ใดๆ ที่สรางฟองอากาศหรือทำใหน้ำเกิดการปนปวนได น้ำที่ปนปวน
อาจรบกวนลำแสงโซนาร
• คุณควรติดตั้งหัวโซนารใหอยูในตำแหนงใกลกับศูนยกลางของเรือ
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
• เมื่อติดตั้งหางจากศูนยกลางของทายเรือ องศาระหวางทองเรือกับลำ
ตัวเรือที่มากขึ้นสามารถทำใหลำตัวยานเรือ
รบกวนลำแสงโซนาร
และอาจกอใหเกิดการตรวจจับดานตรงขามของเรือที่ไมสม่ำเสมอ
หัวโซนารแสดงจากดานหลัง

PANOPTIX™LIVESCOPE™
คำแนะนำการติดตั้ง
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
ชารตพล็อตเตอร
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ โซนารเปนเครื่องมือที่ชวยยกระดับการรับรูถึงน้ำใตเรือของคุณ
ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการสังเกตน้ำรอบๆ เรือของคุณ
ในขณะที่คุณนำทาง
ขอควรระวัง
การไมติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณนี้ตามคำแนะนำเหลานี้อาจทำใหเกิด
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บได
สวมแวนตานิภัย อุปกรณปองกันหู และหนากากปองกันฝุนทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู
เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ใหติดตั้งอุปกรณ Garmin ตามคำแนะนำตอไปนี้
อานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนดำเนินการติดตั้ง หากคุณมีปญหา
ในระหวางการติดตั้ง ใหไปที่ support.garmin.com สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม
®

การอัปเดตซอฟตแวร
คุณควรอัปเดตซอฟตแวรของชารตพล็อตเตอร Garmin เมื่อติดตั้ง
อุปกรณนี้
หากชารตพล็อตเตอรของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัปเดต
ซอฟตแวรโดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ Android™
หรือ Apple ที่ใชรวมกัน
หากชารตพล็อตเตอรของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัปเดต
ซอฟตแวรโดยใชการดหนวยความจำและคอมพิวเตอร Windows หรือ
Mac
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ support.garmin.com
®

®

®

®

®

เครื่องมือที่จำเปน
•
•
•
•
•
•
•

สวาน
ดอกสวาน 4 มม. (5/32 นิ้ว) และ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
กระดาษกาว
ไขควงปากแฉก #2
สารกันรั่วชนิดใชงานในทะเล
เลื่อยเจาะรู 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) (ไมจำเปน)
ที่รัดสาย (ไมจำเปน)

• บนเรือที่มีชุดขับชุดเดียว คุณตองไมติดตั้งหัวโซนารในเสนทางของ
ใบพัด
• บนเรือที่มีชุดขับคู คุณควรติดตั้งหัวโซนารอยูระหวางชุดขับหากเปน
ไปได
• คุณควรติดตั้งโมดูลโซนารในตำแหนงที่ตั้งที่มองเห็น LED ได,
ตำแหนงที่สามารถเชื่อมตอสายได และตำแหนงที่อุปกรณจะไมจมน้ำ

การพิจารณาสาย
ประกาศ

การแยกสายไฟแฝดใกลขอตอหมุนในทรอลิ่งมอเตอรที่มีสายแบบบังคับ
ชวยลดความตึงและยืดอายุการใชงานของสาย
ที่รัดแบบซิปและที่รัดสายสามารถรัดสายแนนจนเกินไปและทำใหสายเสีย
หายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการหมุนซ้ำของมอเตอร
คุณควรใชเทปพันสายไฟสีดำเพื่อยึดสายเหนือและใตขอตอหมุน หาก
คุณยึดสายดวยที่รัดแบบซิป หามรัดสายแนนจนเกินไป
คุณควรยึดสายเหนือและใตขอตอหมุนของทรอลิ่งมอเตอร
คุณควรทำการวนสายใหยาวอยางนอย 25 ซม. (10 นิ้ว) โดยมีขอตอ
หมุนอยูตรงกลาง
คุณควรใชเครื่องมือที่มีให ไขควงปากแบน หรือมีดทื่อเพื่อแยกสาย

การแยกสายหัวโซนาร

คุณควรทดสอบความพอดีของหัวโซนากอนการแยกสาย สายควรอยูที่
อุณหภูมิหองเมื่อทำการแยก
1 ดวยหัวโซนารยึดเขากับทรอลิ่งมอเตอร ใหทำเครื่องหมายตำแหนงที่
สายของหัวโซนารเชื่อมกับขอตอที่กำลังหมุน

การพิจารณาการติดตั้ง

• คุณตองปรับองศาหัวโซนารใหถูกตองสำหรับโหมดที่เลือกเพื่อให
ทำงานไดอยางเหมาะสม
• คุณตองติดตั้งโมดูลโซนารในตำแหนงที่ตั้งที่มีการระบายอากาศอยาง
เพียงพอ โดยไมไดรับอุณหภูมิที่รอนจัดหรือเย็นจัด
• คุณควรติดตั้งหัวโซนารในตำแหนงที่ตั้งที่จะไมถูกชนเมื่อปลอยเรือ
ลำเลียง หรือจัดเก็บ
• คุณควรติดตั้งหัวโซนารในตำแหนงที่ตั้งที่ไมอยูดานหลังแผนขนาบ
ลำเรือ สตรัท ชองรับน้ำหรือปลอยน้ำ หัวโซนารติดลำตัวยาน หรือสิ่ง
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2 วางสายหัวโซนารบนพื้นผิวที่แข็งและเรียบ
่ งมือตัด ไขควงปากแบน หรือมีดทื่อเขากับสวนกลาง
3 กดปลายเครือ

ของสายที่อยูในตำแหนงที่ทำเครื่องหมายไว และทำการเจาะวัสดุ
ระหวางสาย
หมายเหตุ: หามเจาะทะลุหรือเขาไปในสวนกลมของสาย เจาะสายรัด
กึ่งกลางระหวางสายเทานั้น

2 ใชประแจหกเหลี่ยมที่ใหมา ติดตั้งขายึดกับหัวโซนารดวยสลักเดือย
แหวนยางรอง
และแหวนแบน
หมายเหตุ: คุณตองขันที่ติดตั้งเขากับหัวโซนารจนสุด แรงบิดที่
แนะนำที่ใชกับสลักเดือยคือ 2.5 lb-ft (3.4 N-m)

การติดตั้งหัวโซนารที่ทรอลิ่งมอเตอร
ประกาศ

4 ดึงสายออกจากกันครึ่งหนึ่งดวยมือเปลาประมาณ 12.5 ซม. (5 นิ้ว)
ทั้งสองดานของรู

คุณตองยึดสายหัวโซนารกับกานหรือตำแหนงอื่นที่ปลอดภัยระหวางการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซนารหรือแจ็กเกตของสายจะทำใหหัว
โซนารลมเหลว

1 ใสแคลมปสายยาง

ผานทางชองบนที่ติดตั้งทรอลิ่งมอเตอร
จนกวาความยาวทั้งสองดานของที่ติดตั้งจะเทากัน

5 ตรวจสอบใหแนใจวาสายมีชองวางดานบนอยางนอย 10 ซม. (4 นิ้ว)

และดานลางอยางนอย 10 ซม. (4 นิ้ว)
สวนที่เปนรอยแยกของสาย
และอยูกึ่งกลางของขอตอที่หมุนอยู
ซึ่งจะทำใหเกิดการวนสาย
ในสายเหนือขอตอที่หมุน การวนสายตองมีขนาดใหญพอที่จะทำให
หัวโซนารหมุนไดเต็มรอบทั้งสองทิศทาง ใหสายอยางนอย 25 ซม.
(10 นิ้ว) ครอบสวนขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ระหวางจุดติดตั้ง

2 ยึดแคลมปสายยางกับทรอลิ่งมอเตอร
หมายเหตุ: หามหมุนหัวโซนาร

3 ยึดสายหัวโซนารกับกานมอเตอรหรือตำแหนงอื่นที่ปลอดภัยระหวาง

6 ใชเทปพันสายไฟสีดำ

เพื่อยึดสายหัวโซนารกับแกน สวนที่สาย
แยกจากกันควรตออยูใตเทป
7 ทดสอบการหมุนของทรอลิ่งมอเตอรอยางเต็มที่เพื่อใหแนใจวาไมมี
สายที่พันกับขอตอหมุนและไมถูกดึงเนื่องจากความตึงระหวางการ
หมุน

การติดตั้งหัวโซนารที่ทรอลิ่งมอเตอร
การประกอบฮารดแวรที่ติดตั้งบารเรลทรอลิ่งมอเตอร
1 จัดแนวสวนบนสุดของหัวโซนาร กับดานบนสุดของขายึด

2

การติดตั้ง
4 เดินสายของหัวโซนารไปยังตำแหนงที่ติดตั้งของโมดูลโซนาร โดย
ตองปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกลกับสายไฟฟาหรือแหลงอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟา
• คุณตองเดินสายไมใหถูกหนีบเมื่อมีการใชหรือพักทรอลิ่งมอเตอร
หมายเหตุ: หากจำเปน สำหรับความยาวสายเพิ่มเติม คุณสามารถ
เชื่อมตอสายตอเสริมที่มีใหเลือกที่ buy.garmin.com หรือจากตัวแทน
จำหนาย Garmin ของคุณ
5 วางตำแหนงหัวโซนารในองศาที่คุณตองการ (แนวการติดตั้งทรอลิ่งม
อเตอร, หนา 2)

แนวการติดตั้งทรอลิ่งมอเตอร

แนวจัดวางขึ้นอยูกับวาคุณจะติดตั้งหัวโซนารไวที่ดานใดของทรอลิ่งมอ
เตอร และมุมมองภาพที่คุณตองการ
คำแนะนำ: ไมจำเปนตองใชเครื่องมือในการเปลี่ยนแนวจากดานหนา
เปนดานลาง หมุนที่ติดตั้งหนึ่งคลิกเพื่อเปลี่ยนแนวจากดานหนาเปนดาน
ลาง

ดานกราบขวา, มุมมองดานหนา
ดานกราบขวา, มุมมองดานหลัง
ดานทาเรือ, มุมมองดานหนา
ดานทาเรือ, มุมมองดานหลัง

การติดตั้งหัวโซนารที่กานทรอลิ่งมอเตอร
แนวจัดวางขายึดกานทรอลิ่งมอเตอร

ขายึดกานทรอลิ่งมอเตอรมีความเอียง 8 องศาเพื่อลดผลกระทบการ
รบกวนจากบารเรลทรอลิ่งมอเตอรกับลำแสงหัวโซนาร คุณตองจัดแนว
ลูกศร
สวนทายที่แคบของมุม
ใหอยูดานบนสุดเมื่อคุณใสขายึดกับ
กานทรอลิ่งมอเตอร

2 ยึดสายหัวโซนารกับกานมอเตอรหรือตำแหนงอื่นที่ปลอดภัยระหวาง
การติดตั้ง

3 เดินสายของหัวโซนารไปยังตำแหนงที่ติดตั้งของโมดูลโซนาร โดย

ตองปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกลกับสายไฟฟาหรือแหลงอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟา
• คุณตองเดินสายไมใหถูกหนีบเมื่อมีการใชหรือพักทรอลิ่งมอเตอร
4 วางตำแหนงหัวโซนารในองศาที่คุณตองการ (แนวจัดวางกานทรอลิ่
งมอเตอร, หนา 3)

แนวจัดวางกานทรอลิ่งมอเตอร

องศาของการติดตั้งขึ้นอยูกับวาคุณจะติดตั้งขายึดไวที่ดานใดของกาน
ทรอลิ่งมอเตอร และมุมมองภาพที่คุณตองการ
คำแนะนำ: ไมจำเปนตองใชเครื่องมือในการเปลี่ยนแนวจากดานหนา
เปนดานลาง หมุนที่ติดตั้งหนึ่งคลิกเพื่อเปลี่ยนแนวจากดานหนาเปนดาน
ลาง

การประกอบฮารดแวรที่ติดตั้งกานทรอลิ่งมอเตอร

ดวยการจัดวางแนวขายึดทรอลิ่งมอเตอรอยางถูกตอง (แนวจัดวางขา
ยึดกานทรอลิ่งมอเตอร, หนา 3) ใชประแจหกเหลี่ยมที่ใหมาเพื่อติดตั้ง
หัวโซนาร
กับขายึดกานทรอลิ่ง
กับสลักเดือย
แหวนแบน
และแหวนยางรอง
หมายเหตุ: คุณตองขันที่ติดตั้งเขากับหัวโซนารจนสุด แรงบิดที่
แนะนำที่ใชกับสลักเดือยคือ 2.5 lb-ft (3.4 N-m)

ดานทาเรือ, มุมมองดานหนา
ดานทาเรือ, มุมมองดานหลัง
ดานกราบขวา, มุมมองดานหนา
ดานกราบขวา, มุมมองดานหลัง

การติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือ

หากจำเปน เพื่อลดละอองจากหัวโซนาร คุณสามารถติดตั้งแผนกัน
ละอองที่จุดยึดสำหรับงานหนักบนทายเรือเสริม ( 010-12006-11) ไปที่
buy.garmin.com หรือติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณสำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งหัวโซนารที่กานทรอลิ่งมอเตอร
ประกาศ

คุณตองยึดสายหัวโซนารกับกานหรือตำแหนงอื่นที่ปลอดภัยระหวางการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซนารหรือแจ็กเกตของสายจะทำใหหัว
โซนารลมเหลว
คุณควรติดตั้งหัวโซนารใหหางจากมอเตอรมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
คุณควรใชยางที่ใหมากับกานทรอลิ่งมอเตอร 25 มม. (1 นิ้ว)

การประกอบฮารดแวรสำหรับการยึดบนทายเรือ
1 ติดตั้งขายึดของหัวโซนาร กับหัวโซนาร โดยใชสกรูติดตั้ง
และแหวนล็อค

1 ใชประแจหกเหลี่ยมที่ใหมา ใสสกรู M6
งกาน

กับขายึดหัวโซนาร

และติดตั้งขายึดทรอลิ่
รอบๆ กานทรอลิ่งมอเตอร
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คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกลกับสายไฟฟาหรือแหลงอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟา

การติดตั้งอุปกรณกลองดำ GLS 10
ประกาศ

หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณในไฟเบอรกลาส เมื่อเจาะรูนำรอง ใหใชดอก
สวานแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะควานรูใหหางขึ้นผานชั้นเจลเคลือบดาน
บนสุดเทานั้น วิธีนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการแตกราวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูใหแนน

2 ติดตั้งขายึดของหัวโซนารกับขาจุดยึดทายเรือ

โดยใชสลัก
แหวนแบน
และน็อตล็อค
หมายเหตุ: แรงบิดที่แนะนำที่ใชกับสกรูคือ 15 lb-ft (20 N-m)
หมายเหตุ: หากหัวโซนารทำใหมีละอองน้ำมากเกินไปเมื่อติดตั้งที่
ทายเรือ คุณสามารถติดตั้งแผนกันละอองที่จุดยึดสำหรับงานหนักบน
ทายเรือได (010-12006-11) ไปที่ buy.garmin.com หรือติดตอ
ตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งฮารดแวรสำหรับการยึดบนทายเรือ
ประกาศ

หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอรกลาสดวยสกรู ขอแนะนำใหใชดอก
สวานแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะควานรูใหหางขึ้นผานชั้นเจลเคลือบดาน
บนสุดเทานั้น วิธีนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการแตกราวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูใหแนน

หมายเหตุ: สกรูมาพรอมกับอุปกรณ แตสกรูอาจไมเหมาะสมสำหรับพื้น
ผิวการติดตั้ง
กอนติดตั้งอุปกรณ คุณตองเลือกตำแหนงติดตั้ง และระบุวาตองใชสกรู
และฮารดแวรติดตั้งใดที่จำเปนสำหรับพื้นผิวนั้นๆ
1 วางอุปกรณกลองดำไวที่ตำแหนงติดตั้ง และทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำ
2 เจาะรูที่เจาะนำสำหรับมุมหนึ่งของอุปกรณ
3 ยึดอุปกรณแบบหลวมๆ กับพื้นผิวติดตั้งดวยมุมหนึ่ง และตรวจสอบ
เครื่องหมายของรูที่เจาะนำอีกสามรู
4 ทำเครื่องหมายตำแหนงรูที่เจาะนำใหมหากจำเปน และนำอุปกรณ
ออกจากพื้นผิวติดตั้ง
5 เจาะรูเจาะนำที่เหลือ
6 ยึดอุปกรณกับตำแหนงการติดตั้งใหแนน

แผนภาพการติดตั้ง

1 วางที่ติดตั้งหัวโซนารโดยใหดานบนของหัวโซนารอยูภายใตทายเรือ
2 การใชที่ติดตั้งทายเรือเปนแมแบบ เพื่อทำเครื่องหมายตำแหนงรูเจาะ
นำ

3 พันเทปรอบๆ ดอกสวานขนาด 4 มม. (5/32 นิ้ว) ที่ 19 มม. (7/10 นิ้ว)
4
5
6
7

จากตำแหนงของดอกสวาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะรูเจาะนำลึกเกินไป
หากคุณติดตั้งในขายึดบนไฟเบอรกลาส ใหปดเทปบนตำแหนงของรู
ที่เจาะนำเพื่อลดการแตกราวของเจลเคลือบ
ใชดอกสวาน 4 มม. (5/32 นิ้ว) เจาะรูเจาะนำลึกประมาณ 19 มม.
(3/4 นิ้ว) ที่ตำแหนงที่ทำเครื่องหมายไว
ใสสารกันรั่วชนิดใชงานในทะเลในสกรู 20 มม.
ใชสกรู 20 มม. สามตัว
ติดที่ติดตั้งหัวโซนารกับทายเรือ

ประกาศ

เมื่อติดตั้งหัวโซนาร ใหใชรูสกรูดานลางตรงกลางจุดยึด ซึ่งจำเปน
สำหรับเรือที่ใชงานดวยความเร็วสูง หากใชรูดานบน ขายึดอาจงอ
หรือเสียหายเมื่อเรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง ซึ่งอาจทำใหหัวโซนาร
หลุด

ชารตพล็อตเตอร Garmin ที่ใชรวมกันได
โมดูลโซนาร Panoptix LiveScope GLS 10
สายชองเสียบ Garmin Marine Network ขนาดเล็กเปนอะแดปเตอร
Garmin Marine Network ขนาดเต็ม
ชองเสียบ RJ-45
ชองเสียบขนาดเล็กสาย Garmin Marine Network เปนพอรต NETWORK
กราวดน้ำ
ฟวส Fast-Acting 7.5 A

ประกาศ
หามถอดฟวสออก การถอดฟวสออกอาจทำใหอุปกรณทำงานผิดปกติและ
ทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
สายไฟ Panoptix LiveScope GLS 10 เปนพอรต POWER
สายหัวโซนารเปนพอรต XDCR

8 หากคุณตองเดินสายผานทายเรือ ใหเลือกตำแหนงรูที่เจาะนำเหนือ
เสนน้ำ แลวทำเครื่องหมาย

9 หากคุณทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำในขั้นตอนที่ 8 ใหใชเลื่อยเจาะรู

32 มม. (1 1/4 นิ้ว) เพื่อเจาะรูเจาะทะลุผานทายเรือ
10 เดินสายของหัวโซนารไปที่โมดูลโซนาร:
• หากคุณจะเดินสายโดยใชรูเจาะทะลุ ใหสอดสายผานรูที่คุณเจาะ
ในขั้นตอนที่ 9
• หากคุณไมไดเดินสายโดยใชรูเจาะทะลุ ใหเดินเคเบิลลอยและอยู
เหนือดานบนสุดของทายเรือ
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หัวโซนาร Panoptix LiveScope LVS32

การตอสายไฟ

หากจำเปน คุณสามารถตอสายไฟไดโดยใชสายที่มีขนาดเหมาะสม
สำหรับความยาวของการตอ

รายการ

3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

คำอธิบาย
ฟวส
แบตเตอรี่
9 ฟุต (2.7 ม.) ไมมีการตอสาย

รายการ

คำอธิบาย
อุปกรณตอสาย
• สายตอ 10 AWG (5.26 มม.²), สูงสุด 4.6 ม. (15 ฟุต)
• สายตอ 8 AWG (8.36 มม.²), สูงสุด 7 ม. (23 ฟุต)
• สายตอ 6 AWG (13.29 มม.²), สูงสุด 11 ม. (36 ฟุต)
ฟวส
แบตเตอรี่
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
การตอสายสูงสุด 36 ฟุต (11 ม.)

รหัสการกะพริบ

หลังจากติดตั้งโมดูลโซนารแลว โมดูลโซนารจะเปดขึ้นเมื่อเปดชารต
พล็อตเตอร LED สถานะสีบนโมดูลโซนารบงบอกสถานะการทำงาน
สี LED

รัฐ

สถานะ

เขียว

กะพริบ

โมดูลโซนารเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรและ
ทำงานอยางถูกตอง คุณควรเห็นขอมูลโซนาร
บนชารตพล็อตเตอร

สม

กะพริบ

กะพริบ

แดง/เขียว กะพริบ
แดง
แดง
แดง

โมดูลโซนารเปดอยู แตไมไดเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอร หรือกำลังรอการเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอร หากโมดูลโซนารเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอร และรหัสนี้ยังคงอยู ใหตรวจ
สอบการเชื่อมตอของสาย
กำลังอัปเดตซอฟตแวร
จองไว

กะพริบสองครั้งตาม ความลมเหลวของโซนารอื่นๆ
ดวยการหยุด 3
วินาที
กะพริบสามครั้ง
โมดูลโซนารตรวจไมพบหัวโซนาร หากยังมี
ตามดวยการหยุด 3 รหัสนี้อยู ใหตรวจสอบการเชื่อมตอของสาย
วินาที
กะพริบหาครั้งตาม
ดวยการหยุด 3
วินาที

ขอมูลจำเพาะ Panoptix LiveScope LVS32
ขนาด (ยาว x สูง x กวาง)

136.4 x 96.5 x 44.5 มม. (5.37 x 3.8
x 1.75 นิ้ว)

น้ำหนัก (หัวโซนารเทานั้น)

850 กรัม (1.87 ปอนด)

ความถี่

ตั้งแต 530 ถึง 1.1 MHz

อุณหภูมิทำงาน

จาก 0 ถึง 40°C (จาก 32 ถึง 104°F)

อุณหภูมิที่จัดเก็บ

จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง
185°F)

ระยะ/ความลึกสูงสุด1

61 ม. (200 ฟุต)

มุมมองภาพ

ดานหนาไปดานหลัง: 135 องศา
Side-to-Side: 20 องศา

Panoptix LiveScope GLS 10 ขอมูลจำเพาะโมดูลโซนาร

8 นิ้ว (20.3 ซม.)

แดง

ขอมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟาอินพุตของโมดูลโซนารเกินแรง
ดันไฟฟาอินพุตสูงสุด

ขนาด (W x H x D)

245 x 149 x 65 มม. (9.7 x 5.9 x 2.6 นิ้ว)

น้ำหนัก

1.96 กก. (4.33 ปอนด)

อุณหภูมิทำงาน

จาก -15 ถึง 70°C (จาก 5 ถึง 158°F)

อุณหภูมิที่จัดเก็บ

จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง 185°F)

กระแสไฟเขา

ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc

การใชไฟฟา

โดยทั่วไป 21 W, ต่ำสุด 24 mW, สูงสุด 58 W

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

178 มม. (7 นิ้ว)

เอาตพุตขอมูล

Garmin Marine Network

การอนุญาตใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรส

การอนุญาตใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ใชในผลิตภัณฑนี้ ใหไปที่
developer.garmin.com/open-source/linux/

การทำความสะอาดหัวโซนาร

ตะกรันที่เกิดจากน้ำทะเลจะสะสมอยางรวดเร็ว และสามารถลด
ประสิทธิภาพอุปกรณของคุณได
1 ใหเอาตะกรันออกโดยใชผานุมๆ กับสารทำความสะอาดแบบออน
2 เช็ดอุปกรณใหแหง
© 2018 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain , LiveScope™, Panoptix™ และ SteadyCast™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่ องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนําไปใช้ได้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจาก Garmin
®

®

Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc. Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่ งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®

®

®

การตั้งคาและการทำงานของหัวโซนาร

สำหรับขอมูลการตั้งคาและการทำงานของหัวโซนาร ใหดูที่คูมือสำหรับ
เจาของของชารตพล็อตเตอร

การปรับเข็มทิศ

กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือหรือ
กานทรอลิ่งมอเตอร เข็มทิศอาจไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบน
มอเตอร
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน
เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนาแสดงทิศทางที่
หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS

1 ขึ้นอยูกับความเค็มของน้ำ

ชนิดของทองน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
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