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บทนำ
 คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ

มุมมองอุปกรณ ECHOMAP Plus 40

À

ปุมอุปกรณ
Á

ชองการดหนวยความจำ microSD®

Â

ขั้วตอพลังงานและหัวโซนาร
Ã

เสียงเตือน

ประกาศ
แตละครั้งที่คุณวางอุปกรณในขายึด คุณควรตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณไดรับการยึดติดในแทนวางอยางแนนหนา สายเคเบิลทั้งหมดถูก
ดันเขาสูอุปกรณและแทนวาง และขายึดล็อคถูกปดอยางแนนหนา เสียง
คลิกจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่ออุปกรณหรือขายึดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง 
หากสายเคเบิลไมไดรับการจัดวางอยางสมบูรณ หรืออุปกรณไมยึดติด
อยางแนนหนา อุปกรณอาจสูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน นอกจากนี้ 
อุปกรณอาจหลนออกจากแทนวางและเสียหายได หากไมยึดติดอยาง
แนนหนา

ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ
ซูมออกจากแผนที่หรือมุมมอง

ซูมเขาในแผนที่หรือมุมมอง

เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร

SELECT รับทราบขอความและเลือกตัวเลือก
BACK กลับไปยังหนาจอกอนหนา
MARK บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
HOME กลับไปยังหนาจอหลัก

บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
MENU เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี

ปดเมนู ถามี
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ

มุมมองดานหนาของ ECHOMAP Plus 60

À

ปุม Power
Á

เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ
Â

ปุม
Ã

ชองการดหนวยความจำ microSD

ประกาศ
แตละครั้งที่คุณวางอุปกรณในแทนวาง คุณควรตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณไดรับการยึดติดในแทนวางอยางแนนหนา สายเคเบิลทั้งหมดถูก
ดันเขาสูอุปกรณและแทนวาง และขายึดล็อคถูกปดอยางแนนหนา เสียง
คลิกจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อขายึดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง หากสาย
เคเบิลไมไดรับการจัดวางอยางสมบูรณ หรืออุปกรณไมยึดติดอยางแนน
หนา อุปกรณอาจสูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน นอกจากนี้ อุปกรณ
อาจหลนออกจากแทนวางและเสียหายได หากไมยึดติดอยางแนนหนา

ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ
ซูมออกจากแผนที่หรือมุมมอง

ซูมเขาในแผนที่หรือมุมมอง

เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร

SELECT รับทราบขอความและเลือกตัวเลือก
BACK กลับไปยังหนาจอกอนหนา
MARK บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
HOME กลับไปยังหนาจอหลัก

บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ
MENU เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี

ปดเมนู ถามี
บันทึกภาพหนาจอขณะถือในมือ

ECHOMAP Plus 70/90มุมมองดานหนาของ 
ECHOMAP Plus 70/90

À

ปุม Power
Á

เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ
Â

หนาจอสัมผัส
Ã

ปุมทางลัด
Ä

ชองการดหนวยความจำ microSD

ปุมอุปกรณ
เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
เปดเมนูทางลัดสูแบ็คไลท โหมดสี และการสงสัญญาณโซนารเมื่อกด
และปลอยอยางรวดเร็ว
เลื่อนผานระดับความสวางตางๆ เมื่อกดซ้ำๆ

1 2 3 4 กำหนดปุมทางลัดไปยังหนาจอที่ใชงานอยูเมื่อกดคาง
เปดหนาจอที่กำหนดเมื่อกด

การกำหนดปุมทางลัด
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัด คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนาจอตางๆ เชน หนาจอโซนารและ
แผนที่

บทนำ 1



1 เปดหนาจอ
2 กดปุมทางลัดคางไว และเลือก ตกลง

คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู ถูกใชบอย ดวย พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด

การรับคูมือสำหรับเจาของ
ไปที่ garmin.com/manuals/echomapplus60-70-90

การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม 
เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากตำแหนง 
GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม

อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
เมื่ออุปกรณไดรับสัญญาณดาวเทียมแลว  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของ
หนาจอหลัก
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป  จะหายไป และจะมี
เครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ  บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS 
สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม โปรดดู (อุปกรณ
ของฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 35)

การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ 
GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS

การใสการดหนวยความจำ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การด
แผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง และ
ภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสน
ใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวยความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที่ 
Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใช
รวมกันได), ถายโอนขอมูล เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อต
เตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain™

ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
1 เปดฝา 

À

 ชองเสียบการดที่อยูดานหนาของชารตพล็อตเตอร

2 ใสการดหนวยความจำ 
Á

3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปดฝา

การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
การปรับแตงหนาจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการใหมบนหนาจอหลักได
1 จากหนาจอหลัก เลือก ปรับแตงหนาแรก
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการจัดเรียงรายการใหม ใหเลือก เรียงลำดับใหม เลือกรายการ
ที่ตองการเลื่อน และเลือกตำแหนงใหม

• ในการเพิ่มรายการลงในหนาจอหลัก ใหเลือก เพิ่ม และเลือก
รายการใหม

• ในการลบรายการที่คุณไดเพิ่มลงในหนาจอหลัก ใหเลือก ลบทิ้ง 
และเลือกรายการที่ตองการลบ

การปรับแตงหนา
การปรับแตงหนาการรวม
1 เปดหนาการรวม
2 เลือก MENU > กำหนดคา
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ และปอนชื่อใหม
• ในการเปลี่ยนการจัดเรียงขอมูลบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยน

เคาโครง และเลือกแผนผังใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยนฟงกชั่น 

และเลือกขอมูลใหม
• ในการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ขอความที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก ปรับ

ขนาดรวมกัน
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก หมายเลขซอน

ทับ (การตั้งคาหมายเลขโอเวอรเลย, หนา 9)

การสรางหนารวมใหมดวย ECHOMAP Plus 70/90
คุณสามารถสรางหนารวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกแผนผัง

3 เลือกพื้นที่
4 เลือกฟงกชันสำหรับพื้นที่
5 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละพื้นที่ของหนา
6 ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดพื้นที่
7 แตะพื้นที่คางไวเพื่อเรียงลำดับพื้นที่ใหม
8 แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
9 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
10ปอนชื่อของหนา แลวเลือก เสร็จ

การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 60
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกแผนผัง

3 เลือกพื้นที่
4 เลือกฟงกชันสำหรับพื้นที่
5 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละพื้นที่ของหนา
6 เลือก ขอมูล และปรับแตงขอมูลที่แสดง
7 เลือก ถัดไป เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
8 ปอนชื่อสำหรับหนา แลวเลือก เสร็จ
9 ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง

2 การปรับแตงชารตพล็อตเตอร

http://www.garmin.com/manuals/echomapplus60-70-90
http://www.garmin.com/aboutGPS


10 เลือกไปยัง BACK เพื่อออก

การสรางหนาการรวมใหมดวย ECHOMAP Plus 40
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > ปรับแตง > เพิ่ม
2 เลือกฟงกชันแรก
3 เลือกฟงกชันที่สอง
4 เลือก แบงหนาจอ เพื่อเลือกทิศทางของหนาจอแยก (ทางเลือก)
5 เลือก ถัดไป
6 ปอนชื่อสำหรับหนา

คำแนะนำ: เลือก SELECT เพื่อเลือกตัวอักษร
7 ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
8 ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตำแหนงบนหนาจอหลัก
9 เลือก BACK เพื่อออก

การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร 
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก

การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > แสงสวางหนาจอ
2 การปรับไฟหนาจอ

คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได

การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > โหมดสี

คำแนะนำ: เลือก  > การแสดงผล > โหมดส ีจากหนาจอใดก็ไดเพื่อ
เขาใชการตั้งคาสี

2 เลือกตัวเลือก

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
 ขอควรระวัง

คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin® ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พรอมใชงานในรุนที่มีเทคโนโลยี 
Wi‑Fi® เทานั้น
หากคุณเชื่อมตอกับอะแดปเตอร Wi‑Fi คุณสมบัติ ActiveCaptain จะ
พรอมใชสำหรับรุนที่มีเทคโนโลย ีWi‑Fi เทานั้น
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain มอบการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ ชารต 
แผนที ่และชุมชนของ ECHOMAP Plus เพื่อประสบการณการแลนเรือ
ที่เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่และแผนที่นำทางได คุณสามารถใช
แอปพลิเคชันเพื่อถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน 
เวยพอยทและเสนทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw 
Contours และอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถวางแผนการเดิน
ทาง และดูและควบคุมอุปกรณ ECHOMAP Plus ไดจากแอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารต
พล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว

บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ ECHOMAP Plus โดยใชแอปพลิ
เคชัน ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับ
แอคเคาท

ใช

อัปเดตซอฟตแวร ใช ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ

ใช

พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ ใช ใช
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง
ที่ระบุ

ใช ใช

ซิงโครไนซเวยพอยทและเสนทางดวยตนเองดวยอุปกรณ 
ECHOMAP Plus

ใช ใช

เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พรอมใชงานในรุนที่มีเทคโนโลยี 
Wi‑Fi เทานั้น
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ ECHOMAP Plus 
โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกลาวจะมอบหนทางที่งาย
และรวดเร็วในการโตตอบกับชารตพล็อตเตอรของคุณ และทำงานตางๆ 
ใหเสร็จสิ้น เชน การแบงปนขอมูล การลงทะเบียน การอัปเดตซอฟตแวร
อุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ ECHOMAP Plus ใหเลือก ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการดของอุปกรณ ECHOMAP 

Plus (การใสการดหนวยความจำ, หนา 2)
5 เลือก สรางการดหนวยความจำ ActiveCaptain

ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการด
จะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผูใชใดๆ ที่
บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปน
ตองทำก็ได กอนฟอรแมตการด คุณควรบันทึกขอมูลจากการดหนวย
ความจำลงบนหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอกขอมูลผู
ใชจากการดหนวยความจำ, หนา 34) หลังจากฟอรแมตการด
สำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอนขอมูลผูใช
กลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ, 
หนา 34)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใช
คุณสมบัติ ActiveCaptain

6 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain

7 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ 
ECHOMAP Plus

8 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ 
Wi‑Fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่คุณ
ไดปอนลงในอุปกรณ Garmin

การรับการแจงเตือนอัจฉริยะ
ดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain อุปกรณ ECHOMAP Plus สามารถ
แสดงการแจงเตือนที่ไดรับจากอุปกรณมือถือของคุณ
1 จากอุปกรณ ECHOMAP Plus ใหเลือก ActiveCaptain > การแจง 

Smart > เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลย ีBluetooth® ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก Smart 

Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ 

ECHOMAP Plus โดยใชเทคโนโลย ีBluetooth
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนในการตั้งคาของอุปกรณมือถือของ

คุณ
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การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ

ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล

กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 3)

2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ ECHOMAP Plus อีกครั้ง กา
รอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จ
สิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต

3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ ECHOMAP Plus ใหเลือกตัวเลือก
สำหรับติดตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันท ีใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติด

ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร > ติด
ตั้งทันที

การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถาย
โอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลา
ดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin 
Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวยความจำ แอปพลิเค
ชัน Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่ขนาดใหญไดเร็วกวาแอปพลิ
เคชัน ActiveCaptain สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ garmin.com
/express 

ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลทั่วไปจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคาใชจายในการใชขอมูล

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 3)

2 เมื่อมีการอัปเดตแผนที ่และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
มือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > My Charts

3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
5 เลือก Download

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ ECHOMAP Plus 
อีกครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการ
ถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที ่และ
อุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหต:ุ ไมมีในอุปกรณ ECHOMAP Plus 40
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ

แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไว
ลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบไปดวย
ทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานี
พยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง

Perspective 3D: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสน
ทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวย
ไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือ
ชองแคบ และยังมีประโยชนในตอนที่ตองพยายามหาทางเสนทางเขา
และออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย

Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและ
ดานหลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่ตองพยายามหาทางเสน
ทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่

Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่
อยูในแผนที่ เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมายที่ถูกพัก (เชน 
ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดง
หมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด

แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก
แบบละเอียดบนแผนที ่แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำทางออกจากแผนที่ 
โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรูถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้
เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่

แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
แผนที่เดินเรื่อ ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถ
วางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที ่และใชแผนที่เปนตัวชวยในการนำทาง 
ในการเปด แผนที่เดินเรื่อ ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรื่อ

แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและ
เนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับใหเหมาะสมสำหรับใช
งานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > 
แผนที่ตกปลา

การซูมเขาและออกจากแผนที่
ระดับการซูมระบุโดยหมายเลขสเกลที่ดานลางของแผนที่ แถบใต
หมายเลขสเกลระบุระยะหางดังกลาวบนแผนที่
• ในการซูมออก ใหเลือก  หรือจีบนิ้วสองนิ้วเขาหากันบนหนาจอ
• ในการซูมเขา ใหเลือก  หรือแยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหนาจอ

การแพนแผนที่ดวยปุม
คุณสามารถเลื่อนแผนที่เพื่อดูพื้นที่นอกเหนือจากตำแหนงปจจุบันได
1 จากแผนที่ ใหใชปุมลูกศร
2 เลือก BACK เพื่อหยุดการแพนและเปลี่ยนหนาจอกลับไปยังตำแหนง

ปจจุบัน
หมายเหต:ุ ในการแพนจากหนาจอการรวม ใหเลือก SELECT

การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือก , ,  หรือ  เพื่อเลื่อน

เคอรเซอร
2 เลือก SELECT

4 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ

http://www.garmin.com/express
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สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ราย
ละเอียด
ไอคอน คำอธิบาย

ทุน

ขอมูล

จุดบริการทางทะเล

สถานีพยากรณระดับน้ำ

สถานีกระแสน้ำ

เลือกภาพมุมสูงได

เลือกภาพแนวระนาบได

คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบไดในแผนที่สวนใหญประกอบไปดวยเสนชั้นความ
ลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม), เครื่องชวยนำทางและสัญลักษณ; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สาย
เคเบิลใตน้ำ

การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัดระยะทาง

หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม

คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร 
ใหเลือก SELECT

การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถ ุและ

เลือก SELECT
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานขวาของแผนที ่ตัวเลือกจะแตก
ตางกันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก

2 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว

การนำทางไปยังจุดบนแผนที่

ขอควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนง
2 หากจำเปน ใหเลือก SELECT
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย 

ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัต ิใหเลือก การนำทางอัตโนมัติ

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัต ิซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ

การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือ

วัตถุ และเลือก SELECT
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานขวาของแผนที่ ตัวเลือกจะแตก
ตางกันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก

2 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงที่เลือก ใหเลือก นำทางไปยัง
• ในการทำเครื่องหมายเวยพอยทบนตำแหนงเคอรเซอร ใหเลือก 

สรางจุดหักเลี้ยว
• ในการดูระยะทางและทิศทางของวัตถุจากตำแหนงปจจุบันของ

คุณ ใหเลือก วัดระยะทาง
ระยะทางและทิศทางจะปรากฏบนหนาจอ เลือก SELECT เพื่อวัด
จากตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนงปจจุบันของคุณ

• ในการดูระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของแผนที ่หรือ
บริการขอมูลในพื้นที่ใกลกับเคอรเซอร ใหเลือก สารสนเทศ

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D 
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องชวยนำทางประเภทตางๆ ได ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่ง
กีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที ่3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ ใหเลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid

เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
การตั้งคาเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป 
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากมุมมองแผนที่ ใหเลือก MENU > ตั้งคาแผนที่ > ลักษณะของ

แผนที่ > เสนทิศมุงหนา
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก

• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ

หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก ทิศหัว

เรือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา 

GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่

3 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน

แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่

เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ

การเปดจุดวัดมุม
คุณสามารถเพิ่มจุดวัดมุมลงในแผนที่ไดตามเสนทิศมุงหนา จุดวัดมุมจะ
เปนประโยชนสำหรับการหาตำแหนงสำหรับการตกปลา
1 ตั้งคาเสนทิศมุงหนา (การตั้งคาเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น, 

หนา 5)

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 5



2 เลือก เครื่องหมายมุม

แผนที่แบบพรีเมียม
 ขอควรระวัง

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน BlueChart® g2 Vision® จะชวยใหคุณ
สามารถใชชารตพล็อตเตอรของคุณไดเกิดประโยชนสูงสุด นอกเหนือ
จากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแลว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมี
คุณสมบัติเหลานี้อีกดวย ซึ่งสามารถใชงานไดในบางพื้นที่
Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองจากดานบน และดานหลังของเรือเพื่อ

สรางระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำแบบสามมิติที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเล

ตามขอมูลที่อยูในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูงของพื้นใตน้ำ และไมมี

ขอมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอก
ชายฝง

ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ใหภาพจากดาวเทียมความละเอียด
สูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่เดินเรือนำทาง 
(การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 6)

ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็นภาพสิ่งที่อยู
รอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 6)

ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI) 
แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด และ POI เชน 
รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่

การนำทางอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ

การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
 บนแผนที่แสดงถึงสถานีพยากรณระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบ

ละเอียดของสถานีพยากรณระดับน้ำเพื่อชวยในการคาดการณระดับน้ำ
ในแตละเวลาหรือในแตละวันได
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกสถานีพยากรณ

ระดับน้ำ
ขอมูลทิศทางของคลื่นและระดับน้ำจะแสดงอยูใกลกับ 

2 เลือกชื่อสถานี
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำและทิศทางของ
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได 
คุณจะตองเปดใชงานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งคาแผนที่ดวย (การ
แสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, หนา 6)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟ
แทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง 
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที ่ทิศทางของลูก
ศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นบนแผนที ่สีของ
ลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณ
เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง
สี ชวงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง 0 ถึง 1 น็อต
สม 1 ถึง 2 น็อต
แดง มากกวา 2 น็อต

การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ตั้งคา

แผนที่ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำและเครื่องหมายสถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที่ ใหเลือก เปด

• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที ่ใหเลือก 
ที่เคลื่อนไหว

การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก  เพื่อ
ทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับรายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ตั้งคาแผนที่ > ภาพถาย

ดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ 
พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน

• เลือก ผสมผสานแผนที่ภาพถาย เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำ
และพื้นดินตามความทึบที่ระบ ุใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของ
ภาพถาย ยิ่งคุณตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจาก
ดาวเทียมก็จะยิ่งครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น

การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
กอนที่คุณจะสามารถดูภาพถายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได 
คุณตองเปดการตั้งคา ภาพถายดาวเทียมในการตั้งคาแผนที่กอน
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และ
ทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือเพื่อเตรียมตัวลวง
หนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกไอคอนกลอง

• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก 
• ในการดูภาพแนวระนาบ ใหเลือก  ภาพจะถูกถายจาก

ตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพถายทางอากาศ

ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยังชวยเตือนคุณให
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS 
ภายนอก ชารตพล็อตเตอรจะสามารถแสดงขอมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับ
เรือลำอื่นที่อยูในระยะได ซึ่งตองเปนเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับสง
สัญญาณ และมีการสงขอมูล AIS อยูเปนระยะดวย
ขอมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแตละลำจะประกอบไปดวยขอมูล
ประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service Identity - MMSI), 
ตำแหนง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการสงสัญญาณ
ตำแหนงของเรือครั้งสุดทาย, จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาที่ตองใชในการ
ไปจุดเฉียดใกลที่สุด
ชารตพล็อตเตอรบางรุนยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking 
ดวย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารตพล็อต
เตอรเปนสีเขียวฟา

6 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



สัญลักษณเปาหมาย AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย

เรือ AIS เรือกำลังรายงานขอมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดง
ถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุงไป
เปาหมายถูกเลือก

เปาหมายถูกเปดใชงาน เปาหมายจะดูใหญกวาบนแผนที่ เสนสีเขียว
ที่ติดอยูกับเปาหมายแสดงถึงทิศทางที่เปาหมายกำลังมุงไป คา 
MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยูดานลางเปาหมาย 
ในกรณีที่รายละเอียดถูกตั้งคาเปนแสดง ในกรณีที่การสงสัญญาณ 
AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายหายไปแลว สัญลักษณ X สีเขียวหมายความวาการสง
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็จะ
แสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายหาย
ไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เปาหมายอันตรายอยูในระยะ เปาหมายจะกะพริบพรอมกับมีการสง
เสียงสัญญาณเตือน และมีปายขอความแสดงขึ้นมา หลังจากที่รับ
ทราบถึงสัญญาณเตือนแลว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พรอมดวยเสนสี
แดงที่ติดกันจะแสดงใหทราบถึงตำแหนง และทิศทางที่เปาหมาย
กำลังมุงไป หากมีการตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชนให
เปนปด เปาหมายจะยังคงกะพริบอยู แตจะไมมีเสียงเตือนดังขึ้นมา 
และก็จะไมมีการแสดงปายเตือนดวย ในกรณีที่การสงสัญญาณ AIS 
จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายอันตรายหายไปแลว สัญลักษณ X สีแดงหมายความวาการ
สงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็
จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมาย
อันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ
ตำแหนงของสัญลักษณนี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปา
หมายอันตราย และตัวเลขที่อยูใกลกับสัญลักษณแสดงถึงเวลาที่ตอง
ใชจากจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมาย

หมายเหต:ุ เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารต
พล็อตเตอรเปนสีเขียวฟาไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม

ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน 
AIS
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS ทิศมุงหนาของเปาหมายจะปรากฏบนแผนที่เปนเสนทึบ
ติดกับสัญลักษณของเปาหมาย AIS เสนทิศมุงหนาจะไมปรากฏบนมุม
มองแผนที่แบบ 3 มิติ
เสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS จะแสดงเปนเสน
ประบนแผนที ่หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาวของเสนแสดง
เสนทางคาดเดาขึ้นอยูกับการตั้งคาการคาดเดาทิศมุงหนา ในกรณีที่เปา
หมายที่มีการเปดใชงาน AIS ไมไดสงขอมูลความเร็วมา หรือเรือเปา
หมายไมมีการเคลื่อนไหว เสนแสดงเสนทางคาดเดาจะไมปรากฏขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ว เสนทางบนพื้น หรือขอมูลอัตราการเลี้ยวของ
เรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเสนแสดงเสนทางคาดเดา
ในกรณีที่เสนทางบนพื้น ทิศมุงหนา และขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูก
สงมาโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS เสนทางคาดเดาจะถูกคำนวณ
จากเสนทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เปาหมายเลี้ยว
ไป ซึ่งขึ้นอยูกับขออัตราการเลี้ยวของเรือจะถูกแสดงเปนทิศทางรูปตะขอ
ที่ปลายของเสนทิศมุงหนา ความยาวของตะขอจะไมเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS แตไมมีการใหขอมูลอัตราการเลี้ยว เสนทางคาดเดาจะ
ถูกคำนวณจากขอมูลเสนทางบนพื้นเทานั้น

การแสดงเรือ AIS บนแผนที่หรือมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ
กอนที่คุณจะสามารถใช AIS คุณตองเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับ
อุปกรณ AIS และรับสัญญาณจากเครื่องรับสงที่ทำงานอยูจากเรือลำอื่นๆ
คุณสามารถตั้งคาไดวาจะใหแสดงเรือลำอื่นบนแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 
3 มิติในรูปแบบไหน ระยะการแสดงเฉพาะสำหรับแผนที่ หรือมุมมอง
แผนที ่3 มิติอันใดอันหนึ่งจะใชไดเฉพาะกับแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 
มิติอันนั้นเทานั้น การตั้งคารายละเอียด ทิศมุงหนาที่คาดการณ และรอย
ทางที่กำหนดคาสำหรับแผนที ่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติอันใดอันหนึ่งจะ
ใชไดกับแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 มิติทุกอัน

1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือก MENU > เรือลำอื่นๆ > 
การติดตั้งจอแสดงผล

2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงระยะทางจากตำแหนงของคุณไปยังสถานที่ที่เรือ AIS 

ปรากฏขึ้น ใหเลือก ชวงแสดงผล แลวเลือกระยะทาง
• หากตองการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS เลือก 

รายละเอียด > แสดง
• หากตองการตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปด

ใชงาน AIS เลือก ทิศมุงหนาที่คาดการณไว และปอนเวลา
• หากตองการแสดงเสนทางเดินเรือของเรือ AIS เลือก ทดลอง

ความเร็ว และเลือกระยะเวลาที่แสดงรอยทางโดยใชรอยทาง

การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > เปดใชงานเปาหมาย
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุงหนา 
GPS และขอมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมายได
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > ยกเลิกการใชงาน

การดูรายการภัยคุกคาม AIS
จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือก MENU > เรือลำอื่นๆ > 
รายการ AIS

การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน คุณจะตอง
มีชารตพล็อตเตอรที่รองรับการใชงานที่เชื่อมตอกับอุปกรณ AIS
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะใชกับ AIS เทานั้น ระยะปลอดภัย
ใชเพื่อหลีกเลี่ยงการชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS > การเตือน AIS > เปด

ปายขอความจะปรากฏขึ้นและการเตือนจะสงเสียงเมื่อเรือที่มีการเปด
ใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุนั้นจะยังถูก
ติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูกปดแลว ปาย
ขอความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคงถูกติดเลเบล
สถานะอันตรายบนหนาจออยู

2 เลือก ระยะ
3 เลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
4 เลือก เวลาถึง
5 เลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูกคำนวณวาจะเขา

มาในระยะปลอดภัย
ตัวอยางเชน ตองการไดรับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชน
ลวงหนา 10 นาทีกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งคา เวลาถึง เปน 10 แลว
สัญญาณเตือนภัยจะดังลวงหนาเปนเวลา 10 นาทีกอนที่เรือจะเขามา
ในระยะปลอดภัย

สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ที่ทำงานดวยตัวเองจะสง
รายงานแจงตำแหนงฉุกเฉินเมื่อถูกเปดใชงาน ชารตพล็อตเตอรสามารถ
รับสัญาณจากตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue 
Transmitters - SART), วิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (Emergency 
Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความ
ชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได การสงสัญญาณขอความชวยเหลือมีความแตก
ตางจากการสงสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึง
แสดงออกมาแตกตางกันในชารตพล็อตเตอร คุณจะติดตามการสง
สัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหาตำแหนง และใหความชวยเหลือเรือ
หรือคน แทนที่จะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ
เมื่อคุณไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความ
ชวยเหลือจะปรากฏขึ้น

เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มการนำทางไปยังตนสัญญาณ

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 7



สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย

การสงสัญญาณของอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS เลือก
เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่มตนการนำทาง
สัญญาณขาดหาย

การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณ
สัญญาณขอความชวยเหลือ และไมไดแสดงถึงเหตุฉุกเฉินจริง
การทดสอบสัญญาณขาดหาย

การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณการเตือนจำนวนมากใน
บริเวณที่มีเรือหนาแนนเชนทาจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม
รับขอความทดสอบ AIS ได ในการทดสอบอุปกรณฉุกเฉิน AIS คุณตอง
เปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหพรอมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจงตำแหนง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons - 
EPIRB) ใหเลือก ทดสอบ AIS-EPIRB

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก ทดสอบ AIS-MOB

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวสงสัญญาณของ
หนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) ให
เลือก ทดสอบ AIS-SART

การปดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งคาใหเปนเปดตามมาตรฐาน

เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที ่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
จะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และการติดตาม
เรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ 
AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ดวย

การตั้งคาแผนที่ และมุมมองแผนที ่3 มิติ
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมอง
แผนที ่3 มิติบางประเภท ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม 
หรืออุปกรณเสริม
การตั้งคาเหลานี้ใชไดกับแผนที ่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ ยกเวน Fish 
Eye 3D (การตั้งคา Fish Eye 3D, หนา 10)
จากแผนที ่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือก MENU
ติดตามจุดเดินทาง: ปรับวิธีการแสดงเวยพอยทและแทร็ค (การตั้งคาเวย

พอยทและแทร็คบนแผนที ่และมุมมองแผนที,่ หนา 9)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือ DSC และ AIS (การตั้งคาเรือลำอื่นบน

แผนที่และมุมมองแผนที,่ หนา 9)
Layline: ปรับ Layline เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคา Layline, 

หนา 9)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และทำให

คุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที ่Garmin 
Quickdraw Contours, หนา 10)

ตั้งคาแผนที:่ ปรับขอมูลที่แสดงบนแผนที ่(การตั้งคาแผนที่เดินเรือนำทาง
และแผนที่ตกปลา, หนา 8)

ทุนนำทาง: แสดงเครื่องชวยนำทางบนแผนที่จับปลา

การตั้งคาแผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมอง
แผนที่ 3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใชอุปกรณเสริม
ภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกMENU > ตั้งคาแผนที่
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ

ทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใชแผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หนา 6)

โอเวอรเลยน้ำ: เปดใชงานการแบงระดับดวยเฉดสีซึ่งจะแสดงความลาด
ชันของพื้นใตดวยเฉดส ีหรือการสรางภาพดวยโซนารซึ่งจะชวยระบุ

ถึงความหนาแนนของพื้นทะเลได การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่
พรีเมียมบางรุนเทานั้น

กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, 
หนา 6) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ในชวง
เวลาใด

ดอกกุหลาบ: แสดงปลายหัวเข็มทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทางของ
เข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก จะมีการแสดงทิศทางลม
ที่แทจริง หรือทิศทางลมที่ปรากฏหากมีการเชื่อมชารตพล็อตเตอรเขา
เซนเซอรตรวจจับลมที่เขากันได ในขณะที่อยูในโหมดลองเรือ แรง
ลมจริง และแรงลมที่ปรากฏจะถูกแสดงอยูที่ปลายหัวเข็มวัดลม

ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น

หมายเลขซอนทับ: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การตั้งคาหมายเลขโอ
เวอรเลย, หนา 9)

สภาพอากาศ: ตั้งคาวาจะใหแสดงรายงานสภาพอากาศรายการใดบาง
บนแผนที่ ใชงานไดเมื่อมีการเชื่อมชารตพล็อตเตอรเขากับตัวรับ
สภาพอากาศที่เขากันไดและยังมีอายุสมาชิกการใชงานคงเหลืออยู 
ตองมีการเชื่อมตอกับเสาอากาศที่เขากันได และยังมีอายุสมาชิกการ
ใชงานคงเหลืออยู

ลักษณะของแผนที่: ตั้งคาลักษณะของแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติชนิด
ตางๆ (การตั้งคาลักษณะของแผนที่, หนา 8)

การตั้งคาลักษณะของแผนที่
คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของแผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติชนิด
ตางๆ ได การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่
กำลังถูกใชงานอยูเทานั้น
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่และมุมมอง
แผนที ่3 มิติบางประเภท และชารตพล็อตเตอรบางรุน ตัวเลือกบางอยาง
จำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณเสริม
จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ ใหเลือก MENU > ตั้งคาแผนที่ > 
ลักษณะของแผนที่
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของแผนที่
รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการ

ซูม
เสนทิศมุงหนา: แสดง และปรับเสนทิศมุงหนาซึ่งก็คือเสนที่ลากบนแผนที่

จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป และกำหนดที่มาขอมูล
สำหรับเสนทิศมุงหนา

พื้นที่แบบจำลอง: แสดง และซอนบริเวณที่ถูกเก็บขอมูลโดยหัวโซนาร 
Panoptix™ ระบบอางอิงตำแหนง และทิศมุงหนา (Attitude and 
Heading Reference System - AHRS) จะตองไดรับการปรับแตง
โดยคุณสมบัตินี้ (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร, หนา 21)

แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับ
ดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตางเหลานี้ไดก็ตอ
เมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได

บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย 
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง

ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ

การแรเงาระดับความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยก
ดวยเฉดสี

สัญลักษณ: แสดง และตั้งคาลักษณะของสัญลักษณตางๆ บนแผนที ่เชน 
ไอคอนเรือ, สัญลักษณ Navaid, จุดนาสนใจบนบก และชวงลำแสง

รูปแบบ: ตั้งคาลักษณะของแผนที่ที่ปรากฏบนภูมิประเทศ 3 มิติ
สีอันตราย: แสดงบริเวณน้ำตื้น และพื้นดีดวยระดับสี สีน้ำเงินแสดง

บริเวณน้ำลึก สีเหลืองคือบริเวณน้ำตื้น และสีแดงคือบริเวณน้ำตื้นมาก
ความลึกปลอดภัย: ตั้งคาลักษณะของความลึกที่ปลอดภัยสำหรับมุมมอง

แผนที่ Mariner’s Eye 3D
หมายเหตุ: การตั้งคานี้จะมีผลกับลักษณะของสีเตือนอันตรายสำหรับ
มุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D เทานั้น การตั้งคานี้จะไมมีผลกับ
การตั้งคาการแนะนำอัตโนมัติของระดับความลึกปลอดภัย หรือการตั้ง
คาการเตือนเขตน้ำตื้นของระบบโซนาร

วงวัดระยะ: แสดง และตั้งคาลักษณะของระยะของวงแหวน ซึ่งจะชวยคุณ
ในใหมองเห็นภาพระยะทางในมุมมองแผนที่บางประเภท

8 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



ความกวางชองทาง: ระบุความกวางของชองการเดินเรือ ซึ่งก็คือเสนสี
มวงแดงในมุมมองแผนที่บางประเภทที่แสดงเสนทางการเดินเรือสูจุด
หมายของคุณ

การตั้งคาหมายเลขโอเวอรเลย
จากแผนที่ มุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ หนาจอเรดาร หรือหนาจอการรวม 
ใหเลือก MENU > หมายเลขซอนทับ
จากแผนที่ มุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ หรือหนาจอการรวม ใหเลือก MENU 
> หมายเลขซอนทับ
แกไขเคาโครง: ตั้งคาแผนผังของโอเวอรเลยขอมูล หรือฟลดขอมูล คุณ

สามารถเลือกขอมูลที่ตองการแสดงภายในแตละฟลดขอมูลได
ใสแผนที่เดินเรือ: แสดงการแทรกการนำทางในขณะที่เรือนำทางไปยัง

ปลายทาง
ตั้งคาแผนที่เดินเรือ: ทำใหคุณสามารถกำหนดคาการแทรกการนำทาง

เพื่อแสดง ขอมูลชวงการเดินทาง และเพื่อควบคุมวาการแทรกจะ
ปรากฏเมื่อใดกอนถึงการเลี้ยวหรือปลายทาง

แถบเข็มทิศ: แสดงแถบขอมูลเทปเข็มทิศในขณะที่เรือนำทางไปยังปลาย
ทาง

การแกไขฟลดขอมูล
คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหมายเลขโอเวอรเลยที่แสดงบน
แผนที่และหนาจออื่นๆ ได
1 จากหนาจอที่รองรับหมายเลขโอเวอรเลย ใหเลือก MENU
2 หากจำเปน ใหเลือก ตั้งคาแผนที่
3 เลือก หมายเลขซอนทับ > แกไขเคาโครง
4 เลือกแผนผัง
5 เลือกฟลดขอมูล
6 เลือกประเภทขอมูลที่จะแสดงในฟลด

ตัวเลือกขอมูลที่ใชไดจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชารตพล็อตเตอร
การแสดงการแทรกการนำทาง
คุณสามารถควบคุมวาตองการใหการแทรกการนำทางปรากฏบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมองหรือไม การแทรกการนำทางจะแสดงเมื่อเรือกำลัง
นำทางไปยังปลายทางใดปลายทางหนึ่งเทานั้น
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือก MENU
2 หากจำเปน ใหเลือก ตั้งคาแผนที่
3 เลือก หมายเลขซอนทับ > ใสแผนที่เดินเรือ > อัตโนมัติ
4 เลือก ตั้งคาแผนที่เดินเรือ
5 การดำเนินการใหเสร็จ:

• ในการแสดงอัตราความเร็วที่ปรับใหเหมาะสม (velocity made 
good - VMG) ของเวยพอยทในขณะนำทางเสนทางที่มีมากกวา
หนึ่งเที่ยว ใหเลือก ขอมูลชวงการเดินทาง > เปด

• ในการแสดงขอมูลเลี้ยวถัดไปโดยอางอิงระยะทาง ใหเลือก โคง
ถัดไป > ระยะทาง

• ในการแสดงขอมูลเลี้ยวถัดไปโดยอางอิงเวลา ใหเลือก โคงถัดไป 
> เวลา

• ในการระบุลักษณะที่ปรากฏของขอมูลปลายทาง ใหเลือก จุด
หมายปลายทาง และเลือกตัวเลือก

การตั้งคาเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป 
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากมุมมองแผนที่ ใหเลือก MENU > ตั้งคาแผนที่ > ลักษณะของ

แผนที ่> เสนทิศมุงหนา
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก

• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ

หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก ทิศหัว

เรือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา 

GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่

3 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน

แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่

เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ

การตั้งคาเวยพอยทและแทร็คบนแผนที ่และมุมมองแผนที่
จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือก MENU > ติดตามจุดเดินทาง
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที ่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ
จุดเดินทาง: แสดงรายการเวยพอยท (การดูรายการเวยพอยททั้งหมด, 

หนา 13)
สรางจุดหักเลี้ยว: สรางเวยพอยทใหม
จอแสดงผลจุดเดินทาง: ตั้งคาวิธีการแสดงเวยพอยทบนแผนที่
แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงเมนูตัวเลือกแทร็คที่ใชงาน
บันทึกการติดตาม: แสดงรายการแทร็คที่บันทึกไว (การเรียกดูรา

ยการแทร็คที่บันทึกไว, หนา 16).
แสดงผลการติดตามเปา: ตั้งคาวาใหแสดงแทร็คตัวใดบางบนแผนที่ตามสี

ของแทร็ค

การตั้งคาเรือลำอื่นบนแผนที่และมุมมองแผนที่
หมายเหต:ุ ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับ
สัญญาณ AIS หรือวิทยุ VHF
จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิติ เลือก MENU > เรือลำอื่นๆ
รายการ AIS: แสดงรายการ AIS (การดูรายการภัยคุกคาม AIS, หนา 7)
บัญชีรายการ DSC: แสดงรายการ DSC (รายการ DSC, หนา 27)
การติดตั้งจอแสดงผล: โปรดดู การตั้งคาการแสดง AIS, หนา 9
ติดตาม DSC: แสดงเสนทางเดินเรือของเรือ DSC และเลือกความยาว

ของแทร็คที่จะปรากฏโดยใชรอยทาง
การเตือน AIS: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคาการ

เตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 7)
การตั้งคาการแสดง AIS
หมายเหต:ุ AIS ตองใชอุปกรณ AIS ภายนอกและสัญญาณจากเครื่องรับ
สงเรดารที่ใชงานจากเรือลำอื่น
จากมุมมองแผนที่หรือแผนที ่3 มิติ ใหเลือก MENU > เรือลำอื่นๆ > การ
ติดตั้งจอแสดงผล
ชวงการแสดงผล AIS: ระบุระยะทางจากตำแหนงของคุณซึ่งเรือ AIS จะ

ปรากฏอยูภายในระยะดังกลาว
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS
ทิศมุงหนาที่คาดการณไว: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับ

เรือที่เปดใชงาน AIS
ทดลองความเร็ว: แสดงเสนทางเดินเรือของเรือ AIS และเลือกระยะเวลา

ของเสนทางที่จะปรากฏโดยใชรอยทาง

การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 3) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > Layline
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ

ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ 

Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง

มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
คาคงตัวเวลาของกรอง: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ 

Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 9



ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น 
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง

การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก MENU
มุมมอง: ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเปา: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก

แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน 
อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย Garmin 
หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอก
เหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ใหระมัดระวังเปน
พิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับ
มาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย

แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
 คำเตือน

คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ใหผูใชสามารถสราง
แผนที่ได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง ความเชื่อถือได 
ความสมบูรณ หรือความทันการณของแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สาม การ
ใชงานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สามถือเปนความเสี่ยง
ของคุณเอง

คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำใหคุณสามารถ
สรางแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเสนชั้นความสูงและความลึกของแหลงน้ำทุก
ประเภทไดทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกขอมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ขอมูลในแตละรอบ

วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 
20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี 
และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปน
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจำ
ของคุณ ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่
กำลังบันทึกขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำ
คลื่นเดี่ยว โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถบันทึกขอมูลเปนเวลา 1,500 ชั่วโมง
ไดโดยใชการดหนวยความจำขนาด 2 GB
ตอนที่คุณบันทึกขอมูลของคุณลงบนการดหนวยความจำในชารตพล็อต
เตอรของคุณ ขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไปในแผนที ่Garmin Quickdraw 
Contours และจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำ ในกรณีที่คุณ
เปลี่ยนการดหนวยความจำใหม ขอมูลเดิมจะไมถูกถายโอนไปที่การด
ใหมนั้น

การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin 
Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะตองมีความลึกของโซนาร ตำแหนง GPS ของคุณ และการดหนวย
ความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเพียงพอ
1 จากหนามุมมองแผนที ่เลือก MENU > Quickdraw Contours > เริ่ม

การบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก MENU > Quickdraw Contours > 

หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น

การเพิ่มเลเบลในแผนที ่Garmin Quickdraw 
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที ่Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก เพิ่มปาย Quickdraw
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ

ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours 
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อเขาสูชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 10)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต 
Garmin Connect™ เพื่อเขาสูชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอ
กับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ

เชื่อมตอกับอุปกรณ ECHOMAP Plus (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 3)

2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain, 
หนา 10) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่ 
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw 
โดยใช ActiveCaptain, หนา 10)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 

Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว

3 เลือก Select Download Region
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
ECHOMAP Plus เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถายโอน
ไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน 
Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน

10 แผนที ่Garmin Quickdraw Contours



เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัต ิหากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน

จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 
Quickdraw Community

ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
ECHOMAP Plus แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไปยัง
ชุมชนโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin 
Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > Quickdraw Community > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อ
แบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน 
Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร 
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin 

Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)
4 เลือก แบงปนชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการดหนวยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร Garmin
6 เปดโฟลเดอร Quickdraw และเลือกไฟลชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล ใหลบไฟล ContoursLog.svy ออกจากการด
หนวยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับการอัปโหลดในอนาคต 
ขอมูลของคุณจะไมสูญหาย
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin 
Connect
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถเขาสูชุมชน 
Garmin Quickdraw ไดโดยการใชเว็บไซต Garmin Connect
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin 
Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 10)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin 

Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 11)
3 เลือก คนหาชั้นความสูง
4 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว

5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
6 ลากขอบของกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
7 เลือก เริ่มดาวนโหลด
8 บันทึกไฟลในการดหนวยความจำของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณไมพบไฟล ใหมองหาในโฟลเดอร "Downloads" 
เบราวเซอรอาจบันทึกไฟลไวที่นั่น

9 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
10ใสการดหนวยความจำเขาสูชารตพล็อตเตอร 

ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัต ิชารตพล็อต
เตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่

การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > Quickdraw Contours > ตั้งคา
การแสดงผล: แสดง Garmin Quickdraw Contours ตัว เสนชั้นความสูง

ของผูใช แสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณเอง 
ตัวเลือก เสนชั้นความสูงของชุมชน แสดงแผนที่ที่คุณดาวนโหลดจาก
ชุมชน Garmin Quickdraw

บันทึกซอน: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของ
การบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอยางเชน หากเวลาลาสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซนารเทากับ 3.1 
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซนารของวันนี้เทากับ 3.6 ม. (12 ฟุต) 
ใหปอน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับคา บันทึกซอน

คาชดเชยการแสดงผลของผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสน
ชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อ
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคา
ความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

คาชดเชยการแสดงผลจากชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของ
เสนชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชน
เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชย
คาความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

การสำรวจสี: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours 
เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปดการตั้งคา
นี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา 
16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหนง 
GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20 
ไมล/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี และ
ความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)

การแรเงาระดับความลึก: ระบุขีดจำกัดบนและลางของชวงความลึกและสี
สำหรับชวงความลึกนั้น

สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึก
ไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถ
ชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได

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)

การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
 ขอควรระวัง

หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือเพื่อปดใช
งานระบบโตไพลอต

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
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เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบาง
บริเวณเทานั้น
ในการใหนำทาง คุณจะตองเลือกจุดหมาย กำหนดเสนทาง หรือสรางเสน
ทางขึ้นมา แลวเดินทางตามเสนทางนั้น คุณสามารถเดินทางตามเสนทาง
บนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D 
หรือมุมมองแผนที ่Mariner’s Eye 3D ได
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: ไปที่, เสนทางไปยัง หรือ การนำทาง
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน

ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ

เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได

การนำทางอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูล
แผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 14)
ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000® ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม คำตอบ
ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอร
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน
ตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)?

นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและ
การเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัว
เลือกไปที่, หนา 13)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน
ทางใหเปนเสนตรง (ลดการเลี้ยว
ใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุดหมาย
โดยใชระยะทางที่สั้นที่สุดจาก
ตำแหนงปจจุบันไดอยางไร?

สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดย
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสน
ทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณ, หนา 13)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได
อยางไร?

สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดย
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสน
ทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณ, หนา 13)

ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับระบบ
ออโตไพลอตของฉันไดอยางไร?

นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง 
(การสรางเสนทางและการนำทางจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 13)

อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทางให
ฉันไดหรือไม?

ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยูในบริเวณที่
การแนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณ
ใชการนำทางโดยใชตัวเลือกการแนะนำ
อัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตาม
เสนทาง การนำทางอัตโนมัติ, หนา 14)

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการแนะนำ
อัตโนมัติสำหรับเรือของฉันได
อยางไร?

โปรดดู (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 14)

จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดหลาย
ชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได

คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก ขอมูลนำทาง > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย

3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา

4 เลือกจุดหมาย

เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย

การคนหาปลายทางโดยใชขอมูลผูใช
1 เลือก ขอมูลนำทาง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูรายการตำแหนงที่โหลดลวงหนา และตำแหนงที่ทำ
เครื่องหมายไวกอนหนา ใหเลือก จุดเดินทาง

• ในการดูรายการเสนทางที่บันทึกไวกอนหนา ใหเลือก เสนทาง
และแนะนำอัตโนมัติ

• ในการดูรายการแทร็คที่บันทึกไว ใหเลือก การติดตามเปา
• ในการดูรายการสลิป จุดผูกเรือ และจุดสนใจอื่นๆ นอกชายฝง ให

เลือก บริการนอกชายฝง
• ในการดูรายการทาจอดเรือ และจุดสนใจอื่นๆ ในแผนดิน ใหเลือก 

บริการภายในประเทศ
• ในการคนหาจุดหมายดวยชื่อ ใหเลือก คนหาตามรายชื่อ

3 เลือกจุดหมาย

การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก ขอมูลนำทาง
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล

ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทาง
พรอมทิศทางสำหรับแตละที่

4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก  หรือ  เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแสดง
ตำแหนงที่ตั้งบนแผนที่ได

เสนทาง
 ขอควรระวัง

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่

 ขอควรระวัง
Garmin แนะนำใหใช นำทางไปยัง เมื่อใชกำลังไฟจากมอเตอรเทานั้น 
การใช นำทางไปยัง ขณะอยูระหวางการแลนเรือสามารถทำใหเกิดการ
เปลี่ยนทิศโดยไมคาดคิด มีโอกาสเกิดความเสียหายตอเรือใบ ใบและ
ระโยงเรือที่ไมไดควบคุมอาจเสียหายหรือกอใหเกิดการบาดเจ็บตอลูกเรือ
หรือผูโดยสารระหวางการเปลี่ยนทิศโดยไมคาดคิด

คุณสามารถกำหนดและเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: ไปที่, เสนทางไปยัง หรือ นำทางไปยัง
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน

ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ

เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ

12 การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร



เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางที่หลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได

การนำทางอัตโนมัติ: สรางเสนทางไปยังจุดหมายโดยใช การแนะนำ
อัตโนมัติ ตัวเลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับใน
ชารตพล็อตเตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบ
บอกรายละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดินและสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ เสนนำทางอางอิงตามขอมูลแผนที่และการตั้งคาความลึก
ปลอดภัย ความสูงปลอดภัย และระยะหางแนวชายฝงของชารตพล็อต
เตอรที่ผูใชไดตั้งไว การใชการตั้งคาเหลานี้กับขอมูลแผนที ่ชารต
พล็อตเตอรจะสรางเสนนำทางที่หลีกเลี่ยงพื้นที่ทั้งหมดที่ไมสามารถ
นำทางไดระหวางตำแหนงปจจุบันและจุดหมายปลายทาง ในกรณีที่
คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรที่
ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทางของการ
แนะนำอัตโนมัติ

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่

 ขอควรระวัง
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่

เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง

3 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ

4 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)

การหยุดการนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือก MENU > หยุดการ
เดินเรือ

Waypoint
Waypoint คือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint 
สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได
ไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ 
ความสูง และความลึกได

บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก MARK

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก ขอมูลนำทาง > จุดเดินทาง > สรางจุดหักเลี้ยว
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูม ิเลือก
ตำแหนงแลวเลือกปุม SELECT

การทำเครื่องหมายตำแหนง MOB หรือ SOS
เลือก MARK > คนตกน้ำ

เครื่องหมาย Man Overboard (MOB) สากลจะทำเครื่องหมายจุด MOB 
ที่ดำเนินอยู และชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับไปยัง
ตำแหนงที่ทำเครื่องหมาย

การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลนำทาง > จุดเดินทาง

การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลนำทาง > จุดเดินทาง

2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก แกไขจุดเดินทาง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
• ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ความลึก
• ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
• ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
• ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก เลื่อน

การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว

 ขอควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
กอนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวยพอยท คุณจะตองสรางเวยพอยท
ขึ้นมากอน
1 เลือก ขอมูลนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย 

ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การนำทางอัตโนมัติ

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ

การลบเวยพอยทหรือ MOB
1 เลือก ขอมูลนำทาง > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยทหรือ MOB
3 เลือก ลบ

การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > 
ทั้งหมด

เสนทาง
เสนทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหนง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุด
หมายสุดทาย

การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ
คุณสามารถสรางเสนทาง และใชเสนทางนั้นนำทางไดทันทีบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา วิธีนี้จะไมบันทึกขอมูลเสนทาง หรือขอมูล
เวยพอยท
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก นำทางไปยัง > เสนทางไปยัง
3 เลือกตำแหนงของการเลี้ยวครั้งสุดทายกอนถึงจุดหมาย
4 เลือก เพิ่มทางโคง
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายก

ลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ
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เลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกลกับเรือของคุณ
ที่สุด

6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก MENU
7 เลือก นำรองเสนทาง
8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
9 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง

กีดขวางอื่นๆ

การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ > ใหม > ใช

แผนภูมิ
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเพิ่มเลี้ยว
4 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 3 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
5 เลือกจุดหมายสุดทาย

การดูรายการเสนทาง
เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ

การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวยพอยทจากรายการเลี้ยว ใหเลือก แกไขเสนทาง

โคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกเวยพอยทจากรายการ
นั้น

• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที ่ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใช
แผนภูม ิแลวเลือกตำแหนงบนแผนที่

การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ขางหนา

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ

เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง

5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
6 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ

แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)

การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง

4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง โดยเวนชวงจากเสน
ทางจริงเปนระยะหางตามที่กำหนด

5 แสดงวิธีการนำทางในเสนทาง:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา 

โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบซาย

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา 
โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบขวา

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - ทาเรือ

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - กราบ
เรือ

เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง

6 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
7 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
8 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ

แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)

การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ลบ

การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทางและ
แนะนำอัตโนมัติ

การแนะนำอัตโนมัติ
 ขอควรระวัง

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
คุณสามารถใชการแนะนำอัตโนมัติเพื่อรางเสนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุด
หมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใชชารตพล็อตเตอรของคุณในการ
เก็บขอมูลแผนที ่เชน ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว 
เพื่อทำการคำนวณเสนทางแนะนำ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดใน
ระหวางการนำทาง

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง

กีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

การสรางเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก การนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัต ิ> ใหม > การนำทาง

อัตโนมัติ
2 เลือก SELECT และเลือกจุดหมายปลายทาง
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การกรองรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
คุณสามารถกรองรายการเสนทางของเสนทางการแนะนำอัตโนมัติเพื่อ
คนหาปลายทางที่บันทึกไวอยางรวดเร็ว
1 เลือก MENU > ตัวกรอง
2 เลือกตัวเลือก

การตรวจดูเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกเสนทาง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางภัยอันตราย ใหเลือก 
การตรวจดูอันตราย

• ในการเปลี่ยนชื่อเสนทาง หรือปรับเปลี่ยนหรือคำนวณเสนทาง
ใหม ใหเลือก แกไข

• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ลบ
• ในการนำทางเสนทางที่เลือก ใหเลือก นำทางไปยัง

การปรับเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอหรือใชปุม

ลูกศรเพื่อเลื่อนจุดปลายทางไปยังตำแหนงใหม
2 เลือก SELECT > เลื่อนลูกศร
3 เลือก BACK เพื่อกลับไปที่หนาการนำทาง

ยกเลิการคำนวณ การนำทางอัตโนมัต ิที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก BACK เพื่อยกเลิกการคำนวณทันที
อยางรวดเร็วได

การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การนำทาง
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปด
สะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวเลือกการนำทาง
3 เลือก เวลาที่มาถึง

คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเสนทาง

การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การนำทาง
อัตโนมัต ิใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การนำทางอัตโนมัต ิอาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การนำทางอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน 
การนำทางอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนว

ชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน

ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตามขั้นตอนไป
ถึงขั้นตอนที ่10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำ
ทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ใกล

7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด 
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การนำทางอัตโนมัต ิยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนินการตามขั้นตอนไป
ถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การนำทาง > การนำ
ทางอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกลที่สุด

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ใกล
ที่สุด

9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที ่8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การนำทางอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัต ิจะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด 
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การนำทางอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง

การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกปลอดภัย และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัต ิในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การนำทางอัตโนมัต ิในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ 
มีความตื้นกวาคา ความลึกปลอดภัย หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสนทาง 
การนำทางอัตโนมัต ิอาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอมูลแผนที ่เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา 
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที ่เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น 
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การนำทางอัตโนมัต ิได
ความลึกปลอดภัย: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก

ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป 
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัติ

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การนำทาง
อัตโนมัต ิอยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การนำทางอัตโนมัติ 
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง 
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว 
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง 
การนำทางอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 15)
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แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได

การแสดงแทร็ค
เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > การติดตามเปา
เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ

การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > 

สีเปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค

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

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม

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

• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี

การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปน > บันทึกเปนเสนทาง

การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค, 
หนา 16)
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตามการติดตาม
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ขางหนา

• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ

5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง

พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ

ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการ
ติดตาม

การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่ใชงานอยู

2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา

งอื่นๆ

การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป

การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย

ขอมูลใหม ใหเลือก หอ

การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้น
จะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นดวย 
ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิด
ประโยชนสูงสุด
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > 

บันทึกชวงเวลา > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก 
ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก เวลา 
> เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป

• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก 
ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความผิดพลาดสูงสุด
ที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่จะทำการบัน
ทึกจุดแทร็ค

ขอบเขต
ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายใน
บริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการเตือนในกรณีที่คุณ
เขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลม
ขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และเสนทางที่
บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขต
อาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสรางเสนทางจากเวยพอยท 
แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณ
สามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่ได

การสรางขอบเขต
1 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอบเขต > เขตแดนใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การตั้งคาการแสดงขอบเขต
เลือก ขอมูลนำทาง > ขอบเขต > ตัวเลือกการแสดงผล
ระยะทาง/แบริ่ง: ทำใหคุณสามารถซอนหรือแสดงทิศทางและระยะทางสู

ปลายทางของคุณสำหรับขอบเขตที่ใชงานอยู
แสดงแผนภูมิ: ทำใหคุณสามารถซอนหรือแสดงขอบเขตบนแผนที่
สี: ตั้งคาสีของขอบเขตบนแผนที่

การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงเสนทางเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและ
บันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสน
ทาง, หนา 14)

16 การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร



1 เลือก ขอมูลนำทาง > เสนทางและแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต

การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 16)
1 เลือก ขอมูลนำทาง > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปน > บันทึกเปนขอบเขต.

การแกไขขอบเขต
1 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก แกไขเขตแดน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ใหเลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล

• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไข
เขตแดน

• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก การเตือน

การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่
กำหนดไว
1 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก การเตือน > เปด
4 ปอนระยะทาง
5 เลือกตัวเลือก

• ในการตั้งคาเสียงการเตือนเมื่อเรือของคุณเขามาในระยะที่กำหนด
ไวของเสนขอบเขตของบริเวณที่คุณตองการอยูภายในขอบเขต
นั้น ใหเลือก การออก

• ในการตั้งคาเสียงการเตือนเมื่อเรือของคุณเขามาในระยะที่กำหนด
ไวของเสนขอบเขตของบริเวณที่คุณไมตองการเขาไปภายใน
ขอบเขตนั้น ใหเลือก การเขาสู

การลบขอบเขต
1 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก แกไขเขตแดน > ลบ

Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใช
อุปกรณ ECHOMAP Plus เปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร 
Garmin ClearVü™ ไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Garmin ClearVü ที่ใช
รวมกันไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ 
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเองได (การสรางหนารวมใหมดวย 
ECHOMAP Plus 70/90, หนา 2)

การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
จากหนาจอโซนาร ใหเลือก MENU > การสงสัญญาณ

การเปลี่ยนมุมมองโซนาร
1 จากหนาจอรวมที่มีโซนาร ใหเลือก MENU > แกไขคอมโบ
2 เลือกหนาตางเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกมุมมองโซนาร

มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย

À

ขอมูลความลึก
Á

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
Â

พื้นใตน้ำ

มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ ดานหนึ่งของจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารความถี่สูงแบบเต็ม และอีกดานหนึ่งของจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารความถี่ต่ำแบบเต็ม
หมายเหตุ: มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิด
ความถี่คู

มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได 
และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน

Garmin ClearVüมุมมองโซนาร
หมายเหตุ: ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปน
ตองมีชารตพล็อตเตอรหรือ Fishfinder และหัวโซนารที่ทำงานรวมกันได 
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได ใหไปที่ garmin.com
/transducers
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่เรือแลนผานโดย
ละเอียด
หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซนารแบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปลอยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคลาย
กับรูปรางของลำคลื่นในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นเหลานี้จะใหภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูใตเรือไดชัดเจนกวา

มุมมองโซนาร SideVü
หมายเหต:ุ อุปกรณบางรุนไมรองรับโซนาร SideVü ในตัว หากรุนของ
คุณไมมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีโมดูลวัดความลึกและหัว
โซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
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หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร 
SideVü ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได

À

ดานซายของเรือ
Á

ดานขวาของเรือ
Â

หัวโซนารบนเรือของคุณ
Ã

ตนไม
Ä

ยางเกา
Å

ทอนไม
Æ

ระยะหางจากดานขางของเรือ
Ç

น้ำระหวางเรือและพื้น

เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือของคุณ

มุมมองโซนาร Panoptix
หมายเหต:ุ บางรุนไมรองรับหัวโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีชารตพล็อตเตอรและหัวโซ
นารที่ใชงานรวมกันได
มุมมองโซนาร Panoptix จะใหคุณดูรอบๆ เรือไดแบบเรียลไทม คุณยัง
สามารถดูเหยื่อของคุณใตน้ำและฝูงปลารอบเหยื่อดานหนาหรือดานใต
เรือของคุณ
มุมมองโซนาร LiveVü จะใหคุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของดานหนาหรือ
ดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตเร็วมากซึ่งจะให
ภาพโซนารที่ดูเหมือนวิดีโอสด
มุมมองโซนารแบบ 3D RealVü จะใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนา
หรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตในแตละการ
คนหาของหัวโซนาร
ในการดูมุมมองโซนาร Panoptix ทั้งหามุมมอง คุณจำเปนตองมีหัวโซนา
รหนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองดานลาง และหัวโซนารตัวที่สองเพื่อแสดงมุม
มองดานหนา
ในการเขาใชมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก โซนาร และเลือกมุมมอง

มุมมองโซนารดานลาง LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูใตเรือ และสามารถใช
เพื่อดูฝูงปลาและปลาได

À

ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน
Á

เรือ
Â

ชวงระยะ
Ã

รอยทาง
Ä

ดรอปชอตริก
Å

พื้น

มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และ
สามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได

À

เรือ
Á

ชวงระยะ
Â

ปลา
Ã

รอยทาง
Ä

พื้น

RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร 
สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตองเห็นขางใตและ
ปลาที่เขามาที่เรือ

À

คำอธิบายสี
Á

เรือ
Â

ตัวระบุ Ping
Ã

ปลา
Ä

พื้น
Å

ชวงระยะ

มุมมองโซนาร กวาดดานลาง
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และ
สามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ เรือของคุณ
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RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที ่และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแตขางใตจนถึง
ดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา

À

คำอธิบายสี
Á

เรือ
Â

ชวงระยะ
Ã

พื้น
Ä

โครงสราง
Å

ปลา

มุมมองของโซนาร FrontVü
มุมมองของโซนาร Panoptix FrontVü ชวยเพิ่มการรับรูสถานการณ 
ดวยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยูใตน้ำดานหนาเรือในระยะสูงสุด 91 เมตร 
(300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนดานหนาอยางมีประสิทธิภาพดวย
โซนาร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
ในการดูมุมมองของโซนาร FrontVü คุณตองติดตั้งและเชื่อมตอหัวโซนา
รที่ใชรวมกันได เชน หัวโซนาร PS21 ทั้งนี้คุณอาจตองอัปเดต
ซอฟตแวรหัวโซนาร

การเลือกชนิดของหัวโซนาร
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีมากับอุปกรณ คุณอาจตองตั้งคา
ชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยางถูกตอง กอนเชื่อมตอ
กับหัวโซนาร คุณควรเลือกชนิดของหัวโซนาร ชื่อของหัวโซนารควร
ปรากฏอยูบนฉลากบนสายหัวโซนาร ใกลกับขั้วตอ
อุปกรณนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวมถึงหัวโซ
นาร Garmin ClearVü ซึ่งมีอยูที่ garmin.com/transducers
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ชนิดทรานดิวเซอร
2 เลือกตัวเลือก:

• หากคุณมีหัวโซนารลำคลื่นคู 200/77 kHz ใหเลือก ลำแสงคู 
200/77 kHz

• หากคุณมีหัวโซนารความถี่คู 200/50 kHz ใหเลือก ความถี่คู 
200/50kHz

• หากคุณมีหัวโซนารชนิดอื่น ใหเลือกจากรายการ

การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหต:ุ ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนคาน เข็มทิศจะ
ไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบนมอเตอร
หมายเหต:ุ จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศ
ภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที ่1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ

1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > 
การติดตั้งโซนาร

2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > หยุดโซนาร
2 เลือกตำแหนง
3 เลือก จุดเดินทางใหม หรือ SELECT
4 หากจำเปน ใหแกไขขอมูลเวยพอยท เชน ชื่อของเวยพอยท

การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > หยุดโซนาร

การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหตุ: หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหกด  คางเพื่อเลื่อนผานประวัติ
2 เลือก BACK เพื่อออกจากประวัติ

การแบงปนโซนาร
คุณลักษณะนี้อาจใชงานไมไดบนชารตพล็อตเตอรบางรุน
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ดวยโมดูลโซนาร
ในตัวที่เชื่อมตอบน Garmin Marine Network
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจาก
โมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบนเครือขาย ไมวาชารต
พล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชน 
จากหัวโซนารที่มี Garmin ClearVü ติดตั้งที่ดานหลังของเรือ คุณ
สามารถดูขอมูลโซนารดวย 93sv ที่ติดตั้งที่ดานหนาของเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ระยะ และ เพิ่ม 
จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย คาการตั้งคาโซนาร
อื่นๆ เชน การตั้งคา การปรากฏตัว จะไมไดรับการซิงโครไนซ และควร
ไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณรายอุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตราการ
เลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับการ
ซิงโครไนซเพื่อทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหต:ุ การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรก
สัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งคา
โซนาร

การเลือกที่มาของโซนาร
คุณลักษณะบางตัวอาจใชไมไดในทุกรุน
เมื่อคุณกำลังใชที่มาของโซนารสำหรับมุมมองโซนารนั้นมากกวาหนึ่ง
แหลง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชสำหรับมุมมองโซนารนั้นได ตัวอยาง
เชน หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือก
ที่มาเพื่อใชจากมุมมองโซนาร Garmin ClearVü ได
1 เปดมุมมองโซนารซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้

การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยาง
เชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือของคุณ
ที่มาถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อมุมมองปจจุบันเทานั้น ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยน
ชื่อที่มาของโซนาร Garmin ClearVü คุณตองเปดมุมมองโซนาร 
Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา > 

เปลี่ยนชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ

การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
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ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ 
คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสวาง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวาง

อัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ

การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารได
โดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือความเปรียบตาง
สำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü และ SideVü/ClearVü การตั้งคานี้
จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของรายละเอียดที่แสดงบน
จอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผล
เปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือการตั้งคาความ
เปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับ
คืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณตองการลดความเขมขนของการกลับ
คืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:

• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือ SideVü ให
เลือก คอนทราสต

• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü ใหเลือก เกนสี
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง > 

เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาจากโรงงาน

การบันทึกโซนาร
การบันทึกหนาจอของโซนาร
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนรองรับการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ

บันทึกโซนาร > บันทึกโซนาร
การบันทึกโซนาร 15 นาทีใชพื้นที่วางในการดหนวยความจำที่เสียบ
อยูประมาณ 200 MB คุณสามารถบันทึกโซนารไดจนเต็มความจุ
การด

การหยุดการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะหยุดการบันทึกโซนาร คุณตองเริ่มการบันทึก (การบันทึก
หนาจอของโซนาร, หนา 20)

จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
บันทึกโซนาร > หยุดการบันทึก

การลบการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ

บันทึกโซนาร > ดูการบันทึก
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ลบ

การเลนการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะเลนการบันทึกโซนาร คุณตองดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิ
เคชัน HomePort™ และบันทึกขอมูลโซนารลงในการดหนวยความจำ
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
2 ใสการดหนวยความจำในเครื่องอานการดของคอมพิวเตอร
3 เปดแอปพลิเคชัน HomePort

4 เลือกการบันทึกโซนารจากรายการอุปกรณของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซนารในหนาตางดานลาง
6 เลือก การเลน

การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ 
SideVü
หมายเหตุ: แตละรุนเรดาร โมดูลตัวสงเสียง และหัวโซนารมีตัวเลือกและ
การตั้งคาแตกตางกัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร
เสนระดับความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
เลื่อนความเร็ว: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย

ในน้ำตื้น คุณอาจตองการที่จะลดความเร็วการเลื่อนใหลงเพื่อขยาย
เวลาในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเพิ่มความเร็ว
การเลื่อนได

เสนระยะ: แสดงเสนแนวตั้งที่ระบุระยะทางดานขวาและดานซายของเรือ 
การตั้งคานี้ใชไดสำหรับมุมมองโซนาร SideVü

การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสีของมุมมองโซนาร การตั้งคานี้สามารถใชได
ในเมน ูการปรากฏตัว
รูปแบบสีที่มีความตางสูงมอบการกำหนดสีที่เขมกวาใหกับสัญญาณ
สะทอนกลับต่ำ รูปแบบสีที่มีความตางต่ำมอบการกำหนดสีใหกับ
สัญญาณสะทอนกลับต่ำที่คลายกับสีพื้นหลัง

การปรากฏตัว: โปรดดู การตั้งคาลักษณะโซนาร, หนา 21
หมายเลขซอนทับ: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
ขั้นสูง: โปรดดู การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง, หนา 21
การติดตั้งโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเริ่มตน

การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ซูม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อก
ดานลาง

• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายเอง ใหเลือก แมนนวล, 
เลือก มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่
ขยาย และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย
ของพื้นที่ที่ขยาย

• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการยกเลิกการซูม ใหเลือก ไมยอ/ขยาย

การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ การ
ใชความเร็วการเลื่อนสูงขึ้นจะแสดงใหเห็นรายละเอียดมากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังตกปลา การใชความเร็ว
การเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูลโซนารบนหนาจอไดนานขึ้น การตั้งคา
ความเร็วการเลื่อนบนมุมมองโซนารหนึ่งมุมมองจะปรับใชกับมุมมองโซ
นารทุกมุมมอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > เลื่อน

ความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเหนือ
พื้นหรือความเร็วน้ำ ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ 
เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะที่ถูกตองและ
มีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü 
หรือ SideVü แนะนำใหใชการตั้งคาอัตโนมัติ

• ในการเลือกความเร็วการเลื่อนที่เร็วมาก ใหเลือก Ultrascroll®
ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนขอมูลโซนารอยางรวดเร็ว แต
คุณภาพภาพจะลดลง ในสถานการณสวนใหญ ตัวเลือกเร็วจะให
สมดุลที่ดีระหวางการเลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือน
นอยลง

การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง
คุณสามารถปรับชวงระยะของมุมมองมาตราสวนความลึกดั้งเดิมและมุม
มองโซนาร Garmin ClearVü และชวงระยะของมาตราสวนความกวาง
สำหรับมุมมองโซนาร SideVü
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การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายใน
สวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน ทาง
ชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏ
ภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ระยะ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัต ิให
เลือก อัตโนมัติ

• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก  หรือ  ปรับชวง
ระยะเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก SELECT 
เพื่อเลือกหนาจอที่ทำงานอยูได

การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏ
ตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง

หรือความออนของสัญญาณ
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง

ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
ภาพถายลวงหนา: แสดงภาพโซนารอยางรวดเร็วโดยลากจากมากกวา

หนึ่งคอลัมนขอมูลบนหนาจอสำหรับแตละคอลัมนของขอมูลสงเสียงที่
ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณใชอุปกรณสงเสียงในน้ำลึก 
เนื่องจากสัญญาณโซนารใชเวลาเดินทางไปยังทองน้ำและกลับมายัง
หัวโซนารนาน
การตั้งคา 1/1 จะลากขอมูลหนึ่งคอลัมนบนหนาจอตอการตอบกลับ
ของอุปกรณสงเสียง การตั้งคา 2/1 จะลากขอมูลสองคอลัมนบนหนา
จอตอการตอบกลับของอุปกรณสงเสียง และสำหรับการตั้งคา 4/1 และ 
8/1

สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก

เสียงเตือนโซนาร
หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > 
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน 
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือ

นอยกวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้ง
คาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 22) การเตือนนี้ใชไดกับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น

อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F 
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ

เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ

ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
• ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
• ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด

กลางหรือใหญเทานั้น
• ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ

เทานั้น

การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
หมายเหต:ุ แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง

การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา
รบกวนที่อยูใกล
ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวน
จากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน

คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้นแต
จะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย

เกนสี: โปรดดู การปรับระดับของรายละเอียด, หนา 19
TVG: ปรับลักษณะการแสดงการสงกลับเพื่อชดเชยสัญญาณโซนารที่ไม

ชัดเจนในน้ำลึก และลดการปรากฏของเสียงรบกวนใกลกับพื้นผิว 
เมื่อคาของการตั้งคานี้เพิ่มขึ้น สีที่เชื่อมโยงกับสัญญาณรบกวนระดับ
ต่ำและปลาเปาหมายจะปรากฏอยางสม่ำเสมอมากกวาผานความลึก
ของน้ำหลายระดับ นอกจากนี้ การตั้งคานี้ชวยลดสัญญาณรบกวน
ใกลกับพื้นผิวของน้ำ

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
หมายเหต:ุ แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง
โซนาร
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของโรงงานสำหรับมุม

มองของโซนาร
ชนิดทรานดิวเซอร: ทำใหคุณสามารถเลือกประเภทของหัวโซนารที่กำลัง

เชื่อมตอกับอุปกรณ
พลิกซาย/ขวา: เปลี่ยนทิศทางมุมมองของโซนาร SideVü เมื่อหัวโซนาร

ไดรับการติดตั้งโดยสลับดาน
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว

โซนารโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ความกวางลำแสง: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix

ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและไกลขึ้น ระยะ
ลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น

ใชงาน AHRS: ทำใหเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา 
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายใน
สามารถตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix เมื่อปดการตั้งคานี้ 
จะถือวาหัวโซนารไดรับการติดตั้งที่มุม 45 องศา

ความถี่โซนาร
หมายเหต:ุ ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับชารตพล็อตเตอร, โมดูลวัดความ
ลึก และหัวโซนารที่กำลังใช
การปรับความถี่จะชวยปรับโซนารใหเหมาะกับเปาหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใชลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายสวนลึกและชั้นความรอนกลางจะ
ดีกวาเมื่อใชความถี่ที่สูงกวา
ความถี่ที่ต่ำจะใชลำคลื่นกวาง ซึ่งทำใหชาวประมงมองเห็นเปาหมายได
มากขึ้น แตจะทำใหเกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความตอเนื่อง
ของสัญญาณสวนลึกระหวางสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กวางจะ
สรางสวนโคงที่ใหญขึ้นสำหรับผลคืนปลาเปาหมายทำใหเหมาะสมมาก
สำหรับคนหาปลา ลำคลื่นที่กวางยังทำงานไดดีกวาในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกวา
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตใหคุณกวาดพัลสแตละพัลสผานทางชวง
ความถี่ ทำใหแบงแยกเปาหมายในน้ำลึกไดดีกวา สามรรถใช CHIRP 
เพื่อระบุเปาหมายอยางชัดเจนอยางเชนปลาในฝูงปลา และการใชงานใน
น้ำลึก โดยปกติแลว CHIRP ทำงานไดดีกวาการใชงานความถี่เดียว 
เนื่องจากปลาเปาหมายบางตัวอาจจะเห็นไดชัดกวาดวยความถี่ตายตัว 
คุณจึงควรพิจารณาถึงเปาหมายและสภาพน้ำเมื่อใชความถี่ CHIRP
กลองดำโซนารและหัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตง
ความถี่ที่ตั้งลวงหนาสำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่ง
ทำใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำ
และเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมอง
เห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
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การเลือกความถี่
หมายเหต:ุ คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถระบุวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 21
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหตุ: ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด 
ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือก เพิ่ม
3 ปอนความถี่

การเปดใช A-Scope
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมอง โดยแสดง
สิ่งที่อยูใตหัวโซนารในขณะนี้ คุณสามารถใช A-Scope เพื่อระบุการ
ตอบกลับของเปาหมายที่อาจพลาดไปเมื่อขอมูลโซนารเลื่อนอยางรวดเร็ว
บนหนาจอ เชน เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกลกับพื้นไดดวย

A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา 
À

 และการตอบกลับของ
พื้นนุม 

Á

1 จากมุมมองโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว 
> ขอบเขต A

2 เลือกเวลาคาง
คุณสามารถเพิ่มเวลาคางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่แสดงสัญญาณสะทอน
กลับของโซนาร

การตั้งคาโซนาร Panoptix
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซนาร RealVü 
นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกลและไกลได

จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือกตัวเลือก:
• เมื่อตองการปรับมุมการดู ใหใชปุมลูกศร
• ในการซูมเขาและออก ใหหมุนปุม

การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการก
วาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะกะพริบเร็วขึ้น 
อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบ
ชามาก
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร น้ำตก
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > ความเร็วในการก

วาด
2 เลือกตัวเลือก

เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü ดานหนา หรือ FrontVü ใหเลือก MENU
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนา

จอโซนาร
ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ 
คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณสะทอนกลับ

ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณ
สามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น

ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไว
ภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน 
ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่
ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง

ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัติ ปรับสเกลดานหนาสัมพันธ
กับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถดูชวงเฉพาะ
ได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ การเตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคา
ความลึกต่ำ

มุมสงสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซนารไปดานซายหรือดานขวา 
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü ที่มีความสามารถ 
RealVü บางรุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60

การสงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนาร
การเตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือ

นอยกวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 22) 
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น

การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของ
สัญญาณสะทอนกลับของโซนาร

แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix LiveVü และ FrontVü เทานั้น
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปา
หมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารใหติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก MENU > มุมสง

สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü

 คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณ
เทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี เปนความรับผิด
ชอบของผูควบคุมเรือที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปน
ไปอยางปลอดภัย

การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือนการชนดาน
หนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 23)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก MENU > การเตือน FrontVü
2 เลือก เปด
3 ปอนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แลวเลือก เสร็จ
บนหนาจอ FrontVü เสนความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เสนจะ
เปนสีเขียวเมื่อคุณอยูที่ความลึกปลอดภัย เสนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อ
คุณเดินทางดวยความเร็วกวาระยะดานหนาที่เผื่อเวลาการตอบสนองให
คุณ (10 วินาที) เสนจะเปลี่ยนเปนสีแดงและเปดเสียงเตือนเมื่อระบบ
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่นอยกวาคาที่ปอน

 ขอควรระวัง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเกยตื้นอยางมีประสิทธิภาพดวยโซนา
ร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต

การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก MENU 
> การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
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เกนสี: ปรับความเขมสีที่แสดงบนจอภาพ
คุณสามารถเลือกคาเกนสีสูงขึ้นเพื่อดูเปาหมายที่อยูสูงขึ้นในคอลัมน
น้ำ คาเกนสีที่สูงขึ้น ยังทำใหคุณสามารถจำแนกสัญญาณสะทอนกลับ
ต่ำในคอลัมนน้ำที่สูงขึ้น แตนี่ทำใหสูญเสียการจำแนกสัญญาณ
สะทอนกลับของพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกคาเกนสีต่ำกวาเมื่อเปา
หมายอยูใกลพื้นน้ำ เพื่อชวยใหคุณจำแนกระหวางเปาหมายที่มี
สัญญาณตอบกลับความเขมสูง เชน ทราย หิน และโคลน

ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทาง
แสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย

เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารในมุมมองโซนารเดิม

การตั้งคาลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดตอบกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือก

ตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > 
การติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร 

Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะสงผล
ใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น

คาชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหวางหัวเรือและตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร 
Panoptix มุมมองไปขางหนา นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดาน
หนาจากหัวเรือแทนตำแหนงหัวโซนาร
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü 
ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D

ความกวางลำแสง: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix มุม
มองดานลาง ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและ
ไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ได
มากขึ้น
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü 
ดานลาง และ LiveVü ดานหนา

ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา 
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายในเพื่อ
ตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการ
ตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนารที่เจาะจงไดโดยใชการตั้ง
คา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45 
องศาและหัวโซนารมุมมองดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา

กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซนารในมุมมองดานลางโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร LiveVü ดานลาง, 
RealVü ดานลางแบบ 3D และ RealVü แบบประวัต ิ3D

ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การตั้งคา
การติดตั้งหัวโซนาร, หนา 21)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร 
PS21-TR

เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน

การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซนาร Panoptix แบบมุมมองดานหนา คุณสามารถปอนคา
ชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอานระยะดานหนาเพื่อหาตำแหนงการติดตั้ง
หัวโซนาร นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทน
ตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü, 
LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ 

À

 จากหัวโซนารไปจนถึงหัวเรือ

2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > 
การติดตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ

3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จ
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน

ออโตไพลอต
 คำเตือน

คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับ
พวงมาลัยเรือ ลิ้นปกผีเสื้อและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือเทานั้น

คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม

เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน

เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย

ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ 
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้พรอมใชงานสำหรับรุนที่มีความสามารถเครือขาย 
NMEA 2000 เทานั้น
ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ดวย
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต 
Garmin ที่สามารถใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโต
ไพลอตไดจากชารตพล็อตเตอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได 
ใหไปที่ garmin.com

หนาจอออโตไพลอต

À

ทิศมุงหนาจริง
Á

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
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Â

ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)

Ã

ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (ฟงกชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือ
เทานั้น)

การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน

อัตโนมัต ิ> ขนาดระดับการเลี้ยว
2 เลือกเพิ่ม

การตั้งคาประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน

อัตโนมัต ิ> การตั้งคาดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต

เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้ง
คาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต 
ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ

การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ

จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต

รูปแบบการบังคับเลี้ยว
 คำเตือน

คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในน้ำ

ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson

การขับตามรูปแบบยูเทิรน
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา > 

การกลับลำ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในชวงเวลาที่ระบุ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา > 

วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอต

บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวา
และดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุงหนาปจจุบันของ
คุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา > 

ซิกแซ็ก
2 หากจำเปน ใหเลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเปน ใหเลือก ชวงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใชซิกแซ็ก

การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใชรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ 
โดยตั้งใจแลนเรือไปตามดานขางของตำแหนงที่เริ่มตนรูปแบบการเลี้ยว

ของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใชในสถานะ
การณ Man Overboard
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา > 

การเลี้ยวกลับเขาเข็มเดิม
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร 
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก

การแขงขันเรือใบ
คุณสามารถใชอุปกรณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนได
ทันทีเมื่อการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณซิงโครไนซตัวนับเวลาการแขงขันกับ
ตัวนับเวลาถอยหลังอยางเปนทางการของการแขงขัน คุณจะไดรับการ
เตือนในชวงเวลาหนึ่งนาทีกอนการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณรวมตัวนับเวลา
การแขงขันกับเสนเริ่มตนเสมือน อุปกรณจะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลา
ที่เหลือบนตัวนับเวลาถอยหลัง อุปกรณใชขอมูลเพื่อระบุวาเรือของคุณจะ
ขามเสนเริ่มตนกอน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มตนการแขงขันที่ถูกตอง

การแนะนำเสนเริ่มตน
การแนะนำเสนเริ่มตนการแลนเรือเปนรูปแทนของขอมูลที่คุณจำเปนตอง
ใชในการขามเสนเริ่มตน ณ เวลาและความเร็วที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเสนเริ่มตนดานขวาและซาย และความเร็วและเวลา
ที่เปนเปาหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการแขงขันแลว เสน
คาดการณจะปรากฏขึ้น เสนคาดการณจะขยายออกจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปสูเสนเริ่มตน และเสนที่ขยายออกจากแตละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเสนคาดการณระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลา
จะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปจจุบันของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูกอนเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาตองเพิ่ม
ความเร็วเรือเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนไดทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูหลังเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีแดง ซึ่งจะระบุวาตองลด
ความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเสนเริ่มตนกอนที่
ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูที่เสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาเรือกำลัง
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนเมื่อตัวจับเวลา
หมดเวลาพอดี
โดยคาเริ่มตนแลว หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนและตัวนับเวลาการ
แขงขันจะปรากฏในหนาจอรวมการแขงขันเดินเรือ
การตั้งคาเสนเริ่มตน
1 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > เสนเริ่มตน
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย

• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ให
เลือก ใสพิกัด

• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับเครื่องหมายกราบซายและขวา

การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสน
เริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขันแลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 24)
2 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > ความเร็วเปา

หมาย และเลือกความเร็วเปาหมายของคุณเมื่อขามเสนเริ่มตน
3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก BACK
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การใชตัวนับเวลาการแขงขัน, หนา 25)

24 คุณลักษณะการแลนเรือ



การใชตัวนับเวลาการแขงขัน
1 จากตัววัดการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก  หรือ  เพื่อตั้งคาตัวนับ

เวลา
2 เลือก SELECT เพื่อเริ่มตนและหยุดตัวนับเวลา

การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ 
GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสนเริ่มตน ณ เวลาเริ่ม
ตนที่เที่ยงตรง
1 จากเกจการแนะนำเสนเริ่มตน ใหเลือก MENU > เสนเริ่มตน > คา

ชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก SELECT

การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 3) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > Layline
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ

ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ 

Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง

มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
คาคงตัวเวลาของกรอง: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ 

Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น 
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง

การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ 
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ 
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ 
À

 หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ 
Á

 และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ

2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนาร

ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที ่1

การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
 ขอควรระวัง

เมื่อใช ระบบออโตไพลอตจะควบคุมเฉพาะหางเสือเทานั้น คุณและลูกเรือ
ของคุณยังคงตองควบคุมใบเรือเมื่อใชออโตไพลอต

นอกเหนือจากการรักษาทิศมุงหนาแลว คุณยังสามารถใชระบบออโต
ไพลอตเพื่อรักษาทิศทางลมได คุณยังสามารถใชระบบออโตไพลอตเพื่อ
ควบคุมหางเสือในขณะ Tack และ Gybe

รักษาทิศทางลม
คุณสามารถตั้งใหระบบออโตไพลอตรักษาทิศทางที่กำหนดที่สัมพันธกับ
มุมลมในปจจุบัน ตองเชื่อมตออุปกรณของคุณกับเซนเซอรลม NMEA 
2000 หรือ NMEA® 0183 ที่ทำงานรวมกันไดเพื่อรักษาทิศทางลมหรือ
ปรับใบเรือหรือปรับทิศทางเรือตามลม
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
สำหรับการกำหนดคาระบบออโตไพลอตขั้นสูง ดูวิธีการติดตั้งที่มากับ
ระบบออโตไพลอตของคุณ
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน

อัตโนมัติ > ชนิดลมปะทะ
2 เลือก ที่ปรากฏ หรือ อางอิงทิศเหนือจริง
การใชการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต

เมื่อระบบออโตไพลอตอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหเลือก ชนิดลม
ปะทะ

การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต

เมื่อใชการรักษาทิศมุงหนา ใหเลือก MENU > ชนิดลมปะทะ
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมดวยออโตไพลอต
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใช
งานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ใหเลือก  หรือ 
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ใหกด  หรือ  คางไว

Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตใหทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใช
การรักษาทิศมุงหนาหรือทิศทางลม

คุณลักษณะการแลนเรือ 25



การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุงหนา
1 ใชการรักษาทิศมุงหนา (การใชออโตไพลอต, หนา 24)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผานการ Tack และ Gybe
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองมีเซนเซอรลมติดตั้งอยู
1 ใชการรักษาทิศทางลม (การใชการรักษาทิศทางลม, หนา 25)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยน
ทิศทางเรือและขอมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทาง
เรือจะปรากฏบนหนาจอ

การตั้งการหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ
การหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือจะใหคุณหนวงเวลา
การบังคับปรับใบเรือและเปลี่ยนทิศทางเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน

อัตโนมัติ > การตั้งคาใบ > ความลาชา Tack/Gybe
2 เลือกระยะเวลาการหนวง
3 ถาจำเปน ใหเลือก เสร็จ
การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหตุ: ตัวยับยั้ง Gybe ไมไดขัดขวางไมใหคุณทำการ Gybe เอง
ดวยพังงาหรือการบังคับดวยเทา
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไมใหออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหนาตัวยับยั้ง ใหเลือก MENU > การตั้งคาการขับเคลื่อน

อัตโนมัต ิ> การตั้งคาใบ > ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก เปด

ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม 
หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันได
เขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่
ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย

การดูเข็มทิศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง ทิศทางมุงหนา และเสนทางโดยใช
เข็มทิศ

เลือก เกจวัด > เข็มทิศ

การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน 
ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในปจจุบันของคุณ

เลือก เกจวัด > การเดินทาง

การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก เกจวัด > การเดินทาง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปจจุบันให
เปนศูนย ใหเลือก รีเซทการเดินทาง

• ในการตั้งคาคาความเร็วสูงสุดที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุดใหม

• ในการตั้งคาคาเครื่องมือวัดระยะทางที่ผานที่อานไดใหเปนศูนย 
ใหเลือก รีเซทมาตรวัดระยะ

• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซตทั้งหมด

การดูตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
กอนที่คุณจะสามารถดูตัววัดเครื่องยนตและน้ำมันเชื้อเพลิงได คุณตอง
เชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 ที่มีความสามารถในการรับรูขอมูล
กอน โปรดดูรายละเอียดไดจากคำแนะนำในการติดตั้ง

เลือก เกจวัด > เครื่องยนต

การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงขอมูลเครื่องยนตไดสูงสุดสี่รายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด > 

การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่องยนต
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกจำนวนเครื่องยนต
• เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนตโดย

อัตโนมัติ

การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณตองเลือกจำนวนของเครื่องยนตดวยตนเองกอนจึงจะสามารถกำหนด
คาวิธีการแสดงเครื่องยนตในตัววัดได (การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่
แสดงในตัววัด, หนา 26)
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด > 

การเลือกเครื่องยนต > แกไขเครื่องยนต
2 เลือก เครื่องยนตแรก
3 เลือกเครื่องยนตที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนตที่เหลือ

เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต
คุณสามารถเปดใชงานชารตพล็อตเตอรเพื่อแสดงการเตือนสถานะของ
เครื่องยนตได

จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด > 
การเตือนสถานะ > เปด

เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต ขอความแจงเตือนสถานะของตัววัด
จะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเปนสีแดงโดยขึ้นอยูกับประเภทของการ
เตือน

เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งเกจวัด > 

การเตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งรายการเพื่อเปดหรือปด

การเตือน

การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ

เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ

การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ปอนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน

การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก เกจวัด > เครื่องยนต > MENU
2 เลือกตัวเลือก:

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว 
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป

• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

การดูตัววัดลม
คุณตองมีเซนเซอรวัดลมที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถ
ดูขอมูลลมได

26 ตัววัดและกราฟ



เลือก เกจวัด > ลม

การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ
คุณสามารถกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือเพื่อแสดงความเร็วและมุม
ของลมจริงหรือที่ปรากฏ
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > ตัววัดลมแลนเรือ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก เข็ม และ
เลือกตัวเลือก

• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ความเร็วลม 
และเลือกตัวเลือก

การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุวาขอมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใชสำหรับ
การคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > การแสดงความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูลจากเซนเซอรวัด
ความเร็วน้ำ ใหเลือก ความเร็วน้ำ

• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูล GPS ใหเลือก ความเร็ว 
GPS

การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม
คุณสามารถระบุที่มาขอมูลของทิศมุงหนาที่แสดงบนตัววัดลมได ทิศมุง
หนาของแมเหล็กคือขอมูลทิศมุงหนาที่ไดรับจากเซนเซอรทิศมุงหนา และ
ทิศมุงหนาของ GPS ถูกคำนวณโดย GPS ของชารตพล็อตเตอร (เสน
ทางบนพื้น)
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ที่มาทิศมุงหนา
2 เลือก เข็มหัวเรือ หรือ แมเหล็ก

หมายเหตุ: เมื่อแลนเรือดวยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที ่ที่มาขอมูล
เข็มทิศแมเหล็กมีความแมนยำมากกวาที่มาขอมูล GPS

การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุชวงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลตาน
ลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ตั้งคาประเภทเกจวัด 

> ตัววัดทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ในทิศตานลม ใหเลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้งคามุมองศา
ลม

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ตามทิศทางลม ใหเลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้งคามุมองศา
ลม

• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ลม และเลือกตัวเลือก

ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลา
เฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิดระดับน้ำขึ้นและลง
ครั้งถัดไป ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลระดับน้ำสำหรับ
สถานีพยากรณระดับน้ำ วันที่ปจจุบัน ชั่วโมงกอน ที่ดูลาสุด
เลือก ขอมูลนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง

ขอมูลสถานีกระแสน้ำ
หมายเหต:ุ ขอมูลสถานีกระแสน้ำมีใหใชงานรวมกับแผนที่โดยละเอียด
บางแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ 
รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตามคาเริ่มตน ชารต
พล็อตเตอรจะแสดงขอมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งลาสุด 
และขอมูลสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูลนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ

ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตกดิน พระจันทร
ขึ้น พระจันทรตกดิน ขางขึ้นขางแรม และตำแหนงการดูทองฟาที่ใกล
เคียงของพระอาทิตยและพระจันทร กึ่งกลางของหนาจอแสดงถึงทองฟา
เหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุดแสดงถึงเสนขอบฟา ตามคาเริ่มตน 
ชารตพล็อตเตอรแสดงขอมูลเกี่ยวกับทองฟาสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูลนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ทองฟา

การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูล
ทองฟาสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูลนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
3 เลือกตัวเลือก

• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> 
แมนนวล และใสวันเดือนป

• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> กระแสไฟฟา
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให

เลือก วันถัดไป
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให

เลือก วันกอนหนา

การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานี
กระแสน้ำ
1 เลือก ขอมูลนำทาง > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
3 เลือก สถานีใกลๆ
4 เลือกสถานี

ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ 
NMEA 0183 VHF
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณเชื่อมตอกับวิทย ุNMEA 0183 VHF 
คุณสมบัติเหลานี้จะเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณ

ได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูลตำแหนง GPS 
จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC

• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ

• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงาน
ตำแหนงได

เปดใชงาน DSC
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > DSC

รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCลาสุด และที่ติดตอ DSC อื่นๆ ที่
คุณปอน รายการ DSC สามารถมีรายการยอยไดถึง 100 รายการ 
รายการ DSC แสดงการเรียกลาสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองไดรับ
จากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การเรียกครั้งแรกในรายการเรียก

การดูรายการ DSC
ชารตพล็อตเตอรตองไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุVHF ที่สนับสนุน DSC 
กอนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได

เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC

การเพิ่มที่ติดตอ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได คุณสามารถเรียกที่
ติดตอ DSC จากชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC > เพิ่มรายชื่อ
2 ปอนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ปอนชื่อเรือ
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สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทยุ VHF ไดรับการเชื่อมตอ
โดยใช NMEA 0183 ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือนคุณเมื่อวิทย ุVHF 
ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูลตำแหนงถูกสงมา
พรอมกับสัญญาณแจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอมใชงานและไดรับ
การบันทึกรวมกับการเรียกดวย

 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย

การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย

ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง

การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทย ุVHF โดยใช NMEA 0183 
คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่
ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC 
(รายการ DSC, หนา 27)

การดูรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการสลับไปยังรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก
• ในการสลับไปยังแผนที่เดินเรือนำทางที่ทำเครื่องหมายตำแหนง 

ใหเลือก
• ในการสลับไปยังแผนที่เดินเรือนำทางที่ทำเครื่องหมายตำแหนง 

ใหเลือก หนาถัดไป
• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก หนากอนหนา

การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว

การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก แกไข

• ในการปอนชื่อของเรือ ใหเลือก ชื่อ
• ในการเลือกสัญลักษณใหม ใหเลือก สัญลักษณ หากมี
• ในการปอนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
• ในการแสดงเสนทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตาม

ตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง

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

การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่รายงาน
1 จากมุมมองแผนที่หรือมุมมอง 3 มิติ ใหเลือก MENU > เรือลำอื่นๆ > 

ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ

ตัวอยางเชน หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา
นอยกวาสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมด

การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทย ุGarmin VHF คุณสามารถใช
อินเตอรเฟซของชารตพล็อตเตอรในการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งจากชารตพล็อตเตอร
ของคุณ คุณสามารถเลือกชอง DSC ที่คุณตองการติดตอสื่อสารดวย 
วิทยุจะสงคำขอนี้พรอมกับการเรียกของคุณ

การเลือกชอง DSC
หมายเหตุ: การเลือกชอง DSC ถูกจำกัดไวเฉพาะชองตางๆ ที่มีใหใช
งานในทุกคลื่นความถี่ ชองเริ่มตนคือ 72 หากคุณเลือกชองอื่น ชารต
พล็อตเตอรจะใชชองนั้นสำหรับการเรียกตอๆ มาจนกวาคุณจะเรียกโดย
ใชอีกชองหนึ่ง
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก โทรดวยคลื่นวิทย ุ> ชองสัญญาณ
4 เลือกชองที่มีใหใชงาน

การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มตนการเรียกจากชารตพล็อตเตอร หากวิทยุไมไดติด
ตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว วิทยุจะไมไดรับขอมูลการเรียก
1 เลือก ขอมูลนำทาง > เรือลำอื่นๆ > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก โทรดวยคลื่นวิทยุ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
5 เลือก สง

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ของคุณ ใหเลือก โทร

การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย 
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ใหเลือกเปาหมาย 

AIS
2 เลือก เรือเดินสมุทรที่มีระบบ AIS > โทรดวยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
4 เลือก สง

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ของคุณ ใหเลือก โทร

Media Player
หมายเหต:ุ คุณลักษณะ Media Player ใชไมไดกับชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
หมายเหต:ุ คุณสมบัติบางอยางจะใชไมไดใน Media Player ที่เชื่อมตอ
บางรุน
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 คุณ
สามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารตพล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะ
ตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอ
คุณสามารถเลนสื่อจากที่มาที่เชื่อมตอกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย NMEA 2000
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การเปด Media Player
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันได
กับชารตพล็อตเตอร

เลือก สื่อ

ไอคอน
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้
ไอคอน คำอธิบาย

บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา

เลนซ้ำทุกเพลง

เลนซ้ำเพลงเดียว

สแกนหาสถานี

คนหาสถานีหรือขามเพลง

สับเปลี่ยน

การเลือกที่มาของสื่อ
เมื่อคุณมีอุปกรณสื่อหลายอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย เชน เครือขาย 
NMEA 2000 คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่คุณตองการควบคุมจา
กชารตพล็อตเตอรของคุณ
หมายเหต:ุ คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับอุปกรณเทานั้น
หมายเหต:ุ คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนที่มาของสื่อทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > ที่มา

หมายเหต:ุ เมนูที่มาจะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหลงเทานั้น

2 เลือกที่มา

การเลนเพลง
เรียกดูเพลง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกด ูหรือ MENU > เรียกดู
2 เลือก SELECT หรือเลือกตัวเลือก
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อ
คนหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ

จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > คนหาดวยตัว
อักษรและตัวเลข

การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ในขณะที่เลนเพลง ใหเลือก MENU > ซ้ำ
2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว

การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > ซ้ำ > ทั้งหมด

การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > สับเปลี่ยน
2 หากจำเปน ใหเลือกตัวเลือก

การปรับระดับเสียง
การเปดและปดใชงานโซน
ถาคุณไดตอสายลำโพงของเรือของคุณลงในโซน คุณสามารถเปดใช
โซนที่ตองการและเปดโซนที่ไมใชได
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > ระดับเสียง > เปด/ปดใชงานโซน
2 เลือกโซน

การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก 
2 หากจำเปน ใหเลือก SELECT

วิทยุ VHF
การสแกนชอง VHF
กอนที่คุณจะสแกนชอง VHF ไดคุณตองตั้งแลงที่มาเปน VHF กอน
คุณสามารถตรวจดูชอง VHF ที่บันทึกไวเปนการตั้งคาลวงหนาสำหรับ
กิจกรรม และสลับไปชองที่ใชงานอยูอัตโนมัติ

จากหนาจอสื่อ VHF ใหเลือก MENU > สแกน

การปรับสเควลซของ VHF
หมายเหตุ: Media Player ของคุณตองรองรับวิทยุ VHF เพื่อใช
คุณลักษณะนี้
1 จากหนาที่มา VHF ใหเลือก MENU > สเควลซ
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซของ VHF

วิทยุ
ในการฟงวิทย ุAM หรือ FM คุณตองเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเขากับสเตอริโออยางถูกตอง และอยูในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟงวิทย ุSiriusXM® คุณตองมีอุปกรณและการสมัครสมาชิกที่
เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หนา 30) สำหรับวิธีเชื่อมตอ 
SiriusXM Connect Vehicle Tuner ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
ในการฟงสถาน ีDAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB, 
หนา 30) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดปเตอร DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสา
อากาศของคุณ

การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก  หรือ  เพื่อปรับหาสถานี

การเปลี่ยนโหมดการปรับ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเชน วิทย ุFM หรือ 
AM ได
หมายเหตุ: โหมดการปรับบางโหมดใชไมไดกับที่มาสื่อทุกแหลง
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > โหมดการปรับ
2 เลือกตัวเลือก
3 หากจำเปน ใหเลือก SELECT

คาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนา
ไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบถาคุณเชื่อมตอกับ
เครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง

หนา
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ปรับหาชอง
การลบคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ลบชองปจจุบัน
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การเลน DAB
เมื่อคุณเชื่อมตอโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting 
(DAB) ที่ใชรวมกันได เชน FUSION® MS-DAB100A เขากับสเตอริโอ
ที่ใชรวมกันไดคุณก็สามารถจูนหาและเลนสถานี DAB ได
ในการใชที่มา DAB คุณตองอยูในพื้นที่ที่สามารถใช DAB ได และเลือก
พื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB, หนา 30)

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

การสแกนสถานี DAB
กอนที่คุณจะสแกนสถานี DAB ได คุณตองเชื่อมตอกับโมดูลและเสา
อากาศ DAB ที่ใชรวมกันได (ไมมีให) เขากับสเตอริโอ เนื่องจากมีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเทานั้น คุณจึงตองตั้งพื้นที่
เครื่องรับเปนตำแหนงที่มีการออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู

เมื่อสแกนเสร็จแลว จะเริ่มเลนสถานีแรกที่พรอมเลนในชุดสถานีแรกที่
พบ
หมายเหต:ุ หลังจากสแกนครั้งแรกแลว คุณสามารถเลือก สแกน อีก
ครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จแลว ระบบจะ
เริ่มเลนสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟงอยูขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง

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

เมื่อเลนถึงสถานีสุดทายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเลนสถานีแนกที่
พรอมเลนในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ

การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกด ู> หมวดหมู
2 เลือกหมวดหมูจากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ

คา DAB ที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อให
เปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนาไดถึง 15 สถานี
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือกสถานีที่ตองการบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง

หนา
2 เลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > บันทึกปจจุบัน
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > ดูคาที่ตั้ง

ลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา.
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาหนึ่งคา ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา 
และเลือกคาที่ตั้งลวงหนา

• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
ทั้งหมด

วิทยุดาวเทียม SiriusXM
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมตอสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM 
Connect Tuner เขากับชารตพล็อตเตอรคุณอาจใชวิทยุดาวเทียม 
SiriusXM ไดโดยขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิกของคุณ

การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองม ีID 
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM 
Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ หรือเปลี่ยนชองชารตพล็อต
เตอรไปที่ชอง 0
1 เลือก สื่อ > ที่มา > 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 แลวจึง
ลองอีกครั้ง

2 เปลี่ยนเปนชอง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
3 ติดตอฝายดูแลผูฟง SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (866) 635-2349 

หรือไปที่ www.siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัครสมาชิกใน
สหรัฐอเมริกา ติดตอ SiriusXM ทางโทรศัพทไดที ่(877) 438-9677 
หรือไปที่ www.siriusxm.ca/activatexm เพื่อสมัครสมาชิกใน
แคนาดา 

4 แจง ID วิทยุ
โดยปกติแลวขั้นตอนการเปดใชงานจะใชเวลา 10 ถึง 15 นาที แตก็
อาจใชเวลาถึงชั่วโมงได ในการให SiriusXM Connect Tuner รับ
ขอความเปดใชงาน ตองเปดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM

5 ถาไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที่ 
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอ SiriusXM ทาง
โทรศัพทที่ 1-855-MYREFRESH (697-3373)

การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวด
หมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได

เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกดู 

> ชองสัญญาณ
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > MENU > 

หมวดหมู

การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกชองที่คุณชื่นชอบไปที่คาที่ตั้งลวงหนาได
1 เลือก สื่อ
2 เลือกชองรายการเพื่อบันทึกเปนรายการที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:

• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู > 
คาที่ตั้งลวงหนา

• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก MENU > คาที่
ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน

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

รหัสผานเริ่มตนคือ 0000
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผูปกครองกอน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานใน
การปรับไปที่ชองที่ล็อคไว

เลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อชองจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
หมายเหตุ: เมื่อคุณดูชองหลังจากตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครอง 
หนาจอจะเปลี่ยนไป:
•  ระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
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•  ระบุวาเปนชองที่ปลดล็อค
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทย ุSiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกด ู> ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จ
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่มตน รหัสผานจะถูก
รีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทย ุSiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผู
ปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกด ู> ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ

การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่อ

อุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก SELECT หรือ เสร็จ

การอัปเดตซอฟตแวร Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรในสเตอริโอและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตออยู
ซึ่งใชรวมกันได
1 ไปที ่www.fusionentertainment.com/marine และดาวนโหลดกา

รอัปเดตซอฟตแวรลงในแฟลชไดรฟ USB
การอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำจะอยูในหนาผลิตภัณฑของ
อุปกรณ

2 เสียบแฟลชไดรฟ USB ในพอรต USB ของสเตอริโอ
3 ในหนาสื่อของชารตพล็อตเตอร ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร 

> อัปเดตซอฟตแวร
4 เลือกรายการที่คุณตองการอัปเดต

การกำหนดคาอุปกรณ
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ 
ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด 

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ออโตพาวเวอร
หมายเหตุ: เมื่อ ออโตพาวเวอร ตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอรถูก
ปดเครื่องโดยใช  และแหลงจายไฟถูกถอดออกและมีการจายไฟ
ใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาที คุณอาจตองกด  เพื่อเริ่มตน
การทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง

การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
การแสดงผล: ปรับความสวางและรูปแบบสีของแบ็คไลท
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการแกไขดาวเทียม GPS
ออโตพาวเวอร: เปดอุปกรณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายกำลังไฟฟา (การ

เปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัต,ิ หนา 31 )
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงที่มาของขอมูลความเร็วที่ใชเพื่อคำนวณ

ความเร็วลมจริงหรืออัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ความเร็วน้ำ
เปนการอานคาความเร็วจากเซนเซอรความเร็วน้ำ และความเร็ว GPS 
จะไดรับการคำนวณจากตำแหนง GPS ของคุณ

ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและเวอรชันซอฟตแวร
เครื่องจำลอง: เปดเครื่องจำลองและทำใหคุณสามารถตั้งคาความเร็วและ

ตำแหนงจำลองได

การตั้งคาการแสดงผล
บางตัวเลือกอาจไมมีในบางรุน
เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล
ไฟหนาจอ: ตั้งคาระดับของไฟหนาจอ
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได

การตั้งคา GPS
เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
WAAS/EGNOS: เปดหรือปด WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ EGNOS 

(ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูลตำแหนง GPS ที่แมนยำมากกวา 
เมื่อใช WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจใชเวลาในการรับ
สัญญาณดาวเทียมนานขึ้น

ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับ
คาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น

ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับ GPS

การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ

การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) เวอรชันซอฟตแวรสำหรับเรดาร Garmin เสริม (หากมี) 
และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวร
ระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัป
เดตซอฟตแวรระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร

การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
คาชดเชยความลึกทองเรือ: ชดเชยคาพื้นผิวที่อานไดสำหรับความลึก

ของทองเรือ เพื่อทำใหสามารถวัดความลึกจากใตทองเรือแทนที่จะวัด
จากตำแหนงหัวโซนาร (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 25)

สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 32)

ความจุเชื้อเพลิง: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันของถังน้ำมันเชื้อ
เพลิงบนเรือของคุณ (การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ, 
หนา 26)

ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
เติมทุกถังใหเต็ม: ตั้งคาระดับถังทั้งหมดเปนเต็ม (การซิงโครไนซขอมูล

น้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง, หนา 26)
เติมน้ำมันใสเรือ: ทำใหคุณสามารถปอนปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่

คุณไดเพิ่มลงในถังของคุณ เมื่อคุณไมไดเติมน้ำมันจนเต็มถัง (การซิง
โครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง, 
หนา 26)

ตั้งคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีบนเรือ: ตั้งคาปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดบนเรือของคุณการซิงโครไนซขอมูลน้ำมัน
เชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตามจริง, หนา 26

ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด: ตั้งคาขีดจำกัดบนสุดและต่ำสุดของตัววัดหลายๆ 
ตัว (การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง, 
หนา 32)

การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
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น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ 
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ 
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหต:ุ ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ 
À

 หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ 
Á

 และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ

2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยความลึกทองเรือ
3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนาร

ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที ่1

การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณตองมีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนารที่สามารถ
วัดอุณหภูมิไดเพื่อวัดอุณหภูมิน้ำกอนจึงจะสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัด

อุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด

อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที ่1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่

วัดไดในขั้นตอนที ่2
นี่คือคาชดเชยอุณหภูม ิปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
เย็นกวาที่เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนลบ หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
อุนกวาที่เปนจริง

4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที ่3

การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีหัวโซนารตรวจจับความเร็วที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร คุณ
สามารถปรับตั้งคาอุปกรณตรวจจับความเร็วดังกลาวเพื่อปรับปรุงความ
แมนยำของขอมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

หากเรือแลนไมเร็วพอหรือเซ็นเซอรวัดความเร็วไมลงทะเบียน
ความเร็ว ขอความจะปรากฏขึ้น

3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออยางปลอดภัย
4 หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหหยุดเรือ และตรวจสอบใหแนใจวา

เซ็นเซอรวัดความเร็วไมติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนไดอยางอิสระ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
6 หากคุณยังไดรับขอความอยู ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ 

Garmin

การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ปอนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน

การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก เกจวัด > เครื่องยนต > MENU
2 เลือกตัวเลือก:

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว 
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป

• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงาน
มาตรฐานที่ตองการของตัววัด เมื่อคาเกินชวงการทำงานมาตรฐาน ตัววัด
จะเปลี่ยนเปนสีแดง
หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 เลือกตัววัด
2 เลือก ขอจำกัดเกจวัด > กำหนดเอง > แกไขขอจำกัด
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ให

เลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก 

สเกลสูงสุด
4 เลือกคาขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม

การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
สายสงขอมูล: ตั้งคารูปแบบอินพุต/เอาทพุตสำหรับพอรตซีเรียลเพื่อใช

เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณ NMEA ภายนอก 
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ

การติดตั้ง NMEA 0183: ตั้งคาประโยค NMEA 0183 ที่ชารตพล็อต
เตอรสง จำนวนหลักตัวเลขทางดานขวาของจุดทศนิยมที่จะสงใน
เอาทพุต NMEA และวิธีการระบุเวยพอยต (NMEA การตั้งคา 0183, 
หนา 33)

การติดตั้ง NMEA 2000: ทำใหคุณสามารถดูและเลเบลอุปกรณบนเครือ
ขาย NMEA 2000 (การตั้งคา NMEA 2000, หนา 33)

เครือขายทางทะเล: ทำใหคุณสามารถดูอุปกรณที่คุณกำลังใชแผนที่ โซ
นาร หรือเรเดารรวมกัน ไมพรอมใชสำหรับชารตพล็อตเตอรทุกรุน
หมายเหตุ: คุณสามารถดูขอมูลที่ไดรับการจัดทำเครือขายในรุนที่
สนับสนุนขอมูลดังกลาว ตัวอยางเชน คุณไมสามารถดูเรดารที่ไดรับ
การจัดทำเครือขายบนรุนที่ไมสนับสนุนเรดาร

เครือขาย Wi-Fi: ทำใหคุณสามารถตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi (การตั้งคา
เครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 33)
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NMEA 0183
ชารตพล็อตเตอรรองรับมาตรฐาน NMEA 0183 ซึ่งใชในการเชื่อมตอ
อุปกรณ NMEA 0183 หลายชนิด เชน วิทย ุVHF, อุปกรณ NMEA, ออ
โตไพลอต, เซนเซอรลม และเซนเซอรทิศมุงหนา
ในการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณ NMEA 0183 เสริม โปรดดู
คำแนะนำการติดตั้งชารตพล็อตเตอร
ประโยค NMEA 0183 ที่ไดรับการอนุมัติสำหรับชารตพล็อตเตอรไดแก 
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, 
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE และ
ประโยคกรรมสิทธิ์ของ Garmin ไดแก PGRME, PGRMM และ 
PGRMZ
นอกจากนี้ ชารตพล็อตเตอรนี้มีการสนับสนุนสำหรับประโยค WPL, 
DSC และอินพุต NMEA 0183 โซนารพรอมการสนับสนุนสำหรับ
ประโยค DPT (ความลึก) หรือ DBT, MTW (อุณหภูมิน้ำ) และ VHW 
(อุณหภูมิน้ำ ความเร็ว และทิศมุงหนา)
NMEA การตั้งคา 0183
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 0183
เครื่องหยั่งน้ำ: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับตัววัด

ความลึก (ถามี)
เสนทาง: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับเสนทาง
ระบบ: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับขอมูลระบบ
Garmin: เปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 สำหรับประโยคที่

เปนกรรมสิทธิ์ของ Garmin
ความแมนยำตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของ

จุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทผาน NMEA 

0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไขปญหาการใชงานรวม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา

การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
คาจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจาก

โรงงาน

การตั้งคา NMEA 2000
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ปดปายชื่ออุปกรณ: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอที่พรอมใช

งาน
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขายทาง
ทะเล Garmin และเครือขาย NMEA 2000
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือก เครือขายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย

ชื่ออุปกรณ
3 เลือกอุปกรณจากรายการทางดานซาย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ

เครือขาย Wi‑Fi
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขาย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได ในครั้งแรกที่คุณเขาถึงการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณ
จะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขาย
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > ตกลง
2 ปอนชื่อเครือขายไรสายนี ้หากจำเปน
3 ปอนรหัสผาน

คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายจากอุปกรณไร
สาย รหัสผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก

การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได (การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 33)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอร
เพื่อแชรขอมูล

1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลยี Wi‑Fi และคนหาเครือขาย
ไรสาย

2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือ
ขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 33)

3 ปอนรหัสผานเครือขาย
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหา
หรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชอง
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
เครือขายนี้

การตั้งคาการเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่

ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ

เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม

ระยะทางที่ระบุ

การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟาอุปกรณ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดัน

ไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง 

GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด

การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ

เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ

การตั้งคาหนวยวัด
เลือก ตั้งคา > หนวยวัดระยะทาง
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของ

เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง

หนา อางอิงทิศเหนือจริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิง
ทิศเหนือ ตารางสี ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º) 
แมเหล็ก ตั้งคาทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ

รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี ้เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น

ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี ้เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น

เวลาอางอิงความดัน: ตั้งคาเวลาอางอิงที่ใชคำนวณแนวโนมของ
บารอมิเตอร แนวโนมถูกระบุในฟลดของบารอมิเตอร

รูปแบบเวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือแบบ UTC
โซนเวลา: ตั้งคาโซนเวลาหรืออนุญาตใหมีการเลือกอัตโนมัติตาม

ตำแหนง GPS

การกำหนดคาอุปกรณ 33



การตั้งคาการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน

แผนที่
การนำทางอัตโนมัติ: ตั้งพารามิเตอรที่ชารตพ็อตเตอรจะใชเมื่อทำการ

คำนวณเสนทาง การนำทางอัตโนมัต ิเมื่อคุณกำลังใชแผนที่แบบพรี
เมี่ยมบางแผนที่

เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งใหการเปลี่ยนการเลี้ยวมีการคำนวณโดยอางอิง
เวลาหรือระยะทาง

เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งจำนวนนาทีกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยว
ตอไป เมื่อเลือก เวลา ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว คุณ
สามารถเพิ่มคานี้เพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสน การนำทางอัตโนมัติ ที่มีการ
เลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรง
มากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความ
แมนยำของระบบออโตไพลอตได

เปลี่ยนระยะการเลี้ยว: ตั้งระยะทางกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยวตอ
ไป เมื่อเลือก ระยะทาง ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว คุณ
สามารถเพิ่มคานี้เพื่อชวยปรับปรุงความแมนยำของระบบออโต
ไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทางหรือเสน การนำทางอัตโนมัติ ที่มีการ
เลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็วสูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรง
มากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การลดคานี้สามารถปรับปรุงความ
แมนยำของระบบออโตไพลอตได

เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง

การตั้งคาเรือลำอื่น
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ 
VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารตพล็อตเตอรได
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 

(DSC)
การเตือน AIS: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัย

ในการชน, หนา 7 และ การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ 
AIS, หนา 8)

การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจาก
โรงงาน
หมายเหต:ุ กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > คาติดตั้งจากโรงงาน

การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ คุณ
ตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณนี้รองรับการดหนวย
ความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
คุณสามารถแบงปนขอมูลไดหากอุปกรณที่ใชรวมกันไดสองเครื่องเชื่อม
ตอกัน โดยใชสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลบนสายไฟ หรือใชสายเคเบิลการ
แบงปนขอมูลผูใช (การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปนขอมูลผู
ใช, หนา 34)

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปน
ขอมูลผูใช
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ไมพรอมใชงานในอุปกรณ ECHOMAP Plus 
70/90 สายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลในอุปกรณเหลานั้นสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณ NMEA 0183 เทานั้น
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ ECHOMAP Plus 40/60 กับอุปกรณ 
Garmin ที่ใชรวมกันไดเพื่อแบงปนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท หากติดตั้ง
อุปกรณใกลๆ กัน คุณสามารถเชื่อมตอสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลได หาก
ติดตั้งอุปกรณไกลจากกันเกินกวาสายจะเชื่อมถึงได คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณโดยใชสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช (010-12234-06)
1 ตรวจสอบวาอุปกรณทั้งสองเชื่อมตออยูกับสายกราวดเดียวกัน

2 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหเชื่อมตอสายสีน้ำเงินจากอุปกรณ

แรกเขากับสายสีน้ำตาลของอุปกรณที่สอง และเชื่อมตอสายสี
น้ำตาลจากอุปกรณแรกเขากับสายสีน้ำเงินของอุปกรณที่สอง

• หากไมไดติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหหาซื้อสายเคเบิลการแบงปน
ขอมูลผูใช (010-12234-06) และเชื่อมตออุปกรณโดยทำตามคำ
แนะนำที่ใหมากับสายเคเบิล (แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบง
ปนขอมูลผูใช, หนา 34)

3 ที่อุปกรณทั้งสอง ใหเลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช
รวมกัน

ขอมูลผูใชจะถูกแบงปนระหวางอุปกรณที่เชื่อมตอกัน หากคุณเลือก ลบ
ขอมูลผูใช ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอกันทั้งสอง

แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช

รายการ ฟงกชันของสาย สีของสาย
À

ขอมูล น้ำเงิน
Á

ขอมูล น้ำตาล
Â

กราวด ดำ
Ã

ขอมูล เขียว
Ä

ขอมูล ขาว

การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทาง
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณ
ของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลนำทาง > การถายโอนขอมูล > ประเภท

ไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล 
ADM

การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจาก
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต 
หมายเหตุ: สนับสนุนไฟลขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เทานั้น
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก ผนวกเขาดวยกันจาก
การด

• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่จากการด

5 เลือกชื่อไฟล

การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยัง
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต 
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่

การด

34 การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช



3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และ

เลือก บันทึกไปที่การด

การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชารตพล็อตเตอรไปยังการดหนวยความจำ
สำหรับการใชงานกับ HomePort
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือก คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว

การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก 
HomePort ไปยังชารตพล็อตเตอร
กอนที่คุณจะสามารถคัดลอกขอมูลไปยังชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
โหลดโปรแกรมซอฟตแวร HomePort เวอรชันลาสุดไวบนคอมพิวเตอร
และติดตั้งการดหนวยความจำไวในชารตพล็อตเตอร

คัดลอกขอมูลจาก HomePort ไปยังการดหนวยความจำที่เตรียมไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟลวิธีใช HomePort

การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่

การด
3 เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
4 เลือก บันทึกไปที่การด
5 ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับ

คอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน

คอมพิวเตอร

การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำใน

โฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่จาก

การด

การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการ
แกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอใหคุณใชขอมูลนี้
เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อุปกรณ Garmin > บันทึกไปที่

การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก

การลางขอมูลที่บันทึก
คุณสามารถลบขอมูลผูใชที่บันทึกออกจากหนวยความจำของอุปกรณ 
ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการนำทางอัตโนมัติ 
แทร็ค และขอบเขต 
1 เลือก ขอมูลนำทาง > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช
2 เลือกตัวเลือก

ประกาศ
หากคุณเลือก ทั้งหมด ขอมูลทั้งหมดที่คุณไดบันทึกไวจะถูกลบ ยกเวน
ขอมูล Garmin Quickdraw Contours

หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องและมีการเปดใช ขอมูลผูใชรวม
กัน ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมด

ภาคผนวก
การทำความสะอาดหนาจอ

ประกาศ
สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกัน
แสงสะทอน

อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ

ผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย

ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอร
เปนไฟล Bitmap (.bmp) คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณได

การจับภาพหนาจอ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด HOME คางไวอยางนอยหกวินาที

การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร และเสียบลงใน

เครื่องอานการดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
2 จาก Windows® Explorer ใหเปดโฟลเดอร Garmin\scrn บนการด

หนวยความจำ
3 คัดลอกไฟล .bmp จากการดและวางไฟลลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน

คอมพิวเตอร

การแกไขปญหา
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณไมรับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามขอ หากมีการ
เคลื่อนยายอุปกรณเปนระยะทางไกลตั้งแตครั้งลาสุดที่อุปกรณนี้ไดรับ
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปดเครื่องเปนเวลานานกวาสองสามสัปดาห
หรือสองสามเดือน อุปกรณอาจไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดอยาง
ถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณกำลังใชงานซอฟตแวรลาสุด หากไมใช 

ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, 
หนา 37)

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่โลงทองฟาโปรง เพื่อ
ใหเสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได หากมีการติดตั้งไว
ภายในหองของเรือ อุปกรณนี้ควรอยูใกลกับหนาตาง เพื่อใหสามารถ
รับสัญญาณ GPS ได

อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา
อุปกรณที่ปดหรือเปดไมไดอาจระบุถึงปญหาที่เกิดกับไฟที่จายเขา
อุปกรณ ตรวจสอบรายการเหลานี้เพื่อทำการแกไขสาเหตุของปญหาดาน
พลังงานไฟฟา
• ตรวจสอบวาที่มาจายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟา

คุณสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี ตัวอยางเชน คุณสามารถตรวจสอบ
วาอุปกรณอื่นๆ ที่ไดรับพลังงานจากที่มาจายไฟกำลังทำงานอยูหรือ
ไม

• ตรวจสอบฟวสในสายไฟ
ฟวสควรอยูในชองใสที่เปนสวนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบวามีการติดตั้งฟวสที่มีขนาดเหมาะสม อางอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟวสที่จำเปนตองใช ตรวจสอบ
ฟวสเพื่อใหมั่นใจวายังคงเชื่อมตอภายในฟวส คุณสามารถทดสอบ
ฟวสโดยใชมัลติมิเตอร หากฟวสมีสภาพปกติ มัลติมิเตอรจะอานคาได 
0 โอหม
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• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 10 V แตขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 10 V อุปกรณจะเปดไมติด

• ตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการยึดอยูในแทนอยางแนนหนา หากรุน
ของคุณใชขายึดล็อค ใหตรวจสอบวาขายึดปดเขาที่แลวอยางแนน
หนา เมื่อติดตั้งอุปกรณหรือขายึดล็อคอยางถูกตอง จะมีเสียงคลิกดัง
ขึ้น อุปกรณอาจไมไดรับไฟเลี้ยงหากไมไดยึดอยางแนนหนา หากไม
ไดติดตั้งอยางแนนหนา อุปกรณยังอาจหลนออกจากแทนและเกิด
ความเสียหายอีกดวย

• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ให
ติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin ที่ support.garmin.com

การเปลี่ยนฟวสในสายไฟ
1 เปดเฮาสซิงของฟวส 

À

2 หมุนและดึงฟวสเพื่อถอดออก 
Á

3 ใสฟวส 3 A fast-blow ใหมเขาไป
4 ปดเฮาสซิงของฟวส

โซนารของฉันไมทำงาน
• ดันสายหัวโซนารเขาไปในดานหลังอุปกรณจนสุด

แมวาสายจะดูเหมือนเชื่อมตอแลว คุณควรดันสายใหแนนเพื่อใหเขา
ที่

• กด  และตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานโซนารแลว
• เลือกชนิดของหัวโซนารที่ถูกตอง (การเลือกชนิดของหัวโซนาร, 

หนา 19)

อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง
คุณสามารถปอนตำแหนงเวยพอยทดวยตนเองเพื่อถายโอนและใชขอมูล
รวมกันจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได หากคุณไดปอนตำ
แหนงเวยพอยทโดยใชพิกัดดวยตนเอง และตำแหนงของจุดไมปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงของอุปกรณอาจไมตรงกับ
ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงเดิมที่ใชทำเครื่องหมาย เวยพอยท ไว
รูปแบบตำแหนงคือวิธีที่ตำแหนงของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หนาจอ โดยทั่วไปแลวจะแสดงเปนละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
นาที โดยมีใหเลือกเปนองศา นาทีและวินาที องศาเทานั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขอมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตรที่อธิบายใหเห็นสวนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เสนละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใชอางอิงกับ
ขอมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูวาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงใดที่ใชเมื่อเวยพอยทเดิมถูก

สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่

2 เลือก ตั้งคา > หนวยวัดระยะทาง
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง

อุปกรณของฉันไมแสดงเวลาที่ถูกตอง
เวลาจะถูกตั้งโดยการตั้งคาตำแหนง GPS และโซนเวลา
1 เลือก ตั้งคา > หนวยวัดระยะทาง > โซนเวลา
2 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมีตำแหนง GPS

ขอมูล NMEA 2000 PGN
ประเภท PGN คำอธิบาย
สงและรับสัญญาณ 059392 การรับรอง ISO

059904 คำขอ ISO
060928 การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO
126208 NMEA: ฟงกชันกลุมคำสั่ง คำขอ และการรับรอง

ประเภท PGN คำอธิบาย
126996 ขอมูลผลิตภัณฑ
127250 ทิศมุงหนาของเรือ
128259 ความเร็ว: นานน้ำอางอิง
128267 ความลึกของน้ำ
129539 GNSS DOPs
129799 ความถี่วิทยุ, โหมด และกำลัง
130306 ขอมูลลม
130312 อุณหภูมิ

สง 126464 สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN
127258 ความแปรปรวนทางแมเหล็ก
129025 ตำแหนง: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129026 COG และ SOG: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129029 ขอมูลตำแหนง GNSS
129283 ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
129284 ขอมูลนำทาง
129285 เสนทางการนำทางและขอมูลเวยพอยท
129540 สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง

รับ 127245 หางเสือ
127250 ทิศมุงหนาของเรือ
127488 พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
127489 พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก
127493 พารามิเตอรการสง: ไดนามิก
127498 พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก
127505 ระดับของเหลว
129038 รายงานตำแหนง AIS คลาส A
129039 รายงานตำแหนง AIS คลาส B
129040 รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B
129794 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง 

AIS คลาส A
129798 รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
129802 ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808 ขอมูลการโทร DSC
130310 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม
130311 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
130313 ความชื้น
130314 ความดันจริง
130576 สถานะเรือขนาดเล็ก

ขอมูลนี้ใชกับผลิตภัณฑที่ใชรวมกันไดกับ NMEA 2000 เทานั้น

NMEA ขอมูล 0183
ประเภท ประโยค คำอธิบาย
สง GPAPB APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค 

(ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท
GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning 

System
GPGLL GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและ

ลองจิจูด)
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE RTE: เสนทาง
GPVTG VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท
GPXTE XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ
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ประเภท ประโยค คำอธิบาย
PGRMM M: ขอมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT DBT: ความลึกใตหัวโซนาร
SDDPT DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ

รับ DPT ความลึก
DBT ความลึกใตหัวโซนาร
MTW อุณหภูมิน้ำ
VHW ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
WPL ตำแหนงเวยพอยท
DSC ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่

ขยายเพิ่ม
HDG ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน
HDM ทิศมุงหนา, แมเหล็ก
MWD ทิศทางและความเร็วลม
MDA องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV ความเร็วและมุมของลม
VDM ขอความลิงคขอมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine 
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs 
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)

การลงทะเบียนอุปกรณของคุณ
หมายเหตุ: หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณควรใชแอปพลิเค
ชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 3)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี ้โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนชารตพล็อตเตอร
2 รอสักครู

ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ 
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวยความจำ

3 ถอดการดหนวยความจำออก
4 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
5 ไปที่ garmin.com/express ในคอมพิวเตอรของคุณ
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด ติดตั้ง และเปดแอปพลิเค

ชัน Garmin Express
7 เลือก  > เพิ่มอุปกรณ
8 ขณะที่แอปพลิเคชันคนหา ใหเลือก ลงชื่อเขาใช ถัดจาก มีแผนที่เดิน

เรือหรืออุปกรณ? ใกลดานลางของหนาจอ
9 สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
10ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาเรือของคุณ
11 เลือก  > เพิ่ม

แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาการดหนวยความจำสำหรับ
ขอมูลอุปกรณ

12 เลือก เพิ่มอุปกรณ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะ
คนหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณในเครือขายชารตพล็อตเตอร ใหทำซ้ำขั้นตอนเหลา
นี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณใหม

การอัปเดตซอฟตแวร
หมายเหต:ุ หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณควรใชแอปพลิเค
ชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณ (การอัปเดต
ซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 4)
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ 
หรือเพิ่มอุปกรณเสริมใหกับอุปกรณของคุณ

อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ, 
หนา 31) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software
/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบเวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของ
คุณ
หากซอฟตแวรในอุปกรณของคุณเกากวาที่แสดงในเว็บไซต ใหทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟตแวรในการดหนวยความจำ (การโหลด
ซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ, หนา 37) แลวอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 37)

การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ
คุณตองคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใช
คอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร Windows
หมายเหต:ุ คุณสมารถติดตอฝายบริการลูกคา Garmin เพื่อสั่งซื้อการด
อัปเดตซอฟตที่โหลดลวงหนาหากคุณไมมีคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร 
Windows
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/support/software/marine.html

คำแนะนำ: คุณยังสามารถดาวนโหลดคูมือสำหรับเจาของที่อัปเดต
เพื่อโหลดในชารตพล็อตเตอรไดจากหนาเว็บนี้

3 เลือก echoMAP Series ที่มีการด SD.
4 เลือก ดาวนโหลด ที่อยูถัดจาก echoMAP Series ที่มีการด SD
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวนโหลด
7 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด

โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในตำแหนงที่เลือก 
กลองขอความจะเปดเพื่อชวยเหลือในการถายโอนการอัปเดต
ซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำ

9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในการดหนวยความจำ 
การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการดหนวย
ความจำ

การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
กอนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟตแวร คุณจะตองมีการดหนวยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไว
บนการดหนวยความจำ (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความ
จำ, หนา 37)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไป

ในชองเสียบการด
หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณจะ
ตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป

3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จ

สมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการ

ทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้งดวยตนเอง
6 ถอดการดหนวยความจำออก

หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวรจะไมสมบูรณ

ศูนยสนับสนุน Garmin
ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือ
ผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ การอัปเดตซอฟตแวร และการให
บริการลูกคา
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