัวเลือก > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมทออโตไพลอต
2 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
3 เลือก การเชื่อมตอใหม
4 บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือก  > Pair with MFD

ชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงและแสดงขอความยืนยัน
5 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ใช เพื่อทำกระบวนการจับคูใหเสร็จสิ้น

การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการดำเนินการที่ถูกกำหนดไวในปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ได
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมทออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุมดำเนินการที่ตองการเปลี่ยน
3 เลือกรูปแบบหรือการดำเนินการเพื่อกำหนดลงในปุมดำเนินการ
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การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor โดยใชชารตพล็อตเตอรได
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/software/autopilot_remote_control และเลือก ซอฟตแวร
3 เลือก ดาวนโหลด
4 อานและยอมรับเงื่อนไข
5 เลือก ดาวนโหลด
6 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
7 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
8 เลือก ถัดไป
9 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบการด
11 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทออโตไพลอต > อัปเดตซอฟตแวร

ออโตไพลอต Yamaha
 คำเตือน

คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับพวงมาลัยเรือ คันเรงและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือ
เทานั้น
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุมเรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยง
อันตรายในการนำทางและอยาปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษาทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา)
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Yamaha ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถดูขอมูลออโตไพลอตโดยใชหนา
จอออโตไพลอตและแถบโอเวอรเลยของ Yamaha สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Yamaha ที่ใชรวมกันได ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณ
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หนาจอออโตไพลอต Yamaha

ทิศมุงหนาจริง

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

ตั้งคาออโตไพลอต Yamaha
จากหนาจอเครื่องยนต Yamaha ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาออโตไพลอต
ชุดรูปแบบ: ชวยใหคุณเลือกรูปแบบออโตไพลอตได
ทิศทาง: ตั้งทิศทางกราบซายหรือกราบขวาสำหรับรูปแบบ
พื้นที:่ ตั้งคาการเวนระยะสำหรับรูปแบบ
ความยาว: ตั้งคาความยาวของรูปแบบ
แอมปลิจูด: ตั้งคามุมสำหรับรูปแบบซิกแซก
รัศมีเริ่มตน: ตั้งคารัศมีสำหรับรูปแบบเกลียว
โหมดจุดเสนทางสุดทาย: ตั้งคาโหมดสำหรับออโตไพลอตเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของเสนทาง ตัวเลือก FishPoint® จะรักษาตำแหนง 

แตไมรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือก DriftPoint® จะทำใหเรือสามารถลอยไปตามลมหรือกระแสน้ำในขณะที่ยังคงรักษาทิศมุง
หนาตามที่เลือกไวได แตจะไมรักษาตำแหนงไว ตัวเลือก StayPoint® จะรักษาตำแหนงและทิศมุงหนา ตัวเลือก การลด
ความเร็ว จะหยุดเครื่องยนต แตไมรักษาตำแหนงหรือทิศมุงหนาไว ตัวเลือก ไมลดความเร็ว จะไมหยุดเครื่องยนต

คาชดเชยการคงเสนทาง: ตั้งคาระยะทางเพื่อนำทางคูขนานกับเสนทาง
หมายเหต:ุ คุณสามารถ ดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของจอยสติ๊กและระบบออโตไพลอต Yamaha ไดใน คูมือฉบับ
ยอ ที่ใหมาพรอมกับชุดจอยสติ๊ก/ออโตไพลอตลาสุด
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แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต Yamaha

โหมดออโตไพลอต

ทิศมุงหนาจริง

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

เปดหนาจอและเมนูออโตไพลอตทั้งหมด

แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร Force®

 คำเตือน
อยาเดินเครื่องมอเตอรในขณะที่ใบพัดไมไดอยูใตน้ำ การสัมผัสกับใบพัดที่กำลังหมุนอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได
อยาใชมอเตอรในบริเวณที่คุณหรือบุคคลอื่นในน้ำอาจสัมผัสโดนใบพัดที่กำลังหมุนอยู
ถอดมอเตอรออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาใบพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ คุณสมบัติออโตไพลอตของทรอลิ่งมอเตอรคือ
เครื่องมือที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุมเรืออยาง
ปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยาปลอยการควบคุมมอเตอรไวโดยไมมีการควบคุม
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

 ขอควรระวัง
ขณะที่ใชคุณสมบัติออโตไพลอต ใหเตรียมพรอมที่จะหยุด เรงขึ้น หรือเลี้ยวอยางกะทันหัน
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงพื้นผิวที่ลื่นรอบมอเตอร การลื่นไถลขณะกำลังเก็บหรือใชงานมอเตอรอาจสงผล
ใหเกิดการบาดเจ็บได

คุณสามารถเชื่อมตอทรอลิ่งมอเตอร Force เขากับชารตพล็อตเตอรเพื่อดูและควบคุมมอเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอร

กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเขากับทรอลิ่งมอเตอร Garmin Force ที่ใชรวมกันไดบนเรือของคุณเพื่อ
ควบคุมทรอลิ่งมอเตอรจากชารตพล็อตเตอร
1 เปดชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอร
2 เปดใชงานเครือขาย Wi‑Fi บนชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
3 หากมีชารตพล็อตเตอรหลายตัวเชื่อมตอกับ Garmin Marine Network โปรดตรวจสอบวาชารตพล็อตเตอรนี้เปนโฮสตของ

เครือขาย Wi‑Fi (การเปลี่ยน Wi‑Fi โฮสต, หนา 23)
4 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > ทรอลิ่งมอเตอรของ Garmin
5 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอร ใหกด  สามครั้งเพื่อเขาสูโหมดจับคู

 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอรจะเปนสีน้ำเงินทึบในขณะคนหาการเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร และจะเปลี่ยนเปนสี
เขียวเมื่อการเชื่อมตอสำเร็จ

หลังจากที่ชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอรเชื่อมตอสำเร็จแลว ใหเปดใชแถบโอเวอรเลยของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อควบคุม
มอเตอร (การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ, หนา 109)
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การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรเขากับทรอลิ่งมอเตอร Force แลว คุณตองเพิ่มแถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรเขากับหนา
จอเพื่อควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
1 เปดหนาจอที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
2 เลือกตัวเลือก:

• จากหนารวมหรือแผนผัง SmartMode ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > โอเวอรเลย
• จากเต็มหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย

3 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
4 เลือกแถบทรอลิ่งมอเตอร
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอทั้งหมดที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร

แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรชวยใหคุณสามารถควบคุมทรอลิ่งมอเตอร Force และดูสถานะของมอเตอร
เลือกรายการเพื่อใช ปุมจะสวางขึ้นเมื่อถูกเลือก เลือกรายการอีกครั้งเพื่อเลิกใช

สถานะแบตเตอรี่ของทรอลิ่งมอเตอร

เปดและปดใบพัด

ลดความเร็ว

มาตรวัดความเร็ว

เพิ่มความเร็ว

เปดใชงานการควบคุมการลองเรือที่ความเร็วเหนือพื้น (SOG) ปจจุบัน

ใชใบพัดดวยความเร็วสูงสุด

สถานะทรอลิ่งมอเตอร

เปดใชงานล็อคสมอ ซึ่งใชทรอลิ่งมอเตอรในการรักษาตำแหนงของคุณ

บังคับเลี้ยวทรอลิ่งมอเตอร
เมื่อล็อคสมออยู ใหเลื่อนตำแหนงตัวล็อคไปขางหนาถอยหลังซายหรือขวา

เปดใชงานการรักษาทิศมุงหนา (ตั้งคาและรักษาทิศมุงหนาปจจุบัน)
เมื่อทรอลิ่งมอเตอรอยูในการรักษาทิศมุงหนา แถบออโตไพลอตจะปรากฏขึ้นในแถบทรอลิ่งมอเตอร

เปดการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
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การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
จากแถบทรอลิ่งมอเตอร เลือก 
ปรับเทียบ: ปรับเข็มทิศของทรอลิ่งมอเตอร (การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร, หนา 110) และตั้งคาชดเชยหัวเรือของทรอลิ่

งมอเตอร (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 111)
เกนสมอ: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่ออยูในโหมดล็อคสมอ หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น 

และเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
การนำทางที่ได: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อนำทาง หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และ

เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
โหมดรักษาทิศมุงหนา: ตั้งคาโหมดรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือกจัดแนวเรือจะพยายามรักษาใหเรือมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน

โดยไมสนกระแสน้ำ ตัวเลือกนำทางจะพยายามนำทางเปนเสนตรงในทิศทางที่รองขอ
โหมดถึงที่หมาย: ตั้งคาลักษณะการทำงานของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณถึงจุดสิ้นสุดของเสนทาง ดวยการตั้งคาล็อคสมอ ทรอลิ่งม

อเตอรจะอยูในตำแหนงที่ใชคุณสมบัติล็อคสมอเมื่อเรือถึงจุดสิ้นสุดของเสนทาง ดวยการตั้งคาทำเอง ใบพัดจะดับลงเมื่อเรือ
ถึงจุดสิ้นสุดของเสนทาง

 ขอควรระวัง
คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ เมื่อใชการตั้งคาทำเองสำหรับตัวเลือกโหมดถึงที่หมาย คุณตอง
พรอมที่จะควบคุมเรือ

เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ เปดทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณจายไฟไปยังระบบ
ดานที่เก็บใบพัด: ตั้งคาดานของทรอลิ่งมอเตอรที่ใบพัดหมุนในขณะเก็บทรอลิ่งมอเตอร ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อคุณจัดเก็บราย

การอื่นๆ ใกลกับใบพัดที่เก็บไว
ปุมลัด: เปดใชงานปุมลัดบนรีโมทคอนโทรลของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อทำงานรวมกับชารตพล็อตเตอรนี้โดยเฉพาะ ปุมจะทำงาน

รวมกับชารตพล็อตเตอรไดครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น
ใชคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอรเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทางลัดบนรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร คุณสามารถสราง
ทางลัดไปยังหนาจอตางๆ เชน หนาจอโซนารและแผนที่
หมายเหต:ุ หากคุณมีชารตพล็อตเตอรมากกวาหนึ่งตัวในเครือขาย คุณสามารถตั้งปุมลัดไดกับชารตพล็อตเตอรเพียงหนึ่งตัว
เทานั้น
1 เปดหนาจอ
2 กดปุมลัดคางไว

คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู ปกหมุดแลว พรอมกับหมายเลขปุมทางลัด

การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร
คุณตองปรับตั้งเข็มทิศในทรอลิ่งมอเตอรกอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติของออโตไพลอตได
1 เดินเรือไปยังพื้นที่เปดของน้ำนิ่ง
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก  > ปรับเทียบ > การปรับตั้งคาเข็มทิศ
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
ทรอลิ่งมอเตอรอาจไมอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือของคุณ ขึ้นอยูกับมุมในการติดตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณ
ควรตั้งคาชดเชยหัวเรือ
1 ปรับมุมของทรอลิ่งมอเตอร  เพื่อใหอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือ  ของคุณโดยชี้ไปขางหนา

2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก  > ปรับเทียบ > คาชดเชยหัวเรือ

ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทย ุVHF ในเครือขาย
หากคุณมีวิทยุ NMEA 0183 VHFหรือวิทย ุNMEA 2000 VHF ที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้จะได
รับการเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูล

ตำแหนง GPS จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC
• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ
• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงานตำแหนงได
หากคุณมีวิทยุ Garmin NMEA 2000 VHF ที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้ไดรับการเปดใชงานเชน
กัน
• ชารตพล็อตเตอรทำใหคุณสามารถตั้งคาและสงรายละเอียดการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังวิทยุ Garmin VHF 

ของคุณได
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากวิทยุของคุณ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-Overboard 

และแจงใหคุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากชารตพล็อตเตอรของคุณ วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุราย

เพื่อเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการเชื่อมตอวิทย ุVHF โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งวิทยุ VHF

เปดใชงาน DSC
เลือก การตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > DSC

รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCลาสุด และที่ติดตอ DSC อื่นๆ ที่คุณปอน รายการ DSC สามารถมีรายการยอยไดถึง 100 
รายการ รายการ DSC แสดงการเรียกลาสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองไดรับจากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การ
เรียกครั้งแรกในรายการเรียก
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การดูรายการ DSC
ชารตพล็อตเตอรตองไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุVHF ที่สนับสนุน DSC กอนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได

เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC

การเพิ่มที่ติดตอ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได คุณสามารถเรียกที่ติดตอ DSC จากชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC > เพิ่มรายชื่อ
2 ปอนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ปอนชื่อเรือ

สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทย ุVHF ไดรับการเชื่อมตอโดยใช NMEA 0183 หรือ NMEA 2000 ชารตพล็อต
เตอรจะแจงเตือนคุณเมื่อวิทย ุVHF ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูลตำแหนงถูกสงมาพรอมกับสัญญาณ
แจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอมใชงานและไดรับการบันทึกรวมกับการเรียกดวย

 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมายตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของ
สัญญาณแจงเหตุราย

การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมายตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของ

สัญญาณแจงเหตุราย
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ > นำทางไปยัง
4 เลือก นำทาง หรือ เสนทางไปยัง

สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทย ุVHF
เมื่อชารตพล็อตเตอรไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุVHF ที่ใชรวมกันไดกับ NMEA 2000 และคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย 
DSC สำหรับ Man-Overboard จากวิทย ุชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-Overboard และแจงใหคุณนำทางไปยังจุด 
Man-Overboard หากคุณมีระบบออโตไพลอตที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือนใหคุณเริ่ม
การเลี้ยวของวิลเลียมสันไปยังจุด Man-Overboard
หากคุณยกเลิกสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard บนวิทย ุหนาจอชารตพล็อตเตอรที่แจงเตือนใหคุณเปดใชงานการ
นำทางไปยังตำแหนง Man-Overboard จะหายไป

สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจากชารตพล็อตเตอร
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุGarmin NMEA 2000 ที่ใชรวมกันได และคุณทำเครื่องหมายตำแหนง 
SOS หรือ Man-Overboard วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุรายไดอยาง
รวดเร็ว
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงสัญญาณแจงเหตุรายจากวิทยุของคุณ โปรดดูคูมือผูใชวิทยุ VHF สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการทำ
เครื่องหมายตำแหนง MOB หรือ SOS โปรดดู การทำเครื่องหมายตำแหนง Man Overboard (MOB), หนา 47

การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทย ุVHF โดยใช NMEA 0183 คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC (รายการ DSC, หนา 111)

112 ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล



การดูรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก 
• ในดูแผนที่เดินเรือที่ทำเครื่องหมายตำแหนง ใหเลือก 

การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ > นำทางไปยัง
4 เลือก นำทาง หรือ เสนทางไปยัง

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ > สรางจุดหักเลี้ยว

การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไข

• ในการปอนชื่อของเรือ ใหเลือก ชื่อ
• ในการเลือกสัญลักษณใหม ใหเลือก สัญลักษณ หากมี
• ในการปอนความเห็น ใหเลือก ความคิดเห็น
• ในการแสดงเสนทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตามตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง

การลบการเรียกรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ตรวจสอบ > แกไข > ลบรายงาน

การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมองแผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทาง
ของเรือ จุดสีดำจะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่
รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่> เรือลำอื่นๆ > DSC > ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ

ตัวอยางเชน หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานอยกวาสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตาม
ทั้งหมด

การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทย ุGarmin VHF คุณสามารถใชอินเตอรเฟซของชารตพล็อตเตอรในการตั้งคาการเรียก
ที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งจากชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสามารถเลือกชอง DSC ที่คุณตองการ
ติดตอสื่อสารดวย วิทยุจะสงคำขอนี้พรอมกับการเรียกของคุณ
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การเลือกชอง DSC
หมายเหต:ุ การเลือกชอง DSC ถูกจำกัดไวเฉพาะชองตางๆ ที่มีใหใชงานในทุกคลื่นความถี่ ชองเริ่มตนคือ 72 หากคุณเลือก
ชองอื่น ชารตพล็อตเตอรจะใชชองนั้นสำหรับการเรียกตอๆ มาจนกวาคุณจะเรียกโดยใชอีกชองหนึ่ง
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ตรวจสอบ > โทรดวยคลื่นวิทยุ > ชองแคบ
4 เลือกชองที่มีใหใชงาน

การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มตนการเรียกจากชารตพล็อตเตอร หากวิทยุไมไดติดตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว วิทยุจะไมไดรับขอมูลการ
เรียก
1 เลือก ขอมูล > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ตรวจสอบ > โทรดวยคลื่นวิทยุ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชองแคบ และเลือกชองใหม
5 เลือก สง

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ

การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ใหเลือกเปาหมาย AIS
2 เลือก เรือ AIS > โทรดวยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเปน ใหเลือก ชองแคบ และเลือกชองใหม
4 เลือก สง

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทย ุGarmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ

ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือ
เซนเซอรที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย
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การดูตัววัด
1 เลือก เรือ
2 เลือกตัววัด เชน เรือ

3 เลือก  หรือ  เพื่อดูหนาตัววัดอื่น หากมี

ไอคอนการเตือนเครื่องยนต
หากไอคอนสวางขึ้นบนหนาตัววัด แสดงวามอเตอรมีปญหา

การแจงเตือนระดับน้ำมันหรือแรงดันน้ำมันต่ำ

การแจงเตือนอุณหภูมิ

การแจงเตือนแรงดันไฟแบตเตอรี่

การแจงเตือนการเตือนตรวจสอบเครื่องยนต

การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือกตัววัดคางไว
2 เลือกตัววัดที่จะแกไข
3 เลือก แทนที่ขอมูล
4 เลือกประเภทขอมูล
5 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง
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การปรับแตงตัววัด
คุณสามารถเพิ่มหนาตัววัด เปลี่ยนแผนผังของหนาตัววัด เปลี่ยนวิธีการแสดงผลของตัววัด และเปลี่ยนขอมูลในตัววัดแตละตัว
ได
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก ตัวเลือก > แกไขหนาตัววัด
3 หากจำเปน ใหเลือกมุมมองตัววัดหรือตัววัดเพื่อแกไข
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด ใหเลือกตัววัดและเลือก แทนที่ขอมูล
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหนา ใหเลือก เปลี่ยนเคาโครง
• ในการเพิ่มหนาลงในหนาตัววัดชุดนี้ ใหเลือก เพิ่มหนา
• ในการลบหนาออกจากหนาตัววัดชุดนี ้ใหเลือก ลบหนา
• ในการเปลี่ยนลำดับของหนาในหนาตัววัดชุดนี ้ใหเลือก ยายหนาไปทางซาย หรือ ยายหนาไปทางขวา
• ในการเรียกคืนหนานี้กลับเปนมุมมองแบบเดิม ใหเลือก เรียกคืนมุมมองเริ่มตน

การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงานมาตรฐานที่ตองการของตัววัด
หมายเหต:ุ ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหนาจอตัววัดที่เกี่ยวของ ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด
2 เลือกตัววัดที่ตองการปรับแตง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ใหเลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก สเกลสูงสุด

4 เลือกคาขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที ่4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม

การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงขอมูลเครื่องยนตไดสูงสุดสี่รายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก เมนูการติดตั้งโซนารการเลือกเครื่องยนตจำนวนเครื่องยนตจำนวนเครื่องยนต

เครื่องยนต
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกจำนวนเครื่องยนต
• เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ

การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณตองเลือกจำนวนของเครื่องยนตดวยตนเองกอนจึงจะสามารถกำหนดคาวิธีการแสดงเครื่องยนตในตัววัดได (การเลือก
จำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด, หนา 116)
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่องยนต
2 เลือก เครื่องยนตแรก
3 เลือกเครื่องยนตที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนตที่เหลือ

เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต
คุณสามารถเปดใชงานชารตพล็อตเตอรเพื่อแสดงการเตือนสถานะของเครื่องยนตได

จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > การเตือนสถานะ > เปด
เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต ขอความแจงเตือนสถานะของตัววัดจะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเปนสีแดงโดยขึ้นอยูกับ
ประเภทของการเตือน
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เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > การเตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งรายการเพื่อเปดหรือปดการเตือน

ตัววัดเครื่องยนต Yamaha
เลือก เรือ > YAMAHA เพื่อดูตัววัดเครื่องยนต Yamaha หนาจอนี้จะแตกตางกันไปตามเครือขายเครื่องยนตและตัวควบคุมลิ้น
ปกผีเสื้อ
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ชองขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล

เวลาปจจุบัน
แตะคางไวเพื่อดูขอมูลการเดินทาง

เลือกเพื่อเปดและปดแถบออโตไพลอต (Helm Master® EX)
เลือกเพื่อตั้งคาฟงกชันตั้งคาจุดของปุมคันบังคับ (Helm Master)

ขอมูลระดับถัง
แตะที่ถังคางไวเพื่อดูขอมูลเซนเซอรระดับถังอยางละเอียด

ไอคอนสถานะ
ความแรงของสัญญาณ GPS (Helm Master)

เลือกเพื่อตั้งคาจุดตกปลา (Helm Master/Helm Master EX)
เลือกเพื่อตั้งคาความเร็วทรอลิ่ง (Helm Master/Helm Master EX/Mechanical RC/Digital Electronic RC 
(6X6/6X7))

ชองขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล

ตำแหนงเกียร

เครื่องวัดความเร็วและมุมทริม
แตะคางไวเพื่อเปลี่ยนพื้นหลัง

ขอมูลเครื่องยนต
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัววัด

ไอคอนสภาพเครื่องยนต
ไอคอนสีสมระบุสภาพเครื่องยนต

ระบบความปลอดภัย Yamaha เปดอยู

เครื่องยนตอยูภายใตการควบคุมการซิงโครไนซ

เครื่องยนตกำลังอุนเครื่อง
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ไอคอนการเตือนเครื่องยนต
ไอคอนสีแดงระบุความผิดปกติของเครื่องยนต

ประกาศ
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณหากไมสามารถระบุและแกปญหาได

แรงดันน้ำหลอเย็นต่ำ

แรงดันน้ำมันต่ำ
ดับเครื่องยนต ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และเพิ่มน้ำมันหากจำเปน

ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิดความเสียหายรายแรง

เครื่องยนตความรอนสูงเกินไป
ดับเครื่องยนตทันท ีตรวจสอบทางเขาน้ำหลอเย็น และแกไขหากอุดตัน

ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิดความเสียหายรายแรง

แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำ
ตรวจสอบแบตเตอรี่และการเชื่อมตอเชื่อมตอ และขันการเชื่อมตอแบตเตอรี่ที่หลวมทั้งหมดใหแนน
กลับไปยังทาเรือโดยเร็วหากการขันการเชื่อมตอแบตเตอรี่ใหแนนไมเพิ่มแรงดันไฟฟาแบตเตอรี ่ปรึกษาตัวแทน
จำหนาย Yamaha ของคุณทันที
หมายเหต:ุ หามดับเครื่องยนตเมื่อการเตือนนี้เปดอยู หากคุณทำเชนนั้น คุณอาจไมสามารถสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง
ได

น้ำในเชื้อเพลิง
น้ำถูกเก็บรวบรวมไวในกรองเชื้อเพลิง (อุปกรณแยกเชื้อเพลิง)
ดับเครื่องยนตทันทีและปรึกษาคูมือเครื่องยนตในการระบายน้ำออกจากกรองเชื้อเพลิง
หมายเหต:ุ น้ำมันเบนซินที่ผสมกับน้ำอาจทำใหเครื่องยนตเกิดความเสียหายได

การเตือนตรวจสอบเครื่องยนต/การซอมบำรุง
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณทันท ีการเตือนตรวจสอบเครื่องยนตยังปรากฏขึ้นเมื่อผานไปมากกวา 100 
ชั่วโมงทำงานนับตั้งแตการซอมบำรุงกอนหนา

การแจงการเตือนของเครื่องยนต (Helm Master)

ปญหาไอเสียของเครื่องยนต

การตั้งคาตัววัด
การกำหนดคาจำนวนเครื่องยนต
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือก ตัวเลือก > จำนวนเครื่องยนต
2 เลือกจำนวนเครื่องยนต
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การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือก ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาของถัง
2 เลือกเซนเซอรระดับถังที่จะกำหนดคา
3 เลือก ชื่อ ปอนชื่อ และเลือก เสร็จสิ้น.
4 เลือก ประเภท และเลือกประเภทของเซนเซอร
5 เลือก รูปแบบ และเลือกสไตลของเซนเซอร
6 เลือก ความจุถัง ปอนความจุของถัง และเลือก เสร็จสิ้น
7 เลือก การปรับตั้งคา และทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อปรับระดับถัง

หากคุณไมปรับระดับถัง ระบบจะใชการตั้งคาเริ่มตนสำหรับระดับถัง

การเปลี่ยนขอมูลที่แสดง
1 จากหนาจอขอมูล ใหแตะรายการที่ปรับแตงไดคางไว
2 เลือกประเภทขอมูล
3 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง

การตั้งคาขอมูลเครื่องยนต Yamaha

ประกาศ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาอยางถูกตอง หากไม หนาจอเครื่องยนตจะไมแสดงขอมูลที่ถูกตอง

จากหนาจอเครื่องยนต Yamaha ใหเลือก ตัวเลือก
การเดินทาง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ เชน ระยะทางและชั่วโมง และใหคุณสามารถรีเซ็ตคาเหลานี้ได
คำเตือนการบำรุงรักษา: แสดงขอมูลการซอมบำรุง ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชวงเวลาการซอมบำรุง และทำใหคุณสามารถ

รีเซ็ตเวลาที่ผานไปนับตั้งแตการซอมบำรุงกอนหนา
คาที่ตั้งลวงหนาของถัง: ตั้งคาชื่อถัง ประเภทของเหลว สไตลเซนเซอร และความจุถัง และปรับเซนเซอร
ระบบชวยทริม: เปดหรือปดคุณสมบัติสนับสนุนการทริม ใชไดในระบบ Helm Master ที่ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องยนตดิจิตอล 

(DEC)
แรงเสียดทานบังคับเลี้ยว: ตั้งคาแรงเสียดทานบนพวงมาลัย แรงเสียดทานจะปรับโดยอัตโนมัติตามความเร็วเครื่องยนต ใชได

ในระบบ Helm Master ที่ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องยนตดิจิตอล (DEC)
ล็อค-ทู-ล็อค: ตั้งคาจำนวนครั้งที่สามารถหมุนพวงมาลัยระหวางล็อค กราบซายสุด และกราบขวาสุดได
ควบคุม ความเร็ว: ตั้งคาที่มาความเร็วเปน GPS หรือ RPM การใช GPS เปน ที่มาความเร็ว จะใชไดเฉพาะกับระบบ Helm 

Master EX ที่ติดตั้งออโตไพลอตหรือคันบังคับเทานั้น GPS ไมพรอมใชงานในระบบ Helm Master
การตั้งคาออโตไพลอต: กำหนดคาการตั้งคาออโตไพลอตYamaha มีในระบบ Helm Master EX ที่ติดตั้งออโตไพลอต สำหรับ

ขอมูลออโตไพลอต Garmin ใหดูที่ (ออโตไพลอต, หนา 100)
คันบังคับและตั้งคาจุด: ตั้งแรงผลักของคันบังคับ มุมทริมและคาที่ตั้งลวงหนา การปรับระยะทาง และการตั้งคาจุดปลา ใชไดใน

ระบบ Helm Master และระบบ Helm Master EX ที่ติดตั้งคันบังคับ
คาระบบชวยทริมตั้งลวงหนา: ตั้งคาคาระบบชวยทริมที่ตั้งลวงหนา ใชไดในระบบ Helm Master ที่ติดตั้งระบบควบคุม

เครื่องยนตดิจิตอล (DEC)
คาชดเชยการไหลของเชื้อเพลิง: ตั้งคาชดเชยสำหรับขอมูลการไหลของเชื้อเพลิง
ตัวตั้งเวลาปด: ปดระบบหนึ่งชั่วโมงหลังจากดับเครื่องยนต
การจัดการแบตเตอรี:่ กำหนดคาระบบจัดการแบตเตอรี่ เชน การตั้งคาชนิดและความจุของแบตเตอรี่ และแสดงสถานะแบตเตอรี่

ดวย ใชไดในระบบ Helm Master EX ที่ติดตั้งระบบจัดการแบตเตอรี ่(BMS)
การปรับตั้งคา: ปรับเทียบคุณสมบัติตางๆ เชน การตั้งคาศูนยทริม และเข็มทิศ
รีเซ็ต: รีเซ็ตขอมูลเครื่องยนตและเกตเวย
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ตัววัดเครื่องยนต Mercury®

หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้จะพรอมใชงานเมื่อเชื่อมตอเกตเวย Mercury SmartCraft Connect เทานั้น ขอมูลที่มีแตกตางกันไป
ตามเครือขายเครื่องยนตและอาจรวมถึง RPM จำนวนชั่วโมงของเครื่องยนต แรงดันน้ำหลอเย็น แรงดันน้ำมัน และขอมูลอื่นๆ
เลือก เรือ > Mercury เพื่อดู Mercury ตัววัดเครื่องยนต

แรงดันไฟฟาเครื่องยนตหรือมุมการบังคับเลี้ยว Mercury3

สถานะเรือ

ความเร็วเรือ

เชื้อเพลิง

เกียร

ความเร็วเครื่องยนต

ทริมแท็บ

ทริมเครื่องยนต

คำแนะนำ: ในการดูรายละเอียดเครื่องยนต ใหเลือก เรือ > Mercury > ตัวเลือก > รายละเอียดเครื่องยนต.

3 อาจจะแสดงมุมการบังคับเลี้ยว Mercury บนหนาจอขึ้นอยูกับรุนเครื่องยนตและการกำหนดคา และตำแหนงบนหนาจออาจตางกันไป
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การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

ตองเชื่อมตอเซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือน
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จสิ้น

การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง
หากคุณกำลังใชเซนเซอรการไหลของน้ำมัน คุณตองซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ หากคุณกำลังใชเซนเซอรถังน้ำมัน ระดับน้ำมันจะถูกปรับโดย
อัตโนมัติตามขอมูลเซนเซอรระดับถัง และไมจำเปนตองซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงดวยตนเอง (การตั้งคาน้ำมัน, 
หนา 170)
1 เลือก เรือ
2 เลือก เครื่องยนต หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง
3 เลือก ตัวเลือก
4 เลือกตัวเลือก:

• หากคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งเปน
ความจุสูงสุด

• หากคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมันใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อ

เพลิงในถัง

การดูตัววัดลม
คุณตองมีเซนเซอรวัดลมที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถดูขอมูลลมได

เลือก เรือ > ลม

การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ
คุณสามารถกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือเพื่อแสดงความเร็วและมุมของลมจริงหรือที่ปรากฏ
1 จากตัววัดลม ใหเลือก ตัวเลือก > ตัววัดลมแลนเรือ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก เข็ม และเลือกตัวเลือก
• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ความเร็วลม และเลือกตัวเลือก

การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุวาขอมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใชสำหรับการคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือ
ความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ใหเลือก ตัวเลือก > มาตรวัดจากเข็มทิศ > การแสดงความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูลจากเซนเซอรวัดความเร็วน้ำ ใหเลือก ความเร็วน้ำ
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูล GPS ใหเลือก ความเร็ว GPS
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การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม
คุณสามารถระบุที่มาขอมูลของทิศมุงหนาที่แสดงบนตัววัดลมได ทิศมุงหนาของแมเหล็กคือขอมูลทิศมุงหนาที่ไดรับจาก
เซนเซอรทิศมุงหนา และทิศมุงหนาของ GPS ถูกคำนวณโดย GPS ของชารตพล็อตเตอร (เสนทางบนพื้น)
1 จากตัววัดลม ใหเลือก ตัวเลือก > มาตรวัดจากเข็มทิศ > ที่มาทิศมุงหนา
2 เลือก GPS หรือ แมเหล็ก

หมายเหต:ุ เมื่อแลนเรือดวยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที ่ที่มาขอมูลเข็มทิศแมเหล็กมีความแมนยำมากกวาที่มาขอมูล GPS

การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุชวงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลตานลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ใหเลือก ตัวเลือก > มาตรวัดจากเข็มทิศ > ชนิดเกจวัด > ตัววัดทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่ในทิศตานลม ใหเลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้ง
คามุมองศาลม

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่ตามทิศทางลม ใหเลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้ง
คามุมองศาลม

• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ลม และเลือกตัวเลือก

การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางใน
ปจจุบันของคุณ

เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง

การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
2 เลือกตัวเลือก:

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

การดูกราฟ
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณตองมีหัวโซนารหรือ
เซนเซอรที่เหมาะสมซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย

เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
คำแนะนำ: คุณสามารถกราฟอื่นที่มีไดโดยเลือก เปลี่ยนกราฟ และเลือกกราฟใหม

การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงขอมูลเซนเซอรที่ปรากฏในกราฟความลึก ลม และอุณหภูมิน้ำ
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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การปดการใชงานตัวกรองกราฟ
ตัวกรองกราฟความเร็วลมและมุมลมจะปรับขอมูลเซนเซอรใหเรียบกอนที่จะแสดงบนกราฟ การตั้งคาเริ่มตนเปน เปด คุณ
สามารถปดการใชงานตัวกรอง
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวกรอง > ปด.

การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถดูแบตเตอรี่และที่มาจายไฟอื่นๆ รวมถึงอุปกรณที่ใชแหลงจายไฟเหลานั้น
แบตเตอรี่จะแสดงรายการอยูที่ดานบนของหนาจอ แหลงจายไฟอื่นๆ เชน โซลารเซลล เครื่องกำเนิดไฟฟาสลับ เครื่องแปลง
ไฟฟา และกังหันลมจะแสดงรายการอยูทางดานซาย สวนรายการที่แสดงทางดานขวาของหนาจอจะเปนอุปกรณที่ใชแบตเตอรี่
และแหลงจายไฟอื่นๆ

การตั้งคาหนาการจัดการแบตเตอรี่
1 เลือก เรือ > การจัดการแบตเตอรี่ > ตัวเลือก > แกไขอุปกรณ
2 เลือกรายการ
3 เลือก อุปกรณ และเลือกหนึ่งขอมูลจากรายการ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับอุปกรณเครื่องนี ้และเลือก เสร็จสิ้น
5 หากจำเปน ใหเลือก เปลี่ยนไอคอน เลือกสัญลักษณใหม และเลือก เสร็จสิ้น
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับอุปกรณแตละเครื่อง

ขอความ inReach®

 คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach Mini กับชารตพล็อตเตอรเพื่อด ูตอบ หรือสงขอความที่ตั้งลวงหนาจากชารตพล็อตเตอร
หมายเหต:ุ อุปกรณ inReach Mini ตองเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรและรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อสงและรับขอความโดยใช
ชารตพล็อตเตอร
ในการเปดหนา InReach® ใหเลือก เรือ > InReach®

การเชื่อมตออุปกรณ inReach กับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอรเพื่อจัดการขอความ
1 ใหอุปกรณ inReach อยูในระยะ 3 ม. (10 ฟุต) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากเมนูหลักของอุปกรณ inReach ใหเลือก ตั้งคาอื่น ๆ > ANT+ > สถานะ > เปด
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก เรือ > InReach® > เริ่มการจับคู

ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณ inReach การดำเนินการนี้อาจใชเวลาถึง 60 วินาที
4 หากจำเปน ใหเปรียบเทียบรหัสบนอุปกรณ inReach กับชารตพล็อตเตอรและเลือกตกลงหากตรงกัน
inReach และชารตพล็อตเตอรจะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่ออยูภายในระยะ

การรับขอความ inReach
เมื่ออุปกรณ inReach ไดรับขอความ ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ตรวจสอบ
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจงเตือนปดโดยอัตโนมัติ
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การสงขอความ inReach ที่ตั้งลวงหนา
ขอความที่ตั้งลวงหนาคือขอความที่คุณสรางที ่explore.garmin.com ขอความที่ตั้งลวงหนามีขอความตัวอักษรที่กำหนดไวลวง
หนาและผูรับ
1 จากหนา InReach® ใหเลือก ขอความ > สง inReach ที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกขอความที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก สง

การตอบกลับขอความ inReach
คุณสามารถตอบกลับขอความ inReach ดวยขอความที่เขียนไวแลว
1 จากหนา InReach® เลือก ขอความ

รายการขอความที่สงและขอความที่ไดรับปรากฏขึ้น
2 เลือกขอความที่ไดรับ
3 เลือก ตอบกลับ
4 เลือกขอความ
5 เลือก สง

การสลับสายแบบดิจิตอล
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรในการตรวจสอบและควบคุมวงจรเมื่อเชื่อมตอกับระบบสวิตชดิจิตอล
ตัวอยางเชน คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบอพักปลาไดดวย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดคาระบบการสลับสายแบบดิจิตอล โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin 
ของคุณ

การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มและปรับแตงหนาสวิตชดิจิตอลบนชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก เรือ > การสลับ > ตัวเลือก > ตั้งคาอื่น ๆ
2 เลือก เพิ่มหนา หรือ แกไขหนา
3 ตั้งคาหนาตามตองการ:

• ในการปอนชื่อของหนา ใหเลือก ชื่อ
• ในการตั้งคาสวิตช ใหเลือก แกไขสวิตช
• ในการเพิ่มภาพของเรือ ใหเลือก เพิ่มภาพ BoatView

หมายเหตุ: คุณสามารถใชภาพเรือเริ่มตนหรือใชภาพเรือของคุณแบบกำหนดเองได คุณควรบันทึกภาพที่กำหนดเองลง
ในโฟลเดอร /Garmin ในการดหนวยความจำ คุณยังสามารถปรับมุมมองและตำแหนงการวางของภาพไดดวย

Garmin Boat Switch™

 คำเตือน
Garmin ขอแนะนำอยางยิ่งใหใชผูติดตั้งมืออาชีพที่มีความรูเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกสเปนอยางดีในการติดตั้งอุปกรณ การ
ติดตั้งอุปกรณอยางไมถูกตองอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส และความเสียหายตอเรือหรือแบตเตอรี่ได

การกำหนดคาอุปกรณ Garmin Boat Switch
สวิตชดิจิตอลบางตัวที่ควบคุมโดยอุปกรณ Garmin Boat Switch ตองไดรับการกำหนดคากอนใชงาน
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การกำหนดคาสวิตชเปนแบบกดติดปลอยดับ
ชองสัญญาณแบบตองกดปดและกดติดปลอยดับทั้งหมดในอุปกรณ Garmin Boat Switch ตองไดรับการกำหนดคาใน
ซอฟตแวรชารตพล็อตเตอรเปนสวิตชแบบกดติดปลอยดับสำหรับการทำงานที่ถูกตอง
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก การ

ตั้งคา > เรือของฉัน > การสลับ > มาตรฐาน NMEA
2 เลือกหมายเลขสวิตช
3 เลือก การกำหนดคา > ชั่วครู

การตั้งชื่อสวิตช
คุณสามารถระบุชื่อที่กำหนดเองเพื่อใชแทนชื่อเริ่มตนสำหรับแตละสวิตชได
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก การ

ตั้งคา > เรือของฉัน > การสลับ > มาตรฐาน NMEA
2 เลือกหมายเลขสวิตช
3 เลือก ชื่อ > เปลี่ยนชื่อ
4 ปอนชื่อใหม
5 เลือก เสร็จสิ้น

การติดปายกำกับสวิตช
คุณสามารถระบุปายกำกับที่กำหนดเองสำหรับแตละสวิตชได ปายกำกับสวิตชจะแยกจากชื่อสวิตช
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก การ

ตั้งคา > เรือของฉัน > การสลับ > มาตรฐาน NMEA
2 เลือกหมายเลขสวิตช
3 เลือก แบงประเภท > แกไขเลเบล
4 ปอนปายกำกับใหม
5 เลือก เสร็จสิ้น

การแสดงและซอนสวิตช
คุณสามารถเลือกสวิตชที่จะซอนหรือแสดงบนชารตพล็อตเตอร Garmin ได
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก การ

ตั้งคา > เรือของฉัน > การสลับ > มาตรฐาน NMEA
2 เลือกหมายเลขสวิตช
3 เลือก ทัศนวิสัย เพื่อแสดงหรือซอนสวิตช
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การกำหนดคาตัวเลือกไฟนำทาง
ประกาศ

คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใชงานและ/หรือการใชงานไฟ
นำทางทางทะเล Garmin ไมรับผิดชอบตอคาปรับ การลงโทษ การอางสิทธิ์ หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ไมปฏิบัติตามดังกลาว

ตามคาเริ่มตน ชองสัญญาณ 1 และ 2 จะอยูในสถานะอินเตอรล็อคสำหรับไฟเดินเรือเพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับระหวาง
ประเทศเพื่อปองกันเรือโดนกันในทะเล คุณอาจตองกำหนดคาอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหใชตัวเลือกการเดินสายที่คุณ
ใชกับประเภทการติดตั้งของคุณทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟสองสวางของเรือของคุณ
หากคุณไมตองการเชื่อมตอไฟเดินเรือและจอดเรือกับอุปกรณ คุณสามารถกำหนดคาชองสัญญาณ 1 และ 2 ใหทำงานแยกจาก
กันเปนสวิตชแบบตองกดปดตามปกติได
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก เรือ > 

การสลับ
2 กดสวิตช 1 คางไว 5 วินาที

สวิตช 1 จะเริ่มกะพริบ
3 กดสวิตช 2 คางไว 5 วินาที

สวิตชจะหยุดกะพริบ และจะมีขอความยืนยันตัวเลือกการเดินสายที่เลือกใหม
4 ทำซ้ำสองขั้นตอนกอนหนาจนกวาอุปกรณจะไดรับการกำหนดคาสำหรับตัวเลือกการเดินสายที่ใชกับประเภทการติดตั้งของ

คุณ
หมายเหต:ุ หลังจากเลือกตัวเลือก C ตัวเลือกการกำหนดคาถัดไปในรอบจะปดใชงานอินเตอรล็อคเพื่อใหชองสัญญาณ 1, 2 
และ 3 ทำงานแยกจากกันเปนสวิตชแบบตองกดปดตามปกติ

การใชสวิตชปมน้ำทองเรือ
คุณสามารถใชงานปมน้ำทองเรือที่เชื่อมตอดวยตนเองไดโดยใชสวิตช 12 และ 13 บนชารตพล็อตเตอร Garmin
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก เรือ > 

การสลับ
2 เลือกตัวเลือก:

• กดสวิตชปมน้ำทองเรือคางไวหนึ่งวินาทีเพื่อใหปมน้ำทองเรือทำงานเปนเวลา 2 นาที
• กดสวิตชปมน้ำทองเรือคางไวสามวินาทีเพื่อใหปมน้ำทองเรือทำงานอยางตอเนื่อง

หมายเหต:ุ ชารตพล็อตเตอร Garmin จะแจงเตือนคุณทุก 5 นาทีขณะเปดใชงานโหมดตอเนื่อง

การใชไฟที่ลดแสงได
คุณสามารถใชงานไฟที่ลดแสงไดที่เชื่อมตอไดโดยใชสวิตช 17 ถึง 21 บนชารตพล็อตเตอร Garmin
1 จากชารตพล็อตเตอร Garmin ที่เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เดียวกับอุปกรณ Garmin Boat Switch ใหเลือก เรือ > 

การสลับ
2 เลือกตัวเลือก:

• กดสวิตชไฟที่ลดแสงไดเพื่อเปดหรือปดไฟ
หมายเหต:ุ ไฟจะเปดที่ระดับการลดแสงที่ตั้งคาไวเมื่อปดไฟครั้งลาสุด

• เมื่อไฟเปดอยู ใหกดสวิตชไฟที่ลดแสงไดคางไวเพื่อลดแสงและปลอยเพื่อหยุดการลดแสง
• เมื่อไฟปดอยู ใหกดสวิตชไฟที่ลดแสงไดคางไวเพื่อเปดไฟที่ความสวาง 100%
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ระบบสมอ Power-Pole®

 คำเตือน
หามใชระบบสมอ Power-Pole ขณะอยูระหวางการใชงาน การทำเชนนี้อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับ
บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีระบบสมอ Power-Pole ที่ใชรวมกันไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย NMEA 2000 คุณจะสามารถใชชารตพล็อตเตอรควบคุม
สมอ Power-Pole ชารตพล็อตเตอรจะตรวจจับระบบสมอ Power-Pole ของเกตเวย C-Monster® บนเครือขาย NMEA 2000 
โดยอัตโนมัติ

การเปดใชงานโอเวอรเลยสมอ Power-Pole
คุณตองเปดใชงานโอเวอรเลย Power-Pole บนชารตพล็อตเตอรเพื่อควบคุมสมอ Power-Pole
1 จากหนาที่คุณจะเพิ่มโอเวอรเลย ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย

คำแนะนำ: ในการเลือกโอเวอรเลยอยางรวดเร็วใหเลือก Toolbars > สมอ
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือก สมอ Power-Pole®
หลังจากที่คุณเปดใชงานโอเวอรเลย Power-Pole บนชารตพล็อตเตอร คุณตองตั้งคาโหมดการติดตั้ง Power-Pole ใหตรงกับ
การติดตั้งสมอ Power-Pole บนเรือ (การติดตั้งสมอ Power-Pole, หนา 128)

การติดตั้งสมอ Power-Pole
กอนที่คุณจะสามารถใชชารตพล็อตเตอรเพื่อควบคุมสมอ Power-Pole คุณตองเลือกโหมดการติดตั้งที่ตองการ
คาเริ่มตนของโหมดการติดตั้งคือ คู ในขณะที่โหมดการติดตั้งถูกตั้งคาเปน คู การควบคุมชารตพล็อตเตอรของสมอ Power-
Pole จะไมทำงาน
1 จากแถบเครื่องมือ Power-Pole ใหเลือก  > การติดตั้งโซนาร
2 เลือกโหมดการติดตั้งที่ตรงกับการติดตั้งสมอบนเรือ

• ในการควบคุมสมอ Power-Pole เดียวของกราบซาย ใหเลือก กราบซาย
• ในการควบคุมสมอ Power-Pole เดียวของกราบขวา ใหเลือก กราบขวา
• ในการควบคุมสมอ Power-Pole คู ใหเลือก คู

3 ใชตัวเลื่อนเพื่อตั้งคาความเร็วที่ตองการสำหรับสมอเพื่อใชงานและดึงกลับ
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โอเวอรเลย Power-Pole
กอนที่คุณจะสามารถควบคุมสมอ Power-Pole ดวยชารตพล็อตเตอรได คุณตองเปดใชโอเวอรเลย (การเปดใชงานโอเวอรเลย
สมอ Power-Pole, หนา 128) และตั้งคาโหมดการติดตั้ง Power-Pole (การติดตั้งสมอ Power-Pole, หนา 128)
รูปแบบของโอเวอรเลยจะแตกตางกันไปตามโหมดการติดตั้ง ดูเอกสาร Power-Pole ของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

เลือกเพื่อควบคุมสมอทั้งสองพรอมกัน
ยกเลิกการเลือกเพื่อควบคุมสมอแยกตางหาก

เลือกเพื่อดึงสมอกลับจนสุด

เลือกเพื่อยืดสมอจนสุด

กดคางไวเพื่อดึงสมอกลับดวยตนเอง
ปลอยเพื่อหยุดสมอ

กดคางไวเพื่อยืดสมอดวยตนเอง
ปลอยเพื่อหยุดสมอ

กดเพื่อเปดเมนู

ทาเรือ กดคางไวเพื่อยืดสมอกลับดวยตนเอง

STBD ปุมควบคุมสมอกราบขวา

เปดใชงานพวงมาลัย Mercury
 คำเตือน

คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ พวงมาลัย Mercury จะไมควบคุมเรือใหคุณและไม
หลีกเลี่ยงอันตรายจากการนำทาง หากไมใชงานเรือของคุณอยางปลอดภัยอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย ได
รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได

เมื่อเครื่องยนต Mercury ถูกกำหนดคาใหทำงานดวยคุณสมบัติการควบคุมเครื่องยนตพวงมาลัย Mercury บนชารตพล็อตเตอร 
คุณสามารถเปดใชงานหนึ่งพวงมาลัยใหเปนพวงมาลัย Mercury ที่ใชงาน พวงมาลัย Mercury ที่ใชงานจะควบคุมเครื่องยนต 
Mercury และโอเวอรเลยการควบคุมเครื่องยนตชารตพล็อตเตอร Mercury (ตัวอยางเชน การลองเรือ Mercury) โอเวอรเลย
พวงมาลัยที่ไมไดใชงานจะยังคงปรากฏแตไมสามารถใชงานได ดังนั้นผูใชที่อยูตรงพวงมาลัยที่ไมไดใชงานจะไมสามารถ
ควบคุมเครื่องยนตได
เมื่อคุณเคลื่อนที่รอบๆ เรือ คุณสามารถเปลี่ยนพวงมาลัย Mercury ที่ใชงานจากสถานีสูสถานี ไดสูงสุดสี่จุด
1 เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถาน ี> Mercury Helm
2 ทำการเลือก

คุณสมบัติการควบคุม Mercury Troll
 คำเตือน

คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ คุณสมบัติการควบคุม Mercury Troll จะไมควบคุม
เรือใหคุณและไมหลีกเลี่ยงอันตรายจากการนำทาง หากไมใชงานเรือของคุณอยางปลอดภัยอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำให
ทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได

เมื่อเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถใชโอเวอรเลย Mercury Troll เพื่อตั้งคาและปรับความเร็ว
ทรอลิ่งจากชารตพล็อตเตอรได
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การเพิ่มโอเวอรเลยการควบคุม Mercury Troll
เมื่อเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถตั้งคาและปรับความเร็วเปาหมายโดยใชโอเวอรเลย 
Mercury Troll บนชารตพล็อตเตอรได
1 จากหนาที่คุณตองการเพิ่มโอเวอรเลย ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย

คำแนะนำ: คุณยังสามารถเลือก Toolbars จากแถบเมนูเพื่อเปลี่ยนโอเวอรเลยอยางรวดเร็ว
2 เลือก ทรอล
3 เลือก เพิ่ม

โอเวอรเลย Mercury Troll
เมื่อเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถใชโอเวอรเลย Mercury Troll บนชารตพล็อตเตอรเพื่อตั้ง
คาความเร็วเปาหมาย

เลือกเพื่อลดความเร็วเปาหมาย

ความเร็วเปาหมาย

เลือกเพื่อเพิ่มความเร็วเปาหมาย

ความเร็วจริง

เปดใชงาน เลือกเพื่อใชคุณสมบัติ Mercury Troll

ไมใชงาน เลือกเพื่อเลิกใชคุณสมบัติ Mercury Troll

การควบคุมการลองเรือ Mercury
 คำเตือน

คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ ระบบควบคุมเรือ Mercury จะไมควบคุมเรือใหคุณ
และไมหลีกเลี่ยงอันตรายจากการนำทาง หากไมใชงานเรือของคุณอยางปลอดภัยอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสีย
หาย ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได

เมื่อเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันได คุณจะสามารถตั้งคาและปรับฟงกชันการควบคุมการลองเรือโดยใชชารต
พล็อตเตอรได

เปดใชงานโอเวอรเลยการควบคุมเรือ Mercury
1 จากหนาที่คุณตองการเพิ่มโอเวอรเลย ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย

คำแนะนำ: คุณยังสามารถเลือก Toolbars จากแถบเมนูเพื่อเปลี่ยนโอเวอรเลยอยางรวดเร็ว
2 หากจำเปน ใหเลือก ลองเรือ
3 เลือก เมอรคิวรี ่ครูซ
4 หากจำเปน ใหเลือก เพิ่ม
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โอเวอรเลยควบคุมการลองเรือ Mercury

เลือกเพื่อลดความเร็วเปาหมาย

ความเร็วเปาหมาย

เลือกเพื่อเพิ่มความเร็วเปาหมาย

ความเร็วจริง

เปดใชงาน เลือกเพื่อใชการควบคุมเรือ

ไมใชงาน เลือกเพื่อเลิกใชการควบคุมเรือ

รายละเอียดเครื่องยนต Mercury
 คำเตือน

คุณจะตองรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องยนตของเรือของคุณ การไมบำรุงรักษาเครื่องยนตอยางเหมาะสมอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได

เมื่อชารตพล็อตเตอรไดเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันไดแลว คุณสามารถดูรายละเอียดเครื่องยนตโดยใชโอ
เวอรเลย เครื่องยนต Mercury บนชารตพล็อตเตอร

การเพิ่ม Mercury โอเวอรเลยเครื่องยนต
1 จากหนาที่คุณตองการเพิ่มโอเวอรเลย ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย

คำแนะนำ: คุณยังสามารถเลือก Toolbars จากแถบเมนูเพื่อเปลี่ยนโอเวอรเลยอยางรวดเร็ว
2 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
3 เลือก เครื่องยนต Mercury.
4 เลือก ยอนกลับ
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โอเวอรเลยเครื่องยนต Mercury
คุณสามารถใช Mercury โอเวอรเลยเครื่องยนตเพื่อดูขอมูลของเครื่องยนต (การเพิ่ม Mercury โอเวอรเลยเครื่องยนต, 
หนา 131)
หมายเหตุ: เนื่องจากขอจำกัดของพื้นที่บนโอเวอรเลย บางรายการอาจไมปรากฏหากเรือมีหลายเครื่องยนต

RPM ของเครื่องยนตกราบซาย

RPM ของเครื่องยนตกราบขวา

เชื้อเพลิงที่ใชไดทั้งหมด

การใชเชื้อเพลิง

การควบคุมทอไอเสียแบบสปอรต (หากรองรับ) (การเปดใชงาน Mercury การตั้งคา ทอไอเสียแบบสปอรต ของ
เครื่องยนต, หนา 132)

คำแนะนำ: คุณยังสามารถดูรายละเอียดเครื่องยนตโดยรวมใน Mercury หนาตัววัด (ตัววัดเครื่องยนต Mercury®, หนา 121)

การเปดใชงาน Mercury การตั้งคา ทอไอเสียแบบสปอรต ของเครื่องยนต
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณไดเชื่อมตอกับเครื่องยนต Mercury ที่ใชรวมกันได คุณสามารถใชโอเวอรเลย เครื่องยนต 
Mercury บนชารตพล็อตเตอรเพื่อเปดการใชงานการตั้งคา ทอไอเสียแบบสปอรต ได การตั้งคา ทอไอเสียแบบสปอรต จะ
เปลี่ยนเสียงของเครื่องยนต

บนโอเวอรเลย เครื่องยนต Mercury ใหเลือก ทอไอเสียแบบสปอรต > เปด
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก Toolbars จากแถบเมนูเพื่อเปดโอเวอรเลยอยางรวดเร็ว
คำแนะนำ: คุณยังสามารถเปดใชงานการตั้งคา ทอไอเสียแบบสปอรต จาก Mercury เมนูหนาตัววัด

คุณสมบัติ Dometic® Optimus®

เมื่อเชื่อมตอกับระบบ Optimus ที่ใชรวมกันได ชารตพล็อตเตอรจะชวยใหคุณสามารถเขาถึงและควบคุมระบบได คุณสามารถ
เปดใชงานโอเวอรเลย Optimus เพื่อควบคุมระบบ Optimus (กำลังเปดใชงานแถบโอเวอรเลย Optimus, หนา 132)
เมื่อจำเปน ระบบ Optimus จะแสดงขอความพรอมขอมูล คำแนะนำ และการแจงเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดและอันตราย
ไอคอนหามวายน้ำ  ระบุวาคุณไมควรวายน้ำเมื่อมีการใชงานโหมด Optimus บางโหมด ในโหมดเหลานี ้การควบคุมใบพัด
จะทำงานโดยอัตโนมัติและอาจทำใหบุคคลในน้ำไดรับบาดเจ็บ

กำลังเปดใชงานแถบโอเวอรเลย Optimus
1 จากแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย
2 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
3 เลือกแถบ Optimus
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ภาพรวมแถบโอเวอรเลย Optimus
ในการใชแถบโอเวอรเลย คุณตองเชื่อมตอระบบ Optimus ของคุณกับชารตพล็อตเตอรและเพิ่มแถบโอเวอรเลยในหนาจอที่
จำเปน (กำลังเปดใชงานแถบโอเวอรเลย Optimus, หนา 132)

โหมดการควบคุม

ปุมควบคุม Optimus

หางเสือ

ปุมสแตนดบาย

คุณตองกดปุมโหมดบนแถบโอเวอรเลยเพื่อใชงานหรือเลิกใชงานโหมด เมื่อใชงานโหมด ปุมจะสวางขึ้น
การกำหนดคาแถบโอเวอรเลยและปุมจะแตกตางกันไปตามระบบ โหมด และอุปกรณ ดูเอกสาร Optimus ของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติม

สัญลักษณโอเวอรเลย

การรักษาทิศมุงหนาออโตไพลอต

โหมดติดตามออโตไพลอต

โหมดเสนทางออโตไพลอต

การรักษาตำแหนง SeaStation®

รักษาทิศมุงหนา SeaStation

โหมด Optimus Limp Home

 คำเตือน
ในกรณีที่การบังคับเลี้ยวลมเหลว โหมด Optimus Limp Home จะใชงานได โหมด Limp Home เปนระบบควบคุมที่อาจจำกัด
การควบคุมเรืออยางมาก ซึ่งควรใชในกรณีฉุกเฉินเทานั้น หากคุณไมสามารถติดตอขอความชวยเหลือได ดำเนินการดวย
ความระมัดระวังเปนพิเศษ อานคูมือสำหรับเจาของ Optimus และสวมใสอุปกรณการลอยตัวสวนบุคคล (PFD) เสมอ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและรอบคอบ การใชโหมด Limp Home ไมสามารถทดแทน
ความรับผิดชอบในการควบคุมเรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยาปลอยการควบคุมมอเตอร
ไวโดยไมมีการควบคุม

เมื่อพรอมใชงาน ปุม Limp Home จะปรากฏบนแถบโอเวอรเลย Optimus โปรดดูคูมือสำหรับเจาของ Optimus กอนใชโหมด 
Limp Home
ในการใชงานโหมด Limp Home จากหนาจอใดๆ ใหเลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > การบังคับเลี้ยว Limp Home
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ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ

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

คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิด
ระดับน้ำขึ้นและลงครั้งถัดไป ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลระดับน้ำสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำ วันที่
ปจจุบัน ชั่วโมงกอน ที่ดูลาสุด
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง

ขอมูลสถานีกระแสน้ำ
 คำเตือน

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

หมายเหต:ุ ขอมูลสถานีกระแสน้ำมีใหใชงานรวมกับแผนที่โดยละเอียดบางแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตาม
คาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งลาสุด และขอมูลสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ

ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตกดิน พระจันทรขึ้น พระจันทรตกดิน ขางขึ้นขางแรม และตำแหนงการ
ดูทองฟาที่ใกลเคียงของพระอาทิตยและพระจันทร กึ่งกลางของหนาจอแสดงถึงทองฟาเหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุด
แสดงถึงเสนขอบฟา ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรแสดงขอมูลเกี่ยวกับทองฟาสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ทองฟา

การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูลทองฟาสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> ทำเอง และใสวันเดือนป
• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> กระแสไฟฟา
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ใหเลือก วันถัดไป
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ใหเลือก วันกอนหนา

การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานีกระแสน้ำ
1 เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
3 เลือก สถานีใกลๆ
4 เลือกสถานี

การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3D ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก ขอมูล
3 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
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ตัวจัดการคำเตือน
ระหวางการเตือนที่เปดใชงาน ตัวบงชี้จะปรากฏขึ้นบนปุมเมนู ตัวจัดการคำเตือน จะแสดงไอคอนการเตือนแบบรหัสสีและจัด
ลำดับความสำคัญของขอความการเตือนตามความรุนแรง
ในการเปด ตัวจัดการคำเตือน ใหเลือกไอคอน  บนแถบเมนูหรือเลือก ขอมูล และเลือก ตัวจัดการคำเตือน

สี ความรุนแรง

แดง อันตรายที่จำเปนตองมีการดำเนินการทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางรางกายที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต

เหลือง อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยตอรางกาย หรือความเสียหายตอ
ผลิตภัณฑหรือทรัพยสินได

การดูขอความ
1 จากแถบเมนู ใหเลือก ขอมูล หรือ 
2 เลือก ตัวจัดการคำเตือน
3 เลือกขอความ
4 เลือก ตรวจสอบ

การจัดเรียงและคัดกรองขอความ
1 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > เรียง/กรอง
2 เลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหรือคัดกรองรายการขอความ

การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การด

การลางขอความทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > ลางตัวจัดการคำเตือน

Media Player
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร คุณสามารถควบคุมเสียงนั้นดวยเครื่องเลนสื่อบนชารตพล็อตเตอร
ได:
• หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกัน Fusion-Link™ เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 หรือ Garmin Marine Network คุณ

สามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารตพล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะตรวจจับสเตอริโอไดโดยอัตโนมัติ
• ถาคุณมีสเตอริโอ Fusion® หลายเครื่องเชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus™ คุณจะสามารถควบคุม

สเตอริโอและกลุมที่เชื่อมตอกันเปนเครือขายโดยใชชารตพล็อตเตอร ตราบใดที่คุณมีหนึ่งในสเตอริโอ Fusion ที่เชื่อมตอกับ
เครือขาย NMEA 2000 หรือ Garmin Marine Network ชารตพล็อตเตอรจะตรวจจับสเตอริโอโดยอัตโนมัติ

• หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันไดของบุคคลที่สามเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 คุณอาจจะสามารถควบคุมสเตอริโอ
นั้นดวยชารตพล็อตเตอรได

หมายเหต:ุ สเตอริโอที่เชื่อมตอบางรุนอาจมีคุณสมบัติบางอยางจะใชไมได
หมายเหต:ุ คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับสเตอริโอเทานั้น

การเปด Media Player
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันไดกับชารตพล็อตเตอร

เลือก เรือ > สื่อ
คำแนะนำ: ในการเพิ่มโอเวอรเลยสื่อลงในหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือก Toolbars > สื่อ > เพิ่ม
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ไอคอนตัวเลนสื่อ
หมายเหต:ุ อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้

ไอคอน คำอธิบาย

บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา

เลนซ้ำทุกเพลง

เลนซ้ำเพลงเดียว

 

สแกนสถานีวิทยุ AM/FM
ขามไปยังแทร็คถัดไปหรือกอนหนา (แตะ)
ไปขางหนาหรือไปขางหลังอยางรวดเร็ว (กดคาง)

สับเปลี่ยน

เพิ่มระดับเสียง

ลดระดับเสียง

ปดเสียง

ขยายเครื่องเลนสื่อใหเต็มหนาจอ

การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา
คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่เชื่อมตอกับสเตอริโอ เมื่อคุณมีสเตอริโอหรืออุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือขายหลายตัว คุณ
สามารถเลือกอุปกรณจากอุปกรณที่คุณตองการเลนเพลงได
หมายเหต:ุ คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับสเตอริโอเทานั้น
หมายเหต:ุ คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนอุปกรณและที่มาของสื่อทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก อุปกรณและเลือกสเตอริโอ
2 จากหนาสื่อ ใหเลือก แหลงและเลือกที่มาของสื่อ

หมายเหต:ุ ปุม อุปกรณ จะปรากฏเมื่อมีอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือขายมากกวาหนึ่งอุปกรณ
หมายเหต:ุ ปุม แหลง จะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อหลายแหลงเทานั้น

การปรับโวลุมและระดับเสียง
การปรับระดับเสียง
หมายเหต:ุ ถาระบบสื่อของเรือของคุณตั้งคาเปนโซน การควบคุมระดับเสียงบนหนาจอสื่อจะปรับระดับเสียงสำหรับ โซนพื้นฐาน 
(การเลือกโซนพื้นฐาน, หนา 137)

จากหนาจอสื่อ ใหใชแถบเลื่อนหรือ  และ  เพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียง
คุณสามารถใชอีควอไลเซอรเพื่อปรับระดับเสียงบนอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอ
หมายเหต:ุ ถาระบบสื่อมีหลายโซน การปรับการควบคุมโทนเสียงจะมีผลกับโซนพื้นฐานเทานั้น คุณสามารถเปลี่ยนโซนพื้นฐาน
เพื่อปรับระดับเสียงในโซนอื่นๆ ได (การเลือกโซนพื้นฐาน, หนา 137)
1 จากหนาเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง
2 เลือก  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียงที่คุณตองการเปลี่ยน
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การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก 
2 หากจำเปน ใหเลือก เลือก

โซนสเตอริโอและกลุม
หมายเหต:ุ จะแสดงปุม โซน เฉพาะสำหรับสเตอริโอที่สนับสนุนหลายโซนลำโพง
หมายเหต:ุ จะแสดงตัวเลือก กลุม เมื่อคุณมีหลายสเตอริโอ Fusion เชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus 
เทานั้น
หากตั้งคาใหสเตอริโอหนึ่งที่เชื่อมตอสนับสนุนโซนลำโพงหลายโซน คุณจะสามารถควบคุมเสียงของแตละโซนไดจากหนาจอ
สื่อบนชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถกำหนดใหเสียงเงียบลงในสวนหองโดยสารและใหเสียงดังขึ้นที่สวนดาดฟา
เรือได (การปรับระดับเสียงโซน, หนา 137)
ถาคุณมีหลาย Fusion สเตอริโอเชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus คุณจะสามารถสรางกลุมสเตอริโอ 
แลวควบคุมสเตอริโอและกลุมที่เชื่อมตอกันเปนเครือขายโดยใชชารตพล็อตเตอร
คุณอาจจะสามารถควบคุมโซนเสียงไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับความสามารถของสเตอริโอที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร:
• สำหรับสเตอริโอของบุคคลที่สามที่ใชเทคโนโลย ีFusion-Link แท็บโซนในเครื่องจะชวยใหคุณสามารถปรับระดับเสียงของ

โซนลำโพงทั้งหมดที่เปดใชงานบนสเตอริโอที่เชื่อมตอ
• สำหรับสเตอริโอ Fusion หลายเครื่องที่เชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus แท็บ โซนกลุม จะชวย

ใหคุณสามารถปรับระดับเสียงของโซนใดๆ บนสเตอริโอในกลุมเดียวกันเปน โซนพื้นฐาน
• สำหรับสเตอริโอ Fusion หลายเครื่องที่เชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus แท็บ เครือขาย จะชวย

ใหคุณสามารถปรับระดับเสียงของโซนตางๆ บนสเตอริโอที่เชื่อมตอกับเครือขาย Fusion PartyBus

การเลือกโซนพื้นฐาน
ถาคุณมีสเตอริโอหลายเครื่องที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร หรือมีสเตอริโอที่มีหลายโซนลำโพงเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร 
คุณตองกำหนดหนึ่งโซนลำโพงบนสเตอริโอหนึ่งเปนโซนพื้นฐาน การเลนและการควบคุมระดับเสียงบนหนาจอสื่อจะปรับ
เฉพาะสเตอริโอหรือโซนที่ตั้งเปนโซนพื้นฐาน ขอมูลการเลนบนหนาจอสื่อจะแสดงแหลงที่มาที่เลนอยูบนสเตอริโอ โซนพื้นฐาน
แนะนำใหตั้งโซนพื้นฐานเปนโซนที่ใกลกับชารตพล็อตเตอรที่สุด
หมายเหต:ุ สเตอริโอบางรุนอาจมีโซนสากล การตั้งใหโซนสากลเปนโซนพื้นฐานจะชวยใหการควบคุมบนหนาสื่อมีผลตอโซน
ทั้งหมดบนสเตอริโอ หรืออุปกรณสื่อ
หมายเหต:ุ ปุม โซน จะปรากฏขึ้นสำหรับสเตอริโอหรืออุปกรณสื่อที่รองรับที่มาของสื่อหลายโซนเทานั้น
1 จากหนาเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > โซนพื้นฐาน
2 หากจำเปน ใหเลือกสเตอริโอที่เชื่อมตอ
3 เลือกโซนที่คุณตองการตั้งใหเปน โซนพื้นฐาน

ชื่อของโซนพื้นฐานที่เลือกจะปรากฏบนหนาจอของเครื่อง

การปรับระดับเสียงโซน
หมายเหต:ุ จะแสดงปุม โซน เฉพาะสำหรับสเตอริโอที่สนับสนุนหลายโซนลำโพง
1 จากหนาสื่อ ใหเลือกโซน

จะแสดงรายชื่อโซนที่ใชได
2 ถาจำเปน ใหเปลี่ยนกลุมโซนเพื่อดูโซนที่คุณตองการปรับ (โซนสเตอริโอและกลุม, หนา 137)
3 เลือก  และ  เพื่อปรับระดับเสียงสำหรับโซน
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การปดใชงานโซนลำโพง
ถาอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอของคุณมีโซนลำโพง คุณจะสามารถปดใชงานโซนที่ไมไดใชงาน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร
2 เลือกสเตอริโอที่เชื่อมตอ
3 เลือก โซน
4 เลือกโซนที่คุณตองการปดใชงาน
5 เลือก เปดใชงาน

แถบสีเขียวบนปุมจะเปลี่ยนเปนสีเทาเพื่อแสดงวาโซนถูกปดใชงาน คุณสามารถเลือก เปดใชงาน เพื่อเปดใชงานโซนที่ถูก
ปดใชงาน

การสรางกลุม
ถาคุณมีสเตอริโอ Fusion หลายเครื่องเชื่อมตอกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขาย Fusion PartyBus คุณจะสามารถสรางกลุม
สเตอริโอ แลวควบคุมสเตอริโอและกลุมที่เชื่อมตอกันเปนเครือขายโดยใชชารตพล็อตเตอร สเตอริโอหนึ่งเครื่องตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรโดยใชเครือขาย NMEA 2000
ดูคำแนะนำในการติดตั้งและคูมือสำหรับเจาของที่ใหมาพรอมกับสเตอริโอ Fusion ที่ใชรวมกันไดสำหรับขอมูลที่ครบถวนเกี่ยว
กับวิธีติดตั้งและกำหนดคาเครือขาย Fusion PartyBus
หมายเหต:ุ มีขอจำกัดบางอยางเมื่อสตรีมแหลงที่มาจากเครือขาย Fusion PartyBus ดูคูมือผูใชของสเตอริโอ Fusion ของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
1 จากหนาเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > กลุม
2 เลือกชื่อของสเตอริโอที่คุณตองการใหเปนสเตอริโอหลักในกลุม แลวเลือก ตั้งคาเปนแหลงที่มา
3 เลือกสเตอริโอที่คุณตองการรวมไวในกลุม
4 เลือก เสร็จสิ้น

แกไขกลุม
1 จากหนาเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > กลุม
2 เลือกชื่อของกลุมที่มีอยู
3 เลือกสเตอริโอที่คุณตองการเพิ่มหรือลบออกจากกลุม
4 เลือก เสร็จสิ้น

การเลนเพลง
เรียกดูเพลง
คุณสามารถเรียกดูเพลงในที่มาสื่อบางแหลงได
1 จากหนาจอสื่อและแหลงที่มาที่เกี่ยวของ ใหเลือกปุมที่มีชื่อที่มาที่มีชื่อที่มา เชน USB
2 เรียกด ูแลวเลือกรายการที่จะเลน

การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อคนหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร
2 เลือกอุปกรณ
3 เลือก คนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
4 เลือกจำนวนสูงสุดของแทร็คที่ปรากฏในผลการคนหา
หากตองการปดใชงานคุณสมบัติการคนหาดวยตัวอักษร ใหเลือก ปดการคนหา Alpha
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การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ขณะเลนเพลง ใหเลือกตัวเลือกหนึ่งจากหนาจอสื่อ

• เลือก ตัวเลือก > ซ้ำ
• เลือก ตัวเลือก > เรียกด ู> ซ้ำ

2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว
หมายเหต:ุ อุปกรณและแหลงที่มาของ สื่อ ที่สนับสนุนตัวเลือกเดี่ยว สำหรับควบคุม ซ้ำ

การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
หมายเหต:ุ อุปกรณ สื่อ และแหลงที่มาบางตัวไมสนับสนุนตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการควบคุม ซ้ำ

จากหนาจอสื่อ ใหเลือกตัวเลือก:
• เลือก ตัวเลือก > ซ้ำ > ทั้งหมด
• เลือก ตัวเลือก > เรียกดู > ซ้ำ > ทั้งหมด

การตั้งคาใหเลนแบบสลับเพลง
จากหนาจอสื่อ ใหเลือกตัวเลือก:
• เลือก ตัวเลือก > สลับ
• เลือก ตัวเลือก > เรียกด ู> สลับ

วิทยุ
ในการฟงวิทยุ AM หรือ FM คุณตองมีเสาอากาศ AM/FM ทางทะเลที่เหมาะสมซึ่งเชื่อมตอกับสเตอริโออยางถูกตองและอยูใน
ระยะของสถานีกระจายเสียง สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
ในการฟงวิทยุ SiriusXM® คุณตองมีอุปกรณและการสมัครสมาชิกที่เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หนา 141) สำหรับวิธี
เชื่อมตอ SiriusXM Connect Vehicle Tuner ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
ในการฟงสถานี DAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB, หนา 140) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดป
เตอร DAB และเสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสาอากาศของคุณ

การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก  หรือ  เพื่อปรับหาสถานี

การเปลี่ยนโหมดการปรับ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเชน วิทยุ FM หรือ AM ได
หมายเหต:ุ โหมดการปรับบางโหมดใชไมไดกับที่มาสื่อทุกแหลง

กดปุมระหวางปุม  และ  เพื่อวนไปในโหมดการปรับ:
• เลือก MANUAL เพื่อเลือกสถานีดวยตัวเอง
• เพื่อสแกนหรือหยุดที่สถานีถัดไปที่มี ใหเลือก อัตโนมัติ
• เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกไวลวงหนา ใหเลือก รายการโปรด
• เพื่อเลือกหมวดหมูในบางแหลงสื่อ ใหเลือก CATEGORY

คาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบหากสเตอริโอเชื่อมตอกับเครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่ชื่นชอบได หากสเตอริโอเชื่อมตอกับอุปกรณ DAB ที่เหมาะสมและตั้งคาเปนพื้นที่เครื่องรับที่ถูก
ตอง (การเลน DAB, หนา 140)
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การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเปนคาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือก สถานีที่บันทึก > เพิ่มชองปจจุบัน

การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก สถานีที่บันทึก
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ปรับหาชอง

การลบคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก สถานีที่บันทึก
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ลบชองปจจุบัน

การเลน DAB
เมื่อคุณเชื่อมตอโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting (DAB) ที่ใชรวมกันได เชน Fusion MS-DAB100A เขากับ
สเตอริโอที่ใชรวมกันไดคุณก็สามารถจูนหาและเลนสถานี DAB ได
ในการใชที่มา DAB คุณตองอยูในพื้นที่ที่สามารถใช DAB ได และเลือกพื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB, 
หนา 140)

การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB
คุณตองเลือกพื้นที่ที่คุณอยูเพื่อรับสัญญาณสถาน ีDAB อยางถูกตอง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกพื้นที่ที่คุณอยู

การสแกนสถานี DAB
หมายเหตุ: เนื่องจากมีการออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเทานั้น คุณจึงตองตั้งพื้นที่เครื่องรับเปนตำแหนงที่มีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู

เมื่อสแกนเสร็จแลว จะเริ่มเลนสถานีแรกที่พรอมเลนในชุดสถานีแรกที่พบ
หมายเหตุ: หลังจากสแกนครั้งแรกแลว คุณสามารถเลือก สแกน อีกครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จ
แลว ระบบจะเริ่มเลนสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟงอยูขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง

การเปลี่ยนสถานี DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 ถาจำเปน ใหเลือก สแกน เพื่อสแกนสถาน ีDAB ทองถิ่น
3 เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนสถานี

เมื่อเลนถึงสถานีสุดทายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเลนสถานีแนกที่พรอมเลนในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ
คำแนะนำ: คุณสามารถกด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนชุดสถานี

การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ

การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > หมวดหมู
2 เลือกหมวดหมูจากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ
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คา DAB ที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนาไดถึง 15 สถานี

การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือกสถานีที่ตองการบันทึกเปนคาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือก เรียกดู > สถานีที่บันทึก > บันทึกปจจุบัน

การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานีที่บันทึก > ดูคาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ

การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานีที่บันทึก
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาออกหนึ่งคา ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา และเลือกคาที่ตั้งลวงหนาที่ตองการ
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด

วิทยุดาวเทียม SiriusXM
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมตอสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM Connect Tuner เขากับชารตพล็อตเตอรคุณอาจใชวิทยุ
ดาวเทียม SiriusXM ไดโดยขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิกของคุณ

การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองมี ID วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ หรือเปลี่ยนชอง
ชารตพล็อตเตอรไปที่ชอง 0
1 เลือก สื่อ > แหลง > SiriusXM
2 เปลี่ยนไปชอง 0

ID วิทยุ SiriusXM ไมมีตัวอักษร I, O, S, หรือ F

การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM
1 เมื่อเลือกที่มา SiriusXM แลว ใหปรับไปชอง 1

คุณควรไดยินชองตัวอยาง ถาไมไดยิน ใหตรวจสอบการติดตั้ง SiriusXM Connect Tuner และเสาอากาศ และการเชื่อมตอ 
แลวจึงลองอีกครั้ง

2 เปลี่ยนเปนชอง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
3 ติดตอฝายดูแลผูฟง SiriusXM ทางโทรศัพทไดที ่(866) 635-2349 หรือไปที ่siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัคร

สมาชิกในสหรัฐอเมริกา ติดตอ SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (877) 438-9677 หรือไปที่ siriusxm.ca/activatexm เพื่อ
สมัครสมาชิกในแคนาดา 

4 แจง ID วิทยุ
โดยปกติแลวขั้นตอนการเปดใชงานจะใชเวลา 10 ถึง 15 นาที แตก็อาจใชเวลาถึงชั่วโมงได ในการให SiriusXM 
Connect Tuner รับขอความเปดใชงาน ตองเปดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM

5 หากไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที่ http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอฝายดูแลผูฟง 
SiriusXM ทางโทรศัพทที ่1-866-635-2349

การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวดหมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได

เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกด ู> ชองแคบ
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > ประเภท
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การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกชองที่คุณชื่นชอบไปที่คาที่ตั้งลวงหนาได
1 เลือก สื่อ
2 เลือกชองรายการเพื่อบันทึกเปนรายการที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:

• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู > สถานีที่บันทึก
• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก ตัวเลือก > สถานีที่บันทึก > เพิ่มชองปจจุบัน

การควบคุมโดยผูปกครอง
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึงชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผู
บรรลุนิติภาวะ เมื่อเปดใชคุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครอง คุณตองใสรหัสผานเพื่อเปลี่ยนเปนชองที่ล็อคไว คุณสามารถ
เปลี่ยนรหัสผาน 4 หลักไดดวย

การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ปลดล็อค
2 ปอนรหัสผานของคุณ

รหัสผานเริ่มตนคือ 0000

การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทย ุSiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึงชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผู
บรรลุนิติภาวะ เมื่อเปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานในการปรับไปที่ชองที่ล็อคไว

เลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อชองจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
หมายเหต:ุ เมื่อคุณดูชองหลังจากตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครอง หนาจอจะเปลี่ยนไป:
•  ระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
•  ระบุวาเปนชองที่ปลดล็อค

การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ

การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียกคืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่ม
ตน รหัสผานจะถูกรีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช

การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทย ุSiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จสิ้น
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม

การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่ออุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก เลือก หรือ เสร็จสิ้น
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การอัปเดตซอฟตแวร Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรในสเตอริโอและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตออยูซึ่งใชรวมกันได

โปรดดูคูมือสำหรับเจาของสเตอริโอ ที ่support.garmin.com สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟตแวร

สภาพอากาศ SiriusXM
 คำเตือน

ขอมูลสภาพอากาศที่มีใหผานผลิตภัณฑนี้อาจมีการหยุดชะงักในการใหบริการ และอาจมีขอผิดพลาด ความไมถูกตอง หรือ
ขอมูลลาสมัย ดังนั้นจึงไมควรอาศัยเฉพาะขอมูลเหลานี้เพียงอยางเดียว ใชสามัญสำนึกขณะนำทาง และตรวจสอบที่มาขอมูล
สภาพอากาศอื่นกอนทำการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทุกครั้ง คุณรับทราบและยินยอมวาคุณเปนผูรับผิดชอบตอ
การใชขอมูลสภาพอากาศและการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนำทางในสภาพอากาศแตเพียงผูเดียว Garmin จะไมรับ
ผิดชอบตอผลจากการใชขอมูลสภาพอากาศ SiriusXM

หมายเหต:ุ ขอมูล SiriusXM อาจไมสามารถใหบริการไดในบางภูมิภาค
เครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียม Garmin SiriusXM และเสาอากาศจะรับขอมูลสภาพอากาศทางดาวเทียม และแสดงขอมูล
ขึ้นบนอุปกรณ Garmin รวมถึงแผนที่เดินเรือนำทางบนชารตพล็อตเตอรที่ทำงานรวมกันได ขอมูลสภาพอากาศสำหรับแตละ
คุณลักษณะจะมาจากศูนยขอมูลสภาพอากาศที่มีชื่อเสียงเชน สำนักงานบริการดานภูมิอากาศแหงชาติ (National Weather 
Service) และศูนยพยากรณภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศหรือน้ำ (Hydrometeorological Prediction Center) สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหไปที ่www.siriusxm.com/sxmmarine

ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัครสมาชิก
ในการใชสภาพอากาศทางดาวเทียม คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ในการใชวิทยุทาง
ดาวเทียม SiriusXM คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ไปที่ www.garmin.com สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม คุณยังตองมีการสมัครสมาชิกที่ถูกตองในการรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาดูวิธี
ใชสำหรับอุปกรณรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียมของคุณ

การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลสภาพอากาศจะไดรับการแพรสัญญาณ ณ ชวงเวลาที่ตางกันไปสำหรับคุณลักษณะสภาพอากาศแตละคุณลักษณะ 
ตัวอยางเชน เรดารจะไดรับการแพรสัญญาณที่ชวงเวลาทุก 5 นาท ีเมื่อเปดเครื่องรับ Garmin ไวหรือเมื่อเลือกคุณลักษณะ
สภาพอากาศที่ตางกันไป เครื่องรับตองไดรับขอมูลใหมกอนที่จะแสดงขึ้นมา คุณอาจพบความลาชากอนที่ขอมูลสภาพอากาศ
หรือคุณลักษณะที่ตางกันจะแสดงขึ้นบนแผนที่
หมายเหตุ: คุณลักษณะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณไดหากแหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
เมื่อมีการประกาศแจงเตือนสภาพอากาศทางทะเล, การเฝาระวังสภาพอากาศ, คำแนะนำสภาพอากาศ, รายงานสภาพอากาศ 
หรือแถลงการณสภาพอากาศอื่นๆ การแรเงาจะระบุถึงพื้นที่ที่ใชขอมูลนั้น เสนสีน้ำทะเลบนแผนที่จะระบุถึงขอบเขตของการ
พยากรณอากาศทางทะเล, การพยากรณอากาศชายฝง และการพยากรณนอกชายฝง รายงานสภาพอากาศอาจประกอบดวย
การเฝาระวังสภาพอากาศหรือคำแนะนำสภาพอากาศอยางใดอยางหนึ่ง
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการแจงเตือนหรือการรายงาน ใหเลือกพื้นที่ที่แรเงา

สี กลุมสภาพอากาศทางทะเล

ฟาอมเขียว น้ำทวมฉับพลัน

น้ำเงิน น้ำทวม

แดง ทะเล

เหลือง พายุฟาคะนอง

แดง พายุทอรนาโด
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การดูขอมูลหยาดน้ำฟา
หยาดน้ำฟาที่เปนตั้งแตฝนตกและหิมะตกเบาๆ ไปจนถึงพายุฝนฟาคะนองจะถูกแสดงในสีและเฉดสีที่ตางกันไป หยาดน้ำฟาจะ
ถูกแสดงทั้งแบบแยกตางหากหรือแสดงรวมกับขอมูลสภาพอากาศอื่นๆ

เลือก แผนที่เดินเรือ > หยาดน้ำฟา
เวลาที่แสดงในมุมบนซายของหนาจอจะระบุถึงเวลาลวงผานที่ผูใหบริการขอมูลสภาพอากาศไดอัปเดตขอมูลลาสุด

ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา
เซลลพายุฝนฟาคะนองจะถูกแสดงโดยไอคอน  บนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศ โดยจะระบุทั้งตำแหนงปจจุบันของพายุ
และเสนทางของพายุที่คาดในอนาคตอันใกล
กรวยสีแดงจะปรากฏขึ้นพรอมไอคอนเซลลพายุ และสวนที่กวางที่สุดของแตละกรวยจะชี้ไปทิศทางของเสนทางของเซลลพายุ
ที่คาด เสนสีแดงในแตละกรวยจะระบุที่ที่พายุจะเดินทางไปในอนาคตอันใกล เสนแตละเสนจะแสดงแทน 15 นาที
ฟาผาจะถูกแสดงโดยไอคอน  ฟาผาจะปรากฏบนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศหากตรวจพบฟาผาภายในเจ็ดนาทีที่ผาน
มา เครือขายตรวจจับฟาผาทางพื้นดินจะตรวจจับฟาผาจากทองฟาสูพื้นดินเทานั้น
หมายเหต:ุ คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัครสมาชิก

ขอมูลพายุเฮอริเคน
แผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศสามารถแสดงตำแหนงปจจุบันของพายุเฮอริเคน , พายุโซนรอน หรือดีเปรสชันโซนรอน เสน
สีแดงที่ออกมาจากไอคอนพายุเฮอริเคนจะระบุถึงเสนทางของพายุเฮอริเคนที่คาด จุดสีเขมบนเสนสีแดงจะระบุถึงตำแหนงที่คาด
วาพายุเฮอริเคนจะเดินทางผาน ตามที่ไดรับขอมูลจากผูใหบริการขอมูลสภาพอากาศ

ขอมูลการพยากรณอากาศ
แผนที่การพยากรณอากาศจะแสดงการพยากรณอากาศในเมือง, การพยากรณอากาศทางทะเล, METARS, การแจงเตือนระดับ
จังหวัด, ศูนยความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ, ความกดอากาศของพื้นผิว และทุนตรวจสภาพอากาศ

การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลื่อนแผนที่ไปที่ตำแหนงนอกชายฝง

ตัวเลือกพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝงจะปรากฏขึ้นเมื่อขอมูลการพยากรณอากาศพรอมใช
3 เลือก พยากรณทางทะเล หรือ พยากรณนอกชายฝง

การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับ 48 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับ 48 ชั่วโมงกอนหนา ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง
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ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
แนวปะทะของสภาพอากาศจะปรากฏเปนเสนที่ระบุถึงขอบนำของมวลอากาศ

สัญลักษณแนวปะทะ คำอธิบาย

แนวปะทะอากาศเย็น

แนวปะทะอากาศรอน

แนวปะทะคงที่

แนวปะทะปด

รองความกดอากาศต่ำ

สัญลักษณศูนยกลางความกดอากาศมักปรากฏใกลกับแนวปะทะของสภาพอากาศ

สัญลักษณ
ศูนยกลางความ
กดอากาศ

คำอธิบาย

ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศต่ำซึ่งเปนภูมิภาคที่ความกดอากาศต่ำกวาคอนขางมาก การขยับออก
จากศูนยกลางความกดอากาศต่ำจะทำใหความกดอากาศเพิ่มสูงขึ้น ลมจะพัดทวนเข็มนาฬิการอบๆ 
ศูนยกลางความกดอากาศต่ำในซีกโลกทางเหนือ

ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศสูงซึ่งเปนภูมิภาคที่ความกดอากาศสูงกวาคอนขางมาก การขยับออก
จากศูนยกลางความกดอากาศสูงจะทำใหความกดอากาศลดลง ลมจะพัดตามเข็มนาฬิการอบๆ 
ศูนยกลางความกดอากาศสูงในซีกโลกทางเหนือ
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พยากรณอากาศในเมือง
พยากรณอากาศในเมืองจะแสดงเปนสัญลักษณสภาพอากาศ จะดูพยากรณอากาศ ในชวงละ 12 ชั่วโมง

สัญลักษณ สภาพอากาศ

แจมใส (มีแดด, รอน, ปลอดโปรง)

มีเมฆบางสวน

เมฆมาก

ฝนตก (ฝนละออง, ฝนลูกเห็บ, ฝนไลชาง)

พายุฝนฟาคะนอง

ลมแรง

ควัน (ฝุน, หมอก)

มีหมอก

หิมะ (หิมะตกหนัก, หิมะปรอย, พายุหิมะ, หิมะฟุง, ลูกเห็บ, ฝนเยือกแข็ง, ฝนละอองเยือกแข็ง)

การดูขอมูลแผนที่ตกปลา
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ตองใชเสาอากาศ GXM 54 และการสมัครใชบริการ SiriusXM Fish Mapping™

แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ตกปลา จะแสดงขอมูลที่สามารถชวยคุณคนหาสายพันธุปลาได
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา
2 หากจำเปน ใหเลือก ตัวเลือก > ชั้นแผนที ่จากนั้นเปดและปดขอมูล

การดูสภาพทะเล
คุณลักษณะ สภาพทะเล จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำรวมถึงกระแสลม, ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทาง
ของคลื่น

เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
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ลมที่ผิวน้ำ
เวกเตอรของลมที่ผิวน้ำที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่สภาพทะเลดวยเครื่องหมายวัดลมที่ระบุทิศทางจากทางที่ลมพัด เครื่องหมายวัดลม
จะเปนวงกลมทีมีหาง เสนหรือเครื่องหมายที่ติดกับหางของเครื่องหมายวัดลมจะระบุความเร็วลม เสนสั้นจะแทน 5 นอต เสนยาว
จะแทน 10 นอต และสี่เหลี่ยมจะแทน 50 นอต

เครื่องหมายวัดลม ความเร็วลม

สงบนิ่ง

5 นอต

10 นอต

15 นอต

20 นอต

50 นอต

65 นอต

ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
ความสูงของคลื่นสำหรับพื้นที่จะปรากฏเปนสีตางๆ ที่แปรผันไป สีที่ตางกันจะระบุความสูงของคลื่นที่ตางกันดังที่แสดงอยูใน
สัญลักษณ
ชวงเวลาของคลื่นจะระบุเวลา (เปนวินาที) ระหวางคลื่นที่ตามมา เสนชวงเวลาของคลื่นจะระบุพื้นที่ที่มีชวงเวลาของคลื่น
เดียวกัน
ทิศทางของคลื่นจะปรากฏในแผนที่โดยใชลูกศรสีแดง ทิศทางของลูกศรแตละตัวจะระบุทิศทางที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่

การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไปในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง
• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงกอนหนาในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลาย

ครั้ง

การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล
แผนที่สภาพอากาศ อุณหภูมิทะเล แสดงอุณหภูมิของน้ำปจจุบันและสภาพแรงดันผิวน้ำปจจุบัน

เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล

ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวจะแสดงเปนไอโซบารความกดอากาศและศูนยกลางความกดอากาศ ไอโซบารจะเชื่อมจุดความ
กดอากาศที่เทากัน การอานคาความกดอากาศสามารถชวยกำหนดสภาพอากาศและลมได โดยปกติแลวพื้นที่ที่มีความกด
อากาศสูงจะมีสภาพอากาศแจมใส โดยปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำจะมีเมฆปกคลุมและมีโอกาสเกิดหยาดน้ำฟา ไอโซ
บารที่อยูใกลชิดกันแสดงถึงความชันของความกดอากาศที่มาก ความชันของความกดอากาศที่มากจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มีลม
แรง
หนวยของความกดอากาศจะแสดงในมิลลิบาร (mb), นิ้วปรอท (inHg) หรือเฮกโตปาสคาล (hPa)
เฉดสีจะระบุอุณหภูมิผิวน้ำ ดังที่ปรากฏในสัญลักษณที่มุมจอแสดงผล
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การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล
คุณสามารถเปลี่ยนชวงสีไดตลอดเพื่อดูการอานคาอุณหภูมิผิวทะเลที่มีความละเอียดสูงขึ้น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล > ตัวเลือก > อุณหภูมิทะเล
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการอนุญาตให Chartplotter ปรับชวงอุณหภูมิอัตโนมัติ ใหเลือก กำหนดคาอัตโนมัติ
Chartplotter จะคนหาขีดจำกัดลางและบนสำหรับหนาจอปจจุบันโดยอัตโนมัติ และอัปเดตมาตราสวนอุณหภูมิตอสี

• ในการใสขีดจำกัดลางและบนสำหรับชวงอุณหภูมิ ใหเลือก ขีดจำกัดชวงลาง หรือ ขีดจำกัดชวงบน และใสขีดจำกัดลาง
หรือบน

ขอมูลทัศนวิสัย
ทัศนวิสัยคือการพยากรณระยะแนวราบสูงสุดที่สามารถมองเห็นไดที่พื้นผิว ดังที่ปรากฏในสัญลักษณทางดานซายของหนาจอ 
ความแปรผันของเฉดสีของทัศนวิสัยจะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณไวในทัศนวิสัยที่พื้นผิว
หมายเหต:ุ คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัครสมาชิก
เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย

การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงกอนหนา ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

การดูรายงานเรื่องทุน
คารายงานที่อานจะรับจากทุนและสถานีสังเกตการณชายฝง คาที่อานไดนี้จะถูกใชเพื่อกำหนดอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำคาง, 
อุณหภูมิน้ำ, ระดับน้ำ, ความสูงและชวงคลื่น, ทิศทางและความเร็วลม, ทัศนวิสัย และความกดของอากาศ
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกไอคอนทุน 
2 เลือก ทุน

การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน
คุณสามารถเลือกพื้นที่ใกลทุนเพื่อดูขอมูลพยากรณอากาศได
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกตำแหนงบนแผนที่
2 เลือก อากาศทองถิ่น
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูสภาพอากาศในปจจุบันจากบริการขอมูลสภาพอากาศทองถิ่น ใหเลือก เงื่อนไขปจจุบัน
• ในการดูพยากรณอากาศทองถิ่น ใหเลือก พยากรณอากาศ
• ในการดูลมพื้นผิวและขอมูลความกดของอากาศ ใหเลือก ผิวน้ำทะเล
• ในการดูขอมูลลมและคลื่น ใหเลือก รายงานขาวการเรือเดินทะเล

โอเวอรเลยสภาพอากาศ
โอเวอรเลยสภาพอากาศจะซอนทับสภาพอากาศและขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง, แผนที่ตกปลา 
และมุมมองแผนที ่Perspective 3D แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลาสามารถแสดงเรดารสภาพอากาศ, ความสูงของยอด
เมฆ, ฟาผา, ทุนสภาพอากาศ, การแจงเตือนระดับจังหวัด และการแจงเตือนพายุเฮอรริเคน มุมมองแผนที่ Perspective 3D 
สามารถแสดงเรดารสภาพอากาศได
การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศที่กำหนดคาไวสำหรับแผนที่หนึ่งจะไมสามารถปรับใชกับแผนที่อื่นได การตั้งคาโอเวอรเลย
สภาพอากาศสำหรับแตละแผนที่ตองไดรับการตั้งคาตางหาก
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่
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การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับบริการสภาพอากาศที่คุณไดสมัครสมาชิกไว และเวลาผานไปกี่นาทีนับตั้งแตมีการอัปเดตขอมูล
ของแตละบริการ

จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก ตัวเลือก > การสมัครสมาชิก

การดูวิดีโอ
 คำเตือน

หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ 
หรือการเสียชีวิต

กอนที่คุณจะดูวิดีโอได คุณตองเชื่อมตอกับแหลงขอมูลที่ทำงานรวมกันไดกอน
แหลงที่มาที่ใชรวมกันได รวมถึงอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอไปยังพอรตบนชารตพล็อตเตอรและเครือขายที่รองรับ (แบบ IP) กลอง
วิดีโอและกลองถายภาพความรอน Garmin Marine Network

เลือก เรือ > วิดีโอ

การเลือกที่มาของวิดีโอ
1 จากหนาวิดีโอใหเลือก ตัวเลือก > แหลง
2 เลือกที่มาของวิดีโอฟด

สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง
ถาคุณมีที่มาของวิดีโอสองแหงขึ้นไป คุณสามารถสลับไปดวยชวงเวลาที่กำหนดได
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง > สลับ
2 เลือก เวลา และเลือกระยะเวลาที่วิดีโอแตละวิดีโอจะปรากฏ
3 เลือก แหลงและเลือกที่มาของวิดีโอเพื่อเพิ่มไปที่ลำกับการสลับ

อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย
ประกาศ

ตองใช Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler (P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมตออุปกรณอีเทอรเน็ต เชน 
กลอง FLIR® กับ Garmin Marine Network การเชื่อมตออุปกรณอีเทอรเน็ตโดยตรงเขากับชารตพล็อตเตอร Garmin Marine 
Network จะทำใหชารตพล็อตเตอร Garmin เสียหาย และอาจทำใหอุปกรณอีเทอรเน็ตเสียหาย
การถายภาพหรือแสดงภาพถายหรือวิดีโอของบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตตอสาธารณะโดยใชผลิตภัณฑนี้อาจถูกพิจารณาวา
เปนการละเมิดสิทธิ์ความเปนสวนตัวในบางเขตอำนาจศาล เปนความรับผิดชอบของคุณที่ตองทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและ
สิทธิ์ความเปนสวนตัวภายในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช

กอนที่คุณจะดูและควบคุมอุปกรณวิดีโอเชน กลอง IP และกลองถายภาพความรอนดวยชารตพล็อตเตอรของคุณได คุณตองมี
อุปกรณวิดีโอที่ทำงานรวมกันไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณกอนและคุณตองมีสายเคเบิลเครือขายทางทะเลแบบ 
Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler ไปที่ garmin.com สำหรับรายชื่ออุปกรณที่ทำงานรวมกันไดหรือเพื่อซื้อ 
PoE Isolation Coupler
คุณสามารถเชื่อมตอกลองวิดีโอที่รองรับหลายตัวเขากับ Garmin Marine Network คุณสามารถเลือกและดูที่มาของวิดีโอไดถึง
สี่แหลงในครั้งเดียว เมื่อเชื่อมตอกลองแลว เครือขายจะตรวจหาโดยอัตโนมัติและแสดงกลองในรายการที่มา

การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
คุณสามารถบันทึก ตั้งชื่อ และเปดใชวิดีโอสำหรับที่มาของวิดีโอแบบเครือขายแตละแหลง

การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 กดปุมคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาคางไว

ไฟสีเขียวระบุวาไดบันทึกการตั้งคาแลว
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การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาวิดีโอ > สถานีที่บันทึก
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ปอนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา

การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือขาย
คุณสามารถคืนคากลองเครือขายกลับไปเปนคาที่ตั้งลวงหนาไดอยางรวดเร็ว
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

การควบคุมวิดีโอจะปรากฏบนหนาจอ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอ

กลองจะเรียกคืนการตั้งคาวิดีโอที่บันทึกไวสำหรับคาที่ตั้งลวงหนา
คำแนะนำ: คุณยังสามารถบันทึกและเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาโดยใชเมนูวิดีโอ

การตั้งคากลอง
กลองบางรุนมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการควบคุมมุมมองกลอง
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบางรุน โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือ
กลอง คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอกลองวิดีโออินฟาเรด ใหเลือก ตัวเลือก
IR Blend: เลือกเอฟเฟกตอินฟราเรดใหเปนโหมด MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) หรือโหมด CTV (Color 

Thermal Vision™) และใหคุณสามารถผสมเอฟเฟกตได
IR/มองเห็นได: แสดงภาพอินฟาเรดหรือแสงที่มองเห็นได
สแกน: สำรวจพื้นที่โดยรอบ
เยือกแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
เปลี่ยนส:ี เลือกรูปแบบสีของภาพอินฟาเรด
เปลี่ยนฉาก: เลือกโหมดภาพอินฟาเรด เชน กลางวัน กลางคืน, MOB หรือด็อกกิ้ง
การตั้งคาวิดีโอ: เปดตัวเลือกวิดีโอเพิ่มเติม
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การตั้งคาวิดีโอ
กลองบางรุนมีตัวเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม
หมายเหต:ุ ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบางรุน คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใช
คุณสมบัตินี้
จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาวิดีโอ
กำหนดอินพุต: เชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
กระจก: กลับภาพเหมือนดูจากกระจกมองหลัง
สแตนดบาย: กำหนดใหกลองอยูในโหมดสแตนดบายเพื่อประหยัดพลังงานและปกปองเลนสเมื่อไมใชงาน
ตำแหนงหนาหลัก: ตั้งคาตำแหนงหลักของกลอง
ความเร็วในการสแกน: ตั้งคาความเร็วในการเคลื่อนกลองระหวางการสแกน
ความกวางของการสแกน: ตั้งคาความกวางของภาพที่จับโดยกลองระหวางการสแกน
ระบบปองกันภาพสั่นไหว: ปรับภาพใหมั่นคงโดยใชวิธีการทางกล
แสงนอย: ปรับวิดีโอใหเหมาะสมสำหรับสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย
กวางยาว: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาว
ขจัดหมอก: ปรับวิดีโอใหเหมาะสมสำหรับสภาพแวดลอมที่มีหมอก
ชวงไดนามิค: ตั้งคาระยะแบบกวางหรือมาตรฐาน
E. Stabilization: ปรับภาพใหมั่นคงโดยใชการประมวลผลภาพซอฟตแวร
ไฟ: ควบคุมแหลงกำเนิดแสงในตัวของกลองเพื่อชวยใหสภาพแวดลอมสองสวาง
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองตัวนี้
เมนู FLIR™: ใหการเขาถึงการตั้งคากลอง

การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
คุณอาจตองการเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง
2 เลือกกลอง
3 เลือก การตั้งคาวิดีโอ > กำหนดอินพุต
4 เลือกอินพุตวิดีโอ

การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ
ประกาศ

อยาเล็งกลองไปทางดวงอาทิตยหรือวัตถุที่มีแสงจามาก เพราะอาจทำใหเลนสเกิดความเสียหาย
ใชการควบคุมหรือปุมของชารตพล็อตเตอรเพื่อแพนและเอียงกลองทุกครั้ง อยาขยับอุปกรณกลองดวยตนเอง การขยับกลอง
ดวยตนเองอาจทำใหกลองเสียหายได

หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้พรอมใชงานก็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอกลองที่ใชรวมกันไดเทานั้น คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อ
ใชคุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอที่เชื่อมตอซึ่งรองรับการแพน การเอียง และการซูม

การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ
การควบคุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถแพน-เอียง-ซูม (PTZ) กลอง โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการซูมเขาและซูมออก ใหใชปุมซูม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหใชวงกลมแสดงทิศบนแผนที่

คำแนะนำ: กดในวงกลมแสดงทิศบนแผนที่คางไวเพื่อเลื่อนกลองไปยังทิศทางที่ตองการ

การดูวิดีโอ 151



การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชทาทาง
เมื่อกลองวิดีโอเครือขายรองรับการตอบสนองดวยทาทาง คุณสามารถควบคุมการแพน-เอียง-ซูมกลองไดโดยใชทาทางบนหนา
จอชารตพล็อตเตอรโดยตรง ตรวจดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือผูใชกลองของคุณ
คำแนะนำ: การใชทาทางชวยใหสามารถควบคุมวิดีโอไดโดยไมตองแสดงการควบคุมวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการซูมเขาและซูมออกดวยกลอง ใหใชทาเลื่อนนิ้วเขาหากันและทาซูม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหปดหนาจอในทิศทางที่ตองการ

การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบางรุน
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาวิดีโอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวที่ยืดขยาย ใหเลือก กวางยาว > ยืด วิดีโอไมสามารถยืดขยายเกินกวา
ขนาดที่ระบุโดยอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอ และอาจจะขยายไดไมเต็มทั้งหนาจอ

• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวมาตรฐาน ใหเลือก กวางยาว > มาตรฐาน
• ในการปรับแสงสวาง ใหเลือก ความสวาง และเลือก ขึ้น ลาง หรือ อัตโนมัติ
• ในการปรับความเขมของสี ใหเลือก ความอิ่มตัว และเลือก ขึ้น ลาง หรือ อัตโนมัติ
• ในการปรับความคมชัด ใหเลือก คอนทราสต และเลือก ขึ้น ลาง หรือ อัตโนมัติ
• ในการใหชารตพล็อตเตอรสามารถเลือกรูปแบบที่มาไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก มาตรฐาน > อัตโนมัติ

การติดตามกลอง
เมื่อเชื่อมตอกับกลองที่เหมาะสม ชารตพล็อตเตอร GPSMAP รุนเหลานี้รองรับการติดตามกลอง
• 8600
• 8700
• 7x3 / 9x3 / 12x3
• 10x2 / 12x2 Keyed
• 12x2 Touch

คุณสามารถใชคุณสมบัติการติดตามกลองเพื่อยึดกลองไวบนทิศทางเข็มทิศคงที่ (ล็อคเข็มทิศ) หรือเพื่อล็อคเขากับเรือหรือ
ตำแหนงเปาหมายเฉพาะ (การล็อกเรือ) หรือที่รูจักกันในชื่อ Slew-to-cue
เพื่อใชคุณสมบัติการติดตามกลอง คุณตองเชื่อมตอเซนเซอรและกลองเฉพาะไปยังชารตพล็อตเตอรโดยใช Garmin Marine 
Network หรือเครือขาย NMEA 2000
เพื่อใหรองรับ ล็อคเข็มทิศ คุณตองเชื่อมตอเซนเซอรและกลองเหลานี้
• กลองทางทะเลที่รองรับการติดตาม เชน กลองวิดีโอ IP FLIR รุนใหมกวา
• เสา GPS
• เซนเซอรทิศมุงหนา

หมายเหต:ุ เพื่อประสิทธิภาพการติดตามกลองที่ดีที่สุด เซนเซอรทิศมุงหนาควรใหขอมูล 9 แกน รวมถึงการหันเห ระยะพิทช 
และการหมุน

นอกจากเซนเซอรและกลองที่จำเปนในการรองรับ ล็อคเข็มทิศ คุณตองเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมเหลานี้กับ Garmin Marine 
Network เพื่อรองรับ การล็อกเรือ
• ในการติดตามเรือหรือเปาหมายโดยใช MARPA คุณตองเชื่อมตอกับอุปกรณเรดารที่ใชงานรวมกันได
• ในการติดตามเรือหรือเปาหมายโดยใช AIS คุณตองเชื่อมตอกับเครื่องรับสัญญาณ AIS ที่ใชรวมกันได
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การตั้งคามุมกลองและความสูง
หากกลองสามารถใชการติดตามกลองและมีอุปกรณที่จำเปนเชื่อมตออยู คุณควรกำหนดมุมกลองและความสูงสำหรับผลลัพธที่
ดีที่สุดเมื่อใชคุณสมบัติการติดตามกลอง
คุณควรทำการปรับเปลี่ยนเล็กนอยจนกวามุมมองของกลองและประสิทธิภาพการติดตามกลองจะทำงานไดอยางที่ตองการ
• คา มุมกลอง กำหนดมุมที่ดานหนาของกลองที่ชี้โดยสัมพันธกับดานหนาของเรือ มุมกลอง ที่ศูนยองศาแสดงวาดานหนาของ

กลองอยูในแนวเดียวกับดานหนาของเรือ
• คา ความสูงของกลอง กำหนดความสูงของกลองที่ติดตั้งอยูเหนือเซนเซอรทิศมุงหนา
• ในการตั้งมุมกลอง ใหเลือก เรือ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > มุมกลอง แลวกำหนดคา
• ในการตั้งความสูงของกลอง เรือ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การติดตั้งโซนาร > ความสูงของกลอง แลวกำหนดคา

การใช ล็อคเข็มทิศ
กลองที่รองรับการติดตามของคุณสามารถล็อคไปยังทิศทางตามเข็มทิศโดยไมคำนึงถึงทิศมุงหนาของเรือ การใช ล็อคเข็มทิศ 
จำเปนตองมีเซนเซอรและอุปกรณเฉพาะ (การติดตามกลอง, หนา 152)
1 หากจำเปน จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง และเลือกกลองที่ใชรวมกันได
2 ลากหนาจอเพื่อเล็งกลองไปในทิศทางที่ตองการ
3 เลือกตัวเลือก > การติดตามเปาหมาย > ล็อคเข็มทิศ
4 เลือก กลับ จนกวาคุณจะกลับไปยังหนาจอวิดีโอ

มุมมองของกลองจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงทิศทางที่ระบุในขณะที่เรือนั้นเคลื่อนที่
5 หากจำเปน ลากหนาจอเพื่อปรับมุมกลอง

ล็อคเข็มทิศ จะดำเนินการติดตามตอโดยใชมุมกลองที่ถูกปรับ
6 ในการหยุดการติดตาม ตัวเลือก > การติดตามเปาหมาย > หยุดการติดตาม > กลับ

การใช การล็อกเรือ
กลองที่รองรับการติดตามของคุณสามารถล็อคเปาหมายโดยใชขอมูลที่มีใหจากอุปกรณอื่นที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร การ
ใช การล็อกเรือ จำเปนตองมีอุปกรณเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายที่คุณตองการจะติดตาม (การติดตามกลอง, หนา 152)
1 หากจำเปน จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง และเลือกกลองที่ใชรวมกันได
2 เลือก ตัวเลือก > การติดตามเปาหมาย และเลือกการตั้งคา:

• ในการติดตามเรือโดยใชขอมูลตำแหนง AIS รายการ AIS
• ในการติดตามเรือหรือเปาหมายโดยใชขอมูล MARPA ใหเลือก รายการ MARPA
• ในการติดตามตำแหนงพิกัด GPS ที่เฉพาะเจาะจง ใหเลือก จุดเดินทาง

3 เลือกเปาหมายจากรายการแลวเลือก ตรวจสอบ
4 ยืนยันขอมูลของเปาหมายแลวเลือก ติดตามดวยกลอง
5 เลือก กลับ จนกวาคุณจะกลับไปยังหนาจอวิดีโอ

มุมมองกลองจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเรือหรือเปาหมายที่ถูกเลือกขณะที่เรือเคลื่อนที่
6 หากจำเปน ลากหนาจอเพื่อปรับมุมกลอง

การล็อกเรือ จะดำเนินการติดตามเรือหรือเปาหมายตอโดยใชการปรับมุมกลองที่ถูกปรับ
7 ในการหยุดการติดตาม ตัวเลือก > การติดตามเปาหมาย > หยุดการติดตาม > กลับ
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กลองแอ็คชัน GarminVIRB®

 คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ 
หรือการเสียชีวิต

ประกาศ
การถายภาพหรือแสดงภาพถายหรือวิดีโอของบุคคลตอสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตโดยใชผลิตภัณฑนี้อาจถูกพิจารณาวา
เปนการละเมิดสิทธิ์ความเปนสวนตัวในบางเขตอำนาจศาล เปนความรับผิดชอบของคุณที่ตองทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและ
สิทธิ์ความเปนสวนตัวในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช

หมายเหต:ุ GarminVIRB กลองแอ็คชันหยุดใหบริการ ไปที่ support.garmin.com สำหรับการสนับสนุนกลองที่มีอยู
กลองแอ็คชัน VIRB สวนใหญเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจากเมนูกลอง (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 154)
กลอง VIRB 360 เชื่อมตอโดยใช WPS (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360, หนา 154)
ในคูมือนี้ คำวา "กลองแอ็คชัน VIRB" หมายถึงทุกรุน ยกเวนในคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ ในกรณีดังกลาว ตามทางดาน
บน คำวา "กลอง VIRB 360" หมายถึงรุน 360 เทานั้น

การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 กับชารตพล็อตเตอรโดยใช WPS หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB ใหเชื่อมตอ
ผานการตั้งคากลอง (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 154)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
2 นำกลองไปใกลชารตพล็อตเตอร
3 บนเมนูหลักกลอง VIRB 360 ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi
4 หากจำเปน ใหเปด Wi-Fi เพื่อเปดใชงานเทคโนโลย ีWi‑Fi
5 กด  เพื่อเลือก WPS และกด OK
6 บนชารตพล็อตเตอร เลือก เรือ > VIRB® > 

กลองคนหาเครือขาย Wi‑Fi และเชื่อมตอ
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร

การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดโดยใชการตั้งคากลอง หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB 360 
ใหเชื่อมตอผานแอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360, หนา 154)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
2 จากเมนูหลักกลอง VIRB ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi > สถานะ เพื่อเปดเทคโนโลยีไรสาย Wi‑Fi
3 เลือก โหมด > เชื่อมตอ
4 เลือก เพิ่ม

กลองจะคนหาเครือขาย Wi‑Fi ใกลเคียง
5 เลือกเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอรและปอนรหัสผานเครือขาย

แอปพลิเคชันและกลองจะเชื่อมตอกับเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร
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การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
ในการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอรนั้น คุณตองเชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอไรสายกอน
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดสูงสุด 5 ตัว
หลังจากที่คุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรแลว ตัวเลือกใหมก็จะเพิ่มไปยัง เรือ คุณสามารถเริ่มหรือหยุด
การบันทึกในกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารตพล็อตเตอร
หมายเหต:ุ ภาพ VIRB ที่แสดงในชารตพล็อตเตอรจะมีความละเอียดต่ำกวาที่กลองแอ็คชัน VIRB บันทึกไว ในการดูวิดีโอที่
ความละเอียดสูง ใหดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 เลือก เรือ > VIRB®
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการถายภาพนิ่ง ใหเลือก 
• ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก 

ขณะที่บันทึกจะมีหนวยความจำในการบันทึกที่เหลืออยูปรากฏขึ้นมา
• ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก  อีกครั้ง
• หากคุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB มากกวาหนึ่งกลอง ใหใชลูกศรในการเลือกกลองแอ็คชันเครื่องอื่นที่ตองการ

ควบคุม
• ในการดูวิดีโอหรือภาพที่จัดเก็บไว ใหเลือก 
• ในการแพนและเอียง VIRB 360 ใหลากนิ้วบนหนาจอ
• ในการนำมุมมอง VIRB 360 กลับไปยังตำแหนงหลัก ใหเลือก 

การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถดูวิดีโอและภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: การเลน VIRB บนชารตพล็อตเตอรจะแสดงดวยคุณภาพเทากับมุมมองจริงของชารตพล็อตเตอร ในการดูวิดีโอที่
ความละเอียดสูง ใหดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก 
2 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 ควบคุมการเลนโดยใชปุมบนหนาจอหรือตัวเลือกเมนูดังนี้

• ในการหยุดเลนวิดีโอ ใหเลือก 
• ในการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว ใหเลือก 
• ในการเลนวิดีโอซ้ำ ใหเลือก 
• ในการเลนวิดีโอ ใหเลือก 
• ในการขามวิดีโอไปขางหนาหรือยอนกลับ ใหลากแถบเลื่อน

การลบวิดีโอ VIRB VIRB
คุณสามารถลบวิดีโอหรือภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB
1 เปดวิดีโอหรือภาพ VIRB ที่ตองการลบ
2 เลือก ตัวเลือก > ลบไฟล

การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB
คุณสามารถดูภาพสไลดของวิดีโอและภาพไดในกลองแอ็คชัน VIRB
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก 
2 รอสักครูเพื่อโหลดภาพขนาดเล็ก
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 เลือก ตัวเลือก > เริ่มเลนภาพสไลด
ในการหยุดเลนภาพสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดภาพสไลด
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การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหตุ: กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก เรือ > VIRB® > ตัวเลือก
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองแอ็คชัน VIRB ได
กำลังบันทึก: เริ่มและหยุดการบันทึก
ถายภาพ: ถายภาพนิ่ง
การเลน: ทำใหคุณสามารถดูการบันทึกวิดีโอและภาพถายได
เยือกแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
ประหยัดพลังงาน: ตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB เปนโหมดพลังงานต่ำเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่ใชไมไดในกลอง VIRB 360
การตั้งคาวิดีโอ: ตั้งคาวิดีโอ (การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 156)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล, หนา 14)

การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหต:ุ กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก เรือ > VIRB® > ตัวเลือก > การตั้งคาวิดีโอ
กวางยาว: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาวของวิดีโอ
โหมดวิดีโอ: ตั้งคาโหมดวิดีโอ ตัวอยางเชน คุณสามารถเลือกตัวเลือก Slow-Mo เพื่อถายวิดีโอแบบสโลวโมชัน
ขนาดวิดีโอ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของวิดีโอ
FPS วิดีโอ: ตั้งคาเฟรมตอวินาที
เวลาวิดีโอ: เพิ่มวันและเวลาที่บันทึกวิดีโอ
เวลาภาพถาย: เพิ่มวันและเวลาที่ถายภาพ
ขนาดภาพ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของภาพ
ขอบเขตภาพ: ตั้งคาระดับการซูม
โหมดเลนส: ตั้งคาเลนสที่กลองจะใชขณะถายวิดีโอ
กระจก: อนุญาตใหคุณกลับดานหรือจำลองวิดีโอ
การหมุน: อนุญาตใหคุณหมุนมุมกลอง

การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ
กอนที่คุณจะสามารถควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร คุณตองเชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย 
(การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร, หนา 23)
คุณสามารถเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจออื่นๆ ได วิธีนี้ทำใหคุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกจาก
ฟงกชันอื่นๆ ในชารตพล็อตเตอรได
1 เปดหนาจอที่คุณตองการเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB
2 เลือก ตัวเลือก > แกไขโอเวอรเลย > แถบลางสุด > แถบ VIRB
เมื่อดูหนาจอที่มีการควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB คุณสามารถเลือก  เพื่อเปดมุมมองของกลองแอ็คชัน VIRB แบบเต็ม
หนาจอได
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การพิจารณาวิดีโอ HDMI Out
ประกาศ

เพื่อปองกันการกัดกรอนเนื่องจากความชื้น คุณตองใชสายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับ
จอแสดงผลวิดีโอ การใชสายอื่นจะทำใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ

ชารตพล็อตเตอรรุน GPSMAP 12x3 มีความสามารถในการทำหนาจอชารตพล็อตเตอรซ้ำบนอุปกรณอื่นเชนโทรทัศนหรือ
จอภาพ
สายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม. (15 ฟุต) หากตองการสายยาวกวานี้ คุณควรใชสาย HDMI ที่
ใชงานเทานั้น คุณตองใชตัวคูตอ HDMI เพื่อเชื่อมตอสาย HDMI สองสาย
คุณตองทำการเชื่อมตอสายทั้งหมดในสภาพแวดลอมที่แหง

รายการ คำอธิบาย

GPSMAP 12x3ชารตพล็อตเตอร GPSMAP 12x3

สาย GPSMAP HDMI (HDMI OUT)

จอแสดงผลที่มีพอรต HDMI In เชน คอมพิวเตอรหรือโทรทัศน

สภาพแวดลอมที่แหง ปองกันความชื้น

การจับคูกลอง GC™ 100 กับชารตพล็อตเตอร Garmin
คุณตองกำหนดคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของ
ชารตพล็อตเตอรได (การตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi, หนา 23)
1 เมื่อกลองอยูภายในระยะ 76 ม. (250 ฟุต) จากชารตพล็อตเตอรโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ใหกด  อยางรวดเร็วสามครั้ง
2 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > กลอง Garmin > เริ่ม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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ระบบกลองมุมมองรอบทิศทาง
 คำเตือน

หามใชระบบนี้เพียงอยางเดียวเพื่อวัตถุประสงคในการเทียบทาและใชงานเรือ
วัตถุที่แสดงโดยกลองอาจอยูใกลกวาที่ปรากฏ
ระบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการรับรูสถานการณเมื่อใชงานอยางเหมาะสมเทานั้น หากนำไปใชอยางไมเหมาะสม คุณอาจถูก
เบี่ยงเบนความสนใจโดยจอแสดงผลได การไมใสใจกับสิ่งรอบตัวระหวางการเทียบทาหรือใชงานเรืออาจทำใหคุณพลาดสิ่ง
กีดขวางหรืออันตรายในน้ำหรือบริเวณรอบๆ ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุ ทำใหทรัพยสินเสียหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได

ระบบกลองมุมมองรอบทิศทางเปนชุดของกลองเฉพาะที่ติดตั้งและกำหนดคาเพื่อใหไดมุมมอง Bird's-eye ของเรือของคุณ
ทั้งหมด เพื่อการมองเห็นสภาพแวดลอมโดยรอบของคุณทันทีไดอยางงายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถดูฟดวิดีโอจากกลอง
เฉพาะในระบบเพื่อชวยในการควบคุมและเทียบทา
ระบบกลองมุมมองรอบทิศทางมีเฉพาะในเรือบางลำและติดตั้งมาจากโรงงานแลว
ในการดูหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทางจากหนาจอหลัก ใหเลือก เรือ > มุมมองรอบทิศทาง

รายการ คำอธิบาย ขอมูล

มุมมอง Bird's-eye มุมมอง Bird's-eye จะแสดงบนหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทางเสมอ
คุณสามารถรวมมุมมอง Bird's-eye เปนสวนหนึ่งของคอมโบกับหนาจออื่นได เชนแผนที่

ฟดกลองแตละตัว
โดยพื้นฐาน ฟดของกลองสองตัวจะปรากฏบนหนาจอมุมมองรอบทิศทาง คุณสามารถ
กำหนดคานี้เองเพื่อใหแสดงกลองเพียงตัวเดียวแทนได
คุณสามารถเปลี่ยนกลองที่จะแสดงในฟดเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว

ตัวบงชี้กลองที่เลือก ตัวบงชี้นี้จะแสดงวากลองตัวใดที่แสดงในฟดของกลองแตละตัว

กันชนจำลอง คุณสามารถเปดใชงานและกำหนดคาแผงกันกันชนจำลองเพื่อใหแสดงเสนบนมุมมอง 
Bird’s-eye ที่ชวยใหคุณตัดสินไดวาวัตถุอยูใกลเรือของคุณมากนอยเพียงใด

เครื่องหมายระยะทาง คุณสามารถเปดใชงานคุณสมบัตินี้เพื่อชวยตัดสินระยะหางเมื่อใชงานหรือเทียบทา

การเปลี่ยนกลอง
คุณสามารถเปลี่ยนกลองที่จะแสดงฟดภาพแบบสดบนหนาจอกลอง มุมมองรอบทิศทาง ได
1 จากหนาจอกลอง มุมมองรอบทิศทาง ใหแตะที่ฟดกลองที่คุณตองการเปลี่ยน
2 แตะ  แลวแตะกลองที่คุณตองการดู
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การดูฟดกลองแบบเต็มหนาจอ
คุณสามารถสลับไปยังมุมมองเต็มหนาจอไดทุกฟดสดของกลอง
หมายเหตุ: คุณยังสามารถดูกลองแตละตัวในระบบกลองมุมมองรอบทิศทางใน หนาจอ วิดีโอ ไดอีกดวย
1 จากหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือกกลองที่คุณตองการดูแบบเต็มหนาจอ
2 เลือก 

กลองจะสลับไปยังมุมมองแบบเต็มหนาจอ และคุณสามารถซูมและแพนไดโดยใชการควบคุม
ในการกลับไปยังหนาจอมุมมองรอบทิศทางใหเลือก 

การเปลี่ยนรูปแบบกลองมุมมองรอบทิศทาง
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทางเพื่อแสดงฟดกลองแยกจากกันหนึ่งหรือสองตัวนอกเหนือจากมุม
มอง Bird's-eye ได
1 จากหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > แผนผัง
2 เลือกรูปแบบ

การแสดงและซอนแผงกันกระแทกจำลอง
แผงกันกระแทกจำลองคือเสนขอบรอบดานที่ปรับไดซึ่งคุณสามารถตั้งคารอบเรือของคุณได แผงกันกระแทกจำลองจะปรากฏ
เฉพาะในมุมมอง Bird's-eye เทานั้น และชวยใหคุณสามารถตัดสินไดวาวัตถุอยูใกลเรือของคุณมากนอยเพียงใด

จากหนาจอกลองที่มีมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > แผงกันกระแทกเสมือน

การปรับกันชนจำลอง
คุณตองทำใหกันชนกระแทกจำลองแสดงอยูบนมุมมอง Bird's-eye กอนจึงจะสามารถปรับได
1 จากหนาจอกลองมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > แผงกันกระแทกเสมือน > 
2 เพิ่มหรือลดระยะของเสนกันชนจำลอง
3 เลือก ยอนกลับ

แสดงเครื่องหมายระยะทาง
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายระยะหางเพื่อใหทราบระยะหางที่ดีขึ้นขณะใชงานหรือเทียบทา
เครื่องหมายบอกระยะทางที่แสดงบนมุมมอง Bird's-eye จะถูกกำหนดโดยกลองที่เลือกในฟดกลองแตละตัว

จากหนาจอกลองที่มีมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องหมายระยะทาง

การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองมุมมองรองทิศทาง
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองมุมมองรอบทิศทาง รวมถึงการแพน การเอียง และการซูม 
(การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ, หนา 151)

การเปลี่ยนชื่อกลอง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของกลองใดๆ ก็ไดในระบบกลองมุมมองรอบทิศทาง
1 จากหนาจอกลองที่มีมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อกลอง
2 เลือกกลองที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อ
3 ปอนชื่อใหมสำหรับกลอง
4 เลือก เสร็จสิ้น

การตั้งคากลองใหแสดงมุมมองทายเรือกลับดาน
คุณสามารถตั้งใหกลองแสดงมุมมองทายเรือกลับดาน ที่จะแสดงภาพจากกลองเหมือนวาดูจากกระจก เชน กระจกมองหลัง มุม
มองทายเรือกลับดานนั้นมีประโยชนในการนำเรือเขาเทียบทา

จากหนาจอกลองของมุมมองรอบทิศทาง ใหเลือก ตัวเลือก > สะทอนกลองทายเรือ
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การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก การตั้งคา > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งคาการแสดงผลและการตั้งคาเสียง (หากมี)
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งคา
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในเครือขายและเวอรชันซอฟตแวร
ขอมูลสถานี: ปรับการตั้งคาสถานี
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ ควบคุมอุปกรณที่ตองการใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟฟา
ปดอัตโนมัติ: ปดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปดหรือปดเครื่องจำลอง และชวยใหคุณสามารถตั้งเวลา วันที่ ความเร็ว และตำแหนงจำลอง

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

อัตโนมัติตามแสงภายนอกได
ซิงคแบ็คไลท: ซิงโครไนซความสวางของไฟหนาจอของชารตพล็อตเตอรอื่นในสถานี

ซิงโครไนซความสวางของไฟหนาจอของ MFD ในสถานีและจอแสดงผลเครื่องยนตในเครือขายเครื่องยนต
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือกตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อใหอุปกรณตั้งคาสีกลางวันหรือ

กลางคืนโดยอัตโนมัติตามเวลาของวัน
ภาพเปดเครื่อง: ตั้งคาภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
แผนผังเปดเครื่อง: ตั้งคาเลยเอาทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
ล็อคหนาจอ: ตั้งคาคุณสมบัติปองกันขโมยที่ตองใช PIN รักษาความปลอดภัย (Personal Identification Number) เพื่อปองกัน

การใชอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต (การเปดใชการล็อคหนาจอ, หนา 11)

การตั้งคาเสียง
คุณสามารถปรับเสียงปลุก เสียงเตือน และเสียงคำเตือนตางๆ ที่สงออกมาจากอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอ เชน สเตอริโอ Fusion 
อุปกรณเสียงสามารถเชื่อมตอโดยใช HDMI หรือ สายอุปกรณเสียง 0183 NMEA
เลือก การตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > การตั้งคาเสียง
เอาตพุตเสียง: เปดเอาตพุตเสียงสำหรับการเตือนดวยเสียง
การเตือนดวยเสียง: ตั้งคาเสียงปลุกและเสียงเตือนของระบบที่ตองการใหเลนผานทางอุปกรณเสียงที่ใชรวมกันได การเตือนจะ

ระบุสถานการณที่อาจเปนอันตรายตอผูโดยสารและตองมีการดำเนินการในทันที คำเตือนจะระบุสถานการณที่อาจเปน
อันตรายตออุปกรณบนเรือหรือเปนอันตรายตอเรือ และตองมีการดำเนินการในทันท ีขอความและขอมูลอื่นๆ ทั้งหมดจัดวา
เปนการเตือน

ภาษาของการเตือนดวยเสียง: ตั้งคาภาษาที่ใชสำหรับการเตือน
อุปกรณการเตือนดวยเสียง: ตั้งคาอุปกรณใหควบคุมเวลาเลนเสียงเตือน
แหลงการเตือนดวยเสียง: สลับอุปกรณเสียงเปนที่มาที่เลือกเมื่อมีการเลนเสียงเตือน
ระดับเสียงการเตือน: ควบคุมระดับเสียงการเตือน
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การตั้งคา GPS
เลือก การตั้งคา > 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
แหลง: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS

การตั้งคาสถานี
เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี
เปลี่ยนสถานี: ตั้งคาทั้งสถานีเปนชุดคาเริ่มตนใหมโดยยึดตามตำแหนงของสถานีนี้ คุณยังสามารถเลือกใชหนาจอนี้เปนสแตนด

อโลน หนาจอเดียว แทนที่จะจัดกลุมหนาจอกับหนาจออื่นๆ เพื่อสรางเปนสถานีได
การจับคู GRID™: ทำใหคุณสามารถจับคูอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID กับสถานีนี้ได
ลำดับหนาจอ: กำหนดลำดับของหนาจอ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อใชงานอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID
เปดใชงานออโตไพลอตอยู: ชวยใหคุณควบคุมออโตไพลอตจากอุปกรณนี้
รีเซ็ตแผนผัง: รีเซ็ตแผนผังในสถานีนี้เปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
รีเซ็ตการตั้งคาสถานี: รีเซ็ตการตั้งคาสถานีทั้งหมดบนอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอในสถานีเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน และ

จะตองมีการตั้งคาสถานีครั้งแรก

การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติมทั้งหมด (หากมี) เวอรชันซอฟตแวรสำหรับเรดาร 
Garmin เสริม (หากมี) และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวรระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม

เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร

การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ

เลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ

การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตามขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลากอิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน 
หมายเลขประจำตัวเครื่องที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการให
อนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก 
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด
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การตั้งคาการกำหนดคา
เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา
หนวยวัด: ตั้งคาหนวยวัด
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
การนำทาง: ตั้งคาการกำหนดลักษณะการนำทาง
ตัวกรอง: ทำใหคาที่แสดงในฟลดขอมูลเรียบลง ซึ่งสามารถลดสัญญาณรบกวนหรือแสดงแนวโนมในระยะยาวได การเพิ่มการ

ตั้งคาตัวกรองจะเพิ่มการทำใหเรียบขึ้น และการลดจะทำใหการทำใหเรียบลดลง การตั้งคาตัวกรองเปน 0 จะปดใชงานตัว
กรองและคาที่แสดงจะเปนคาดิบจากแหลงที่มา คุณยังสามารถซิงคการตั้งคาเหลานี้ระหวางอุปกรณทั้งหมดที่เปดการตั้งคา 
ซิงคตัวกรอง

แผนผังแปนพิมพ: จัดเรียงปุมบนแปนพิมพบนหนาจอ
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
การแสดงแถบเมนู: แสดงหรือซอนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อไมจำเปนตองใชแถบเมนู

การตั้งคาหนวยวัด
เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด.
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ ตัวอยางเชน กำหนดเอง > ความลึก > ฟาทอม เปลี่ยนรูปแบบหนวยสำหรับ

ความลึกเปน ฟาทอม
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของ

คุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุงหนา จริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิง

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

หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่

เดินเรือที่ระบุขอมูลแผนที่อื่น
เวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving

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

หรือระยะทางกอนการเลี้ยวได คุณสามารถเพิ่มคาของเวลาหรือระยะทางเพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสนการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่
เปนเสนตรงมากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตได

แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงขอมูลสำหรับการอานความเร็ว
นำทางอัตโนมัติ: ตั้งคาการวัดสำหรับ ความลึกที่ตองการ ระยะหางแนวตั้ง และระยะหางแนวชายฝง เมื่อคุณใชงานแผนที่ระดับ

พรีเมี่ยมบางแผนที่
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง
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การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
 ขอควรระวัง

การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง นำทางอัตโนมัติ 
หากสวนของเสนทาง นำทางอัตโนมัติ มีความตื้นกวาการตั้งคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวา ระยะหางแนวตั้ง สวนของเสน
ทาง นำทางอัตโนมัติ จะปรากฏเปนเสนทึบสีสมหรือเสนลายทางสีแดงในแผนที่ Garmin Navionics+ และ Garmin Navionics 
Vision+ จะปรากฏเปนเสนลายทางสีเลือดหมูและสีเทาในเวอรชันกอนหนา เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น จะมีขอความ
เตือนปรากฏขึ้นมา (รหัสสีของเสนทาง, หนา 45)

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

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

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวางยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอด
ผานไดอยางปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง นำทางอัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทางอาจจะเลื่อนได
หากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว 
เพื่อใหแนใจวาเสนทางถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง การ
แนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, 
หนา 54)
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การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน นำทางอัตโนมัตใิกลกับชายฝงมากแคไหน เสน นำทางอัตโนมัติ 
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะ
เปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน นำทางอัตโนมัต ิจะถูกวางหางจากชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถ
ประเมินการวางตำแหนงของเสน นำทางอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดินทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > นำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยว

ทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:

• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการนำทาง แลวดำเนินการตาม
ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก การตั้งคา > การ
กำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัติ > 
ระยะหางแนวชายฝง > ใกล

7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที ่6 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทาง
นี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝงเปน ใกล 
หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน นำทางอัตโนมัติ ยกเวน
วาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนเปนที่พอใจแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการนำทาง แลวดำเนินการตาม

ขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก การตั้งคา > การ

กำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > นำทางอัตโนมัติ > 

ระยะหางแนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจทานตำแหนงการวางเสน นำทางอัตโนมัติ และยืนยันวา

เสนทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เสนทาง นำทางอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวางไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง ฝง
เปน ใกล หรือ ใกลที่สุด ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถเปลี่ยนตำแหนงเสน นำทาง
อัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือกจำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุดหมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุน
เคยกับการทำงานของการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง

การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
การดูอุปกรณที่เชื่อมตอ
คุณสามารถดูรายการอุปกรณที่เชื่อมตอบนเรือ รวมถึงชารตพล็อตเตอรที่อุปกรณเชื่อมตอหรือจับคูอยู
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือกเครือขาย
3 เลือก บัญชีรายชื่ออุปกรณ

รายชื่ออุปกรณเครือขายจะปรากฏขึ้น หากอุปกรณเชื่อมตอหรือจับคูอยูกับชารตพล็อตเตอรเฉพาะ ชื่อของชารตพล็อตเตอร
จะแสดงพรอมกับชื่อของอุปกรณ
หมายเหตุ: อุปกรณที่รวมอยูใน NMEA 2000 รายการอุปกรณอาจเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรที่สถานีอื่นบนเรือ คุณ
สามารถเลือก เกี่ยวของกับ: เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชารตพล็อตเตอรที่อุปกรณเชื่อมตออยู
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การตั้งคา NMEA 0183
เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183
ประเภทพอรต: โปรดด ูการตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA 0183, หนา 165
ประโยคเอาตพุต: โปรดดู การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183, หนา 165
ความแมนยำของตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของจุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
XTE Precision: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของจุดทศนิยมสำหรับเอาตพุตขอผิดพลาด NMEA Crosstalk
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทโดยใช NMEA 0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไข

ปญหาการใชงานรวมกันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา
ใชคาเริ่มตน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจากโรงงาน
การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183

การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ได
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประโยคเอาตพุต
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือกประโยคเอาตพุต NMEA 0183 อยางนอยหนึ่งประโยค และเลือก ยอนกลับ
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานประโยคเอาตพุตเพิ่มเติม

การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA 0183
คุณสามารถกำหนดคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับพอรต NMEA 0183 ภายในแตละพอรตเมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอร
ของคุณกับอุปกรณ NMEA 0183 ภายนอก คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประเภทพอรต
2 เลือกพอรตอินพุตหรือเอาตพุต
3 เลือกรูปแบบ:

• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183 มาตรฐาน, DSC และอินพุต NMEA ของโซนารที่สนับสนุน
สำหรับประโยค DPT, MTW และ VHW ใหเลือก มาตรฐาน NMEA

• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183 มาตรฐานสำหรับตัวรับสัญญาณ AIS สวนใหญ ใหเลือก 
ความเร็วสูงของ NMEA

• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูลกรรมสิทธิ ์Garmin สำหรับการอินเตอรเฟซกับซอฟตแวร Garmin ใหเลือก 
Garmin

4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อกำหนดคาพอรตอินพุตหรือเอาตพุตเพิ่มเติม

การตั้งคา NMEA 2000
เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายและใหคุณตั้งคาตัวเลือกสำหรับหัวโซนารบางตัวที่เชื่อมตอโดยใช

เครือขาย NMEA 2000
ปดปายชื่ออุปกรณ: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอที่พรอมใชงาน

การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขายทางทะเล Garmin และเครือขาย NMEA 2000
1 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือก เครือขายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีรายชื่ออุปกรณ
3 เลือกอุปกรณจากรายการทางดานซาย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จสิ้น
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Garmin Marine Network
Garmin Marine Network ชวยใหคุณสามารถใชขอมูลรวมกันจากอุปกรณตอพวง Garmin กับชารตพล็อตเตอรไดอยาง
รวดเร็วและงายดาย คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณกับ Garmin Marine Network เพื่อรับขอมูลและแบงปนขอมูลกับอุปกรณและ
ชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่ใชรวมกันไดกับ Garmin Marine Network
เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล

การตั้งคาการเตือน
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

การเตือนการนำทาง
เลือก การตั้งคา > เตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุเมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตามระยะทางที่ระบุ
การเตือนขอบเขต: ปดใชงานและเปดใชงานการแจงเตือนขอบเขตทั้งหมด

การตั้งคาการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนใหสงเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกวาระยะทางที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชนมากเมื่อทอดสมอขามคืน
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > การนำทาง > การลากสมอ
2 เลือก เตือน เพื่อเปดการเตือน
3 เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
4 เลือก ยอนกลับ
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การเตือนระบบ
เลือก การตั้งคา > ระบบ > เตือน
แรงดันไฟฟาเครื่อง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดันไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำ GPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด

เสียงเตือนโซนาร
 คำเตือน

คุณสมบัติสัญญาณเตือนโซนารคือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณเทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี 
เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปนไปอยางปลอดภัย

 ขอควรระวัง
ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาโซนาร > เตือน
คุณยังสามารถเปดการเตือนโซนารได โดยเลือก การตั้งคา > เตือน > โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอยกวาคาที่ระบ ุซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกย

ตื้นได (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 84) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F (1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมายที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและ

จากทองน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญเทานั้น

การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนสภาพอากาศได คุณตองมีชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณวัดสภาพ
อากาศ เชน อุปกรณ GXM และมีการสมัครรับขอมูลสภาพอากาศที่ถูกตอง
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > สภาพอากาศ
2 เปดใชงานการเตือนสำหรับเหตุการณสภาพอากาศเฉพาะ

การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

ตองเชื่อมตอเซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือน
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก การตั้งคา > เตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จสิ้น
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การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน
หัวโซนาร: แสดงหัวโซนารทั้งหมดบนเครือขาย อนุญาตใหคุณเปลี่ยนหัวโซนาร และใหคุณดูขอมูลการวินิจฉัย (การเลือกชนิด

ของหัวโซนาร, หนา 74)
ความลึกและการทอดสมอ: ชวยใหคุณสามารถปอนขอมูลเกี่ยวกับทองเรือ (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 61) และ

สมอ
คา ความสูงของสมอ คือความสูงของสมอเหนือเสนน้ำ คา ความยาวเชือกสมอ คืออัตราสวนของความยาวเชือกสมอที่กำลัง
ใชงานกับระยะหางแนวตั้งจากหัวเรือไปจนถึงพื้นใตน้ำ การตั้งคาสมอเหลานี้ใชเพื่อคำนวณหาฟลดวันที่ เชือกสมอเปา
หมาย

คาชดเชยอุณหภูมิ: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชดเชย เพื่อชดเชยการอานคาอุณหภูมิน้ำจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 
0183 หรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 169)

สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซนเซอรวัดความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 170)
น้ำมันเชื้อเพลิง: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมและเชื้อเพลิงที่เหลือในถังเชื้อเพลิงบนเรือของคุณ (การตั้งคาน้ำมัน, 

หนา 170)
ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
การสลับ: ตั้งคาวงจรสลับแบบดิจิตอล เชนอุปกรณ SeaStar® และ CZone™

Polar Table: เปดใชงานขอมูล Polar Table เมื่อประเภทเรือไมใชเรือยนต
โปรไฟลระบบ: ชวยใหคุณสามารถบันทึกโปรไฟลระบบลงในการดหนวยความจำและอิมปอรตการตั้งคาโปรไฟลระบบจาก

หนวยความจำได ซึ่งสามารถเปนประโยชนสำหรับสัญญาเชาเรือหรือกลุมเรือ และสำหรับการใชขอมูลการตั้งคาของคุณ
รวมกับเพื่อน

หมายเลข ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ (HIN) โดย HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือ
สวนบนหรือไดสวนปลายอาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดานนอก

การบังคับเลี้ยวของ Optimus: ชวยใหคุณสามารถปรับพารามิเตอรพวงมาลัย Optimus
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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 การตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ 

> คาชดเชยความลึกทองเรือ
• หากหัวโซนารเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย

ชื่ออุปกรณ เลือกหัวโซนาร และเลือก ตรวจสอบ > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1

การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิ หรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิได
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที ่1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 2

คานี่คือคาชดเชยอุณหภูม ิปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนบวก หากเซนเซอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาเย็นกวาที่
เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนลบ หากเซนเซอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาอุนกวาที่เปนจริง

4 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากเซนเซอรหรือหัวโซนารเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรหรือโมดูลโซนาร เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชย

อุณหภูมิ
• หากเซนเซอรหรือหัวโซนารเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 

> บัญชีรายชื่ออุปกรณ เลือกหัวโซนาร และเลือก ตรวจสอบ > คาชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที ่3
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การตั้งคาน้ำมัน
เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > น้ำมันเชื้อเพลิง.
ยอดรวมของเชื้อเพลิงที่เหลือ: ทำใหคุณสามารถใชเซนเซอรการไหลของน้ำมันหรือเซนเซอรระดับถังน้ำมันเพื่อตรวจสอบ

น้ำมันที่เหลืออยูบนเรือได ตัวเลือก Fuel Flow ใชเซนเซอรการไหลของน้ำมัน ตัวเลือก ถังเชื้อเพลิง ใชเซนเซอรระดับถัง
น้ำมัน

ความจุถังน้ำมัน: ทำใหคุณสามารถปอนความจุน้ำมันของถังน้ำมันแตละถังที่อยูบนเรือได การตั้งคานี้สามารถใชไดเมื่อการตั้ง
คา ยอดรวมของเชื้อเพลิงที่เหลือ เปนตัวเลือก ถังเชื้อเพลิง ชารตพล็อตเตอรจะใชขอมูลจากเซนเซอรระดับถัง คุณจึงไม
จำเปนตองปอนขอมูลน้ำมันดวยตนเองหลังจากที่คุณเติมถังแลว

ความจุเชื้อเพลิง: ทำใหคุณสามารถปอนความจุน้ำมันรวมของถังน้ำมันทั้งหมดที่อยูบนเรือได การตั้งคานี้สามารถใชไดเมื่อการ
ตั้งคา ยอดรวมของเชื้อเพลิงที่เหลือ เปนตัวเลือก Fuel Flow หลังจากเติมน้ำมันในถังแลว คุณตองปอนขอมูลน้ำมันดวย
ตนเองโดยใชตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดานลางนี้
• หากคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งเปน

ความจุสูงสุด
• หากคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมันใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อ

เพลิงในถัง

การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีเซนเซอรความเร็วหรือหัวโซนารตรวจจับความเร็วที่เชื่อมตออยู คุณสามารถปรับตั้งคาอุปกรณตรวจจับความเร็วดัง
กลาวเพื่อปรับปรุงความแมนยำของขอมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชารตพล็อตเตอร
1 การดำเนินการใหเสร็จ:

• หากเซนเซอรหรือหัวโซนารเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรหรือโมดูลโซนาร เลือก การตั้งคา > เรือของฉัน > สอบเทียบ
ความเร็วของน้ำ

• หากเซนเซอรหรือหัวโซนารเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 เลือก การตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000 
> บัญชีรายชื่ออุปกรณ เลือกหัวโซนาร และเลือก ตรวจสอบ > สอบเทียบความเร็วของน้ำ

2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
หากเรือแลนไมเร็วพอหรือเซ็นเซอรวัดความเร็วไมลงทะเบียนความเร็ว ขอความจะปรากฏขึ้น

3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออยางปลอดภัย
4 หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหหยุดเรือ และตรวจสอบใหแนใจวาเซ็นเซอรวัดความเร็วไมติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนไดอยางอิสระ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
6 หากคุณยังไดรับขอความอยู ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin

การตั้งคาเรือลำอื่น
 ขอควรระวัง

ตองเปดการตั้งคาสัญญาณเตือนเพื่อทำใหเสียงเตือนดัง (การตั้งคาเสียงและการแสดงผล, หนา 160) การไมตั้งคาเสียงเตือน
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารต
พล็อตเตอรได
เลือก การตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC)
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 33)
การทดสอบ AIS-EPIRB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากเครื่องสงสัญญาณวิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (EPRIB).
การทดสอบ AIS-MOB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากอุปกรณ Man Overboard (MOB)
ทดสอบ AIS-SART: เปดใชงานการสงสัญญาณทดสอบจากชองรับสงผานสัญญาณการคนหาและชวยเหลือ (SART)
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การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network
ชารตพล็อตเตอร Garmin ECHOMAP™ และ GPSMAP ซิงคการตั้งคาบางอยางเมื่อเชื่อมตอกับ Garmin Marine Network
การตั้งคาตอไปนี้จะถูกซิงคกับอุปกรณ หากเกี่ยวของ
การตั้งคาการเตือน (ซิงคการรับทราบการเตือนดวย):
• เวลาถึง
• การลากสมอ
• ออกนอกเสนทาง
• ความแมนยำ GPS
• น้ำตื้น
• น้ำลึก (ไมมีใน GPSMAP 8400/8600 Series)
• อุณหภูมิน้ำ
• เสนชั้นความสูง (ไมมีใน echoMAP 70s และ GPSMAP 507/701 Series)
• ปลา
• การเตือนการชน
การตั้งคาทั่วไป:
• นำทางอัตโนมัติ ความลึกที่ตองการ
• นำทางอัตโนมัติ ระยะหางแนวตั้ง
• สัญญาณเตือน
• โหมดสี
• แผนผังแปนพิมพ
• ภาษา
• ตัวเลขสถิติบนแผนที่
• ทิศมุงหนา
• รูปแบบตำแหนง
• หนวยระบบ
• สอบเทียบความเร็วของน้ำ
• ขนาดเสาอากาศเรดาร
การตั้งคาแผนที่:
• ขอบเขตแผนที่เดินเรือ
• สีอันตราย
• เสนทิศมุงหนา
• POI พื้นดิน
• กลุมแสงไฟ
• ขนาดทุน
• ประเภทของตัวชวย
• จุดถายภาพ
• ความลึกที่ตองการ
• ระยะเฉดความตื้น
• จุดใหบริการ
• ไอคอนรูปเรือ (ไมสามารถซิงคระหวางบางรุนได)

การกำหนดคาอุปกรณ 171



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

• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน 
แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที ่หรือการอัปเดตซอฟตแวร

• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดในอุปกรณทั้งหมดในสถานีเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาสถานี การตั้ง
คานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที ่หรือการอัปเดตซอฟตแวร

• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการ
อัปเดตซอฟตแวร

• 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
• คุณสามารถแบงปนขอมูลภายใน Garmin Marine Network
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณ

นี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32

การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทางของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ประเภทไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล ADM

การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจากอุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสน
ทาง เสนทางการนำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต 
หมายเหต:ุ สนับสนุนไฟลขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เทานั้น
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อตเตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก รวมขอมูล
จากการดลงเครื่อง

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อตเตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่
ขอมูลจากการดลงเครื่อง

5 เลือกชื่อไฟล
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การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยังอุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสน
ทาง เสนทางการนำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต 
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > 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 (การดหนวยความจำ, หนา 7)
2 เปดแอปพลิเคชัน Garmin Express

หากคุณไมมีแอปพลิเคชัน Garmin Express ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดไดจาก 
garmin.com/express

3 หากจำเปน ใหลงทะเบียนอุปกรณของคุณ (การลงทะเบียนอุปกรณของคุณโดยใชแอป Garmin Express, หนา 175)
4 คลิก เรือ > ดูรายละเอียด
5 คลิก ดาวนโหลด ใกลกับแผนที่เพื่ออัปเดต
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดใหเสร็จสมบูรณ
7 รอขณะที่ดาวนโหลดการอัปเดต

อัปเดตอาจใชระยะเวลานาน
8 หลังจากดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ใหถอดการดออกจากคอมพิวเตอร
9 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การดหนวยความจำ, หนา 7)
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อัปเดตแผนที่ที่ติดตั้งในตัว
แผนที่ที่อัปเดตแลวจะปรากฏขึ้นบนชารตพล็อตเตอรของคุณ

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

การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำในโฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่ขอมูลจากการดลงเครื่อง
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การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการแกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอ
ใหคุณใชขอมูลนี้เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก การตั้งคา > 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, แผนภูมิ และชุมชน Garmin QuickdrawContours (แอป ActiveCaptain, หนา 19) แอปชวยใหคุณสามารถ
ตรวจสอบและติดตามเรือของคุณดวยระบบ OnDeck™ แอปใหการเขาถึงไปยังแผนที่ของคุณแบบไมมีจำกัด และใหวิธีการ
ดาวนโหลดแผนที่ใหมอยางรวดเร็วโดยใชคุณสมบัติ OneChart™ ใหลิงคเพื่อรับการแจงเตือนบนชารตพล็อตเตอรของคุณ 
และใหการเขาถึงชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ คุณยังสามารถใชแอป
เพื่อวางแผนการเดินทางของคุณและซิงคขอมูลผูใช แอปจะตรวจสอบอุปกรณของคุณเพื่อหาการอัปเดตที่มี และแจงใหคุณ
ทราบเมื่อมีการอัปเดต คุณยังสามารถควบคุมชารตพล็อตเตอรโดยใชคุณสมบัติ Garmin Helm ไดอีกดวย 

Garmin Express: แอปเดสกท็อป Garmin Express ชวยคุณใชคอมพิวเตอรและการดหนวยความจำในการดาวนโหลดและ
อัปเดตซอฟตแวรชารตพล็อตเตอรและแผนที ่Garmin (แอปพลิเคชัน Garmin Express, หนา 174) 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 เพื่อดาวนโหลดและแบงปน
เสนความลึกใหกับผูใชคนอื่นๆ ใช ไม

ตรวจสอบและติดตามเรือของคุณดวยระบบ OnDeck ใช ไม

ซิงคอุปกรณมือถือกับชารตพล็อตเตอร Garmin ของคุณ ใช ไม

เขาถึงชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุด
สนใจอื่นๆ ใช ไม

รับการแจงเตือนอัจฉริยะบนชารตพล็อตเตอรของคุณ ใช ไม

ควบคุมชารตพล็อตเตอรดวย Garmin Helm 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 19)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลงทะเบียนแบบออนไลนวันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อ
ขายตัวจริงหรือสำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ติดตั้งแอป Garmin Express ในคอมพิวเตอรของคุณ (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 175)
2 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การดหนวยความจำ, หนา 7)
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
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำขนาดสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำใหใช
การดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10 การดหนวยความจำขนาด 8 GB มาพรอมกับ GPSMAP 
รุน 7x3/9x3/12x3 
การดาวนโหลดการอัปเดตแผนที่อาจใชเวลาสูงสุดสองถึงสามชั่วโมง
คุณควรใชการดหนวยความจำเปลาในการอัปเดตแผนที่ กระบวนการอัปเดตจะลบเนื้อหาบนการดและฟอรแมตการดใหม
1 ติดตั้งแอป Garmin Express ในคอมพิวเตอรของคุณ (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 175)
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 21)
คุณยังสามารถใชแอปเดสกท็อป Garmin Express เพื่ออัปเดตซอฟตแวรชารตพล็อตเตอรของคุณ (การโหลดซอฟตแวรใหม
ลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 177)
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำขนาดสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำใหใช
การดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10 การดหนวยความจำขนาด 8 GB มาพรอมกับ GPSMAP 
รุน 7x3/9x3/12x3 
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณควรตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของ
ระบบ, หนา 161) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ 
และเปรียบเทียบเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของคุณ
หากเวอรชันซอฟตแวรที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณเกากวาเวอรชันที่แสดงในเว็บไซต คุณควรอัปเดตซอฟตแวรโดยใชแอปมือ
ถือ ActiveCaptain (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 21) หรือ แอปเดสกท็อป Garmin Express 
(การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 177)
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การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำโดยใช Garmin Express
คุณสามารถคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใชคอมพิวเตอรที่มีแอป Garmin Express
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำขนาดสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32 ที่มีความเร็วคลาส 4 หรือมากกวา แนะนำใหใช
การดหนวยความจำขนาด 8 GB หรือมากกวาที่มีความเร็วคลาส 10 การดหนวยความจำขนาด 8 GB มาพรอมกับ GPSMAP 
รุน 7x3/9x3/12x3 
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาตั้งแตไมกี่นาทีถึงสองสามชั่วโมง
คุณควรใชการดหนวยความจำเปลาในการอัปเดตซอฟตแวร กระบวนการอัปเดตจะลบเนื้อหาบนการดและฟอรแมตการดใหม
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ติดตั้งแอป Garmin Express (การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร, หนา 175)
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 177)

การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณโดยใชการดหนวยความจำ
ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยใชการดหนวยความจำ คุณจะตองมีการดหนวยความจำสำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือ
ทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไวบนการดหนวยความจำโดยใชแอป Garmin Express (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการด
หนวยความจำโดยใช Garmin Express, หนา 177)
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
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การดูภาพบนการดหนวยความจำ
คุณสามารถดูภาพที่บันทึกไวบนการดหนวยความจำได คุณสามารถดูไฟล .jpg, .png และ .bmp
1 เสียบการดหนวยความจำที่มีไฟลภาพลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > โปรแกรมดูภาพ
3 เลือกโฟลเดอรที่มีภาพ
4 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
5 เลือกภาพ
6 ใชลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามภาพตางๆ
7 หากจำเปน ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่มเลนภาพสไลด

ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอรเปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณได คุณยังสามารถดูภาพหนาจอไดในโปรแกรมดูภาพ (การดูภาพบนการดหนวยความจำ, หนา 178) 

การจับภาพหนาจอ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก การตั้งคา > การกำหนดคา > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด   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 176)
• 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 การตั้งคา > 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 GPSMAP 7x3
ขนาด (W × H × D) 192.3 × 140.3 × 74.1 มม. (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 นิ้ว)

ขนาดของขาจับที่มีฝา (กวาง x สูง x ลึก) 200.2 × 156.3 × 101.2 มม. ( 77/8 × 61/8 × 4 นิ้ว)

ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางถัดไปหลังชารตพล็อตเตอร 27.8 มม. (2 นิ้ว)

ขนาดจอแสดงผล (W × H) 154.6 × 91.0 มม. (6 1/16 × 3 9/16 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 17.8 ซม. (7.0 นิ้ว)

ความละเอียดหนาจอ WSVGA 1024 × 600 พิกเซล

น้ำหนัก 1.3 กก. (2.8 ปอนด)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 35 ซม. (13.78 นิ้ว)

การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 17.6 W
รุนโซนาร: 35.9 W

การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 1.08 A
รุนโซนาร: 1.18 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 1.45 A
รุนโซนาร: 2.96 A

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

วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอขึ้นรูป

ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX74

แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting

NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2

ใชกระแส NMEA 2000 75 mA สูง

เวยพอยทสูงสุด 5,000

เสนทางสูงสุด 100

จุดแทร็คที่ใชงานจำนวนสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก

ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 18.3 dBm สูงสุด

การดหนวยความจำ 2 ชองการด microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

4 อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.garmin.com/waterrating
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ขอมูลจำเพาะ GPSMAP 9x3
ขนาด (W × H × D) 233.0 × 162.3 × 75.8 มม. (9 3/16 × 6 3/8 × 3 นิ้ว)

ขนาดของขาจับที่มีฝา (กวาง x สูง x ลึก) 256.2 × 178.1 ×104.7 มม. (101/16 x 7 x 41/8 นิ้ว)

ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางถัดไปหลังชารตพล็อตเตอร 33.2 มม. (15/8 นิ้ว)

ขนาดจอแสดงผล (W × H) 198.7 × 111.8 มม. (713/16 × 43/8 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 22.9 ซม. (9.0 นิ้ว)

ความละเอียดหนาจอ WXGA ,1280 × 720 พิกเซล

น้ำหนัก 1.6 กก. (3.6 ปอนด)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 30 ซม. (11.81 นิ้ว)

การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 22.0 W
รุนโซนาร: 40.2 W

การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 1.34 A
รุนโซนาร: 1.37 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 1.78 A
รุนโซนาร: 3.20 A

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

วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอขึ้นรูป

ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX75

แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting

NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2

ใชกระแส NMEA 2000 75 mA สูง

เวยพอยทสูงสุด 5,000

เสนทางสูงสุด 100

จุดแทร็คที่ใชงานจำนวนสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก

ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 18.3 dBm สูงสุด

การดหนวยความจำ 2 ชองการด microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

5 อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.garmin.com/waterrating
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ขอมูลจำเพาะ GPSMAP 12x3
ขนาด (W × H × D) 308.3 × 227.6 × 81.8 มม. (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 นิ้ว)

ขนาดของขาจับที่มีฝา (กวาง x สูง x ลึก) 327.2 × 246.3 × 113.8 มม. (127/8 × 911/16 × 41/2 นิ้ว)

ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางถัดไปหลังชารตพล็อตเตอร 93.6 มม. (3 11/16 นิ้ว)

ขนาดจอแสดงผล (W × H) 262.1 × 164.2 มม. (10 15/16 × 6 7/16 นิ้ว)
แนวทแยงมุม 30.7 ซม. (12.1 นิ้ว)

ความละเอียดหนาจอ WXGA, 1280 × 800 พิกเซล

น้ำหนัก 3.0 กก. (6.6 ปอนด)

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 45 ซม. (17.72 นิ้ว)

การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 26.5 W
รุนโซนาร: 43.0 W

การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 1.67 A
รุนโซนาร: 1.68 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc รุนที่ไมใชโซนาร: 2.15 A
รุนโซนาร: 3.56 A

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

วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอขึ้นรูป

ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX76

แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting

NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2

ใชกระแส NMEA 2000 75 mA สูง

เวยพอยทสูงสุด 5,000

เสนทางสูงสุด 100

จุดแทร็คที่ใชงานจำนวนสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก

ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 18.3 dBm สูงสุด

การดหนวยความจำ 2 ชองการด microSD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB

6 อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.garmin.com/waterrating
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ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร
ขอมูลจำเพาะ การวัด

ความถี่โซนาร7

ทั่วไป: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง 250 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz
ความละเอียดสูงพิเศษ Garmin ClearVü : 0.8 Mhz (800 kHz), ชวงระยะ CHIRP: 760 ถึง 
880 kHz
ความละเอียดสูงพิเศษ SideVü : 1.2 MHz (1,200 kHz), ชวงระยะ CHIRP: 1,060 ถึง 1,170 kHz

กำลังสงโซนาร (RMS)8 CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü และ SideVü CHIRP: 500 W

ความลึกโซนาร9 5,000 ฟุตที่ 1 kW

7 ขึ้นอยูกับหัวโซนาร
8 ขึ้นอยูกับระดับของหัวโซนารและความลึก
9 ขึ้นอยูกับหัวโซนาร ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใตน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
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ขอมูล NMEA 2000 PGN
สงและรับสัญญาณ

PGN คำอธิบาย

059392 การรับรอง ISO

059904 คำขอ ISO

060160 โปรโตคอลการถายโอน ISO: การถายโอนขอมูล

060416 โปรโตคอลการถายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมตอ

060928 การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO

065240 ที่อยูคำสั่ง

126208 ฟงกชันกลุมคำขอ

126996 ขอมูลผลิตภัณฑ

126998 ขอมูลการกำหนดคา

127237 ควบคุมทิศมุงหนา/แทร็ค

127245 หางเสือ

127250 ทิศมุงหนาของเรือ

127258 ความแปรปรวนทางแมเหล็ก

127488 พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว

127489 พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก

127493 พารามิเตอรการสง: ไดนามิก

127505 ระดับของเหลว

127508 สถานะแบตเตอรี่

128259 ความเร็ว: นานน้ำอางอิง

128267 ความลึกของน้ำ

129025 ตำแหนง: การอัปเดตอยางรวดเร็ว

129026 COG และ SOG: การอัปเดตอยางรวดเร็ว

129029 ขอมูลตำแหนง GNSS

129283 ขอผิดพลาดครอสแทร็ค

129284 ขอมูลนำทาง

129539 GNSS DOPs

129540 สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง

130060 เลเบล

130306 ขอมูลลม

130310 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)

130311 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
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PGN คำอธิบาย

130312 อุณหภูมิ (ลาสมัย)

สง

PGN คำอธิบาย

126464 สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN

126984 การตอบสนองการเตือน

127497 พารามิเตอรการเดินทาง: เครื่องยนต

รับ

PGN คำอธิบาย

065030 Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)

126983 เตือน

126985 ขอความเตือน

126987 เกณฑการเตือน

126988 คาการเตือน

126992 เวลาระบบ

127251 อัตราการเลี้ยว

127252 ขึ้น-ลง

127257 ทาทาง

127498 พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก

127503 สถานะอินพุต AC (ลาสมัย)

127504 สถานะเอาตพุต AC (ลาสมัย)

127506 สถานะรายละเอียด DC

127507 สถานะเครื่องชารจ

127509 สถานะอินเวอรเตอร

128000 องศา Leeway ทางทะเล

128275 บันทึกระยะทาง

129038 รายงานตำแหนง AIS คลาส A

129039 รายงานตำแหนง AIS คลาส B

129040 รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B

129044 Datum

129285 การนำทาง: ขอมูลเสนทาง, เวยพอยท

129794 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง AIS คลาส A

129798 รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
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PGN คำอธิบาย

129799 ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง

129802 ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS

129808 ขอมูลการโทร DSC

129809 รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน A

129810 รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน B

130313 ความชื้น

130314 ความดันจริง

130316 อุณหภูมิ: ชวงขยาย

130576 สถานะทริมแท็บ

130577 ขอมูลทิศทาง
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ขอมูล NMEA 0183
สง

ประโยค คำอธิบาย

GPAPB APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"

GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)

GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท

GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning System

GPGLL GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)

GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน

GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ที่มองเห็น

GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ

GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ

GPRTE RTE: เสนทาง

GPVTG VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น

GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท

GPXTE XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค

PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ

PGRMM ดาตัมของแผนที่

PGRMZ Z: ระดับความสูง

SDDBT DBT: ความลึกใตหัวโซนาร

SDDPT DPT: ความลึก

SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ

SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
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รับ

ประโยค คำอธิบาย

DPT ความลึก

DBT ความลึกใตหัวโซนาร

MTW อุณหภูมิน้ำ

VHW ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ

WPL ตำแหนงเวยพอยท

DSC ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล

DSE ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม

HDG ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน

HDM ทิศมุงหนา, แมเหล็ก

MWD ทิศทางและความเร็วลม

MDA องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา

MWV ความเร็วและมุมของลม

VDM ขอความลิงคขอมูล AIS VHF

คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine Electronics Association (NMEA) จาก 
www.nmea.org
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ขอมูล J1939
ชารตพล็อตเตอรสามารถรับประโยค J1939 ชารตพล็อตเตอรไมสามารถสงผานเครือขาย J1939

คำอธิบาย PGN SPN

โหลดเปอรเซ็นตเครื่องยนตที่ความเร็วปจจุบัน 61443 92

ความเร็วเครื่องยนต 61444 190

อุณหภูมิแกสทอรวมไอเสียเครื่อง - ทอขวา 65031 2433

อุณหภูมิแกสทอรวมไอเสียเครื่อง - ทอซาย 65031 2434

น้ำหลอเย็นเสริมของเครื่องยนต 65172

รหัสปญหาการวินิจฉัยที่ใชงาน 65226

ระยะทางของยานพาหนะ 65248

ตัวระบุวามีน้ำอยูในน้ำมันเชื้อเพลิง 65279

ไฟรอจนกวาจะเริ่มของเครื่อง 65252 1081

การทดสอบความเร็วเกินของเครื่อง 65252 2812

สถานะคำสั่งวาลวปดกั้นอากาศของเครื่อง 65252 2813

สถานะคำสั่งเอาตพุตการเตือนของเครื่อง 65252 2814

ชั่วโมงรวมในการทำงานของเครื่อง 65253 247

ความเร็วของเรือจากขอมูล GPS 65256 517

อุณหภูมิเชื้อเพลิงเครื่องยนต 1 65262 174

อุณหภูมิน้ำมันเครื่องยนต 1 65262 175

แรงดันการสงเชื้อเพลิงเครื่องยนต 65263 94

แรงดันน้ำมันเครื่อง 65263 100

แรงดันน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 109

อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 110

ระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 111

อัตราเชื้อเพลิงของเครื่องยนต 65266 183

อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยของเครื่องยนต 65266 185

แรงดันทอเขา #1 ของเครื่อง 65270 102

ศักยภาพ / กระแสไฟเขาของแบตเตอรี่ 1 65271 168

อุณหภูมิน้ำมันเกียร 65272 177

แรงดันน้ำมันเกียร 65272 127

ระดับน้ำมัน 65276 96

อุณหภูมิความตางตัวกรองน้ำมันของเครื่อง 65276 969
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A
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การเปด 170
เปาหมาย 32, 33, 35
ภัยคุกคาม 33, 94
เรดาร 94
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 35

AM 139
audio return channel 160

D
DAB 139–141
DSC 111, 112. ดู ระบบการเรียกแบบแยกคลื่น

แบบดิจิตอล

E
EBL 95

การวัด 95
การแสดง 95

EPIRB 35

F
Fish Eye 3D 29

กรวยโซนาร 40
แทร็ค 40
เปาหมายที่ถูกพัก 40

Fishfinder. ดู โซนาร
FM 139
Force ทรอลิ่งมอเตอร 108, 111

G
Garmin ClearVü 65
Garmin Express 174, 175

การอัปเดตแผนที ่176
Garmin Marine Network 165
Garmin Nautix, การจับคู 25
Garmin SideVü 66
GPS 178

ที่มา 8
สัญญาณ 7

GRID การจับคู 18, 161

I
inReach 124

ขอความ 124, 125

M
Man Overboard 104, 112
MARPA

การรับ 94
กำลังรับ 94
เปาหมาย 93
แผนที่เดินเรือนำทาง 38
ภัยคุกคาม 33, 94
วัตถุที่ติดแท็ก 94

media player 139, 141
DAB 140
การปดเสียง 137
คาที่ตั้งลวงหนา 140, 149, 150
ชื่ออุปกรณ 142
ที่มา 136
พื้นที่เครื่องรับ 140
วิทยุ 141, 142
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 141
สเตอริโอ 136

Mercury 130, 131
MOB, อุปกรณ 35

N
navaids 27
naviads 34
NMEA 0183 111, 165
NMEA 2000 111, 165

O
Optimus 132, 133
Optimus Optimus 133

P
Panoptix 86
Perspective 3D 148
Polar Table 60

Q
quickdraw 42, 43

S
SART 35
SideVü 66
SiriusXM 139, 143

การควบคุมโดยผูปกครอง 142
วิทยุดาวเทียม 141

SiriusXM วิทยุดาวเทียม 141
SOS 112

V
VRM 95

การวัด 95
การแสดง 95

W
Wi‑Fi 19

ก
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว, ระดับน้ำ 30
กราฟ

ความดันบรรยากาศ 123
ความเร็วลม 123
ความลึก 123
มุมลม 123
อุณหภูมิน้ำ 123
อุณหภูมิอากาศ 123

กราฟความเร็วลม 123
กราฟมุมลม 123
กลอง 156

การกำหนดคา 151
การควบคุม 150, 154–156
การหยุดชั่วคราว 150
ตำแหนงหลัก 151
มุมมองรอบทิศทาง 158, 159
สแตนดบาย 151

กลอง VIRB 155
การ gybe. ดู การ tack และ gybe
การ jib. ดู การ tack และ gybe
การ tack และ gybe 62, 63

การคงทิศหัวเรือ 62
การแกไขปญหา 178, 179
การควบคุมการลองเรือ 130, 131
การจับคู GRID 18
การแจง 20, 21
การแจงเตือนอัจฉริยะ 20, 21
การดหนวยความจำ 7, 173, 174

การติดตั้ง 7
ชอง 1
แผนที่รายละเอียด 173

การตั้งคา 44, 160, 162
การแสดงผลเรดาร 98

การตั้งคาจากโรงงาน 172
สถานี 14

การเตือน 57, 160, 166, 167
การชน 33, 170
การนำทาง 166
การลากสมอ 166
เครื่องยนต 116
โซนาร 80, 167

ตัววัด 117
น้ำตื้น 80, 167
น้ำมันเชื้อเพลิง 122, 167
น้ำลึก 80, 167
มาถึง 166
สภาพอากาศ 167
ออกนอกเสนทาง 166
อุณหภูมิน้ำ 80, 167

การเตือนการชน 33, 170
การเตือนการชนในพื้นที่ปลอดภัย 33, 170
การเตือนการนำทาง 166
การเตือนการลากสมอ 166
การเตือนมาถึง 166
การเตือนออกนอกเสนทาง 166
การแนะนำอัตโนมัติ 44, 45, 51–53, 162, 163

ระยะหางแนวชายฝง 54, 164
เสนทาง 52

การแบงปนขอมูล 172
การปลดล็อค, หนาจอ 6
การรีเซ็ต

การตั้งคา 142
แผนผังสถานี 14

การเรียกคืน 172
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 175
การลงทะเบียนอุปกรณ 175
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การแลนเรือใบ 37, 58, 59, 104
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ขอมูล
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การจัดการ 172
การสำรองขอมูล 173

ขอมูลการนำทาง 14
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา 134
ขอมูลทองฟา 134
ขอมูลผูใช, การลบ 58
ขอมูลระบบ 174
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ความลึกที่ปลอดภัย 162
ความสูงที่ปลอดภัย 162
คาชดเชย, ดานหนาเรือ 99
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จุดหมาย
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เครื่องยนต 115, 116
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ตัววัดเครื่องยนต 115–117
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ทรอลิ่งมอเตอร Force 109, 110
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ทิศมุงหนา

การคงทิศหัวเรือ 62
การรักษา 102
เสน 37, 63
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การเดินเรือ 105
การเตือน 167
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น้ำ

ความเร็ว 170
คาชดเชยอุณหภูมิ 169
ล็อกอุณหภูมิ 123

น้ำมันเชื้อเพลิง 170
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ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin. ดู ฝาย

สนับสนุนผลิตภัณฑ

พ
พอรต 2, 3

ภ
ภาพ 11, 178
ภาพจากดาวเทียม 31
ภาพถาย, ทางอากาศ 31
ภาพถายทางอากาศ 31
ภาพหนาจอ 178

การจับภาพ 178
ภาษา 160

ม
มุมมองดานหลัง 2, 3
มุมมองรอบทิศทาง, กลอง 158, 159

ร
รอยทางของเรือ 38, 113
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 

111–113
การเปด 111, 170

การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 113, 
114

ชอง 114
ที่ติดตอ 112

ระบบดิจิตอลสวิทชิ่ง 125
ระยะหางแนวชายฝง 54, 164
รักษาทิศทางลม 61, 62
รายการที่ใชบอย 9
รายการที่ใชประจำ 9
รายการที่ปกหมุด 9
รายงานตำแหนง 113
รายงานเรื่องทุน 148
รีเซ็ต 172
รีโมทคอนโทรล 23, 105, 106

การยกเลิกการเชื่อมตอ 24

ล
ลม, วงทิศทางลม 37
ล็อกความลึก 123
ล็อกอุณหภูมิ 123

ว
วิดีโอ 149–152, 154–157

การกำหนดคา 152
กำลังกำหนดคา 151
ดู 151
ที่มา 149, 151

วิทยุ 139
AM 139
FM 139
SiriusXM 141, 142

วิทยุ VHF 111
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 113, 

114
การเรียกเปาหมาย AIS 114
ชอง DSC 114
สัญญาณแจงเหตุราย 112

วิทยุดาวเทียม SiriusXM 139, 141, 142
วิธีใช. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ

ส
สถานี 8

การจัดลำดับหนาจอ 161
การเปลี่ยนสถานี 161
เรียกคืนรูปแบบเริ่มตน 14, 161

สถานีกระแสน้ำ 134
เครื่องหมาย 30

สถานีพยากรณระดับน้ำ 134
เครื่องหมาย 30

สถานีระดับน้ำ 134
สถานีวัดระดับน้ำ 30, 134
สภาพอากาศ 143, 145

การตกปลา 146
การเตือน 167
การแพรสัญญาณ 143
การสมัครสมาชิก 143, 149
ขอมูลคลื่น 147
ความกดอากาศที่พื้นผิว 147
ทัศนวิสัย 148
แผนที ่39
พยากรณอากาศ 143, 144, 146–148
ลม 147
สภาพทะเล 146, 147
หยาดน้ำฟา 144
อุณหภูมิน้ำ 147, 148
โอเวอรเลย 148

สมอ 128, 129, 166
สมอ Power-Pole 128, 129
สัญญาณแจงเหตุราย 112
สัญญาณดาวเทียม, กำลังรับ 7
สัญลักษณ 32
สายอากาศ, GPS 8

ห
หนวยวัด 162
หนาจอ

การปลดล็อค 6

การล็อค 6, 11
ความสวาง 10

หนาจอแบบผสม 12
หนาจอสัมผัส 1, 3
หนาจอหลัก 8

การปรับแตง 9
หมายเลขโอเวอรเลย 14
หัวโซนาร 63, 81, 86

อ
ออโตไพลอต 100, 104–108

การขับตามรูปแบบวงกลม 103
การใช 102
การปรับทิศมุงหนา 103
กำลังกำหนดคา 100
รูปแบบการบังคับเลี้ยว 104
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน 104
รูปแบบซิกแซก 103
รูปแบบยูเทิรน 103
ลดการใชหางเสือ 101

อุปกรณ
การทำความสะอาด 177
การลงทะเบียน 175

อุปกรณไรสาย 22–24, 124, 154–156
การเชื่อมตอกับอุปกรณไรสาย 19
การเชื่อมตออุปกรณไรสาย 23–25

อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 35

ดัชนี 191



support.garmin.com

GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v1กันยายน 2022


	สารบัญ
	บทนำ
	ภาพรวมอุปกรณ์
	มุมมองขั้วต่อ GPSMAP 7x3 และ GPSMAP 9x3
	มุมมองขั้วต่อ GPSMAP 12x3
	การใช้หน้าจอสัมผัส
	ปุ่มบนหน้าจอ
	การล็อคและปลดล็อคหน้าจอสัมผัส

	คำแนะนำและปุ่มลัด
	การเข้าถึงคู่มือสำหรับเจ้าของบนชาร์ตพล็อตเตอร์
	การเข้าถึงคู่มือจากเว็บไซต์
	ศูนย์สนับสนุน Garmin
	การ์ดหน่วยความจำ
	การใส่การ์ดหน่วยความจำ (GPSMAP 7x3/9x3/12x3)

	กำลังรับสัญญาณดาวเทียม GPS
	การเลือกที่มาของ GPS


	การปรับแต่งชาร์ตพล็อตเตอร์
	หน้าจอหลัก
	การปักหมุดปุ่มคุณสมบัติ
	จัดเรียงรายการหมวดหมู่ใหม่

	แถบเมนู
	การซ่อนและการแสดงแถบเมนู

	การตั้งค่าประเภทของเรือ
	การปรับไฟหน้าจอ
	การปรับโหมดสี
	การเปิดใช้การล็อคหน้าจอ
	การเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์โดยอัตโนมัติ
	การปิดระบบโดยอัตโนมัติ
	การปรับแต่งหน้า
	การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น
	ขนาดของภาพเปิดเครื่องที่แนะนำ

	การสร้างหน้าจอแบบผสมใหม่
	การเพิ่มแผนผัง SmartMode
	การปรับแต่งแผนผัง SmartMode หรือหน้ารวม
	การลบหน้าการรวม
	การปรับแต่งโอเวอร์เลย์ข้อมูล
	การรีเซ็ตแผนผังสถานี

	ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	จัดการค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การบันทึกค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่


	การควบคุมชาร์ตพล็อตเตอร์
	การควบคุมด้วยเสียง
	การเปลี่ยนภาษาของการควบคุมด้วยเสียง
	ชุดหูฟังที่รองรับ
	การจับคู่ชุดหูฟังไร้สายกับ ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin
	การใช้ชุดหูฟังไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin
	คำสั่งเสียงของชาร์ตพล็อตเตอร์

	รีโมทคอนโทรล GRID
	การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากชาร์ตพล็อตเตอร์
	การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากอุปกรณ์ GRID
	การหมุนอุปกรณ์ป้อนข้อมูลระยะไกล GRID


	แอป ActiveCaptain
	บทบาท ActiveCaptain
	เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
	การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
	การรับการแจ้งเตือน
	การจัดการการแจ้งเตือน
	ทำให้การแจ้งเตือนเป็นส่วนตัว

	การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
	การอัปเดตแผนที่ด้วย ActiveCaptain
	การสมัครใช้งานแผนที่
	การซื้อการสมัครสมาชิกงานแผนที่ด้วย ActiveCaptain
	การเปิดใช้งานการ์ดการสมัครสมาชิกแผนที่
	การต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณ


	การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สาย
	เครือข่าย Wi‑Fi
	การตั้งค่าเครือข่าย Wi‑Fi
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์
	การเปลี่ยนช่องสัญญาณไร้สาย
	การเปลี่ยน Wi‑Fi โฮสต์

	รีโมทคอนโทรลไร้สาย
	การจับคู่รีโมทคอนโทรลไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์
	การเปิดและปิดไฟหน้าจอรีโมท
	การยกเลิกการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลจากชาร์ตพล็อตเตอร์ทั้งหมด

	เซนเซอร์ลมไร้สาย
	การเชื่อมต่อเซนเซอร์ไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์
	การปรับแนวของเซนเซอร์ลม

	การดูข้อมูลเรือบนนาฬิกา Garmin
	การดูข้อมูลเรือบนอุปกรณ์ Garmin Nautix™

	แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
	แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
	สัญลักษณ์บนแผนที่
	การซูมเข้าและซูมออกโดยการใช้หน้าจอสัมผัส
	การวัดระยะทางบนแผนที่
	การสร้างเวย์พอยท์บนแผนที่
	การดูข้อมูลตำแหน่งและวัตถุบนแผนที่
	การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
	การนำทางไปยังจุดบนแผนที่

	แผนที่แบบพรีเมียม
	มุมมองแผนที่ มุมมองใต้น้ำ 3D
	การดูข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ
	เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
	การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ

	การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
	การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ

	ระบบการระบุอัตโนมัติ
	สัญลักษณ์เป้าหมาย AIS
	ทิศมุ่งหน้าและเส้นทางคาดเดาของเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งาน AIS
	การติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS
	การดูข้อมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เป้าหมาย
	การยกเลิกการติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS
	ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA

	การตั้งค่าการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
	ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
	AIS Aids to Navigation
	สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS
	การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความช่วยเหลือ
	สัญลักษณ์เป้าหมายอุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS
	การเปิดใช้งานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS

	การปิดการรับสัญญาณ AIS

	เมนูแผนที่
	ชั้นแผนที่
	การตั้งค่าชั้นแผนที่
	การตั้งค่าชั้นความลึก
	การตั้งค่าชั้นของเรือของฉัน
	การตั้งค่า Layline
	การตั้งค่าชั้นข้อมูลผู้ใช้
	การตั้งค่าแผนผังเรือลำอื่น
	การตั้งค่าชั้นน้ำ
	สีของระยะความลึก
	การตั้งค่าชั้นสภาพอากาศ
	การตั้งค่าโอเวอร์เลย์เรดาร์

	การตั้งค่าแผนที่
	การตั้งค่า Fish Eye 3D

	แผนที่ที่รองรับ

	แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
	การสร้างแผนที่แหล่งน้ำโดยใช้คุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours
	การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
	ชุมชน Garmin Quickdraw
	การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain
	การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain
	การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain

	การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย Garmin Connect
	การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ Garmin Connect
	การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ Garmin Connect


	การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours

	การนำทางด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
	คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
	รหัสสีของเส้นทาง
	จุดหมาย
	ค้นหาจุดหมายโดยใช้ชื่อ
	เลือกจุดหมายโดยใช้แผนที่เดินเรือนำทาง
	การค้นหาจุดบริการทางทะเล
	การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทางตรงโดยใช้ตัวเลือกไปที่
	การหยุดการนำทาง

	เวย์พอยท์
	บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์
	การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งอื่น
	การทำเครื่องหมายตำแหน่ง Man Overboard (MOB)
	การฉายเวย์พอยท์
	การดูรายการเวย์พอยท์ทั้งหมด
	การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
	การเลื่อนตำแหน่งเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
	การเรียกดูและการนำทางไปยังเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
	การลบเวย์พอยท์หรือ MOB
	การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด

	เส้นทาง
	การสร้างเส้นทางและการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
	การสร้างและการบันทึกเส้นทาง
	การดูรายการของเส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
	การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
	การค้นหาและการนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึกไว้
	การเรียกดูและการนำทางคู่ขนานกับเส้นทางที่บันทึกไว้
	เริ่มรูปแบบการค้นหา
	การลบเส้นทางที่บันทึก
	การลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด

	การแนะนำอัตโนมัติ
	การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทาง นำทางอัตโนมัติ
	การสร้างและการบันทึกเส้นทาง นำทางอัตโนมัติ
	การปรับเส้นทาง นำทางอัตโนมัติ ที่บันทึกไว้
	ยกเลิการคำนวณ นำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู่
	การตั้งค่าถึงตามเวลา
	การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
	การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง


	แทร็ค
	การแสดงแทร็ค
	การตั้งค่าสีให้กับแทร็คที่ใช้งาน
	การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน
	การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้
	การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้
	การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง
	การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว้
	การลบแทร็คที่บันทึกไว้
	ลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด
	การย้อนรอยแทร็คที่ใช้งาน
	การลบแทร็คที่ใช้งาน
	การจัดการหน่วยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการบันทึก
	การตั้งค่าช่วงการบันทึกของบันทึกแทร็ค

	ขอบเขต
	การสร้างขอบเขต
	การเแปลงเส้นทางเป็นขอบเขต
	การแปลงแทร็คเป็นขอบเขต
	การแก้ไขขอบเขต
	การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
	การตั้งค่าการเตือนขอบเขต
	ปิดการแจ้งเตือนขอบเขตทั้งหมด
	การลบขอบเขต

	การลบเวย์พอยท์ แทร็ค เส้นทาง และขอบเขตที่บันทึกไว้ทั้งหมด

	คุณลักษณะการแล่นเรือ
	การตั้งค่าประเภทเรือสำหรับคุณสมบัติการแล่นเรือ
	การแข่งขันเรือใบ
	การแนะนำเส้นเริ่มต้น
	การตั้งค่าเส้นเริ่มต้น
	การใช้การแนะนำเส้นเริ่มต้น

	การเริ่มตัวนับเวลาการแข่งขัน
	การหยุดตัวนับเวลาการแข่งขัน
	การตั้งระยะห่างระหว่างหัวเรือและเสาอากาศ GPS

	การตั้งค่า Layline
	Polar Table
	กำลังอิมปอร์ต Polar Table ด้วยตนเอง
	การแสดงข้อมูล Polar ในฟิลด์ข้อมูล

	การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
	การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
	รักษาทิศทางลม
	การเปลี่ยนชนิดของการรักษาทิศทางลม
	การใช้การรักษาทิศทางลม
	การใช้การรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุ่งหน้า
	การปรับมุมการรักษาทิศทางลม

	Tack และ Gybe
	การ Tack และ Gybe จากการคงทิศหัวเรือ
	การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
	การตั้งค่าหน่วงการปรับใบเรือ
	การเปิดใช้ตัวยับยั้ง Gybe


	เส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม
	การตั้งค่าเส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม


	Fishfinder โซน่าร์
	การหยุดการส่งสัญญาณโซน่าร์
	มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม
	มุมมองของโซน่าร์แบบแยกความถี่
	มุมมองของโซน่าร์แบบแยกซูม

	มุมมองโซน่าร์
	มุมมองโซน่าร์
	เทคโนโลยีการสแกน SideVü
	การวัดระยะทางบนจอโซน่าร์

	มุมมองโซน่าร์ Panoptix
	มุมมองโซน่าร์ด้านล่าง LiveVü
	มุมมองโซน่าร์ด้านหน้า LiveVü
	RealVü มุมมองโซน่าร์ด้านหน้าแบบ 3D
	มุมมองโซน่าร์ RealVü ล่าง 3D
	RealVü มุมมองโซน่าร์แบบประวัติ 3D
	มุมมองของโซน่าร์ FrontVü

	มุมมองโซน่าร์
	มุมมอง Perspective
	การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์
	การเลือกที่มาของโซน่าร์
	การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซน่าร์

	การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซน่าร์
	การหยุดจอแสดงผลโซน่าร์ชั่วขณะ
	การดูประวัติของโซน่าร์
	การแบ่งปันโซน่าร์
	ซมเข้ามุมมองโซน่าร์ Panoptix LiveVü หรือ LiveScope
	การปรับระดับของรายละเอียด
	การปรับความเข้มของสี
	การตั้งค่าโซน่าร์
	การตั้งค่าระดับการซูมบนหน้าจอโซน่าร์
	การตั้งค่าความเร็วการเลื่อน
	การปรับช่วง
	การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์
	การตั้งค่าลักษณะโซน่าร์
	เสียงเตือนโซน่าร์
	การตั้งค่าหัวโซน่าร์ขั้นสูง
	การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์
	ความถี่โซน่าร์
	การเลือกความถี่ของหัวโซน่าร์
	การสร้างการตั้งค่าความถี่ล่วงหน้า

	การเปิดใช้ A-Scope

	การตั้งค่าโซน่าร์ Panoptix
	การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
	การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
	การตั้งค่าโซน่าร์ LiveVü Forward และ FrontVü
	การตั้งค่ามุมส่งสัญญาณหัวโซน่าร์ LiveVü และ FrontVü
	การตั้งค่าการเตือนความลึก FrontVü
	การตั้งค่าลักษณะ LiveVü และ FrontVü
	การตั้งค่าแผนผัง LiveVü และ FrontVü

	การตั้งค่าลักษณะ RealVü
	การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ Panoptix
	การตั้งค่าชดเชยหัวเรือ
	การปรับเข็มทิศ


	การตั้งค่าโซน่าร์ LiveScope และ Perspective
	การตั้งค่าโซน่าร์ LiveScope และ Perspective
	การตั้งค่าลักษณะ LiveScope และ Perspective
	การตั้งค่าแผนผัง LiveScope และ Perspective
	การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ LiveScope และ Perspective


	เรดาร์
	การแปลความหมายเรดาร์
	โอเวอร์เลย์เรดาร์
	โอเวอร์เลย์เรดาร์และการปรับข้อมูลแผนที่ให้สอดคล้องกัน

	การส่งสัญญาณเรดาร์
	การหยุดการส่งสัญญาณเรดาร์
	การตั้งค่าโหมดการส่งตามกำหนดเวลา
	การเปิดใช้และการปรับโซนที่ไม่มีการส่งเรดาร์

	การปรับช่วงเรดาร์
	คำแนะนำในการเลือกช่วงเรดาร์

	เทคโนโลยีดอปเปลอร์เรดาร์ MotionScope™
	การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน
	การกำหนดโซนคุ้มกันเป็นวงกลม
	การกำหนดโซนคุ้มกันบางส่วน

	MARPA
	สัญลักษณ์เป้าหมาย MARPA
	การค้นหาเป้าหมาย MARPA อัตโนมัติ
	การลบเป้าหมาย MARPA อัตโนมัติ
	การกำหนดแท็ก MARPA ให้กับวัตถุ
	การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเป้าหมาย
	การดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
	ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
	การแสดงเรือ AIS บนหน้าจอเรดาร์
	VRM และ EBL
	การแสดงและการปรับ VRM และ EBL
	การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเป้าหมาย


	รอยทางเสียงสะท้อน
	การเปิดรอยทางเสียงสะท้อน
	การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะท้อน
	การลบรอยทางเสียงสะท้อน

	การตั้งค่าเรดาร์
	เกนเรดาร์
	การปรับตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์โดยอัตโนมัติ
	การปรับเกนบนหน้าจอเรดาร์ด้วยตนเอง
	การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญ่ในระยะใกล้
	การลดการรบกวนของภาพสะท้อนแบบเส้นบนหน้าจอเรดาร์

	การตั้งค่าตัวกรองเรดาร์
	การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลบนหน้าจอเรดาร์
	การปรับสัญญาณกวนจากฝนบนหน้าจอเรดาร์
	การเฉลี่ยการสแกนหลายครั้งบนหน้าจอเรดาร์

	เมนูตัวเลือกเรดาร์
	เมนูการตั้งค่าเรดาร์
	การลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ Cross Talk บนหน้าจอเรดาร์

	การตั้งค่าลักษณะเรดาร์
	การตั้งค่าการติดตั้งเรดาร์
	การวัดและการตั้งค่าชดเชยด้านหน้าเรือ
	การตั้งค่าตำแหน่งพักที่กำหนดเอง

	การตั้งค่าชั้นเรดาร์ของเรือของฉัน

	การเลือกที่มาเรดาร์อื่น

	ออโตไพลอต
	การกำหนดค่าออโตไพลอต
	การเลือกที่มาทิศมุ่งหน้าที่ต้องการ

	การเปิดหน้าจอออโตไพลอต
	หน้าจอออโตไพลอต
	การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
	การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
	การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Shadow Drive™

	แถบโอเวอร์เลย์ออโตไพลอต
	การใช้ออโตไพลอต
	การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยพวงมาลัยเรือ
	การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัยเป็นขั้น

	รูปแบบการบังคับเลี้ยว
	การขับตามรูปแบบยูเทิร์น
	การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบวงกลม
	การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบซิกแซก
	การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
	การขับตามรูปแบบวงโคจร
	การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร์
	การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบการค้นหา
	การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว

	การปรับการตอบสนองของออโตไพลอต
	การเปิดใช้งานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา Garmin
	การปรับแต่งการดำเนินการของปุ่มออโตไพลอต

	การควบคุมออโตไพลอตด้วยรีโมทคอนโทรล GRID 20
	รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™
	การจับคู่รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor กับชาร์ตพล็อตเตอร์
	การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุ่มดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
	การอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor

	ออโตไพลอต Yamaha
	หน้าจอออโตไพลอต Yamaha
	ตั้งค่าออโตไพลอต Yamaha

	แถบโอเวอร์เลย์ออโตไพลอต Yamaha


	แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร์ Force®
	กำลังเชื่อมต่อกับทรอลิ่งมอเตอร์
	การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร์ในหน้าจอ
	แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร์

	การตั้งค่าทรอลิ่งมอเตอร์
	การกำหนดทางลัดให้กับปุ่มลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร์
	การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร์
	การตั้งค่าชดเชยหัวเรือ


	ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
	ฟังก์ชันการทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์และวิทยุ VHF ในเครือข่าย
	เปิดใช้งาน DSC
	รายการ DSC
	การดูรายการ DSC
	การเพิ่มที่ติดต่อ DSC

	สัญญาณแจ้งเหตุร้ายเรียกเข้า
	การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุร้าย
	สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard ที่เริ่มต้นจากวิทยุ VHF
	สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มต้นจากชาร์ตพล็อตเตอร์

	การติดตามตำแหน่ง
	การดูรายงานตำแหน่ง
	การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
	การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งของเรือที่ติดตาม
	การแก้ไขข้อมูลในรายงานตำแหน่ง
	การลบการเรียกรายงานตำแหน่ง
	การดูรอยทางของเรือบนแผนที่

	การเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
	การเลือกช่อง DSC
	การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
	การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปยังเป้าหมาย AIS


	ตัววัดและกราฟ
	การดูตัววัด
	ไอคอนการเตือนเครื่องยนต์
	การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในตัววัด
	การปรับแต่งตัววัด
	การปรับแต่งขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนต์และตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
	การเลือกจำนวนเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด
	การกำหนดค่าเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด
	เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์
	เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์บางรายการ

	ตัววัดเครื่องยนต์ Yamaha
	ไอคอนสภาพเครื่องยนต์
	ไอคอนการเตือนเครื่องยนต์
	การตั้งค่าตัววัด
	การกำหนดค่าจำนวนเครื่องยนต์
	การกำหนดค่าเซนเซอร์ระดับถัง
	การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดง
	การตั้งค่าข้อมูลเครื่องยนต์ Yamaha


	ตัววัดเครื่องยนต์ Mercury®
	การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
	การซิงโครไนซ์ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง

	การดูตัววัดลม
	การกำหนดค่าตัววัดลมการแล่นเรือ
	การกำหนดค่าที่มาข้อมูลความเร็ว
	การกำหนดค่าที่มาข้อมูลทิศมุ่งหน้าของตัววัดลม
	การกำหนดค่าตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่

	การดูตัววัดการเดินทาง
	การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง

	การดูกราฟ
	การตั้งค่าช่วงกราฟและสเกลเวลา
	การปิดการใช้งานตัวกรองกราฟ

	การจัดการแบตเตอรี่
	การตั้งค่าหน้าการจัดการแบตเตอรี่


	ข้อความ inReach®
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ inReach กับชาร์ตพล็อตเตอร์
	การรับข้อความ inReach
	การส่งข้อความ inReach ที่ตั้งล่วงหน้า
	การตอบกลับข้อความ inReach

	การสลับสายแบบดิจิตอล
	การเพิ่มและการแก้ไขหน้าสวิตช์ดิจิตอล
	Garmin Boat Switch™
	การกำหนดค่าอุปกรณ์ Garmin Boat Switch
	การกำหนดค่าสวิตช์เป็นแบบกดติดปล่อยดับ
	การตั้งชื่อสวิตช์
	การติดป้ายกำกับสวิตช์
	การแสดงและซ่อนสวิตช์
	การกำหนดค่าตัวเลือกไฟนำทาง

	การใช้สวิตช์ปั๊มน้ำท้องเรือ
	การใช้ไฟที่ลดแสงได้


	การควบคุมอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่ติดตั้งบนเรือของคุณ
	ระบบสมอ Power-Pole®
	การเปิดใช้งานโอเวอร์เลย์สมอ Power-Pole
	การติดตั้งสมอ Power-Pole
	โอเวอร์เลย์ Power-Pole

	เปิดใช้งานพวงมาลัย Mercury
	คุณสมบัติการควบคุม Mercury Troll
	การเพิ่มโอเวอร์เลย์การควบคุม Mercury Troll
	โอเวอร์เลย์ Mercury Troll

	การควบคุมการล่องเรือ Mercury
	เปิดใช้งานโอเวอร์เลย์การควบคุมเรือ Mercury
	โอเวอร์เลย์ควบคุมการล่องเรือ Mercury

	รายละเอียดเครื่องยนต์ Mercury
	การเพิ่ม Mercury โอเวอร์เลย์เครื่องยนต์
	โอเวอร์เลย์เครื่องยนต์ Mercury
	การเปิดใช้งาน Mercury การตั้งค่า ท่อไอเสียแบบสปอร์ต ของเครื่องยนต์

	คุณสมบัติ Dometic® Optimus®
	กำลังเปิดใช้งานแถบโอเวอร์เลย์ Optimus
	ภาพรวมแถบโอเวอร์เลย์ Optimus
	สัญลักษณ์โอเวอร์เลย์
	โหมด Optimus Limp Home


	ระดับน้ำ กระแสน้ำ และข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า
	ข้อมูลสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ
	ข้อมูลสถานีกระแสน้ำ
	ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า
	การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือข้อมูลท้องฟ้าสำหรับวันเดือนปีที่ต่างกัน
	การดูข้อมูลสำหรับระดับน้ำที่ต่างกันหรือสถานีกระแสน้ำ
	การดูข้อมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง

	ตัวจัดการคำเตือน
	การดูข้อความ
	การจัดเรียงและคัดกรองข้อความ
	การบันทึกข้อความไปที่การ์ดหน่วยความจำ
	การล้างข้อความทั้งหมด

	Media Player
	การเปิด Media Player
	ไอคอนตัวเล่นสื่อ

	การเลือกอุปกรณ์สื่อและที่มา
	การปรับโวลุ่มและระดับเสียง
	การปรับระดับเสียง
	การปรับระดับเสียง
	การปิดเสียงสื่อ

	โซนสเตอริโอและกลุ่ม
	การเลือกโซนพื้นฐาน
	การปรับระดับเสียงโซน
	การปิดใช้งานโซนลำโพง
	การสร้างกลุ่ม
	แก้ไขกลุ่ม


	การเล่นเพลง
	เรียกดูเพลง
	การเปิดใช้งานค้นหาด้วยตัวอักษรและตัวเลข

	การตั้งค่าเพลงเพื่อเล่นซ้ำ
	การตั้งค่าให้เล่นซ้ำทุกเพลง
	การตั้งค่าให้เล่นแบบสลับเพลง

	วิทยุ
	การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ
	การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
	การเปลี่ยนโหมดการปรับ
	ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การบันทึกสถานีเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า


	การเล่น DAB
	การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ DAB
	การสแกนสถานี DAB
	การเปลี่ยนสถานี DAB
	การเลือกสถานี DAB จากรายการ
	การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู่

	ค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า
	การบันทึกสถานี DAB เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การเลือกค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ
	การลบค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า


	วิทยุดาวเทียม SiriusXM
	การหา ID วิทยุ SiriusXM
	การเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก SiriusXM
	การปรับแต่งแนะนำช่อง
	การบันทึกช่อง SiriusXM ในค่าที่ตั้งล่วงหน้า
	การควบคุมโดยผู้ปกครอง
	การปลดล็อคการควบคุมโดยผู้ปกครอง SiriusXM
	การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองบนช่องวิทยุ SiriusXM
	การล้างช่องที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
	การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของการควบคุมโดยผู้ปกครอง
	การเปลี่ยนรหัสผ่านการควบคุมโดยผู้ปกครองในวิทยุ SiriusXM


	การตั้งชื่ออุปกรณ์
	การอัปเดตซอฟต์แวร์ Media Player

	สภาพอากาศ SiriusXM
	ข้อกำหนดของอุปกรณ์ SiriusXM และการสมัครสมาชิก
	การแพร่สัญญาณข้อมูลสภาพอากาศ
	การแจ้งเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
	การดูข้อมูลหยาดน้ำฟ้า
	ข้อมูลเซลล์พายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า
	ข้อมูลพายุเฮอริเคน

	ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
	การดูพยากรณ์อากาศทางทะเลหรือพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง
	การดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศสำหรับช่วงเวลาอื่นๆ
	ศูนย์กลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
	พยากรณ์อากาศในเมือง

	การดูข้อมูลแผนที่ตกปลา
	การดูสภาพทะเล
	ลมที่ผิวน้ำ
	ความสูงของคลื่น, ช่วงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
	การดูข้อมูลสภาพทะเลที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่นๆ

	การดูข้อมูลอุณหภูมิทะเล
	ข้อมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
	การเปลี่ยนช่วงสีของอุณหภูมิผิวทะเล

	ข้อมูลทัศนวิสัย
	การดูข้อมูลทัศนวิสัยที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่น

	การดูรายงานเรื่องทุ่น
	การดูข้อมูลสภาพอากาศท้องถิ่นใกล้ทุ่น

	โอเวอร์เลย์สภาพอากาศ
	การดูข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ

	การดูวิดีโอ
	การเลือกที่มาของวิดีโอ
	สลับไปมาระหว่างที่มาของวิดีโอหลายแหล่ง

	อุปกรณ์วิดีโอแบบเครือข่าย
	การใช้การค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
	การบันทึกค่าวิดีโอที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
	การตั้งชื่อค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
	การเปิดใช้งานค่าที่ตั้งล่วงหน้าของวิดีโอบนกล้องวิดีโอเครือข่าย

	การตั้งค่ากล้อง
	การตั้งค่าวิดีโอ
	การเชื่อมโยงกล้องกับที่มาวิดีโอ
	การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องวิดีโอ
	การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้การควบคุมบนหน้าจอ
	การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้ท่าทาง


	การกำหนดค่าลักษณะของวิดีโอ
	การติดตามกล้อง
	การตั้งค่ามุมกล้องและความสูง
	การใช้ ล็อคเข็มทิศ
	การใช้ การล็อกเรือ

	กล้องแอ็คชัน GarminVIRB®
	การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB 360
	การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB
	การควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
	การควบคุมการเล่นวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB
	การลบวิดีโอ VIRB VIRB
	การเริ่มเล่นภาพสไลด์วิดีโอ VIRB
	การตั้งค่ากล้องแอ็คชัน VIRB
	การตั้งค่าวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB

	การเพิ่มการควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ในหน้าจอื่นๆ

	การพิจารณาวิดีโอ HDMI Out
	การจับคู่กล้อง GC™ 100 กับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin

	ระบบกล้องมุมมองรอบทิศทาง
	การเปลี่ยนกล้อง
	การดูฟีดกล้องแบบเต็มหน้าจอ
	การเปลี่ยนรูปแบบกล้องมุมมองรอบทิศทาง
	การแสดงและซ่อนแผงกันกระแทกจำลอง
	การปรับกันชนจำลอง

	แสดงเครื่องหมายระยะทาง
	การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องมุมมองรองทิศทาง
	การเปลี่ยนชื่อกล้อง
	การตั้งค่ากล้องให้แสดงมุมมองท้ายเรือกลับด้าน

	การกำหนดค่าอุปกรณ์
	การตั้งค่าระบบ
	การตั้งค่าเสียงและการแสดงผล
	การตั้งค่าเสียง

	การตั้งค่า GPS
	การตั้งค่าสถานี
	การดูข้อมูลซอฟต์แวร์ของระบบ
	การดูล็อกกิจกรรม

	การดูข้อกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนด

	การตั้งค่าการกำหนดค่า
	การตั้งค่าหน่วยวัด
	การตั้งค่าการนำทาง
	การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
	การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง


	การตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร
	การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
	การตั้งค่า NMEA 0183
	การกำหนดค่าประโยคเอาต์พุต NMEA 0183
	การตั้งค่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละพอร์ต NMEA 0183

	การตั้งค่า NMEA 2000
	การตั้งชื่ออุปกรณ์และเซนเซอร์ในเครือข่าย

	Garmin Marine Network

	การตั้งค่าการเตือน
	การเตือนการนำทาง
	การตั้งค่าการเตือนการลากสมอ

	การเตือนระบบ
	เสียงเตือนโซน่าร์
	การตั้งค่าการเตือนสภาพอากาศ
	การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง

	การตั้งค่าเรือของฉัน
	การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
	การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ
	การตั้งค่าน้ำมัน
	การปรับตั้งค่าอุปกรณ์วัดความเร็วน้ำ

	การตั้งค่าเรือลำอื่น
	การตั้งค่าที่ซิงค์ใน Garmin Marine Network
	การเรียกคืนการตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์เดิมจากโรงงาน

	การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลผู้ใช้
	การเลือกประเภทไฟล์สำหรับเวย์พอยท์และเส้นทางของบุคคลที่สาม
	การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้จากการ์ดหน่วยความจำ
	การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
	การอัปเดตแผนที่ในตัวด้วยการ์ดหน่วยความจำและ Garmin Express
	การสำรองข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
	การเรียกคืนข้อมูลสำรองไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
	การบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำ

	ภาคผนวก
	ActiveCaptain และ Garmin Express
	แอปพลิเคชัน Garmin Express
	การติดตั้งแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร์
	การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แอป Garmin Express
	การอัปเดตแผนที่ของคุณโดยใช้แอป Garmin Express
	การอัปเดตซอฟต์แวร์
	การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ Garmin Express
	การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ


	การทำความสะอาดหน้าจอ
	การดูภาพบนการ์ดหน่วยความจำ
	ภาพหน้าจอ
	การจับภาพหน้าจอ
	การคัดลอกภาพหน้าจอไปยังคอมพิวเตอร์

	การแก้ไขปัญหา
	อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS
	อุปกรณ์ของฉันเปิดไม่ได้หรือเครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา
	อุปกรณ์ของฉันไม่สร้างเวย์พอยท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

	การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
	ข้อมูลจำเพาะ
	ข้อมูลจำเพาะ GPSMAP 7x3
	ข้อมูลจำเพาะ GPSMAP 9x3
	ข้อมูลจำเพาะ GPSMAP 12x3
	ข้อมูลจำเพาะรุ่นโซน่าร์
	ข้อมูล NMEA 2000 PGN
	ข้อมูล NMEA 0183
	ข้อมูล J1939


	ดัชนี

