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บทนำ
 คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

หมายเหต:ุ คุณลักษณะบางอยางอาจไมมีในบางรุน
เว็บไซต Garmin® ที่ support.garmin.com จะแสดงขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของคุณ หนาชวยเหลือสนับสนุนจะมีคำตอบสำหรับคำถามที่
พบบอยให และคุณยังสามารถดาวนโหลดอัปเดตซอฟตแวรและแผนที่
เดินเรือไดอีกดวย อีกทั้งยังมีขอมูลการติดตอกับฝายสนับสนุน Garmin 
ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นๆ อีกดวย

ภาพรวมอุปกรณ

หนาจอสัมผัส

ปุม Power

เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ

รุน 12x2/A12: 2 ชองการดหนวยความจำ SD® รุน 7x2/9x2: 2 ชองการด
หนวยความจำ microSD® ขนาดการดสูงสุดคือ 32 GB 

GPSMAP 7x2/7x2 Plusมุมมองขั้วตอ GPSMAP 7x2/7x2 
Plus และ GPSMAP 9x2/9x2 Plus
ขั้วตอและตำแหนงอาจแตกตางกันในแตละรุน รูปและตารางนี้แสดงรุน 
GPSMAP 922xs Plus

J1939 เครือขายเครื่องยนต J1939 (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)
NMEA 2000 เครือขาย NMEA 2000®

CVBS IN ชองตอเขา Composite Video
ETHERNET Garmin Marine Network
8-PIN XDCR หัวโซนาร 8 พิน (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)
POWER แหลงจายไฟและเครือขาย NMEA® 0183

สกรูกราวด

GPSMAP 12x2 Touch/A12/12x2 Plusมุมมองขั้วตอ 
GPSMAP 12x2 Touch/A12/12x2 Plus
ขั้วตอและตำแหนงอาจแตกตางกันในแตละรุน

SONAR หัวโซนาร 12 พิน (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)
POWER แหลงจายไฟและเครือขาย NMEA 0183

สกรูกราวด

CVBS IN ชองตอเขา Composite Video
J1939 เครื่องยนตหรือเครือขาย J1939
ETHERNET Garmin Marine Network
HDMI OUT วิดีโอ HDMI® ออก
NMEA 2000 เครือขาย NMEA 2000

การใชหนาจอสัมผัส
• แตะที่หนาจอเพื่อเลือกรายการ
• ลากหรือปดนิ้วของคุณบนหนาจอเพื่อแพนหรือเลื่อน
• เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

ปุมบนหนาจอ
ปุมบนหนาจอเหลานี้อาจจะถูกแสดงอยูบนบางหนาจอ และบางฟงกชัน
การใชงานเทานั้น ปุมบางปุมอาจจะเขาถึงไดจากในหนารวมหรือแผนผัง 
SmartMode™ หรือเมื่อเชื่อมตออุปกรณเสริม เชน เรดาร เทานั้น
ปุม ฟงกชัน

ลางไอคอนบนหนาจอออก และดึงตำแหนงเรือใหกลับมาอยูที่กลางหนาจอ
เปดดูรายการแบบเต็มจอ
สรางเวยพอยท ใหม
สรางเสนทาง พรอมดวยการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
เพิ่มการเลี้ยวใหกับเสนทางที่ตำแหนงที่เลือก
ลบการเลี้ยวครั้งลาสุดที่เพิ่มเขาไปในเสนทาง
สรางเสนทางตรงที่ไมมีการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
สรางเสนทางการแนะนำอัตโนมัติไปยังจุดหมาย
เริ่มการนำทาง
จบการนำทาง
หยุดและเริ่มการสงสัญญาณเรดาร
เปดเมนูการปรับเกนของเรดาร
เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลของเรดาร
เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลเรดาร
เปดและปดรอยทางเสียงสะทอนของเรดาร
หาเปาหมายเรดารและเริ่มทำการติดตามเปาหมายนั้น
แสดงและตั้งคาเสน VRM/EBL
เปดเมนูสำหรับหนา หรือฟงกชัน
เปดเมน ูสภาพอากาศ สำหรับหนาหรือฟงกชัน
เปดเมน ูเรดาร สำหรับหนาหรือฟงกชัน
เปดเมน ูคาที่ตั้งลวงหนา สำหรับหนาหรือฟงกชัน

การล็อคและปลดล็อคหนาจอสัมผัส
คุณสามารถล็อคหนาจอสัมผัสเพื่อปองกันการสัมผัสที่โดยไมไดตั้งใจได
1 เลือก  > ล็อคหนาจอสัมผัส เพื่อล็อคหนาจอ
2 เลือก  เพื่อปลดล็อคหนาจอ

คำแนะนำและปุมลัด (รุน MFD)
• กด  เพื่อเปดชารตพล็อตเตอร

บทนำ 1
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• จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความ
สวางหากมี ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมากจนคุณไม
สามารถมองเห็นหนาจอได

• เลือก หนาหลัก จากหนาจอใดก็ไดเพื่อกลับไปยังหนาแรก
• เลือก เมนู เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก เมนู เพื่อปดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
• กด  เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชนการล็อคหนาจอสัมผัส
• กด  และเลือก เปด ปด > ปดระบบ หรือกด  คางไวจนแถบ ปด

ระบบ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด  และเลือก เปด ปด > สถานีเขาสูโหมดสลีป เพื่อตั้งคาชารต

พล็อตเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได
• ในหนาจอหลักของบางรุน ใหปดขึ้นหรือลงบนปุมประเภททางดาน

ขวาของหนาจอเพื่อดูปุมเพิ่มเติม
ในบางรุน จะแสดงปุมประเภทเพียงบางสวน ลูกศรที่ดานบนหรือดาน
ลางของปุมแสดงวาไมไดแสดงปุมทั้งหมด

• ในบางปุมเมนู ใหเลือกปุม  เพื่อเปดใชงานตัวเลือก

ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุวาตัวเลือกเปดใชงาน 
• เมื่อใชได ใหเลือกลูกศร  เพื่อเปดเมนู

การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูล > คูมือสำหรับเจาของ
2 เลือกคูมือ
3 เลือก เปด

การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจาก
เว็บไซต Garmin คูมือสำหรับเจาของมีคำแนะนำสำหรับการใช
คุณสมบัติของคุณอุปกรณและการเขาถึงขอมูลกฎระเบียบ
1 ไปที่ www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus
2 ดาวนโหลดคูมือ

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

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 
ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา รุน 12x2/A12 ใชการดหนวยความ
จำ SD รุน 7x2/9x2 ใชการดหนวยความจำ microSD
1 เปดฝาชองเสียบการด  ที่อยูดานหนาของชารตพล็อตเตอร

2 ใสการดหนวยความจำ  เขาไป
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปดฝา

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 อุปกรณของ
ฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 58

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

การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
หนาจอหลัก
หนาจอหลักของชารตพล็อตเตอรสามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน
ชารตพล็อตเตอรได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณไดเชื่อมตอ
กับชารตพล็อตเตอรไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบาง
อยางที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาอื่นอยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการ
เลือก หนาหลัก

แถบสถานะ

ปุมหนา

แถบหมวดหมู

แถบเมนู

หมวดหมูที่เรียงอยูดานขวามือของหนาจอจะชวยใหสามารถเขาถึง
คุณสมบัติหลักของชารตพล็อตเตอรของคุณไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน 
หมวดหมู โซนาร จะแสดงมุมมองและหนาที่เกี่ยวของกับการใชงานโซนา

2 การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
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ร คุณสามารถบันทึกรายการที่คุณใชเปนประจำไวที่หมวดหมู รายการ
โปรด
คำแนะนำ: หากหนาจอหลักของคุณไดรับการปรับแตงโดยผูผลิตเรือ คุณ
สามารถเปดแท็บหมวดหมูหนาหลักเดิมไดโดยการลากแถบทางดานขวา
ของหนาจอไปทางดานซาย
รายการ SmartMode จะถูกปรับเขาหากิจกรรม เชนการลองเรือ หรือ
การเขาเทียบทา เมื่อปุม SmartMode ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดง
ผลแตละตัวในสถานีจะสามารถแสดงขอมูลแตกตางกันได ตัวอยางเชน 
เมื่อ การลองเรือ ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดงผลตัวหนึ่งจะแสดง
แผนที่เดินเรือนำทาง และจอแสดงผลอีกตัวหนึ่งจะสามารถแสดงหนาจอ
เรดารได
ตัวเลือกที่อยูดานลางของหนาจอหลักทั้งหมดสามารถมองเห็นไดจาก
หนาจออื่นทุกหนาจอยกเวนปุม ตั้งคา ปุม ตั้งคา จะถูกเรียกใชงานไดจาก
หนาจอหลักเทานั้น
เมื่อมีการติดตั้งจอแสดงผลหลายตัวลงบน Garmin Marine Network 
คุณสามารถรวมกลุมเขาไวในสถานีเดียวกันได สถานีจะทำใหจอแสดง
ผลตางๆ ทำงานรวมกัน แทนที่จะแสดงผลแยกกัน คุณสามารถปรับแตง
แผนผังของหนาบนจอแสดงผลแตละตัวได ซึ่งจะทำใหแตละหนาแตก
ตางกันบนจอแสดงผลแตละตัว เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในหนา
จอแสดงผลตัวหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏที่จอแสดงผลตัวนั้น
เทานั้น เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณของแผนผัง การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะปรากฏในจอแสดงผลทั้งหมดในสถานี เพื่อใหไดการแสดงลักษณะที่
เหมือนกัน

การเพิ่มรายการในรายการที่ใชประจำ
คุณสามารถเพิ่มรายการ เชน แผนที ่หนาจอคอมโบ หรือตัววัดในหมวด
หมู รายการโปรด
หมายเหต:ุ หากหนาจอหลักของคุณไดรับการปรับแตงโดยผูผลิตเรือ คุณ
จะไมสามารถเพิ่มรายการไปยังหมวดหมู รายการโปรด ได
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือกหมวดหมูจากทางขวา
2 กดปุมทางซายคางไว

รายการนั้นจะถูกเพิ่มเขาไปในหมวดหมูหนาจอหลัก รายการโปรด
ในการลบรายการที่คุณเพิ่มไปยังหมวดหมู รายการโปรด ใหเปดหมวด
หมู รายการโปรด เลือก เมนลูบรายการที่ใชประจำ และเลือกรายการเพื่อ
ลบออก

การปรับแตงหนาจอหลัก
1 เปดหมวดหมูหนาจอหลักเพื่อปรับแตง
2 เลือก เมนู
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการจัดเรียงรายการใหม ใหเลือก เรียงลำดับใหม และเลือก
ตำแหนงใหม

• ในการเพิ่มรายการไปยังหมวดหมู รายการโปรด ใหเลือก เพิ่มไป
ที่ใชประจำ จากนั้นเลือกรายการ

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหนาจอหลัก ใหเลือก พื้นหลัง และเลือก
ภาพ (ขนาดของภาพพื้นหลังที่แนะนำ, หนา 3)

การปรับแตงหนา
การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม
คุณสามารถปรับแตงแผนผังและขอมูลที่แสดงในหนารวมและแผนผัง 
SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในการแสดงผลที่คุณกำลัง
โตตอบอยู การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะปรากฏเฉพาะในการแสดงผลนั้น 
ยกเวนชื่อและสัญลักษณ SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือสัญลักษณ 
SmartMode สำหรับแผนผัง ชื่อหรือสัญลักษณใหมจะปรากฏในการ
แสดงผลทั้งหมดในสถานีนั้น
1 เปดหนาขึ้นมาเพื่อปรับแตง
2 เลือก เมนู
3 เลือก แกไขเคาโครง หรือ แกไขคอมโบ
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ หรือ ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอน
ชื่อใหม และเลือก เสร็จ

• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ 
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม

• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก 
แผนผัง และเลือกตัวเลือก

• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา

• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนง
ใหม

• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก 
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
คำแนะนำ: ขณะที่ดูหนาจอดวยขอมูลโอเวอรเลย กดที่กลองโอ
เวอรเลยคางไวเพื่อเปลี่ยนขอมูลในกลองอยางรวดเร็ว

• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ 
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
1 จากหนาจอหลัก เลือก เมนู > พื้นหลัง

คำแนะนำ: คุณสามารถปรับการตั้งคาจากตั้งคา > ระบบ > เสียงและ
การแสดงผล > พื้นหลัง

2 เลือกภาพ
ขนาดของภาพพื้นหลังที่แนะนำ
เพื่อใหไดขนาดภาพพื้นหลังที่พอด ีโปรดใชภาพที่มีขนาดตอไปนี้ใน
หนวยพิกเซล
ความละเอียดหนาจอ ความกวางของภาพ ความสูงของภาพ
WVGA 800 430
WSVGA 1024 535
WXGA 1380 723
HD 1920 991
WUXGA 1920 1111

การปรับแตงหนาจอเริ่มตน
คุณปรับแตงภาพที่แสดงเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร เพื่อใหไดขนาดที่พอดี
ที่สุด ภาพควรมีขนาดไมเกิน 50 MB และเปนไปตามขนาด (ขนาดของ
ภาพเปดเครื่องที่แนะนำ, หนา 3)
1 ใสการดหนวยความจำที่มีภาพที่คุณตองการใช
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปดเครื่อง > 

เลือกภาพ
3 เลือกชองการดหนวยความจำ
4 เลือกภาพ
5 เลือก ตั้งคาเปนภาพเปดเครื่อง
ภาพใหมจะปรากฏขึ้นแลวจึงเปดชารตพล็อตเตอร
ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ
เพื่อใหไดขนาดภาพเปดเครื่องที่พอดี โปรดใชภาพที่มีขนาดตอไปนี้ใน
หนวยพิกเซล
ความละเอียดหนาจอ ความกวางของภาพ ความสูงของภาพ
WVGA 680 200
WSVGA 880 270
WXGA 1080 350
HD 1240 450
WUXGA 1700 650

การเพิ่มแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเพิ่มแผนผัง SmartMode ตามที่คุณตองการได การปรับแตง
แตละครั้งที่ดำเนินการกับแผนผัง SmartMode หนึ่งสำหรับหนาจอหลัก
ในสถานีจะไปปรากฏในการแสดงผลในสถานีนั้น
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือก SmartMode™ > เมนู > เพิ่มแผนผัง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอนชื่อใหม 
และเลือก เสร็จ

• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ 
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม

• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก 
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
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• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา

• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนง
ใหม

• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก 
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก

• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ 
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา

การสรางหนาการรวมใหม
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > เมนู > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกหนาตาง
3 เลือกฟงกชันสำหรับหนาตาง
4 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละหนาตางของหนา
5 ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
6 แตะหนาตางคางไวเพื่อจัดเรียงใหม
7 แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
8 เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง

9 เลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับหนา และเลือก เสร็จ
10 เลือก โอเวอรเลย และเลือกขอมูลที่จะแสดง
11 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา

การลบหนาการรวม
1 เลือก คอมโบ > เมน ู> ลบคอมโบ
2 เลือกการรวม

การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล
คุณสามารถปรับแตงขอมูลในโอเวอรเลยขอมูลที่ถูกแสดงบนหนาจอได

1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหนาจอที่คุณกำลังดูอยู:
• จากมุมมองเต็มหนาจอ ใหเลือก เมน ู> แกไขโอเวอรเลย
• จากหนาจอรวม ใหเลือก เมน ู> แกไขคอมโบ > โอเวอรเลย
• จากหนาจอ SmartMode ใหเลือก เมน ู> แกไขเคาโครง > โอ

เวอรเลย
คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลยอยาง
รวดเร็ว ใหกดกลองโอเวอรเลยคางไว

2 เลือกรายการเพื่อปรับแตงขอมูลและแถบขอมูล:
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลย ใหเลือกกลองโอ

เวอรเลย เลือกขอมูลใหมที่ตองการแสดง แลวเลือก กลับ
• ในการเลือกตำแหนงและแผนผังของแถบขอมูลโอเวอรเลย ให

เลือก ขอมูล แลวเลือกตัวเลือก

• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงในระหวางการนำทาง ใหเลือก 
การนำทาง แลวเลือกตัวเลือก

• ในการเปดแถบขอมูล เชน ตัวควบคุมสื่อ ใหเลือก แถบบนสุด หรือ
แถบลางสุด แลวเลือกตัวเลือกที่จำเปน

3 เลือก เสร็จ

การรีเซ็ตแผนผังสถานี
คุณสามารถกูคืนแผนผังในสถานีนี้ใหกลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานได

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี > รีเซ็ตแผนผัง

คาที่ตั้งลวงหนา
คาที่ตั้งลวงหนาคือชุดการตั้งคาที่ปรับใหเหมาะสมกับหนาจอหรือมุมมอง 
คุณสามารถใชคาที่ตั้งลวงหนาเฉพาะตัวเพื่อปรับกลุมของการตั้งคาให
เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณได ตัวอยางเชน การตั้งคาบางตัวอาจจะ
เหมาะสำหรับเวลาที่คุณตกปลา และอีกตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณ
ลองเรือ คาที่ตั้งลวงหนาจะมีใหเลือกบนบางหนาจอเทานั้น เชน แผนที่ 
มุมมองโซนาร และมุมมองเรดาร
ในการเลือกคาที่ตั้งลวงสำหรับหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก เมน ู> 
แลวเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
ในขณะที่คุณกำลังใชคาที่ตั้งลวงหนา แลวคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คาหรือมุมมอง คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นในคาที่ตั้งลวงหนา 
หรือสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหมตามการปรับแตงใหมได

การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม
หลังจากที่คุณไดปรับแตงการตั้งคาและมุมมองของหนาจอไปแลว คุณ
สามารถบันทึกการปรับแตงนั้นเปนคาที่ตั้งลวงหนาใหมได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเปลี่ยนการตั้งคาและมุมมอง
2 เลือก เมนู >  > บันทึก > ใหม
3 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ

จัดการคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถปรับแตงคาที่ตั้งลวงหนาที่โหลดไวลวงหนา และแกไขคาที่
ตั้งลวงหนาที่คุณสรางขึ้นมาได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก เมนู >  > จัดการ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อลง
ไป แลวเลือก เสร็จ

• ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก แกไข แลวอัปเดตคาที่ตั้ง
ลวงหนา

• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก ลบ
• ในการรีเซ็ตคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน ให

เลือก รีเซตทั้งหมด

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

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

คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได

การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี

คำแนะนำ: เลือก  > โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคา
สี

2 เลือกตัวเลือก

4 การปรับแตงชารตพล็อตเตอร



การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ 
ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด 

เลือก ตั้งคา > ระบบ > เปดเครื่องอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เมื่อ เปดเครื่องอัตโนมัต ิตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอร
ถูกปดเครื่องโดยใช  และแหลงจายไฟถูกถอดออกและมีการจายไฟ
ใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาที คุณอาจตองกด  เพื่อเริ่มตน
การทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง

การปดระบบโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรและทั้งระบบใหปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก หรือคุณตองกด  คางไวเพื่อ
ปดระบบดวยตัวเอง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ปดอัตโนมัติ
2 เลือกตัวเลือก

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
 ขอควรระวัง

คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain ใหการเชื่อมตอกับอุปกรณ GPSMAP 
ของคุณ แผนที ่และชุมชนเพื่อประสบการณการแลนเรือที่เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเพื่อ
ถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสน
ทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw Contours และอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถวางแผนการเดินทาง และดูและควบคุม
อุปกรณ GPSMAP ไดจากแอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารต
พล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว

บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ GPSMAP โดยใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับ
แอคเคาท

ใช ไม

อัปเดตซอฟตแวร ใช ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ

ใช ไม

พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ ใช ใช
ถายโอนขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติ เชน เวยพอยทและเสนทาง ใช ไม
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง
ที่ระบุ และสงเวยพอยทหรือเสนทางดังกลาวไปยังอุปกรณ 
GPSMAP

ใช ใช

เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ GPSMAP โดยใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปพลิเคชันดังกลาวจะใหวิธีที่งายและ
รวดเร็วในการโตตอบกับ GPSMAP ของคุณ และทำงานตางๆ เชน การ
แบงปนขอมูล, การลงทะเบียน, การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และการรับ
การแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ GPSMAP เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > 

ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ GPSMAP ที่ชองใสการด (การใส

การดหนวยความจำ, หนา 2)
5 เลือก ตั้งคาการด ActiveCaptain

ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการด
จะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผูใชใดๆ ที่
บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปน
ตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด คุณควรบันทึกขอมูลจากการด
หนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอก
ขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ, หนา 56) หลังจากฟอรแมต
การดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอน
ขอมูลผูใชกลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวย
ความจำ, หนา 56)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใช
คุณสมบัติ ActiveCaptain

6 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain

7 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ GPSMAP
8 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ 

Wi‑Fi® และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่
คุณไดปอนลงในอุปกรณ Garmin

การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ
 คำเตือน

ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต

กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับ
อุปกรณมือถือและแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ GPSMAP ใหเลือก ActiveCaptain > การแจง Smart 

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

Smart > จับคูกับชารตพล็อตเตอร
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ 

GPSMAP
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนที่คุณจะไดรับในการตั้งคาอุปกรณ

มือถือของคุณ

การรับการแจงเตือน

 คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต

กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับ
อุปกรณมือถือและเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart (การเปดใช
งานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ
หมายเหต:ุ การดำเนินการที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของการแจงเตือน
และระบบปฏิบัติของโทรศัพท
• ในการรับสายที่โทรศัพท ใหเลือก รับสาย

คำแนะนำ: เตรียมโทรศัพทไวใกลๆ โทรศัพทมือถือจะรับสาย ไมใช
ชารตพล็อตเตอร

• ในการไมรับสาย ใหเลือก ปฏิเสธ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ทบทวน
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจง

เตือนปดโดยอัตโนมัติ
• ในการลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและอุปกรณมือถือ

ของคุณ ใหเลือก เคลียร

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain 5



การจัดการการแจงเตือน

 คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต

กอนที่คุณจะจัดการการแจงเตือนได คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติ การ
แจง Smart (การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัต ิการแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ 
คุณสามารถเขาถึงและจัดการการแจงเตือนไดจากหนาจอ 
ActiveCaptain
1 เลือก ActiveCaptain > การแจง Smart > ขอความ

รายการการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
2 เลือกการแจงเตือน
3 เลือกตัวเลือก:

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุปกรณมือถือ
ของคุณและประเภทการแจงเตือน
• ในการปดและลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและ

อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก เคลียร หรือ ลบ
หมายเหต:ุ ซึ่งจะไมลบขอความออกจากอุปกรณมือถือของคุณ 
เพียงแคปดและลบการแจงเตือนเทานั้น

• ในการโทรกลับหาหมายเลขโทรศัพทนั้น ใหเลือก Call Back 
หรือ โทร

การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ

ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)

2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก อัปเดตซอฟทแวร > ดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ GPSMAP อีกครั้ง การอัปเด
ตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น 
คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต

3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ GPSMAP ใหเลือกตัวเลือกสำหรับติด
ตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันที ใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติด

ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร > 
ติดตั้งทันที

การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถาย
โอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลา
ดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที ่คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin 
Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวยความจำ 
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่ขนาดใหญไดเร็ว
กวาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที ่
garmin.com/express

ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลทั่วไปจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคาใชจายในการใชขอมูล

1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)

2 เมื่อมีการอัปเดตแผนที่ และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
มือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > MyCharts

3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
5 เลือก ดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ GPSMAP อีกครั้ง 
การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอน
เสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน

การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขายไรสายที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได
การเชื่อมตออุปกรณไรสายชวยใหคุณสามารถใชงานแอปพลิเคชัน 
Garmin เชน ActiveCaptain

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 6)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอร
เพื่อแชรขอมูล
1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลย ีWi‑Fi และคนหาเครือขาย

ไรสาย
2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือ

ขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
3 ปอนรหัสผานชารตพล็อตเตอร

การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหา
หรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชอง

สัญญาณ
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
เครือขายนี้

การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi
หากมีชารตพล็อตเตอรหลายตัวที่มีเทคโนโลย ีWi‑Fi บน Garmin 
Marine Network คุณจะสามารถเปลี่ยนชารตพล็อตเตอรตัวใดตัวหนึ่ง
ใหเปนโฮสต Wi‑Fi ได ซึ่งเปนประโยชนหากคุณกำลังมีปญหากับการ
ติดตอสื่อสารผาน Wi‑Fi การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi ชวยใหคุณสามารถ
เลือกชารตพล็อตเตอรที่อยูใกลกับอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณมากกวาใน
ทางกายภาพได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > โฮสต Wi-Fi

6 การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย

http://www.garmin.com/express


2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

รีโมทคอนโทรลไรสาย
ขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถใชไดกับอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล 
GRID™ (การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อต
เตอร, หนา 57)

การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองจับคูรีโมทกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถใช
รีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอรได
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทเพียงเครื่องเดียวกับหลายพล็อตเตอร แลวกด
ปุมจับคูเพื่อสลับระหวางชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท 

GPSMAP®
2 เลือก การเชื่อมตอใหม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท
การปดไฟหนาจอรีโมทสามารถเพิ่มระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่ได
อยางมาก
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > 

รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ไฟหนาจอ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > 

รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ยกเลิกการเชื่อมตอทั้งหมด
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

เซนเซอรลมไรสาย
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถดูขอมูลไดจากเซนเซอรไรสายที่ใชรวมกันไดในชารตพล็อต
เตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
2 เลือกเซนเซอรลม
3 เลือก เปดใชงาน

ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มการคนหาและการเชื่อมตอกับเซนเซอรไรสาย
ในการดูขอมูลจากเซนเซอร ใหเพิ่มขอมูลลงในฟลดและตัววัดขอมูล

การปรับแนวของเซนเซอรลม
คุณควรปรับการตั้งคานี้ หากเซนเซอรไมไดหันไปทางดานหนาเรือและ
ขนานกับแนวกึ่งกลางพอดี
หมายเหตุ: ชองที่สายเคเบิลเชื่อมตอกับเสาจะแสดงตำแหนงดานหนา
ของเซนเซอร
1 ประมาณขนาดของมุมในหนวยองศาตามเข็มนาฬิการอบๆ เสา โดย

เซนเซอรหันออกจากกึ่งกลางของหนาเรือ
• หากเซนเซอรหันไปทางกราบขวา ควรทำมุมระหวาง 1 และ 180 

องศา
• หากเซนเซอรหันไปทางพอรต ควรทำมุมระหวาง -1 และ -180 

องศา
2 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
3 เลือกเซนเซอรลม
4 เลือก คาชดเชยมุมลม
5 ปอนมุมที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1
6 เลือก เสร็จ

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

START

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวอยูแลว และ
ตองการเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่น ใหเปดหนาจอ Boat 
Data กดปุม UP คางไว และเลือก Pair new

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

4 เปรียบเทียบรหัสที่แสดงบนชารตพล็อตเตอรกับรหัสที่แสดงบนนาฬิกา
5 หากรหัสตรงกัน ใหเลือก ใช เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับคู
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ

การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
ขอมูลชารตพล็อตเตอรบนอุปกรณ Garmin Nautix ได
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับอุปกรณที่
ใชรวมกันไดหลายๆ รุน เพื่อความครอบคลุมที่ดียิ่งขึ้นในเรือขนาดใหญ
1 ใหอุปกรณ Garmin Nautix อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร

อุปกรณจะคนหาอุปกรณที่ใชรวมกันไดทั้งหมดที่อยูในระยะโดย
อัตโนมัติ

2 หากจำเปน จากเมนูอุปกรณสวมใส ใหเลือก Device Connections 
> Pair New Device

3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > 
แอพ Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงานการเชื่อมตอ > การ
เชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส

หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และ
อุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหต:ุ มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ
แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไว

ลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบไปดวย
ทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานี
พยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง

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

มุมมอง 3 มิติ: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทาง
ของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยได
มากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ 
และยังมีประโยชนในตอนที่ตองพยายามหาทางเสนทางเขาและออก
จากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย

แผนที่ 3 มิติ: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและดาน
หลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่ตองพยายามหาทางเสน
ทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย

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

การแสดงความสูงดวยเฉดสี: ใหการไลระดับสีระดับความสูงแมน้ำและ
แหลงน้ำริมชายฝงที่มีความละเอียดมากขึ้น แผนที่นี้มีประโยชน
สำหรับการตกปลาและดำน้ำ

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 7



หมายเหตุ: แผนทีก่ารแสดงความสูงดวยเฉดสีมีใหใชงานรวมกับ
แผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบางพื้นที่

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

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

การซูมเขาและซูมออกโดยการใชหนาจอสัมผัส
คุณสามารถซูมเขาและซูมออกในหนาจอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน 
แผนที่และมุมมองโซนาร
• เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

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 วัด...

หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม

คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร 
ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง

การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที ่ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก 

การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูล เชน ระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของ
แผนที ่บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได

1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือ
วัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของแผนที ่ตัวเลือกจะแตกตาง
กันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก

2 หากจำเปน ใหเลือก 
3 เลือก สารสนเทศ

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

การนำทางไปยังจุดบนแผนที่

 คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
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 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรง ใหเลือก ไปที่ หรือ 
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยว ใหเลือก 

เสนทางไปยัง หรือ 
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ หรือ 

4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัต ิซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ

แผนที่แบบพรีเมียม
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ

8 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน BlueChart® g3 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 9)

ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็นภาพสิ่งที่อยู
รอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)

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

การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ

มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D
การใชเสนชั้นความลึกของแผนที่ระดับพรีเมี่ยม เชน BlueChart g3 
Vision มุมมองแผนที ่Fish Eye 3D ใหมุมมองใตน้ำของพื้นทะเลและกน
ทะเลสาบ
เปาหมายที่ถูกพัก เชน ปลา จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว 
และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปา
หมายที่เล็กที่สุด

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 9)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟ
แทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง 
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี

เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที ่ทิศทางของลูก
ศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นบนแผนที ่สีของ
ลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณ
เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง
พื้นหนา ชวงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง 0 ถึง 1 น็อต
สม 1 ถึง 2 น็อต
แดง มากกวา 2 น็อต

การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น > 

แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที ่ใหเลือก 
ที่เคลื่อนไหว

• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ใน
ชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน

การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหต:ุ เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก  เพื่อ
ทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับรายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกเมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > 

ภาพถายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ 
พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน
หมายเหต:ุ ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที ่Standard 
Mapping®

• เลือก แผนที่ภาพ เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำและพื้นดินตาม
ความทึบที่ระบุ ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของภาพถาย ยิ่งคุณ
ตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจากดาวเทียมก็จะยิ่ง
ครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น

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

• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก 
• ในการดูภาพแนวระนาบ ใหเลือก  ภาพจะถูกถายจาก

ตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพทางอากาศ

ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยังชวยเตือนคุณให
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS 
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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

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 หรือมุมมองแผนที ่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 มิต ิ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

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

ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
1 จากแผนที ่ใหเลือก เมน ู> ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ

การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนการชน คุณจะตองมีชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานที่เชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือเรดาร
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะถูกใชกับ AIS และ MARPA เทานั้น 
ระบบของ MARPA ทำงานรวมกับเรดาห ระยะปลอดภัยใชเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การเตือนการชน > เปด

ปายขอความจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีวัตถุที่ถูกติดดวย MARPA หรือ
เรือที่มีการเปดใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุ
นั้นจะยังถูกติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูก
ปดแลว ปายขอความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคง
ถูกติดเลเบลสถานะอันตรายบนหนาจออยู

2 เลือก ชวงระยะ และเลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
3 เลือก เวลาถึง และเลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูก

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

4 เลือก MARPA Alarm และเลือกตัวเลือกสำหรับสงเสียงการเตือน
สำหรับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA

AIS Aids to Navigation
AIS Aid to Navigation (ATON) เปนตัวชวยการนำทางใดๆ ก็ไดที่สง
ผานวิทยุ AIS ATON จะแสดงบนแผนที่และมีขอมูลการระบุเชนตำแหนง
และประเภท
มี AIS ATON หลักๆ อยู 3 ประเภท ATON แทจะมีอยูแบบจับตองไดและ
จะสงขอมูลการระบุและตำแหนงจากตำแหนงตามจริง ATON สังเคราะห
จะมีอยูแบบจับตองได และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจาก
ตำแหนงอื่น ATON เสมือนไมมีอยูจริง และขอมูลการระบุและตำแหนงจะ
ถูกสงมาจากตำแหนงอื่น
คุณสามารถดู AIS ATON บนแผนที่เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับ
วิทยุ AIS ที่เขากันได ในการแสดง AIS ATON จากแผนที่ใหเลือก เมนู 
> ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ทุนเดินเรือ > ATON คุณสามารถดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ ATON หากคุณเลือก ATON บนแผนที่
สัญลักษณ ความหมาย

ATON แทหรือสังเคราะห

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศใต

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดพิเศษ

10 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



สัญลักษณ ความหมาย
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดปลอดภัย

ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดอันตราย

ATON เสมือน

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศใต

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดพิเศษ

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดปลอดภัย

ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดอันตราย

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
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 การทดสอบ AIS-EPIRB

• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก การทดสอบ 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 ่และมุมมองแผนที ่3 มิติ
จะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และการติดตาม

เรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ 
AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ดวย

เมนูแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท ตัว
เลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณเสริม เชน เรดาร
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู
ชั้น: ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที่ (ชั้นแผนที,่ 

หนา 11)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และ

ทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที ่Garmin 
Quickdraw Contours, หนา 13)

ตั้งคา: ปรับการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที่, หนา 13)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย

ขอมูล, หนา 4)

ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที่ 
การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่กำลังถูกใช
งานอยูเทานั้น
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารต
พล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที ่(การตั้งคาชั้น

แผนที,่ หนา 11)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของ

เรือของฉัน, หนา 12)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค 

และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, หนา 12)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น, 

หนา 12)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 12)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw 

Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, หนา 14)
สภาพอากาศ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ (การตั้ง

คาชั้นสภาพอากาศ, หนา 13)
การตั้งคาชั้นแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ

ทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใชแผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หนา 9)
หมายเหต:ุ ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที ่Standard Mapping

กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที ่(การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, 
หนา 9) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ในชวง
เวลาใด

POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
ทุนเดินเรือ: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที่ 

ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ต่ำสุด: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นความลึก, หนา 12)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดู

ภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)

แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ 11



การตั้งคาชั้นความลึก
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ต่ำสุด
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย

เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่

ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย 

การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง

ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา

การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งก็คือเสนที่ลากบนแผนที่

จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป (การตั้งคาเสนทิศทางที่
กำลังมุงไปและจุดวัดมุม, หนา 22)

แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงแทร็คที่ใชงานบนแผนที ่และเปดเมน ูตัวเลือก
แทร็กที่ใชงานอยู

ผังลม: แสดงภาพของของมุมหรือทิศทางลมที่ไดจากเซนเซอรลมที่เชื่อม
ตอและตั้งคาที่มาลม

วงกลมแสดงทิศ: แสดงปลายหัวเข็มทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทาง
ของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก การเปดใชงานตัว
เลือกนี้จะปดใชงานตัวเลือก ผังลม

ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ ( (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4)) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน

จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมน ู> ชั้น > เรือของฉัน > Layline > 
ตั้งคาอื่น ๆ
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
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ 

Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น 
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง

การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบน
แผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > ขอมูลผูใช

จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที ่และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที ่และเปดรายการขอบเขต
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที่
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหต:ุ ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับ
สัญญาณ AIS, เรดาร หรือวิทย ุVHF
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที ่และแสดง

รายการ DSC
AIS: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที ่และแสดง

รายการ AIS
MARPA: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ MARPA และรายทางบนแผนที ่และ

แสดงรายการ MARPA
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
คาดการณ: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปดใชงาน 

AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคา

การเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 10)
การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > น้ำ
หมายเหต:ุ เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย

เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่

ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย 

การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง

ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา

เฉดสีความสูงต่ำ: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น

ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใต
น้ำ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น

ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น

สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึก
ไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถ
ชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได ชวงความลึกใชไดกับ
ทุกแผนที่และพื้นน้ำทุกแบบ
บาง Garmin LakeVü™ และแผนที่พรีเมียมเสริมมีชวงความลึกดวยเฉด
ตามปกติ

แดง จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
สม จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)

12 แผนที่และมุมมองแผนที ่3 มิติ



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)

การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่
เดินเรือ > สภาพอากาศ > 
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก เมน ู> ชั้น > แผนที่เดินเรือ > สภาพ
อากาศ
ชั้นตรวจวัด: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่ตรวจวัดที่จะแสดง สภาพ

อากาศที่ตรวจวัดคือสภาพอากาศปจจุบันที่มองเห็นไดในขณะนี้
ชั้นพยากรณอากาศ: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่พยากรณที่จะแสดง
โหมดชั้น: แสดงขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
วนซ้ำ: แสดงการวนซ้ำขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ พรอมความรุนแรงของสภาพที่

เพิ่มขึ้นจากซายไปขวา
การสมัครสมาชิกสภาพอากาศ: แสดงขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพ

อากาศ
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาสภาพอากาศเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย

ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรดาร 
> 
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู
เรดารเขาสูสแตนดบาย: หยุดการสงสัญญาณเรดาร
เพิ่ม: ปรับเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัต,ิ หนา 33)
Clutter จากทะเล: ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเล (การปรับ

ตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ, หนา 33)
ตัวเลือกเรดาร: เปดเมนูตัวเลือกเรดาร (เมนูตัวเลือกเรดาร, หนา 34)
เรือลำอื่นๆ: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนมุมมองเรดาร (การตั้งคา

แผนผังเรือลำอื่น, หนา 12)
การตั้งคาเรดาร: เปดการตั้งคาการแสดงผลเรดาร (เมนูการตั้งคาเรดาร, 

หนา 34)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย

ขอมูล, หนา 4)

การตั้งคาแผนที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมอง
แผนที ่3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใชอุปกรณเสริม
ภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ตั้งคา
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของแผนที่
รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการ

ซูม
ขนาดตาราง: ตั้งคาขนาดของตารางที่จะแสดง
แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับ

ดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตางเหลานี้ไดก็ตอ
เมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได

เสนเริ่มตน: ตั้งคาเสนเริ่มตนสำหรับการแขงขันแลนเรือ (การตั้งคาเสน
เริ่มตน, หนา 21)

แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนยกลางที่ตำแหนง
ปจจุบันของคุณ

การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก เมนู
ดู: 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

แผนที ่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 ที่ด ี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 จากหนามุมมองแผนที่ เลือก เมนู > Quickdraw Contours > เริ่ม

การบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก เมนู > Quickdraw Contours > 

หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น
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การเพิ่มเลเบลในแผนที ่Garmin Quickdraw 
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที ่Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก Quickdraw Lbl.
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ

ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours 
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อเขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 14)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต 
Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย 
ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ

เชื่อมตอกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 5)

2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก ชุมชน Quickdraw
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain, 
หนา 14) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่ 
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw 
โดยใช ActiveCaptain, หนา 14)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 

ชุมชน Quickdraw > คนหาชั้นความสูง
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว

3 เลือก เลือกพื้นที่ดาวนโหลด
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก พื้นที่ดาวนโหลด
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
GPSMAP เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถายโอนไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ
การแบงปนแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน 
Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัต ิหากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน

จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 
ซิงคกับพล็อตเตอร > มีสวนรวมกับชุมชน

ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
GPSMAP แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไปยังชุมชน
โดยอัตโนมัติ

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin 
Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > ชุมชน Quickdraw > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อ
แบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน 
Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความ

จำ, หนา 2)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin 

Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
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
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin 
Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 14)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin 

Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
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
10ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใส

การดหนวยความจำ, หนา 2)
ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัต ิชารตพล็อต
เตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่

การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > Quickdraw Contours > ตั้งคา
บันทึกซอน: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของ

การบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก

14 แผนที ่Garmin Quickdraw Contours

http://connect.garmin.com


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

คาชดเชยแสดงผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง 
และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

คาชดเชยแสดงชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความ
สูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

การสำรวจสี: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours 
เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปดการตั้งคา
นี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ด ี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.)

ระยะเฉดความลึก: ระบุความลึกต่ำสุดและสูงสุดของชวงความลึกและสี
สำหรับชวงความลึกนั้น

การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

 ขอควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือเพื่อปดใช
งานระบบโตไพลอต

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 การแนะนำ
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน

ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ

เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได

การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูล
แผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 18)

ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม คำตอบ
ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอร
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน
ตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)?

นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและ
การเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัว
เลือกไปที่, หนา 16)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน
ทางใหเปนเสนตรง (ลดการเลี้ยว
ใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุด
หมายโดยใชระยะทางที่สั้นที่สุด
จากตำแหนงปจจุบันไดอยางไร?

สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใช
ตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, 
หนา 17)

ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได
อยางไร?

สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดย
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ, 
หนา 17)

ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับ
ระบบออโตไพลอตของฉันได
อยางไร?

นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง 
(การสรางเสนทางและการนำทางจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 17)

อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทาง
ใหฉันไดหรือไม?

ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยูในบริเวณที่การ
แนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใช
การนำทางโดยใชตัวเลือกการแนะนำ
อัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตาม
เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 18)

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการ
แนะนำอัตโนมัติสำหรับเรือของ
ฉันไดอยางไร?

โปรดดู การกำหนดคาเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ, หนา 18

จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดหลาย
ชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได

คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก ขอมูล > บริการ > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ

จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา

4 เลือกจุดหมาย

เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย

การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก ขอมูล > บริการ
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล

ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทาง
พรอมทิศทางสำหรับแตละที่

4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก หนาถัดไป หรือ หนากอนหนา เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม 
หรือเพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งบนแผนที่ได
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การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่

 คำเตือน
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
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)
คุณยังสามารถใชลูกศร course-to-steer สีสม ซึ่งแสดงรัศมีการเลี้ยว
ที่เสนอเพื่อนำเรือของคุณกลับไปยังเสนทาง

 คำเตือน
ตรวจดูเสนทางสำหรับสิ่งกีดขวางกอนเลี้ยว หากเสนทางไมปลอดภัย 
ใหลดความเร็วของเรือของคุณและกำหนดเสนทางที่ปลอดภัยกลับไป
หาเสนทาง

การหยุดการนำทาง
ในขณะที่กำลังทำการนำทาง จากแผนที่เดินเรือนำทางที่มี เลือกตัว
เลือก
• เลือก เมน ู> หยุดการเดินเรือ
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางดวยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก เมนู 

> ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ
• เลือก 

เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint 
สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได
ไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ 
ความสูง และความลึกได

บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก เครื่องหมาย

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูม ิเลือก
ตำแหนงแลวเลือก เลือก

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล

การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS
คุณสามารถทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ MOB (Man 
Overboard)
1 กด SOS คางไวหนึ่งวินาที
2 เลือกประเภทของ SOS
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตกลง เพื่อนำทางไปยังตำแหนง Man 

Overboard
ในกรณีที่คุณเลือกตกลง ชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับที่
ตำแหนงนั้น ในกรณีที่คุณเลือก SOS ประเภทอื่น รายละเอียดการขอ
ความชวยเหลือจะถูกสงไปที่วิทยุ VHF คุณตองสงสัญญาณขอความชวย
เหลือโดยใชวิทยุ

การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจาก
ตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและสิ้นสุดการ
แขงขันแลนเรือ
1 เลือก จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม > ปอนระยะ/ทิศทาง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุดอางอิงบนแผนที่
3 เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง
4 ปอนระยะ และเลือก เสร็จ
5 ปอนทิศทง และเลือก เสร็จ
6 เลือกสรางจุดหักเลี้ยว

การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง

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

• ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
• ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ต่ำสุด
• ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
• ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
• ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก ตำแหนง

การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > เลื่อน
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท

• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที ่ใหเลือก ใชแผนภูมิ แลว
เลือกตำแหนงใหมบนแผนที ่และเลือก เลื่อน

• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัด
ใหมลงไป

• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล

การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว
 คำเตือน

เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ

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

• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
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• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย 
ใหเลือก เสนทางไปยัง

• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง

หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ

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

การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > ทั้งหมด

เสนทาง
เสนทางคือเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังจุดหมายอยางนอยหนึ่งจุด

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

ลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ
เลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกลกับเรือของคุณ
ที่สุด

6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก เมนู
7 เลือก เสร็จ
8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
9 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง

กีดขวางอื่นๆ

การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
คุณสามารถเพิ่มเวยพอยทหรือเลี้ยวในหนึ่งเสนทางไดสูงสุด 250 
รายการ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ 

> ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก เพิ่มทางโคง
4 เลือกตำแหนงของเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโคง

ชารตพล็อตเตอรจะบันทึกตำแหนงของการเลี้ยวดวยเวยพอยท
6 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
7 เลือกจุดหมายสุดทาย

การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเส

นทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว

การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวยพอยทจากรายการเลี้ยว ใหเลือก แกไขเสนทาง

โคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกเวยพอยทจากรายการ
นั้น

• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที ่ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใช
แผนภูมิ แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่

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

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ

• 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 ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
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

6 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง

7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
8 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
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9 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)

เริ่มรูปแบบการคนหา
คุณสามารถเริ่มรูปแบบการคนหาในบริเวณคนหาได รูปแบบที่ตางกัน
เหมาะกวากับสถานการณการคนหาที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ 

> ใหม > เสนทางที่ใชรูปแบบ SAR
2 เลือกรูปแบบ:

• เลือก การคนหาแบบกรวย เมื่อคอนขางทราบตำแหนงของวัตถุ 
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยาง
ละเอียด

• เลือก สี่เหลี่ยมขยาย เมื่อไมแนใจถึงตำแหนงของวัตถุ บริเวณการ
คนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยางละเอียด

• เลือก เสนคดเคี้ยว/ขนาน เมื่อทราบตำแหนงของวัตถุคราวๆ 
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองคนหาอยางตอเนื่อง

3 ปอนพารามิเตอรการคนหา
4 เลือก เสร็จ
5 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน

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

การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการ
แนะนำอัตโนมัติ

การแนะนำอัตโนมัติ
 คำเตือน

คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น 
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

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

การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
2 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง

กีดขวางอื่นๆ
หมายเหต:ุ เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัต ิเซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด

การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ 

> ใหม > การแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มตน แลวเลือก ถัดไป

3 เลือกจุดหมาย แลวเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางที่อยูใกลภัยอันตราย 
ใหเลือก ตรวจดูอันตราย

• ในการปรับเปลี่ยนเสนทาง ใหเลือก ปรับเสนทาง แลวทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอ

• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ยกเลิกการแนะนำอัตโนมัติ
• ในการบันทึกเสนทาง ใหเลือก เสร็จ

การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง แลวเลือก ทบทวน > แกไข > ปรับเสนทาง

คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช การแนะนำอัตโนมัติ ให
เลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสนทาง

3 เลือกตำแหนงบนเสนทาง
4 ลากจุดไปยังตำแหนงใหม
5 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบทิ้ง
6 เลือก เสร็จ

ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัต ิที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมน ู> ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก กลับ เพื่อยกเลิกการคำนวณทันทีอยาง
รวดเร็วได

การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปด
สะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู
2 เลือก ตัวเลือกการนำทาง > เวลาที่มาถึง

คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเสนทาง

การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ 
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที ่เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา 
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที ่เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น 
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก

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

ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ 
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง 
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว 
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน

18 การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร



ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง 
การแนะนำอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 19)

การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัต ิอาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัต ิจะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน 
การแนะนำอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > 

ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน

ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > 
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล

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

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > 
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด

9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด 
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัต ิยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที ่9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง

แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได

การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก เมน ู> ชั้น > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง

เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ

การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน

อยู > สีเปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค

การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม

ปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 เลือก บันทึก

การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม

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

• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี

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

การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค, 
หนา 19)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:

• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ

• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ

5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง

พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ

ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม

การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร 19



การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่ใชงาน

อยู
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา

งอื่นๆ

การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป

การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน

อยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย

ขอมูลใหม ใหเลือก หอ

การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้น
จะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นดวย 
ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิด
ประโยชนสูงสุด
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน

อยู > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก 
อันตรภาค > ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก 
อันตรภาค > เวลา > เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป

• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก 
อันตรภาค > ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความ
ผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่
จะทำการบันทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการบันทึกที่แนะนำ

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

การสรางขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงเสนทางเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและ
บันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสน
ทาง, หนา 17)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต

การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 19)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนขอบเขต

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

• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที ่ใหเลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล

• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไข
เขตแดน

• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก เตือน

การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode เพื่อเปดแผนผัง
โดยอัตโนมัติเมื่อเขาหรือออกจากขอบเขต ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้ง
คาขอบเขตรอบทาจอดเรือของคุณ และเปดแผนผัง ด็อกกิ้ง โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขาใกลทาจอดเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เชื่อมโยง SmartMode™ > SmartMode™
4 การเลือก การเขาสู และเลือกแผนผัง
5 เลือก การออก และเลือกแผนผัง

การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่
กำหนดไว ซึ่งเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยงบริเวณเฉพาะหรือเมื่อคุณ
ควรไดนับการแจงเตือนอยางมากในบางบริเวณ เชนเสนทางเดินเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เตือน > เปด
4 เลือกตัวเลือก

• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ให
เลือกระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือกเสร็จ

• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาไปในขอบเขต ใหเลือก 
พื้นที ่> การเขาสู > การออก

• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณออกจากขอบเขต ใหเลือก พื้นที่ 
> การออก

การลบขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แกไขเขตแดน > ลบ

การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไว
ทั้งหมด

เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ทั้งหมด > ตกลง

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

20 คุณลักษณะการแลนเรือ



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
หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลน
เรือโดยปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เมนู > การแนะนำเสน

เริ่มตน > เสนเริ่มตน
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย

• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ให
เลือก ใสพิกัด

• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับกราบซายและขวา

การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสน
เริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขันแลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 21)
2 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เมน ู> การแนะนำเสน

เริ่มตน > เร็วเปาหมาย และเลือกความเร็วเปาหมายเมื่อขามเสนเริ่ม
ตน

3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก กลับ
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน, 

หนา 21)

การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน
ตัวนับเวลาการแขงขันจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลนเรือโดย
ปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เริ่ม

หมายเหต:ุ คุณยังสามารถเขาถึงไดจากหนา การแลนใบ 
SmartMode และแผนที่เดินเรือนำทาง

2 เมื่อจำเปน ใหเลือก ซิงค เพื่อซิงโครไนซกับตัวนับเวลาการแขงขัน
ของกรรมการ

การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน
จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก หยุด

การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ 
GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสนเริ่มตน ณ เวลาเริ่ม
ตนที่เที่ยงตรง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู > การแลนใบ > เสนเริ่มตน > 

คาชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก เสร็จ

การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ ( (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4)) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน

จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมน ู> ชั้น > เรือของฉัน > Layline > 
ตั้งคาอื่น ๆ
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
ตัวกรอง Layline: 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  หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ  และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
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2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ

3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ

4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 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 เมนู > ตั้งคา Autopilot > ชนิดลม

ปะทะ
2 เลือก ที่ปรากฏ หรือ จริง
การใชการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต

เมื่อระบบออโตไพลอตอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหเลือก รักษาทิศทาง
ลม

การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต

เมื่อใชการรักษาทิศมุงหนา ใหเลือก เมนู > รักษาทิศทางลม
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมดวยออโตไพลอต
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใช
งานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ใหเลือก  หรือ 
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ใหกด  หรือ  คางไว

Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตใหทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใช
การรักษาทิศมุงหนาหรือทิศทางลม

การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุงหนา
1 ใชการรักษาทิศมุงหนา (การใชออโตไพลอต, หนา 36)
2 เลือก เมนู
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผานการ Tack และ Gybe
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองมีเซนเซอรลมติดตั้งอยู
1 ใชการรักษาทิศทางลม (การใชการรักษาทิศทางลม, หนา 22)
2 เลือก เมนู
3 เลือกตัวเลือก

ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยน
ทิศทางเรือและขอมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทาง
เรือจะปรากฏบนหนาจอ

การตั้งการหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ
การหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือจะใหคุณหนวงเวลา
การบังคับปรับใบเรือและเปลี่ยนทิศทางเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก เมน ู> ตั้งคา Autopilot > การตั้งคา

ใบ > ความลาชา Tack
2 เลือกระยะเวลาการหนวง
3 ถาจำเปน ใหเลือก เสร็จ
การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหต:ุ ตัวยับยั้ง Gybe ไมไดขัดขวางไมใหคุณทำการ Gybe เอง
ดวยพังงาหรือการบังคับดวยเทา
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไมใหออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหนาตัวยับยั้ง ใหเลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > การตั้งคาใบ > 

ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก เปด

การปรับการตอบสนองของออโตไพลอต
เมื่ออยูในโหมดเรือใบการตั้งคา การตอบสนอง ชวยใหคุณปรับเกนหาง
เสือไดอยางรวดเร็วเพื่อใหสัมพันธกับสภาพลมที่หลากหลาย
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > การตอบสนอง
2 ปรับการตอบสนองของหางเสือ

หากคุณตองการใหหางเสือตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็วขึ้น 
ใหเพิ่มคา หากหางเสือเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา

เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง

การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป 
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือของฉัน > เสนทิศมุงหนา
2 จุดวัดมุม
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก

• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ

หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก 

อางอิงทิศเหนือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา 

GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่
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4 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน

แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่

เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ

Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตอกับหัวโซนารอยางถูกตอง ชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันได
ของคุณจะสามารถใชเปน Fishfinder ได ชารตพล็อตเตอรรุนที่ไมม ีxsv 
หรือ xs ในชื่อจะตองใชโมดูลวัดความลึก Garmin และหัวโซนารเพื่อ
แสดงขอมูลโซนาร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร 
Panoptix™ บางอยางไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Panoptix ที่ใชรวมกัน
ไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี ่คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ 
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเอง (การสรางหนาการรวมใหม, 
หนา 4) หรือแผนผัง SmartMode ได (การเพิ่มแผนผัง SmartMode, 
หนา 3)

การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก เมนู 

> สงสัญญาณ
• ในการปดใชงานการสงสัญญาณโซนารทั้งหมด ใหกด  และเลือก 

ปดใชงานหัวโซนารทั้งหมด

การเปลี่ยนมุมมองโซนาร
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีโซนาร ใหเลือก

หนาตางเพื่อเปลี่ยนแปลง
2 เลือก เมนู > เปลี่ยนโซนาร
3 เลือกมุมมองโซนาร

มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย

ขอมูลความลึก

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง

พื้นใตน้ำ

มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ สองดานของหนาจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารแบบเต็มของความถี่ที่แตกตางกัน

หมายเหต:ุ มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิด
ความถี่คู

มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได 
และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน

มุมมองโซนาร
หมายเหต:ุ 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
หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร 
SideVü ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได

ดานซายของเรือ

ดานขวาของเรือ
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หัวโซนารบนเรือของคุณ

ตนไม

ยางเกา

ทอนไม

ระยะหางจากดานขางของเรือ

น้ำระหวางเรือและพื้น

เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือของคุณ

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

หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหนงที่เลือก
4 เลือกตำแหนงอื่น

ระยะทางและทิศทางจากหมุดจะแสดงที่มุมบนซาย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของหมุด ให
เลือก กำหนดจุดอางอิง

มุมมองโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได
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

ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน

เรือ

ชวงระยะ

รอยทาง

ดรอปชอตริก

พื้น

มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และ
สามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได

เรือ

ชวงระยะ

ปลา

รอยทาง

พื้น

RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร 
สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตองเห็นขางใตและ
ปลาที่เขามาที่เรือ

คำอธิบายสี

เรือ

ตัวระบุ Ping

ปลา
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พื้น

ชวงระยะ

มุมมองโซนาร กวาดดานลาง
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และ
สามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ เรือของคุณ

คำอธิบายสี

เรือ

ลำแสงโซนาร

ชวงระยะ

ปลา

พื้น

RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที ่และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแตขางใตจนถึง
ดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา

คำอธิบายสี

เรือ

ชวงระยะ

พื้น

โครงสราง

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

มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™

มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานลางเรือ 
และสามารถใชเพื่อดูปลาและปลาและสิ่งกอสรางได

ขอมูลความลึก

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง

พื้นใตน้ำ

การเลือกชนิดของหัวโซนาร
กอนที่คุณจะเลือกชนิดของหัวโซนารได คุณตองทราบวาคุณมีหัวโซนาร
ชนิดใดอยูกอน
ชารตพล็อตเตอรนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวม
ถึงหัวโซนาร Garmin ClearVü™ ซึ่งมีอยูที่ garmin.com/transducers
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีในชารตพล็อตเตอรคุณอาจตอง
ตั้งชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยางถูกตอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง

โซนาร > รุนตัวแปลงสัญญาณ
2 เลือกหัวโซนารเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกตัวเลือก:

• หากหัวโซนารของคุณอยูในรายการ ใหเลือกจากรายการ
• หากคุณมีหัวโซนารลำคลื่นคู 200/77 kHz ใหเลือก ลำแสงคู 

(200/77 kHz)
• หากคุณมีหัวโซนารความถี่คู 200/50 kHz ใหเลือก ความถี่คู 

(200/50 kHz)

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

การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยาง
เชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือของคุณ
ในการเปลี่ยนชื่อที่มา คุณตองอยูในมุมมองโซนารที่เกี่ยวของสำหรับ
ที่มา ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร Garmin ClearVü 
คุณตองเปดมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > ที่มา > เปลี่ยน

ชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ
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การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอหรือเลือก 
2 เลือกตำแหนง
3 เลือก 
4 หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท

การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก 

การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหตุ: หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอไปทางขวา
2 เลือก กลับ เพื่อออกจากประวัติ

การแบงปนโซนาร
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากที่มาที่ใชรวมกันไดบน Garmin Marine 
Network คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากโมดูลโซนารภายนอกที่ใชรวม
กันได เชน โมดูลโซนาร GCV™ นอกจากนี้คุณสามารถดูขอมูลโซนารจา
กชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่มีโมดูลโซนารในตัว
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจาก
โมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบนเครือขาย ไมวาชารต
พล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชน
จากอุปกรณ GPSMAP 922 Plus ติดตั้งที่ดานหลังเรือ คุณสามารถดู
ขอมูลโซนารจากอุปกรณ GPSMAP และหัวโซนาร Garmin ClearVü 
อื่นที่ติดตั้งดานหนาเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ชวงระยะ และ 
เพิ่ม จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย คาการตั้งคาโซ
นารอื่นๆ เชน การตั้งคา การปรากฏตัว จะไมไดรับการซิงโครไนซ และ
ควรไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณรายอุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตรา
การเลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับ
การซิงโครไนซเพื่อทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรก
สัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งคา
โซนาร

การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ 
คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู
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 เมนู

2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือ SideVü ให

เลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü ใหเลือก เกนสี
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > การ

ปรากฏตัว > เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาเริ่มตน

การบันทึกโซนาร
การบันทึกหนาจอของโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การบันทึก

โซนาร > บันทึกโซนาร
การบันทึกโซนาร 15 นาทีใชพื้นที่วางในการดหนวยความจำที่เสียบ
อยูประมาณ 200 MB แตละการบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจาก
มีขนาดถึง 4 GB คุณสามารถบันทึกขอมูลโซนารไดจนเต็มความจุ
การด

การหยุดการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะหยุดการบันทึกโซนาร คุณตองเริ่มการบันทึก (การบันทึก
หนาจอของโซนาร, หนา 26)

จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การบันทึก
โซนาร > หยุดการบันทึก

การลบการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การบันทึก

โซนาร > ดูการบันทึก
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ทบทวน > ลบ

การเลนการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะเลนการบันทึกโซนาร คุณตองดาวนโหลดและติดตั้ง
แอปพลิเคชัน HomePort™ และบันทึกขอมูลโซนารลงในการดหนวย
ความจำ
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
2 ใสการดหนวยความจำในเครื่องอานการดของคอมพิวเตอร
3 เปดแอปพลิเคชัน HomePort
4 เลือกการบันทึกโซนารจากรายการอุปกรณของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซนารในหนาตางดานลาง
6 เลือก การเลน

การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ 
SideVü
หมายเหตุ: แตละรุนเรดาร โมดูลตัวสงเสียง และหัวโซนารมีตัวเลือกและ
การตั้งคาแตกตางกัน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้ไมใชกับหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร
เลื่อนความเร็ว: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย (การตั้งคา

ความเร็วการเลื่อน, หนา 27)
ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนใหชาลงเพื่อขยายเวลา
ในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเลือกความเร็ว
การเลื่อนใหเร็วขึ้นได ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็ว
การเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แลน

ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่แสดง
บนหนาจอโซนาร (การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร, หนา 27)

การปรากฏตัว: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะโซ
นาร, หนา 27)

สัญญาณเตือน: ตั้งคาเสียงเตือนโซนาร (เสียงเตือนโซนาร, หนา 28)
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ขั้นสูง: กำหนดคาหนาจอโซนารและการตั้งคาแหลงขอมูล (การตั้งคาหัว
โซนารขั้นสูง, หนา 28) ไมสามารถใชไดกับมุมมองโซนาร Garmin 
ClearVü หรือ SideVü

การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร 
ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ SideVü, หนา 28)

การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ซูม >  > โหมด
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัต ิใหเลือก อัตโนมัติ
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก 
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย 
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย

• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายดวยตนเอง ใหเลือก แมน
นวล
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก 
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย 
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย

• เพื่อขยายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนหนาจอ ใหเลือก ขยาย
หากจำเปน ใหเลือกขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการขยาย
คำแนะนำ: คุณสามารถลากกลองการขยายไปยังตำแหนงใหมบน
หนาจอได

• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อก
ดานลาง
หากจำเปน ใหเลือก ชวงของขอมูล เพื่อปรับความลึกและตำแหนง
ของพื้นที่ล็อคดานลาง

ในการยกเลิกการซูม ใหยกเลิกการเลือกตัวเลือกซูม

การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ 
ความเร็วการเลื่อนที่มากขึ้นจะแสดงรายละเอียดจนกวาจะไมมีราย
ละเอียดเพิ่มเติมใหแสดง ซึ่งเปนจุดที่มีการเริ่มขยายรายละเอียดที่มีอยู
ออก ซึ่งเปนประโยชนใจขณะเคลื่อนที่หรือทรอลิ่ง หรือเมื่อคุณอยูในน้ำ
ลึกที่โซนารสงเสียงชามาก การใชความเร็วการเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูล
โซนารบนหนาจอไดนานขึ้น
ในสถานการณสวนใหญ การตั้งคา คาเริ่มตน ใหสมดุลที่ดีระหวางการ
เลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือนนอยลง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > เลื่อนความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:

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

• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง

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

• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัต ิให
เลือก อัตโนมัติ

• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก  หรือ  ปรับชวง
ระยะเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก เลือก เพื่อ
เลือกหนาจอที่ทำงานอยูได

การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา

รบกวนที่อยูใกล
ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวน
จากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน

ขีดจำกัดสี: ซอนสวนตัวเลือกสีเพื่อชวยกำจัดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการที่เกิดขึ้น
เมื่อตั้งคาขีดจำกัดสีไปที่สีของการตอบกลับที่ไมตองการ คุณจะ
สามารถกำจัดการแสดงการตอบกลับที่ไมตองการบนหนาจอได

การทำใหเรียบ: กำจัดคารบกวนที่ไมไดเกิดจากการสะทอนกลับโซนาร
ตามปกติ และปรับลักษณะการสะทอนกลับ เชน พื้น
เมื่อตั้งคาการทำใหเรียบไปที่สูง คารบกวนระดับต่ำจำนวนมากจะยัง
คงอยูเมื่อใชการควบคุมการรบกวน แตคารบกวนจะลดลงเนื่องจาก
ถูกเฉลี่ยออกไป การทำใหเรียบจะชวยลดจุดจากทองน้ำ การทำให
เรียบและการรบกวนทำงานรวมกันไดเพื่อกำจัดคารบกวนระดับต่ำ 
คุณสามารถปรับเพิ่มการตั้งคาการทำใหเรียบและการรบกวนทีละนอย
ไดเพื่อกำจัดคารบกวนที่ไมตองการออกจากหนาจอ

คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้นแต
จะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย

TVG: ปรับเกนที่แตกตางกันตามเวลาซึ่งสามารถชวยลดคารบกวนได
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบัง
โดยคารบกวนบนผิวน้ำ

การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสี (การปรับความเขมของสี, หนา 26)
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง

ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง

หรือความออนของสัญญาณ
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณและขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย
และขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย

ยืดเสียงสะทอน: ปรับขนาดการสะทอนบนหนาจอเพื่อใหมองเห็นการ
ตอบกลับที่แยกกันบนหนาจอไดงายขึ้น
เมื่อเปาหมายมองเห็นไดยาก  ระยะสะทอนจะทำใหการตอบกลับ
ของเปาหมายชัดเจนขึ้นและมองเห็นไดงายขึ้นบนหนาจอ หากคา
ระยะสะทอนสูงเกินไป เปาหมายจะปะปนกัน หากคาต่ำเกินไป  เปา
หมายอาจเล็กและมองเห็นไดยาก
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คุณสามารถใชระยะสะทอนและความกวางตัวกรองเพื่อเพิ่มความ
ละเอียดที่ตองการและลดคารบกวน เมื่อตั้งคาระยะสะทอนและความ
กวางตัวกรองต่ำ หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุดแตจะมีคา
รบกวนมากที่สุด เมื่อตั้งคาระยะสะทอนสูงและความกวางตัวกรองต่ำ 
หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำแตจะมีเปาหมายที่กวางขึ้น เมื่อตั้ง
คาระยะสะทอนและความกวางตัวกรองสูง หนาจอจะแสดงที่ความ
ละเอียดต่ำที่สุดแตจะมีคารบกวนนอยที่สุด ขอแนะนำใหตั้งคาระยะ
สะทอนต่ำและตั้งคาความกวางตัวกรองสูง

ขอมูลโอเวอรเลย: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร

เสียงเตือนโซนาร
หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > 
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน 
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย

กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 30) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น

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

เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ

ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด

กลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ

เทานั้น

การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
เลื่อน: ตั้งคาระยะความลึกในการเล็งเปาโซนาร เพื่อใหคุณซูมที่ความ

ละเอียดสูงขึ้นที่ความลึกที่เล็งเปาไว
เมื่อใชการเลื่อน การติดตามดานลางอาจทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากโซนารจะคนหาขอมูลภายในระยะความลึกของพื้นที่ที่เล็ง
เปาไว ซึ่งอาจไมรวมดานลาง นอกจากนี้เมื่อใชการเลื่อน จะสงผลกระ
ทบตอความเร็วในการเลื่อย เนื่องจากขอมูลที่อยูนอกชวงความลึก
ของพื้นที่ที่เล็งเปาไวจะไมถูกประมวลผล ซึ่งจะลดระยะเวลาที่ตองใช
ในการรับและแสดงผลขอมูล คุณสามารถซูมระยะใกลเพื่อดูพื้นที่ที่
เล็งเปา เพื่อใหคุณประเมินการตอบกลับของเปาหมายไดใกลชิดมาก
ขึ้นที่ความละเอียดสูงกวาเพียงแคการซูมเทานั้น

ขีดจำกัดคนหาพื้นน้ำ: จำกัดการคนหาพื้นใตน้ำตามความลึกที่เลือกเมื่อ
การตั้งคา ชวงระยะ ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัต ิในการลดระยะเวลาที่ใช
คนหาพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกความลึกเพื่อจำกัดการคนหาพื้นใต
น้ำได อุปกรณจะไมคนหาพื้นใตน้ำที่ลึกกวาความลึกที่เลือก

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ 
SideVü
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü หรือ SideVü ใหเลือก เมนู 
> การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร

อัตราสง: ตั้งคาระยะเวลาระหวางคลื่นโซนาร เมื่อเพิ่มอัตราการสง 
ความเร็วในการเลื่อนจะเพิ่มขึ้น แตอาจทำใหเกิดการรบกวนตัวเอง
เพิ่มขึ้นดวย
เมื่อลดอัตราการสง ระยะระหวางสัญญาณพัลสสงจะเพิ่มขึ้นและอาจ
แกไขปญหาการรบกวนดวยตัวเองได ตัวเลือกนี้ใชไดในมุมมองโซ
นาร ดั้งเดิม เทานั้น

กำลังสง: ลดเสียงหัวโซนารที่ดังใกลพื้นผิว คากำลังสงที่ต่ำจะลดเสียงหัว
โซนาร ขณะเดียวกันจะลดความแรงที่สงกลับดวย ตัวเลือกนี้ใชไดใน
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น

ความกวางของตัวกรอง: กำหนดขอบเปาหมาย ตัวกรองที่สั้นจะกำหนด
ขอบเปาหมายไดชัดเจนมากกวาแตอาจมีคารบกวนมาก ตัวกรองที่
ยาวจะสรางขอบเปาหมายที่ออนกวาและลดคารบกวนดวย ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น

พลิกซาย/ขวา: สลับทิศทางมุมมอง SideVü จากซายไปขวา ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร SideVü เทานั้น

เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน

การวินิจฉัยหัวโซนาร: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวโซนาร

ความถี่โซนาร
หมายเหต:ุ ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับอุปกรณและหัวโซนารที่กำลังใช
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
หัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตงความถี่ที่ตั้งลวงหนา
สำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่งทำใหคุณเปลี่ยน
ความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำและเปาหมายมี
การเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมอง
เห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ 
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด

การเลือกความถี่ของหัวโซนาร
หมายเหต:ุ คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถเลือกวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได

ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ 
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด

1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 28
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การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหต:ุ ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด 
ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมน ู> ความถี่
2 เลือก จัดการความถี่ > คาที่ตั้งลวงหนาใหม
3 ปอนความถี่

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

A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา  และการตอบกลับของ
พื้นนุม 
1 จากมุมมองโซนาร เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว > 

ขอบเขต A > เปด
2 เลือกเวลาคาง

คุณสามารถเพิ่มเวลาคางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่แสดงสัญญาณสะทอน
กลับของโซนาร

การตั้งคาโซนาร Panoptix
ซมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope
คุณสามารถซูมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü และ LiveScope 
2D
หมายเหต:ุ ประวัติการเลื่อนจะถูกซอนในขณะที่หนาจออยูในโหมดซูม
1 จากมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope 2D ใหแยก

สองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่
หนาตางแทรก  ปรากฏและแสดงภาพจากหนาจอเต็มในขนาดเล็ก 
บริเวณลอมกรอบ  ในหนาตางแทรกจะแสดงตำแหนงของบริเวณที่
ซูม

2 หากจำเปน ใหแตะหรือลากบนหนาตางแทรกเพื่อดูบริเวณตางๆ ใน
มุมมองเต็มจอ

3 หากจำเปน แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
4 หากจำเปน เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
ในการออกจากโหมดซูม ใหเลือกกลับหรือจีบนิ้วทั้งสองเขาหากันเพื่อซูม
ออกจนกวาหนาจอจะกลับเปนมุมมองเต็มจอ

การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซนาร RealVü 
นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกลและไกลได

จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือกตัวเลือก:

• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวทแยง เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวนอน เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวตั้ง เลือก 
• เมื่อตองการปรับมุมการดู ปดหนาจอไปในทิศทางหนึ่ง
• เมื่อตองการซูมระยะใกล แยกนิ้วออกจากกัน
• เมื่อตองการซูมระยะไกล จีบนิ้วเขาหากัน

การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการก
วาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะกะพริบเร็วขึ้น 
อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบ
ชามาก
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร น้ำตก
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก เมนู > ความเร็วในการกวาด
2 เลือกตัวเลือก

เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü ดานหนา หรือ FrontVü ใหเลือก เมนู
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
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัต ิปรับสเกลดานหนาสัมพันธ
กับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถดูชวงเฉพาะ
ได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ เตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคา
ความลึกต่ำ

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

สงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย

กวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 30) 
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น

การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของ
สัญญาณสะทอนกลับของโซนาร

แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)

การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü บาง
รุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปา
หมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารใหติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก เมนู > มุมสง

สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
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การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü

 คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณ
เทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี เปนความรับผิด
ชอบของผูควบคุมเรือที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปน
ไปอยางปลอดภัย

การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือนการชนดาน
หนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 30)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก เมนู > เตือน 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 เมนู > 
การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
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 เมนู > การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดตอบกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือก

ตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง

การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก เมน ู> การตั้งคาโซนาร > การ
ติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร 

Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะสงผล
ใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น

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

ความกวางคลื่น: 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 แบบประวัติ 3D

ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การปรับ
เข็มทิศ, หนา 30)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร 
PS21-TR

ปฐมนิเทศ: ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดาน
หนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อระบุแนว
นี่ใชไดกับหัวโซนาร PS22 และ LiveScope

โฟกัส: ปรับมุมมองโซนารเพื่อชดเชยสำหรับความเร็วของเสียงในน้ำ 
การตั้งคา อัตโนมัต ิใชอุณหภูมิของน้ำเพื่อคำนวณความเร็วของเสียง
นี่ใชไดกับหัวโซนาร LiveScope

เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน

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

2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การติด
ตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ

3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จ
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน
การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือหรือ
กานทรอลิ่งมอเตอร เข็มทิศอาจไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบน
มอเตอร
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน 
เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนาแสดงทิศทางที่
หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ

30 Fishfinder โซนาร



หมายเหต:ุ จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศ
ภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที ่1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > 

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

เรดาร
 คำเตือน

เรดารเรือจะสงพลังงานไมโครเวฟที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 
กอนเริ่มสงเรดาร ตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง เรดาร
จะสงลำคลื่นประมาณ 12° สูงกวาและต่ำกวาเสนแนวนอนจากศูนยกลาง
เรดาร
ขณะเรดารกำลังสงสัญญาณ อยาจองสายอากาศโดยตรงในระยะใกล 
เนื่องจากตาคือสวนของรางกายที่ไวตอพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่สุด

เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดกับเรดารเรือ Garmin 
เสริม เชน เรดาร GMR™ Fantom™ 6 หรือ GMR 24 xHD คุณจะ
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคุณได
เรดารจะสงลำคลื่นพลังงานไมโครเวฟแบบแคบเนื่องจากจะหมุนแบบ 
360° เมื่อพลังงานที่สงสัมผัสกับเปาหมาย พลังงานบางสวนจะสะทอน
กลับไปที่เรดาร

การแปลความหมายเรดาร
การอานและการแปลความหมายการแสดงผลเรดารตองใชการฝกฝน ยิ่ง
คุณใชเรดารมากเทาใด คุณก็จะใชเรดารไดเกงขึ้นเทานั้นเมื่อคุณ
ตองการใช
เรดารอาจมีประโยชนในหลายสถานการณ เชน เลี่ยงการชนเมื่อคุณมี
ทัศนวิสัยจำกัด ตัวอยาง เชน เมื่อมืด หรือมีหมอกลง เมื่อติดตามสภาพ
อากาศ ดูวามีอะไรอยูขางหนาคุณ และการคนหานกหรือปลา
คุณสมบัติโอเวอรเลยเรดารสามารถชวยคุณแปลความหมายการแสดงผล
เรดารไดงายขึ้น เพราะวาจะแสดงผลโอเวอรเลยสัญญาณสะทอนกลับ
ของเรดารบนแผนที่ นี่จะชวยคุณระบุความแตกตางระหวางสัญญาณ
สะทอนกลับของเรดารของพื้นดิน สะพาน หรือเมฆฝน การแสดงเรือ AIS 
บนโอเวอรเลยเรดารยังสามารถชวยคุณระบุรายละเอียดตางๆ บนการ
แสดงผลเรดารได
ในบันทึกหนาจอดานลาง โอเวอรเลยเรดารนั้นเปดอยู หนาจอนี้ยังแสดงวิ
ดีโอฟด เราสามารถระบุรายละเอียด 2 - 3 อยางบนหนาจอเรดารได

พื้นดิน

เรือ

โอเวอรเลยเรดาร
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณเสริมGarminเรดารของเรือ 
คุณสามารถใชขอมูลโอเวอรเลยเรดารบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือบน
แผนที่ตกปลาได
ขอมูลที่แสดงบนโอเวอรเลยเรดารมาจากโหมดเรดารที่ใชลาสุด และการ
กำหนดคาทั้งหมดที่ใชกับโอเวอรเลยเรดารจะถูกใชกับโหมดเรดารที่ใช
ลาสุดดวย

โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน
เมื่อใชโอเวอรเลยเรดาร ชารตพล็อตเตอรจะปรับขอมูลเรดารให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ตามทิศมุงหนาของเรือ ซึ่งมาจากคาเริ่มตนของ

ขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กที่ตอโดยใช NMEA 0183 หรือ
เครือขาย NMEA 2000 หากไมมีเซนเซอรทิศมุงหนา การเดินเรือจะใช
ขอมูลเสนทาง GPS
ขอมูลเสนทาง GPS ระบุทิศทางที่เรือเคลื่อนที ่ไมใชทิศทางที่เรือกำลังมุง
หนาไป หากเรือกำลังลอยถอยหลังหรือเขาดานขางเนื่องจากกระแสน้ำ
หรือลม โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับใหสอดคลองกับขอมูล
แผนที่ไดโดยสมบูรณ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณนี้โดยใชขอมูลทิศมุง
หนาของเรือจากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส
หากทิศมุงหนาของเรือมาจากขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กหรือ
การนำทางอัตโนมัติ ขอมูลทิศมุงหนาอาจไมถูกตองเนื่องจากการตั้งคา
ไมถูกตอง ความผิดปกติทางกล การรบกวนแมเหล็ก หรือปจจัยอื่นๆ หาก
ขอมูลทิศมุงหนาไมถูกตอง โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ไดโดยสมบูรณ

การสงสัญญาณเรดาร
หมายเหต:ุ เพื่อความปลอดภัย เรดารจะเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจาก
อุนเครื่อง เพื่อใหคุณตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง
กอนเริ่มสงเรดาร
1 เมื่อปดใชงานชารตพล็อตเตอร เชื่อมตอเรดารของคุณตามที่อธิบาย

ไวในคำแนะนำการติดตั้งเรดาร
2 เปดชารตพล็อตเตอร

ถาจำเปน เรดารจะอุนเครื่องและนับถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเรดาร
พรอมทำงาน

3 เลือก เรดาร
4 เลือกโหมดเรดาร

ขอความนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นขณะที่เรดารกำลังเริ่มทำงาน
5 เลือก เมนู > สงสัญญาณเรดาร

การหยุดการสงสัญญาณเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก เมน ู> เรดารเขาสูสแตนดบาย
คำแนะนำ: กด  > เรดารเขาสูสแตนดบาย จากหนาจอใดๆ เพื่อหยุด
การสงเรดารอยางรวดเร็ว

การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา
เพื่อชวยประหยัดพลังงาน คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาที่เรดารจะสงและไม
สงสัญญาณ (สแตนดบาย)
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในโหมดเรดารคู
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > การสงตามกำหนด

เวลา
2 เลือก การสงตามกำหนดเวลา เพื่อเปดใชตัวเลือก
3 เลือก เวลาสแตนดบาย ปอนชวงเวลาระหวางการสงสัญญาณเรดาร 

และเลือกเสร็จ
4 เลือก ระยะเวลาสง ปอนระยะเวลาสงสัญญาณเรดารแตละครั้ง แลว

เลือก เสร็จ

การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เครื่องสแกนเรดารไมสงสัญญาณได
หมายเหต:ุ รุนเรดาร GMR Fantom และ xHD2 สนับสนุน 2 โซนไมสง
สัญญาณ รุนเรดาร GMR อื่นสวนใหญสนับสนุน 1 โซนไมสงสัญญาณ 
GMR รุนเรดาร HD 18+ ไมรองรับโซนที่ไมมีการสงสัญญาณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมน ู> การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร > 

โซนไมสงสัญญาณ
เปดใชงานโซนไมสงสัญญาณระบุโดยพื้นที่แรเงาบนหนาจอเรดาร

2 เลือกมุม 1 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมแรก
3 เลือกมุม 2 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมที่สอง
4 เลือก เสร็จ
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำสำหรับโซนที่สอง

การปรับชวงเรดาร
ชวงสัญญาณเรดารจะแจงระยะสัญญาณพัลสที่สงและไดรับโดยเรดาร 
เนื่องจากชวงเพิ่มขึ้น เรดารจะสงพัลสยาวกวาเพื่อเขาถึงเปาหมายระยะ
ไกล เปาหมายที่ใกลกวาโดยเฉพาะฝนและคลื่นจะสะทอนพัลสที่ยาวกวา 
ซึ่งจะเพิ่มคารบกวนบนหนาจอเรดาร การดูขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายชวงที่
ยาวกวาจะชวยลดพื้นที่บนหนาจอเรดารในการดูเปาหมายในชวงสั้น
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• เลือก  เพื่อลดชวงระยะ
• เลือก  เพื่อเพิ่มชวงระยะ

คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร
• กำหนดขอมูลที่คุณตองดูบนหนาจอเรดาร

เชน หากคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เปาหมายหรือการ
จราจรที่อยูใกล หรือคุณกังวลกับสภาพอากาศระยะไกล

• ประเมินสภาพแวดลอมภายในระยะเรดาร
โดยเฉพาะในสภาพอากาศรายแรง สัญญาณเรดารชวงยาวจะเพิ่ม
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอเรดารและทำใหดูขอมูลวัตถุ
ในชวงสั้นไดยาก ขณะฝนตก สัญญาณเรดารชวงสั้นจะชวยใหคุณดู
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยูใกลไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถากำหนดการ
ตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนไวอยางเหมาะสม

• เลือกชวงที่มีผลที่สั้นที่สุด เพื่อใชเรดารและสภาพแวดลอมในปจจุบัน

เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™

เรดาร GMR Fantom ใชเอฟเฟกตดอปเปลอรในการตรวจจับและ
ไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที ่เพื่อชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น 
คนหาฝูงนก และติดตามการกอตัวของสภาพอากาศตางๆ เอฟเฟกตดอป
เปลอรเปนการเปลี่ยนความถี่ในการสะทอนของเรดาร เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวของของเปาหมาย ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจจับเปา
หมายที่มีการเคลื่อนที่เขาหาหรือออกจากเรดารไดอยางทันที
คุณสมบัติ MotionScope จะไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ในการแสดงผล
เรดาร เพื่อชวยคุณนำทางขณะที่มีเรือลำอื่นหรืออยูในสภาพอากาศเลว
ราย หรือนำทางเขาหาจุดตกปลาที่มีนกกำลังหาอาหารบริเวณผิวน้ำ
เปาหมายเคลื่อนที่จะมีการกำหนดรหัสส ีเพื่อใหคุณบอกไดอยางรวดเร็ว
วาเปาหมายใดที่กำลังเคลื่อนที่มาทางคุณหรือออกไปจากคุณ สำหรับรูป
แบบสีสวนใหญ สีเขียวแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่ออกไปจากคุณ 
และสีแดงแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่เขามาหาคุณ
ในบางรุน คุณยังสามารถปรับการตั้งคา ความไว M-Scope เพื่อเปลี่ยน
เกณฑความเร็วสำหรับการเนนเปาหมายไดดวย การตั้งคาสูงขึ้นจะเนน
เปาหมายที่ชาลง และการตั้งคาต่ำลงจะเนนเปาหมายที่เร็วขึ้นเทานั้น

การเปดใชงานโซนคุมกัน
คุณสามารถเปดใชโซนคุมกันเพื่อแจงเตือนคุณเมื่อมีบางสิ่งเขามาใน
ระยะที่กำหนดรอบเรือของคุณ

จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน

การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 32)
คุณสามารถกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลมรอบเรือของคุณ
1 จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน > 

> วงกลม.
2 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบนอก
3 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบในเพื่อกำหนดความกวางของ

โซนคุมกัน

การกำหนดโซนคุมกันบางสวน
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 32)
คุณสามารถกำหนดขอบเขตของโซนคุมกันเพียงบางสวนรอบเรือของ
คุณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน >  > 

มุม 1
2 แตะแลวลากตำแหนงของมุมโซนคุมกันรอบนอก 

3 เลือก มุม 2
4 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบใน  เพื่อกำหนดความกวาง

ของโซนคุมกัน
5 เลือก เสร็จ

MARPA
อุปกรณชวยรางเรดาหแบบอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini Automatic Radar 
Plotting Aid - MARPA) จะชวยใหคุณระบุและติดตามเปาหมายและใช
เพื่อหลีกเลี่ยงการชนเปนหลัก ในการใช MARPA คุณจะกำหนดแท็ก 
MARPA ใหกับเปาหมาย ระบบเรดารจะติดตามวัตถุที่ติดแท็กโดย
อัตโนมัต ิและแจงขอมูลเกี่ยวกับวัตถุใหคุณทราบ รวมถึงระยะ ทิศทาง 
ความเร็ว ทิศมุงหนาของ GPS จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาถึงจุดเฉียด
ใกลที่สุด MARPA ระบุสถานะวัตถุที่ติดแท็ก (การคนหา หายไป การ
ติดตามหรือที่เปนอันตราย) และชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงเตือนการชน
ถาวัตถุเขามาในโซนปลอดภัย

สัญลักษณเปาหมาย MARPA
การคนหาเปาหมาย วงแหวนสีเขียวเสนประเนนจะแผพลังงานคลื่นจาก
เปาหมายขณะที่เรดารกำลังจับเปาหมาย
เปาหมายจะถูกคนพบ วงแหวนสีเขียวทึบแสดงตำแหนงเปาหมายที่เรดาร
จับเปาหมายได เสนประสีเขียวที่ตอกับวงกลมแสดงเสนทางบนพื้นที่คาด
การณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย
เปาหมายอันตรายอยูภายในชวง วงแหวนสีแดงจะกะพริบจากเปาหมาย
ขณะที่เสียงเตือนจะดังขึ้นและขอความจะปรากฏขึ้น หลังจากรับทราบ
เสียงเตือน จุดสีแดงทึบและเสนประสีแดงที่ตอกันแสดงตำแหนงและเสน
ทางบนพื้นที่คาดการณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย หากปด
เสียงเตือนการชนในโซนปลอดภัย เปาหมายจะกะพริบ เสียงเตือนจะไมสง
เสียง และขอความเตือนจะไมปรากฏ
เปาหมายหายไป วงแหวนสีเขียวทึบพรอมเครื่องหมาย X บนวงแหวน
แสดงวาเรดารไมสามารถจับเปาหมายได
จุดที่ใกลที่สุดที่เขาถึงและเวลาที่เขาถึงจุดที่ใกลกับเปาหมายที่เปน
อันตรายมากที่สุด

การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ
กอนที่คุณจะใช MARPA คุณตองมีเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตออยูและ
เปดใชสัญญาณ GPS เซนเซอรทิศมุงหนาตองมีหมายเลขกลุม
พารามิเตอร NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM 
หรือขอความ HDG
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุหรือตำแหนง
2 เลือก คนหาเปาหมาย > เปาหมาย MARPA

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

การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
คุณสามารถดูระยะ ทิศทาง ความเร็วและขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุที่ติด
แท็ก MARPA
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุเปาหมาย
2 เลือก เปาหมาย MARPA

ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร คุณสามารถดูและปรับแตงการ
แสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมน ู> ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ
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การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร
AIS ตองใชอุปกรณ AIS ภายนอกและสัญญาณจากเครื่องรับสงเรดารที่
ใชงานจากเรือลำอื่น
คุณสามารถกำหนดคาการแสดงเรือลำอื่นบนหนาจอเรดารได หากมีการ
กำหนดคาใดๆ (ยกเวนชวงการแสดง AIS) ในโหมดเรดารหนึ่ง การตั้ง
คานั้นจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดและการตั้งคาทิศ
มุงหนาที่คาดการณไวที่กำหนดคาไวในโหมดเรดารหนึ่งจะถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมดและใชกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > xxx > เรือลำ

อื่นๆ > AIS
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการระบุระยะทางจากตำแหนงของคุณซึ่งเรือ AIS จะปรากฏอยู
ภายในระยะดังกลาว ใหเลือก ชวงแสดงผล และเลือกระยะทาง

• หากตองการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS เลือก 
รายละเอียด > แสดง

• หากตองการตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปด
ใชงาน AIS เลือก คาดการณ และปอนเวลา

VRM และ EBL
เครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสนทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) 
ใชวัดระยะทางและทิศทางจากเรือของคุณไปยังวัตถุเปาหมาย บนหนา
จอเรดาร VRM จะปรากฏเปนวงกลมที่อยูตรงกลางตำแหนงปจจุบันของ
เรือ และ EBL จะปรากฏเปนเสนที่เริ่มจากตำแหนงปจจุบันของเรือและตัด
กับ VRM จุดตัดคือพิกัด VRM และ EBL
การแสดงและการปรับ VRM และ EBL
คุณสามารถปรับเสนผานศูนยกลางของ VRM และมุม EBL ซึ่งจะเลื่อน
จุดตัดของ VRM และ EBL คา VRM และ EBL ที่กำหนดคาในโหมด
หนึ่งจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > VRM/EBL
2 ในการปรับ VRM/EBL ใหเลือกลูกศรบนปุม VRM/EBL
3 เลือกตำแหนงใหมของจุดตัด VRM และ EBL
4 เลือก เสร็จ
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย
กอนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณตองแสดงบนหนาจอเรดาร (การ
แสดงและการปรับ VRM และ EBL, หนา 33)
1 จากหนาจอเรดาร เลือกตำแหนงเปาหมาย
2 เลือก วัด

ระยะและทิศทางไปยังตำแหนงเปาหมายจะปรากฏที่มุมซายบนของ
หนาจอ

รอยทางเสียงสะทอน
คุณสมบัติรอยทางเสียงสะทอนชวยใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบน
หนาจอเรดาร ขณะที่เรือเคลื่อนที ่คุณจะเห็นรอยจางๆ  ตามแนวการ
เคลื่อนที่ของเรือ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่แสดงรอยทางได

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ หรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้ใชงานไมไดในรุน xHD Open Array หรือ 
HD/HD+ Radome

การเปดรอยทางเสียงสะทอน
จากหนาจอเรดาร เลือกเมน ู> ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียงสะทอน 
> การแสดงผล

การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > 

รอยทางเสียงสะทอน > เวลา
2 เลือกระยะเวลารอยทาง

การลบรอยทางเสียงสะทอน
คุณสามารถลบรอยทางเสียงสะทอนออกจากหนาจอเรดารได เพื่อลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ

จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียง
สะทอน > ลางรอยทาง

การปรับการแสดงผลเรดารที่ดีที่สุด
คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลเรดารเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการและเพิ่มความถูกตองแมนยำยิ่งขึ้น
หมายเหต:ุ คุณสามารถปรับการแสดงผลเรดารไดในแตละโหมดเรดาร
1 เลือกชวงเรดาร (การปรับชวงเรดาร, หนา 31)
2 เรียกคืนคาเริ่มตนของการตั้งเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดาร

โดยอัตโนมัติ, หนา 33)
3 ปรับการตั้งเกนดวยตนเอง (การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง, 

หนา 33)

เกนเรดารและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาเกนอัตโนมัติสำหรับโหมดเรดารแตละโหมดไดรับการปรับมา
ใหเหมาะกับโหมดนั้นๆ และอาจแตกตางไปจากการตั้งคาเกนอัตโนมัติที่
ใชสำหรับโหมดอื่น
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหต:ุ บางตัวเลือกอาจไมมีในเรดารบางรุน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสภาพ ใหเลือก ต่ำ
อัตโนมัติ หรือ สูงอัตโนมัติ

• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติเพื่อใหแสดงนกที่อยูเหนือผิวน้ำ ให
เลือก นกอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+ 
Radome

การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง
เพื่อใหเรดารทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเกนไดดวยตนเอง
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกน จนกวาจะมีจุดสวางปรากฏบนหนาจอเรดาร

ขอมูลบนหนาจอเรดารจะไดรับการรีเฟรชทุกสองสามวินาที ดังนั้น
การปรับเกนดวยตนเองอาจยังไมปรากฏขึ้นในทันที ปรับเกนชาๆ

3 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาจุดจะหายไป
4 หากมีเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ อยูภายในระยะ เลือก ลาง เพื่อลด

เกนจนกวาเปาหมายจะเริ่มกะพริบ
5 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกนจนกวาเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏ

ติดสวางนิ่งบนหนาจอเรดาร
6 ลดการแสดงวัตถุขนาดใหญที่อยูใกล หากจำเปน
7 ลดการแสดงภาพสะทอนแบบเสน หากจำเปน
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล
เปาหมายที่มีขนาดใหญที่อยูในระยะใกล เชน เขื่อนกันคลื่น อาจทำให
ภาพเปาหมายที่ปรากฏบนหนาจอเรดารสวางมาก ภาพนี้อาจปดบังเปา
หมายที่เล็กกวาที่อยูในระยะใกล
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมน ู> เพิ่ม
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2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาเปาหมายที่เล็กกวาจะปรากฏอยาง
ชัดเจนบนหนาจอเรดาร
การลดเกนเพื่อกำจัดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญที่อยูในระยะใกล 
อาจทำใหเปาหมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจาก
หนาจอเรดาร

การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร
การรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจปรากฏเปนเสนออกจากเปา
หมายในรูปแบบครึ่งวงกลม คุณสามารถลดภาพสะทอนแบบเสนไดโดย
ลดเกนหรือลดระยะของเรดาร
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวารูปแบบเสนครึ่งวงกลมจะหายไปจากหนา

จอเรดาร
การลดเกนเพื่อลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจทำใหเปา
หมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจากหนาจอเรดาร

การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารโดย
อัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรเพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลที่มีคลื่นมากโดยอัตโนมัติ
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหต:ุ เรดารและชารตพล็อตเตอรแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาที่
แตกตางกัน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมน ู> Clutter จาก

ทะเล
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา หรือ อัตโนมัติ
3 เลือกการตั้งคาที่แสดงสภาพทะเลปจจุบัน
เมื่อใชเรดารรุนที่เขากันได ชารตพล็อตเตอรจะปรับสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากทะเลตามสภาพทะเลโดยอัตโนมัติ
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารดวย
ตนเอง
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพ
ทะเลที่มีคลื่นมาก การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลจะสง
ผลตอการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายในระยะใกล
มากกวาการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายระยะไกล 
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลที่อยูในระดับสูงจะลด
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากคลื่นที่อยูในระยะใกล 
แตอาจลดหรือไมแสดงเปาหมายในระยะใกล
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมน ู> Clutter จาก

ทะเล
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ

จากทะเลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนาจอเรดารอยาง
ชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลอาจยังคงปรากฏ
อยู

การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน การลด
ระยะเรดารอาจชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน (การปรับ
ชวงเรดาร, หนา 31)
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนจะสงผลตอการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะใกลมากกวา
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะไกล 
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนที่สูงจะชวยลดการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนในระยะใกล แตอาจลดหรือไมแสดง
เปาหมายในระยะไกล
หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากฝนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร

1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > Clutter จากฝน
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อเพิ่มหรือลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไม

ตองการจากฝนในระยะใกลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนา
จอเรดารอยางชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนอาจยังคงปรากฏอยู

การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอเรดาร
คุณสามารถลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากการ
รบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง เมื่อเปดการตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk ที่
กำหนดคาสำหรับใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมด
เรดารอื่นหรือโอเวอรเลยเรดาร

จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก เมน ู> การตั้งคา
เรดาร > Crosstalk Rej.

เมนูตัวเลือกเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร
MotionScope™: ใช Doppler ตรวจจับและเนนเปาหมายที่เคลื่อนที่

เพื่อชวยหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น คนหาฝูงนก และติดตามการ
กอตัวของสภาพอากาศ (เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร 
MotionScope™, หนา 32) ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน Fantom

การขยายหวงคลื่น: เพิ่มระยะสัญญาณพัลสสงที่จะเพิ่มกำลังสูงสุดไปยัง
เปาหมายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่มการตรวจจับและการระบุเปาหมาย 
ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน xHD Radome และ xHD2 Open Array

ขนาดเปาหมาย: ปรับขนาดเปาหมาย ดวยการปรับการประมวลผลการ
บีบอัดพัลส เลือกเปาหมายที่เล็กลงเพื่อใหไดภาพคมชัด ความละเอียด
สูง เลือกเปาหมายที่ใหญขึ้นเพื่อใหไดภาพสะทอนที่ใหญขึ้นสำหรับ
เปาหมายขนาดเล็ก เชน เรือ หรือทุน ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน 
Fantom

รอยทางเสียงสะทอน: ใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหนาจอ
เรดาร ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+ 
Radome

Clutter จากฝน: ลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากฝน (การ
ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร, หนา 34)

VRM/EBL: แสดงวงกลมเครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสน
ทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) เพื่อใหคุณวัดระยะทางและทิศทางจาก
เรือของคุณถึงวัตถุเปาหมาย (VRM และ EBL, หนา 33)

โซนคุมกัน: ตั้งคาโซนที่ปลอดภัยโดยรอบเรือของคุณและสงเสียงเตือน
เมื่อมีสิ่งใดเขามาในโซน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 32)

การสงตามกำหนดเวลา: ประหยัดพลังงานโดยสงสัญญาณเรดารในชวง
ที่กำหนด

เมนูการตั้งคาเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร
ที่มา: เลือกที่มาเรดารเมื่อเชื่อมตอเรดารมากกวาหนึ่งกับเครือขาย
แสดงแผนภูมิ: แสดงแผนที่ใตภาพเรดาร เมื่อเปดใชงาน เมน ูชั้น จะ

ปรากฏขึ้น
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของการแสดงผลเรดาร
Crosstalk Rej.: ลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจาก

การรบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง
ความเร็วหมุน: ตั้งคาความเร็วการหมุนที่ตองการของเรดาร ตัวเลือก 

ความเร็วสูง สามารถใชเพื่อเพิ่มอัตรารีเฟรชได ในบางสถานการณ 
เรดารจะหมุนโดยอัตโนมัติดวยความเร็วปกติเพื่อปรับปรุงการตรวจจับ 
ตัวอยางเชน เมื่อเลือกระยะไกลหรือเมื่อใช MotionScope หรือชวงคู

การปรากฏตัว: ตั้งคารูปแบบสี ความเร็ว Look-ahead และลักษณะ
การนำทาง

การติดตั้งโซนาร: ใหคุณกำหนดคาเรดารสำหรับการติดตั้ง เชน การตั้ง
คาดานหนาเรือและตำแหนงพักเสาอากาศ

การตั้งคาลักษณะเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร > การปรากฏตัว
หมายเหต:ุ การตั้งคานี้ไมมีผลใชกับโอเวอรเลยเรดาร
สีพื้นหลัง: ตั้งคาสีพื้นหลัง
สีพื้นหนา: ตั้งคารูปแบบสีสำหรับการกลับมาของเรดาร
ความสวาง: ตั้งคาความสวางของคุณสมบัติเรดารตางๆ เชนวงแหวนชวง

และสัญลักษณการติดตาม
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ความเร็ว Look-Ahead: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลาง
ของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอนความเร็วสูงสุดเพื่อ
ใหไดผลดีที่สุด

เสนทิศมุงหนา: แสดงการขยายจากจากหัวเรือในทิศทางบนหนาจอ
เรดาร

วงวัดระยะ: แสดงวงแหวนชวงที่ชวยใหคุณแสดงระยะทางบนหนาจอ
เรดาร

วงแหวนทิศทาง: แสดงทิศทางที่สัมพันธกับทิศมุงหนาหรือตามจุดอางอิง
ทิศเหนือเพื่อชวยใหคุณกำหนดทิศทางไปยังวัตถุที่แสดงบนหนาจอ
เรดาร

เสนนำทาง: แสดงเสนทางที่ระบุที่คุณตั้งคาโดยใช เสนทางไปยัง การ
แนะนำอัตโนมัต ิหรือ ไปที่

จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนหนาจอเรดาร

การตั้งคาการติดตั้งเรดาร
หนาเรือ: ชดเชยตำแหนงจริงของเรดารเมื่อไมอยูบนแนวเรือ (คาชดเชย

ดานหนาเรือ, หนา 35)
การกำหนดคาเสาอากาศ: ตั้งคาขนาดเสาอากาศเรดารและตั้งคา

ตำแหนงที่เรดารหยุด (การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง, หนา 35)
โซนไมสงสัญญาณ: ตั้งคาพื้นที่ที่เรดารไมสงสัญญาณ (การเปดใชและ

การปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร, หนา 31)
คาชดเชยดานหนาเรือ
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
การวัดคาชดเชยดานหนาเรือที่จำเปน
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
1 ใชเข็มทิศแมเหล็กตรวจจับทิศทางแบบแสงของเปาหมายที่อยูกับที่

ภายในชวงที่มองเห็นได
2 วัดทิศทางเปาหมายบนเรดาร
3 ถาทิศทางผันผวนมากกวา +/- 1° ใหตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
การตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ คุณตองวัดคาชดเชยดาน
หนาเรือที่จำเปน
การตั้งคาการชดเชยดานหนาเรือที่กำหนดคาไวใชในโหมดเรดารหนึ่ง
จะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นทั้งหมดและกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมน ู> การตั้งคาเรดาร 

> การติดตั้งโซนาร > หนาเรือ
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับคาชดเชย
การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง
โดยคาเริ่มตน เสาอากาศจะหยุดในแนวตั้งฉากกับทางเดินเมื่อไมไดกำลัง
หมุน คุณสามารถปรับตำแหนงนี้ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร > 

การกำหนดคาเสาอากาศ > ตำแหนงจอด
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหนงเสาอากาศเมื่อหยุด แลวเลือก กลับ

การเลือกที่มาเรดารอื่น
1 เลือกตัวเลือก:

• จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคา
เรดาร > ที่มา

• เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > แหลงที่ตองการ > เรดาร
2 เลือกที่มาเรดาร

การเปลี่ยนโหมดเรดาร
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode พรอมเรดาร เลือก เมน ู> 

xxx > เปลี่ยนเรดาร
2 เลือกโหมดเรดาร

ออโตไพลอต
 คำเตือน

คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับ
พวงมาลัยเรือ ลิ้นปกผีเสื้อและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือเทานั้น
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ 
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ดวย
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถ
ใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโตไพลอตไดจากชารต
พล็อตเตอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได 
ใหไปที่ garmin.com

การเปดหนาจอออโตไพลอต
กอนที่คุณจะเปดหนาจอออโตไพลอต คุณตองติดตั้งและกำหนดคาออโต
ไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได

เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

หนาจอออโตไพลอต

ทิศมุงหนาจริง

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (ฟงกชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือ
เทานั้น)

การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมน ู> ตั้งคา Autopilot > ขนาด

ระดับการเลี้ยว
2 เลือกเพิ่ม

การตั้งคาประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > การตั้งคา

ดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต

เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้ง
คาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต 
ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ
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การเปดใชงาน Shadow Drive™

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Shadow Drive อาจไมมีในรุนออโตไพลอตบาง
รุน

จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > Shadow 
Drive > เปด

การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ
ประกาศ

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชเข็มทิศภายในของ CCU ออโตไพลอต
สำหรับทิศมุงหนา ใชเข็มทิศ GPS ของบุคคลที่สามสามารถทำใหขอมูล
ที่สงมาไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดความลาชาอยางมาก ออโตไพลอต
ตองการขอมูลตามชวงเวลา และไมสามารถใชขอมูลเข็มทิศ GPS บุคคล
ที่สามสำหรับตำแหนง GPS หรือความเร็ว หากใชงานเข็มทิศ GPS 
บุคคลที่สาม ออโตไพลอตจะรายงานสูญเสียขอมูลการนำทางและที่มา
ความเร็วเปนระยะ

หากคุณมีที่มาทิศมุงหนามากกวาหนึ่งที่ในเครือขาย คุณสามารถเลือก
ที่มาที่คุณตองการได ที่มาสามารถทำงานรวมกับเข็มทิศ GPS หรือ
เซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กได
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก เมน ู> ตั้งคา Autopilot > แหลงที่

ตองการ
2 เลือกที่มา

หากที่มาทิศมุงหนาที่เลือกใชงานไมได หนาออโตไพลอตจะไมแสดง
ขอมูลใดๆ

แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในออโตไพลอตบางรุน

โหมดออโตไพลอต

เปดใชการรักษาทิศมุงหนา

เลี้ยวซาย

ทิศมุงหนาจริง

ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือเทานั้น)

ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)

เลี้ยวขวา

ใชงานรูปแบบการบังคับเลี้ยว

เปดหนาจอและเมนูออโตไพลอตทั้งหมด

การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ

จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต

การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ
หมายเหตุ: คุณตองเปดใชคุณสมบัติ Shadow Drive กอนที่คุณจะปรับ
การเดินหนาโดยใชพวงมาลัยเรือ (การเปดใชงาน Shadow Drive™, 
หนา 36)

เมื่อใชออโตไพลอต ใหควบคุมเรือดวยตนเอง
ออโตไพลอตจะเปดใชโหมด Shadow Drive
เมื่อคุณปลอยพวงมาลัยเรือและรักษาทิศมุงหนาดวยตนเองสองสาม
วินาที ออโตไพลอตจะเริ่มการรักษาทิศมุงหนาตอที่ทิศมุงหนาใหม

การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัย
เปนขั้น
กอนที่คุณจะควบคุมเรือของคุณโดยใชปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาจอออ
โตไพลอต คุณตองใชออโตไพลอต การใชออโตไพลอต, หนา 36)
• เลือก <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยว 1° หนึ่งครั้ง
• เลือก <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มเลี้ยว 10° หนึ่งครั้ง

• กดคาง <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยวแบบควบคุมอัตรา
เรือจะยังเลี้ยวจนกวาคุณจะปลอยปุม

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

รูปแบบการบังคับเลี้ยว
 คำเตือน

คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในน้ำ

ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson

การขับตามรูปแบบยูเทิรน
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมน ู> รูปแบบการหมุนพังงา > การก

ลับลำ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในชวงเวลาที่ระบุ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > 

วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอต

บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวา
และดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุงหนาปจจุบันของ
คุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > 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 เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > 

การเลี้ยววิลเลียมสัน
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การขับตามรูปแบบวงโคจร
คุณสามารถใชรูปแบบวงโคจรเพื่อบังคับเรือในทิศทางวงกลมตอเนื่อง
รอบๆ เวยพอยทที่ใชงาน ขนาดของรอบถูกกำหนดโดยระยะทางของคุณ
จากเวยพอยทที่ใชงานเมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบวงโคจร
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > วง

โคจร
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถใชรูปแบบใบโคลเวอรเพื่อบังคับเรือผานเวยพอยทที่ใชงาน
ซ้ำๆ เมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไป
ทางเวยพอยทที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางเวยพอยทและตำแหนงที่ระบบออโต
ไพลอตจะเลี้ยวเรือเพื่อขับผาน เวยพอยท อีกครั้ง การตั้งคาเริ่มตนจะ
เลี้ยวเรือที่ระยะทาง 1000 ฟุต (300 ม.) จากเวยพอยทที่ใชงาน
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > 

Cloverleaf
2 หากจำเปน ใหเลือก ความยาวและเลือกระยะทาง

36 ออโตไพลอต



3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา
คุณสามารถใชรูปแบบการคนหาเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมที่ขยายออก
มากขึ้นเรื่อยๆ จากเวยพอยทที่ใชงาน ซึ่งทำใหเกิดรูปแบบเกลียว เมื่อ
คุณเริ่มตนรูปแบบการคนหา ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไปยังเวยพอยท
ที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบ
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางวงกลมแตละวงในเกลียวได ระยะทาง
เริ่มตนระหวางวงกลมคือ 50 ฟุต (20 ม.)
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > 

คนหา
2 หากจำเปน ใหเลือก พื้นที่คนหา และเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ

การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว
• การบังคับเรือดวยตนเอง

หมายเหต:ุ Shadow Drive ตองเปดใชงานเพื่อยกเลิกรูปแบบการ
บังคับเลี้ยวโดยการบังคับเรือดวยตนเอง

• เลือก  หรือ  เพื่อยกเลิกรูปแบบโดยใชโหมดการบังคับเลี้ยวแบบ
เปนขั้น

• เลือก สแตนดบาย

การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา 
Garmin
คุณสามารถควบคุมออโตไพลอต Garmin ดวยนาฬิกา Garmin ที่ใชรวม
กันได ไปที่ garmin.com สำหรับรายการนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกัน
ได
หมายเหต:ุ การแจงเตือนอัจฉริยะจะใชบนนาฬิกาไมไดเมื่อเปดใชงาน
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต
1 เลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > การ

ควบคุมออโตไพลอต > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการดำเนินการของปุมออโตไพลอต คุณตอง
ติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได
คุณสามารถเลือกการดำเนินการออโตไพลอตที่นาฬิกา Garmin จะ
ดำเนินการไดสูงสุดสามรายการ
หมายเหต:ุ การดำเนินการออโตไพลอตที่ใชไดจะขึ้นอยูกับออโตไพลอต
ที่ติดตั้ง
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ 

Connect IQ™ > การควบคุมออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุม
3 เลือกการดำเนินการ

รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™

 คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม

คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ไปยังชารต
พล็อตเตอรแบบไรสายเพื่อควบคุมระบบออโตไพลอต Reactor ที่
สามารถทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานรีโมท โปรดดูคำแนะนำ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ที่ garmin.com

การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor 
กับชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท

ออโตไพลอต
2 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
3 เลือก การเชื่อมตอใหม

4 บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือก  > Pair with MFD
ชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงและแสดงขอความยืนยัน

5 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ใช เพื่อทำกระบวนการจับคูใหเสร็จสิ้น

การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออ
โตไพลอต Reactor
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการดำเนินการที่ถูกกำหนดไวในปุม
ดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท

ออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุมดำเนินการที่ตองการเปลี่ยน
3 เลือกรูปแบบหรือการดำเนินการเพื่อกำหนดลงในปุมดำเนินการ

การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor 
โดยใชชารตพล็อตเตอรได
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ buy.garmin.com/p/636376 และเลือก ซอฟตแวร
3 เลือก ดาวนโหลด
4 อานและยอมรับเงื่อนไข
5 เลือก ดาวนโหลด
6 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
7 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
8 เลือก ถัดไป
9 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
10บนชารตพล็อตเตอร ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบ

การด
11 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท

ออโตไพลอต > อัปเดตซอฟตแวร

แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™

 คำเตือน
อยาเดินเครื่องมอเตอรในขณะที่ใบพัดไมไดอยูใตน้ำ การสัมผัสกับใบพัด
ที่กำลังหมุนอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได
อยาใชมอเตอรในบริเวณที่คุณหรือบุคคลอื่นในน้ำอาจสัมผัสโดนใบพัดที่
กำลังหมุนอยู
ถอดมอเตอรออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือทำการ
บำรุงรักษาใบพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ 
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น

 ขอควรระวัง
ขณะที่ใชคุณสมบัติออโตไพลอต ใหเตรียมพรอมที่จะหยุด เรงขึ้น หรือ
เลี้ยวอยางกะทันหัน
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะติดหรือถูก
บีบจากชิ้นสวนที่กำลังขยับอยู ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงพื้นผิวที่ลื่นรอบมอเตอร 
การลื่นไถลขณะกำลังเก็บหรือใชงานมอเตอรอาจสงผลใหเกิดการบาด
เจ็บได

คุณสามารถเชื่อมตอทรอลิ่งมอเตอร Force เขากับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
และควบคุมมอเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอร

กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเขากับทรอลิ่งมอเตอร 
Garmin Force ที่ใชรวมกันไดบนเรือของคุณเพื่อควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
จากชารตพล็อตเตอร

แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™ 37

http://www.garmin.com
http://www.garmin.com
https://buy.garmin.com/p/636376


1 เปดชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอร
2 เปดใชงานเครือขาย Wi‑Fi บนชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย

ไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
3 หากมีชารตพล็อตเตอรหลายตัวเชื่อมตอกับ Garmin Marine 

Network โปรดตรวจสอบวาชารตพล็อตเตอรนี้เปนโฮสตของเครือ
ขาย Wi‑Fi (การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi, หนา 6)

4 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > 
ทรอลิ่งมอเตอรของ Garmin

5 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอร ใหกด  สามครั้งเพื่อเขาสูโหมด
จับคู

 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอรจะเปนสีน้ำเงินทึบในขณะคนหา
การเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร และจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อการ
เชื่อมตอสำเร็จ

หลังจากที่ชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอรเชื่อมตอสำเร็จแลว ใหเปด
ใชแถบโอเวอรเลยของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร (การเพิ่มการ
ควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ, หนา 38)

การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรเขากับทรอลิ่งมอเตอร Force 
แลว คุณตองเพิ่มแถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรเขากับหนาจอเพื่อควบคุม
ทรอลิ่งมอเตอร
1 เปดหนาจอที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
2 เลือกตัวเลือก:

• จากหนารวมหรือแผนผัง SmartMode ใหเลือก เมนู > แกไข > 
โอเวอรเลย

• จากเต็มหนาจอ ใหเลือก เมนู > แกไขโอเวอรเลย
3 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
4 เลือกแถบทรอลิ่งมอเตอร
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
ทั้งหมดที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร

แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรชวยใหคุณสามารถควบคุมทรอลิ่งมอเตอร 
Force และดูสถานะของมอเตอร
เลือกรายการเพื่อใช ปุมจะสวางขึ้นเมื่อถูกเลือก เลือกรายการอีกครั้งเพื่อ
เลิกใช

สถานะแบตเตอรี่ของทรอลิ่งมอเตอร
เปดและปดใบพัด
ลดความเร็ว
มาตรวัดความเร็ว

เพิ่มความเร็ว
เปดใชงานการควบคุมการลองเรือที่ความเร็วเหนือพื้น (SOG) ปจจุบัน
ใชใบพัดดวยความเร็วสูงสุด
สถานะทรอลิ่งมอเตอร

เปดใชงานล็อคสมอ ซึ่งใชทรอลิ่งมอเตอรในการรักษาตำแหนงของคุณ
บังคับเลี้ยวทรอลิ่งมอเตอร
เมื่อล็อคสมออยู ใหเลื่อนตำแหนงตัวล็อคไปขางหนาถอยหลังซายหรือขวา
เปดใชงานการรักษาทิศมุงหนา (ตั้งคาและรักษาทิศมุงหนาปจจุบัน)
เมื่อทรอลิ่งมอเตอรอยูในการรักษาทิศมุงหนา แถบออโตไพลอตจะปรากฏ
ขึ้นในแถบทรอลิ่งมอเตอร
เปดการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร

การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
จากแถบทรอลิ่งมอเตอร เลือก 
ปรับตั้ง: ปรับเข็มทิศของทรอลิ่งมอเตอร (การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอ

เตอร, หนา 38) และตั้งคาชดเชยหัวเรือของทรอลิ่งมอเตอร (การตั้ง
คาชดเชยหัวเรือ, หนา 38)

เกนสมอ: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่ออยูในโหมดล็อค
สมอ หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และ

เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ให
ลดคา

การนำทางที่ได: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อนำทาง หาก
คุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็ว
ขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา

โหมดรักษาทิศมุงหนา: ตั้งคาโหมดรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือกจัดแนวเรือ
จะพยายามรักษาใหเรือมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน ตัวเลือกไปที่จะ
พยายามนำทางเปนเสนตรงในทิศทางที่รองขอ

เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ เปดทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณจายไฟไปยังระบบ
ดานที่เก็บใบพัด: ตั้งคาดานของทรอลิ่งมอเตอรที่ใบพัดหมุนในขณะเก็บ

ทรอลิ่งมอเตอร ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อคุณจัดเก็บรายการอื่นๆ ใกล
กับใบพัดที่เก็บไว

ปุมลัด: เปดใชงานปุมลัดบนรีโมทคอนโทรลของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อ
ทำงานรวมกับชารตพล็อตเตอรนี้โดยเฉพาะ ปุมจะทำงานรวมกับ
ชารตพล็อตเตอรไดครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น

เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอรเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ
เตอร
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัดบนรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนา
จอตางๆ เชน หนาจอโซนารและแผนที่
หมายเหตุ: หากคุณมีชารตพล็อตเตอรมากกวาหนึ่งตัวในเครือขาย คุณ
สามารถตั้งปุมลัดไดกับชารตพล็อตเตอรเพียงหนึ่งตัวเทานั้น
1 เปดหนาจอ
2 กดปุมลัดคางไว

คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู รายการโปรด พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด

การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร
คุณตองปรับตั้งเข็มทิศในทรอลิ่งมอเตอรกอนที่คุณจะสามารถใช
คุณสมบัติของออโตไพลอตได
1 เดินเรือไปยังพื้นที่เปดของน้ำนิ่ง
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก  > ปรับตั้ง > ปรับคาเข็มทิศ
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
ทรอลิ่งมอเตอรอาจไมอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือของคุณ ขึ้น
อยูกับมุมในการติดตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัว
เรือ
1 ปรับมุมของทรอลิ่งมอเตอร  เพื่อใหอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลาง

ของเรือ  ของคุณโดยชี้ไปขางหนา

2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก  > ปรับตั้ง > คาชดเชยหัวเรือ

38 แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™



ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ VHF 
ในเครือขาย
หากคุณมีวิทยุ NMEA 0183 VHFหรือวิทยุ NMEA 2000 VHF ที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้จะไดรับการเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณ

ได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูลตำแหนง GPS 
จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC

• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ

• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงาน
ตำแหนงได

หากคุณมีวิทยุ Garmin NMEA 2000 VHF ที่เชื่อมตอกับชารตพล็อต
เตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้ไดรับการเปดใชงานเชนกัน
• ชารตพล็อตเตอรทำใหคุณสามารถตั้งคาและสงรายละเอียดการเรียก

ที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังวิทย ุGarmin VHF ของคุณได
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากวิทยุของ

คุณ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-Overboard และแจงให
คุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard

• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากชารต
พล็อตเตอรของคุณ วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อเริ่มตน
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard

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 ขอมูล > บัญชีรายการ DSC

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

สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทย ุVHF ไดรับการเชื่อมตอ
โดยใช NMEA 0183 หรือ NMEA 2000 ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือน
คุณเมื่อวิทย ุVHF ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูล
ตำแหนงถูกสงมาพรอมกับสัญญาณแจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอม
ใชงานและไดรับการบันทึกรวมกับการเรียกดวย

 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย

การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
 จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย

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

สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทย ุVHF
เมื่อชารตพล็อตเตอรไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุVHF ที่ใชรวมกันไดกับ 
NMEA 2000 และคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย DSC สำหรับ Man-
Overboard จากวิทยุ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-
Overboard และแจงใหคุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard หากคุณมี
ระบบออโตไพลอตที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย ชารตพล็อต
เตอรจะแจงเตือนใหคุณเริ่มการเลี้ยวของวิลเลียมสันไปยังจุด Man-
Overboard
หากคุณยกเลิกสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard บนวิทยุ หนาจอ
ชารตพล็อตเตอรที่แจงเตือนใหคุณเปดใชงานการนำทางไปยังตำแหนง 
Man-Overboard จะหายไป

สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจา
กชารตพล็อตเตอร
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณไดรับการเชื่อมตอกับวิทย ุGarmin NMEA 
2000 ที่ใชรวมกันได และคุณทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ Man-
Overboard วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อที่คุณจะสามารถ
เริ่มตนสัญญาณแจงเหตุรายไดอยางรวดเร็ว
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงสัญญาณแจงเหตุรายจากวิทยุของคุณ โปรด
ดูคูมือผูใชวิทยุ VHF สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายตำแหนง 
MOB หรือ SOS โปรดด ูการทำเครื่องหมายตำแหนง SOS, หนา 16

การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทย ุVHF โดยใช NMEA 0183 
คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่
ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC 
(รายการ DSC, หนา 39)

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

• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก 
• ในดูแผนที่เดินเรือที่ทำเครื่องหมายตำแหนง ใหเลือก 

การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > สรางจุดหักเลี้ยว

การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > แกไข

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

ตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง

การลบการเรียกรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > ลบรายงาน
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การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที ่3 มิต ิใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ 

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

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

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ

การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย 
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิต ิใหเลือกเปาหมาย 

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

ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ

ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม 
หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันได
เขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่
ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย

การดูตัววัด
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม
2 เลือกตัววัด

3 เลือก  หรือ  เพื่อดูหนาตัววัดอื่น

การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือกตัววัดคางไว
2 เลือก แทนที่ขอมูล
3 เลือกประเภทขอมูล
4 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง

การปรับแตงตัววัด
คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังของหนาตัววัด ลักษณะการแสดงหนาตัววัด 
ตลอดจนขอมูลในตัววัดแตละตัวได
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก เมนู > แกไขหนาตัววัด
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด ใหเลือกตัววัดที่ตองการ
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหนา ใหเลือก เปลี่ยนเคาโครง
• ในการเพิ่มหนาลงในหนาตัววัดชุดนี้ ใหเลือก เพิ่มหนา
• ในการเปลี่ยนลำดับของหนาในหนาตัววัดชุดนี ้ใหเลือก ยายหนา

ไปทางซาย หรือ ยายหนาไปทางขวา
• ในการเรียกคืนหนานี้กลับเปนมุมมองแบบเดิม ใหเลือก เรียกคืน

มุมมองเริ่มตน

การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงาน
มาตรฐานที่ตองการของตัววัด
หมายเหต:ุ ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหนาจอตัววัดที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > ตั้ง

คาขีดจำกัดเกจวัด
2 เลือกตัววัดที่ตองการปรับแตง
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ให

เลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก 

สเกลสูงสุด
4 เลือกคาขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที ่4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม

การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงขอมูลเครื่องยนตไดสูงสุดสี่รายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > การ

เลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่อง
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกจำนวนเครื่องยนต
• เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนตโดย

อัตโนมัติ

การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณตองเลือกจำนวนของเครื่องยนตดวยตนเองกอนจึงจะสามารถกำหนด
คาวิธีการแสดงเครื่องยนตในตัววัดได (การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่
แสดงในตัววัด, หนา 40)
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > การ

เลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่อง
2 เลือก เครื่องยนตแรก

40 ตัววัดและกราฟ



3 เลือกเครื่องยนตที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนตที่เหลือ

เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต
คุณสามารถเปดใชงานชารตพล็อตเตอรเพื่อแสดงการเตือนสถานะของ
เครื่องยนตได

จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > การ
เตือนสถานะ > เปด

เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต ขอความแจงเตือนสถานะของตัววัด
จะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเปนสีแดงโดยขึ้นอยูกับประเภทของการ
เตือน

เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > การ

เตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งรายการเพื่อเปดหรือปด

การเตือน

ตัววัดเครื่องยนต Yamaha®

เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > YAMAHA เพื่อดูตัววัดเครื่องยนต 
Yamaha หนาจอนี้จะแตกตางกันไปตามเครือขายเครื่องยนตและตัว
ควบคุมลิ้นปกผีเสื้อ

ฟลดขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล
เวลาปจจุบัน
แตะคางไวเพื่อดูขอมูลการเดินทาง
กดเพื่อตั้งคาฟงกชันตั้งคาจุดของปุมคันบังคับ (Helm Master®)

ขอมูลระดับถัง
แตะที่ถังคางไวเพื่อดูขอมูลเซนเซอรระดับถังอยางละเอียด
ความแรงของสัญญาณ GPS
เลือกเพื่อตั้งคาขีดจำกัด RPM สูงจุดตกปลา (Helm Master)
เลือกเพื่อตั้งคาความเร็วทรอลิ่ง (Command Link Plus®)
ฟลดขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล
ตำแหนงเกียร

เครื่องวัดความเร็วและมุมทริม
แตะคางไวเพื่อเปลี่ยนพื้นหลัง
ขอมูลเครื่องยนต
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัววัด

ไอคอนสภาพเครื่องยนต
ไอคอนสีสมระบุสภาพเครื่องยนต

ระบบความปลอดภัย Yamaha เปดอยู

เครื่องยนตอยูภายใตการควบคุมการซิงโครไนซ

เครื่องยนตกำลังอุนเครื่อง

ไอคอนการเตือนเครื่องยนต
ไอคอนสีแดงระบุความผิดปกติของเครื่องยนต

ประกาศ
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณหากไมสามารถระบุและแก
ปญหาได

แรงดันน้ำหลอเย็นต่ำ

แรงดันน้ำมันต่ำ
ดับเครื่องยนต ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และเพิ่มน้ำมันหากจำเปน

ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิด
ความเสียหายรายแรง

เครื่องยนตความรอนสูงเกินไป
ดับเครื่องยนตทันท ีตรวจสอบทางเขาน้ำหลอเย็น และแกไขหากอุดตัน

ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิด
ความเสียหายรายแรง

แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำ
ตรวจสอบแบตเตอรี่และการเชื่อมตอเชื่อมตอ และขันการเชื่อมตอ
แบตเตอรี่ที่หลวมทั้งหมดใหแนน
กลับไปยังทาเรือโดยเร็วหากการขันการเชื่อมตอแบตเตอรี่ใหแนนไมเพิ่ม
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี ่ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณทันที
หมายเหต:ุ หามดับเครื่องยนตเมื่อการเตือนนี้เปดอยู หากคุณทำเชนนั้น 
คุณอาจไมสามารถสตารทเครื่องยนตอีกครั้งได
น้ำในเชื้อเพลิง
น้ำถูกเก็บรวบรวมไวในกรองเชื้อเพลิง (อุปกรณแยกเชื้อเพลิง)
ดับเครื่องยนตทันทีและปรึกษาคูมือเครื่องยนตในการระบายน้ำออกจาก
กรองเชื้อเพลิง
หมายเหต:ุ น้ำมันเบนซินที่ผสมกับน้ำอาจทำใหเครื่องยนตเกิดความเสีย
หายได
การเตือนตรวจสอบเครื่องยนต/การซอมบำรุง
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณทันที การเตือนตรวจสอบ
เครื่องยนตยังปรากฏขึ้นเมื่อผานไปมากกวา 100 ชั่วโมงทำงานนับตั้งแต
การซอมบำรุงกอนหนา
การแจงการเตือนของเครื่องยนต (Helm Master)

ปญหาไอเสียของเครื่องยนต

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

หากคุณไมปรับระดับถัง ระบบจะใชการตั้งคาเริ่มตนสำหรับระดับถัง
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดง
1 จากหนาจอขอมูล ใหแตะรายการที่ปรับแตงไดคางไว
2 เลือกประเภทขอมูล
3 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง
การตั้งคาขอมูลเครื่องยนต Yamaha
จากหนาจอเครื่องยนต Yamaha ใหเลือก เมนู
การเดินทาง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ เชน ระยะทางและ

ชั่วโมง และใหคุณสามารถรีเซ็ตคาเหลานี้ได
เตือนการซอมบำรุง: แสดงขอมูลการซอมบำรุง และชวยใหคุณสามารถ

ตั้งคาชวงเวลาการซอมบำรุง และรีเซ็ตเวลาที่ผานไปนับตั้งแตการ
ซอมบำรุงกอนหนา

คาที่ตั้งลวงหนาของถัง: ตั้งคาชื่อถัง ประเภทของเหลว สไตลเซนเซอร 
และความจุถัง และปรับเซนเซอร

คาชดเชยการไหลของเชื้อเพลิง: ตั้งคาชดเชยสำหรับขอมูลการไหลของ
เชื้อเพลิง
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ตัวตั้งเวลาปด: ปดระบบหนึ่งชั่วโมงหลังจากดับเครื่องยนต ใชไดในระบบ 
Helm Master

การตั้งคาศูนยทริม: ชวยใหคุณสามารถเริ่มตนมุมทริมเปนศูนยเมื่อ
มอเตอรทั้งหมดทริมลงเต็มที่

จำนวนถังน้ำมันเชื้อเพลิง: แสดงขอมูลเซนเซอรระดับถังอยางละเอียด
การปรับใบเรือ: แสดงมุมทริมของเครื่องยนต
การเตือนที่ทำงานอยู: แสดงการเตือนที่ทำงานอยูสำหรับเครื่องยนต
รหัสปญหา: แสดงรหัสปญหาที่เกี่ยวของสำหรับการเตือนของเครื่องยนต

ที่ทำงานอยู ใหขอมูลนี้กับตัวแทนจำหนาย Yamaha

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 A/V, ตัววัด, การควบคุม > เครื่องยนต > เมนู
2 เลือกตัวเลือก:

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว 
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด

• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป

• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

การดูตัววัดลม
คุณตองมีเซนเซอรวัดลมที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถ
ดูขอมูลลมได

เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ลม

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

• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก เข็ม และ
เลือกตัวเลือก

• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ความเร็วลม 
และเลือกตัวเลือก

การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุวาขอมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใชสำหรับ
การคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ใหเลือก เมนู > เกจวัดเข็มทิศ > แสดงความเร็ว
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 เมนู > เกจวัดเข็มทิศ > ที่มาทิศมุงหนา
2 เลือก GPS หรือ แมเหล็ก

หมายเหตุ: เมื่อแลนเรือดวยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที ่ที่มาขอมูล
เข็มทิศแมเหล็กมีความแมนยำมากกวาที่มาขอมูล GPS

การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุชวงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลตาน
ลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ใหเลือก เมนู > เกจวัดเข็มทิศ > ชนิดเกจวัด > ตัววัด

ทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ในทิศตานลม ใหเลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้งคามุมองศา
ลม

• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ตามทิศทางลม ใหเลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้งคามุมองศา
ลม

• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ลม และเลือกตัวเลือก

การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน 
ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในปจจุบันของคุณ

เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง

การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปจจุบันให
เปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ตการเดินทาง

• ในการตั้งคาคาความเร็วสูงสุดที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุด

• ในการตั้งคาคาเครื่องมือวัดระยะทางที่ผานที่อานไดใหเปนศูนย 
ใหเลือก รีเซทมาตรวัดระยะ

• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซตทั้งหมด

การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถดูแบตเตอรี่และที่มาจายไฟอื่นๆ รวมถึงอุปกรณที่ใชแหลง
จายไฟเหลานั้น
แบตเตอรี่จะแสดงรายการอยูที่ดานบนของหนาจอ แหลงจายไฟอื่นๆ เชน 
โซลารเซลล เครื่องกำเนิดไฟฟาสลับ เครื่องแปลงไฟฟา และกังหันลมจะ
แสดงรายการอยูทางดานซาย สวนรายการที่แสดงทางดานขวาของหนา
จอจะเปนอุปกรณที่ใชแบตเตอรี่และแหลงจายไฟอื่นๆ

การตั้งคาหนาการจัดการแบตเตอรี่
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การจัดการแบตเตอรี ่> เมนู > แกไข

อุปกรณ
2 เลือกรายการ
3 เลือก อุปกรณ และเลือกหนึ่งขอมูลจากรายการ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับอุปกรณเครื่องนี้ และเลือก 

เสร็จ
5 หากจำเปน ใหเลือก เปลี่ยนไอคอน เลือกสัญลักษณใหม และเลือก 

เสร็จ
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับอุปกรณแตละเครื่อง

การดูกราฟ
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน 
อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณตองมีหัวโซนารหรือเซนเซอรที่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย

เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
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การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึก
และอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการตั้งคาสเกลเวลาที่ใช เลือก ชวงเวลา การตั้งคาเริ่มตนคือ 
10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรูปแบบขอมูล
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาไดยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใช
ชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดชวงเวลาที่ผานมา
ไมนานได

• ในการตั้งคาสเกลของกราฟ เลือก สเกล การเพิ่มสเกลชวยใหคุณ
สามารถดูรูปแบบขอมูลในคาที่อานไดมากขึ้น การลดสเกลชวยให
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบขอมูลไดมากขึ้น

ขอความ inReach®

 คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach Mini กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู 
ตอบ หรือสงขอความที่ตั้งลวงหนาจากชารตพล็อตเตอร
หมายเหต:ุ อุปกรณ inReach Mini ตองเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรและ
รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อสงและรับขอความโดยใชชารตพล็อตเตอร
ในการเปดหนา InReach® ใหเลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > 
InReach®

การเชื่อมตออุปกรณ inReach กับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อต
เตอรเพื่อจัดการขอความ
1 ใหอุปกรณ inReach อยูในระยะ 3 ม. (10 ฟุต) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากเมนูหลักของอุปกรณ inReach ใหเลือก ตั้งคาอื่น ๆ > ANT+ > 

สถานะ > เปด
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > InReach® 

> เริ่มการจับคู
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณ inReach 
การดำเนินการนี้อาจใชเวลาถึง 60 วินาที

4 หากจำเปน ใหเปรียบเทียบรหัสบนอุปกรณ inReach กับชารตพล็อต
เตอรและเลือกตกลงหากตรงกัน

inReach และชารตพล็อตเตอรจะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่ออยูภายใน
ระยะ

การรับขอความ inReach
เมื่ออุปกรณ inReach ไดรับขอความ ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ทบทวน
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจง

เตือนปดโดยอัตโนมัติ

การสงขอความ inReach ที่ตั้งลวงหนา
ขอความที่ตั้งลวงหนาคือขอความที่คุณสรางที่ explore.garmin.com 
ขอความที่ตั้งลวงหนามีขอความตัวอักษรที่กำหนดไวลวงหนาและผูรับ
1 จากหนา InReach® ใหเลือก ขอความ > สง inReach ที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกขอความที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก สง

การตอบกลับขอความ inReach
คุณสามารถตอบกลับขอความ inReach ดวยขอความที่เขียนไวแลว
1 จากหนา InReach® เลือก ขอความ

รายการขอความที่สงและขอความที่ไดรับปรากฏขึ้น
2 เลือกขอความที่ไดรับ
3 เลือก ตอบกลับ

4 เลือกขอความ
5 เลือก สง

การสลับสายแบบดิจิตอล
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรในการตรวจสอบและควบคุมวงจรเมื่อมี
การเชื่อมตอระบบที่ใชรวมกันได
ตัวอยางเชน คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได 
คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบอพักปลาไดดวย
ในการเขาถึงการควบคุมการสลับสายแบบดิจิตอล ใหเลือก A/V, ตัววัด, 
การควบคุม > การสลับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดคาระบบการสลับ
สายแบบดิจิตอล โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณ

การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มและปรับแตงหนาสวิตชดิจิตอลไปยังชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การสลับ > เมนู > ตั้งคาอื่น ๆ
2 เลือก เพิ่มหนา หรือ แกไขหนา
3 ตั้งคาหนาตามตองการ:

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

หมายเหต:ุ คุณสามารถโหลดภาพเรือของคุณลงในอุปกรณเพื่อ
ใชเปนภาพ หรือใชภาพเริ่มตนได คุณยังสามารถปรับมุมมองและ
ตำแหนงการวางของภาพไดดวย

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

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

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

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

• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> 
แมนนวล และใสวันเดือนป

• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที ่> กระแสไฟฟา
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให

เลือก วันถัดไป
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• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันกอนหนา

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

การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3D ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก สารสนเทศ
3 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา

ตัวจัดการคำเตือน
การดูขอความ
1 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน
2 เลือกขอความ
3 เลือก ทบทวน

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

การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การด

การลางขอความทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > ลางตัวจัดการคำเตือน

Media Player
หมายเหตุ: คุณลักษณะ Media Player ใชไมไดกับชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอยางจะใชไมไดใน Media Player ที่เชื่อมตอ
บางรุน
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 หรือ 
Garmin Marine Network คุณสามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารต
พล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตอ
คุณสามารถเลนสื่อจากที่มาที่เชื่อมตอกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย

การเปด Media Player
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันได
กับชารตพล็อตเตอร

เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > สื่อ

ไอคอน
หมายเหต:ุ อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้
ไอคอน คำอธิบาย

บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา

เลนซ้ำทุกเพลง

เลนซ้ำเพลงเดียว

 คนหาสถานีหรือขามเพลง

สับเปลี่ยน

การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา
คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่เชื่อมตอกับสเตอริโอ เมื่อคุณมีสเตอริโอ
หรืออุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือขายหลายตัว คุณสามารถเลือกอุปกรณ
จากอุปกรณที่คุณตองการเลนเพลงได
หมายเหตุ: คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับสเตอริโอเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนอุปกรณและที่มาของสื่อ
ทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก อุปกรณและเลือกสเตอริโอ
2 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มาและเลือกที่มาของสื่อ

หมายเหต:ุ ปุม อุปกรณ จะปรากฏเมื่อมีอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือ
ขายมากกวาหนึ่งอุปกรณ
หมายเหต:ุ ปุม ที่มา จะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหลงเทานั้น

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

จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > คนหาอักษรเลข

การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ในขณะที่เลนเพลง ใหเลือก เมน ู> ซ้ำ
2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว

การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > xxx > ซ้ำ > ทั้งหมด

การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมน ู> xxx > สับเปลี่ยน
2 หากจำเปน ใหเลือกตัวเลือก

การเขารวมเครือขาย FUSION PartyBus™

คุณสามารถเลนเพลงจากสเตอริโอที่ใชรวมกันไดอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครือ
ขาย FUSION PartyBus สเตอริโอ FUSION PartyBus เครื่องหนึ่งตอง
เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรโดยใชเครือขาย NMEA 2000
หมายเหต:ุ สเตอริโอโซน FUSION PartyBus เชน สเตอริโอโซน 
Apollo™ SRX400 ไมสามารถสตรีมที่มาไปยังอุปกรณ FUSION 
PartyBus อื่นบนเครือขายได ดวยสาเหตุนี้ สเตอริโอโซนจะไมปรากฏ
เปนที่มาที่ใชไดในชารตพล็อตเตอร
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มา

หมายเหต:ุ หลังจากสักครู สเตอริโอ FUSION PartyBus ที่ใชรวม
กันไดจะปรากฏเปนที่มา

2 เลือกสเตอริโอ FUSION PartyBus
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา และเลือกที่มาอื่นที่เชื่อมตอกับ

สเตอริโอ FUSION PartyBus
ในการออกจากเครือขาย FUSION PartyBus คุณสามารถเลือก ที่มา > 
ออกจาก PartyBus

การปรับระดับเสียง
การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก 
2 หากจำเปน ใหเลือก เลือก

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

44 ตัวจัดการคำเตือน



วิทยุ VHF
หมายเหต:ุ คุณสมบัติเหลานี้ใชไดกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ 
VHF บางรุน

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

จากหนาสื่อ VHF ใหเลือก สแกน

การปรับสเควลซของ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ VHF 
บางรุน
1 จากหนาที่มา VHF ใหเลือก เมนู > สเควลซ
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซของ VHF

วิทยุ
ในการฟงวิทยุ AM หรือ FM คุณตองเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเขากับสเตอริโออยางถูกตอง และอยูในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟงวิทยุ SiriusXM® คุณตองมีอุปกรณและการสมัครสมาชิกที่
เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หนา 46) สำหรับวิธีเชื่อมตอ 
SiriusXM Connect Vehicle Tuner ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
ในการฟงสถานี DAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB, 
หนา 45) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดปเตอร DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสา
อากาศของคุณ

การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมน ู> xxx > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่อง

รับ
2 เลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก  หรือ  เพื่อปรับหาสถานี

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

คาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนา
ไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบถาคุณเชื่อมตอกับ
เครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบไดหากคุณเชื่อมตอกับเสา
อากาศ DAB เสริม
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

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 45)

การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB
คุณตองเลือกพื้นที่ที่คุณอยูเพื่อรับสัญญาณสถาน ีDAB อยางถูกตอง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > 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
หมายเหตุ: 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
คำแนะนำ: คุณสามารถกด  หรือ  คางไวเพื่อเปลี่ยนชุดสถานี

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

การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองมี ID 
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM 
Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ 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 ทางโทรศัพทไดที ่(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 หากไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที ่
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอฝายดูแลผูฟง 
SiriusXM ทางโทรศัพทที่ 1-866-635-2349

การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวด
หมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได

เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกดู 

> ชองสัญญาณ
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > ประเภท

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

• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู > 
คาที่ตั้งลวงหนา

• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก เมนู > คาที่ตั้ง
ลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน

การควบคุมโดยผูปกครอง
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใชคุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครอง คุณตองใสรหัสผานเพื่อ
เปลี่ยนเปนชองที่ล็อคไว คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผาน 4 หลักไดดวย
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกด ู> ผูปกครอง > ปลดล็อค
2 ปอนรหัสผานของคุณ

รหัสผานเริ่มตนคือ 0000
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทย ุSiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผูปกครองกอน

คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานใน
การปรับไปที่ชองที่ล็อคไว

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

การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผู
ปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่มตน รหัสผานจะถูก
รีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จ
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม

การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมน ู> การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่ออุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก เลือก หรือ เสร็จ

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

รอัปเดตซอฟตแวรลงในแฟลชไดรฟ USB
การอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำจะอยูในหนาผลิตภัณฑของ
อุปกรณ

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

อัปเดตซอฟตแวร
4 เลือกรายการที่คุณตองการอัปเดต

สภาพอากาศ SiriusXM
 คำเตือน

ขอมูลสภาพอากาศที่มีใหผานผลิตภัณฑนี้อาจมีการหยุดชะงักในการให
บริการ และอาจมีขอผิดพลาด ความไมถูกตอง หรือขอมูลลาสมัย ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยเฉพาะขอมูลเหลานี้เพียงอยางเดียว ใชสามัญสำนึกขณะ
นำทาง และตรวจสอบที่มาขอมูลสภาพอากาศอื่นกอนทำการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยทุกครั้ง คุณรับทราบและยินยอมวาคุณเปน
ผูรับผิดชอบตอการใชขอมูลสภาพอากาศและการตัดสินใจทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการนำทางในสภาพอากาศแตเพียงผูเดียว Garmin จะไมรับ
ผิดชอบตอผลจากการใชขอมูลสภาพอากาศ SiriusXM

หมายเหต:ุ ขอมูล SiriusXM อาจไมสามารถใหบริการไดในบางภูมิภาค
เครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียม Garmin SiriusXM และเสาอากาศ
จะรับขอมูลสภาพอากาศทางดาวเทียม และแสดงขอมูลขึ้นบนอุปกรณ 
Garmin รวมถึงแผนที่เดินเรือนำทางบนชารตพล็อตเตอรที่ทำงานรวมกัน
ได ขอมูลสภาพอากาศสำหรับแตละคุณลักษณะจะมาจากศูนยขอมูล
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สภาพอากาศที่มีชื่อเสียงเชน สำนักงานบริการดานภูมิอากาศแหงชาติ 
(National Weather Service) และศูนยพยากรณภัยพิบัติที่เกิดจาก
สภาพอากาศหรือน้ำ (Hydrometeorological Prediction Center) 
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.siriusxm.com/sxmmarine

ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัคร
สมาชิก
ในการใชสภาพอากาศทางดาวเทียม คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศ
ทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ในการใชวิทยุทางดาวเทียม SiriusXM 
คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ไปที่ 
www.garmin.com สำหรับขอมูลเพิ่มเติม คุณยังตองมีการสมัครสมาชิก
ที่ถูกตองในการรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม กรุณาดูวิธีใชสำหรับอุปกรณรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม
ของคุณ

การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลสภาพอากาศจะไดรับการแพรสัญญาณ ณ ชวงเวลาที่ตางกันไป
สำหรับคุณลักษณะสภาพอากาศแตละคุณลักษณะ ตัวอยางเชน เรดารจะ
ไดรับการแพรสัญญาณที่ชวงเวลาทุก 5 นาที เมื่อเปดเครื่องรับ Garmin 
ไวหรือเมื่อเลือกคุณลักษณะสภาพอากาศที่ตางกันไป เครื่องรับตองไดรับ
ขอมูลใหมกอนที่จะแสดงขึ้นมา คุณอาจพบความลาชากอนที่ขอมูลสภาพ
อากาศหรือคุณลักษณะที่ตางกันจะแสดงขึ้นบนแผนที่
หมายเหตุ: คุณลักษณะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ
ไดหากแหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
เมื่อมีการประกาศแจงเตือนสภาพอากาศทางทะเล, การเฝาระวังสภาพ
อากาศ, คำแนะนำสภาพอากาศ, รายงานสภาพอากาศ หรือแถลงการณ
สภาพอากาศอื่นๆ การแรเงาจะระบุถึงพื้นที่ที่ใชขอมูลนั้น เสนสีน้ำทะเล
บนแผนที่จะระบุถึงขอบเขตของการพยากรณอากาศทางทะเล, การ
พยากรณอากาศชายฝง และการพยากรณนอกชายฝง รายงานสภาพ
อากาศอาจประกอบดวยการเฝาระวังสภาพอากาศหรือคำแนะนำสภาพ
อากาศอยางใดอยางหนึ่ง
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการแจงเตือนหรือการรายงาน ใหเลือกพื้นที่ที่
แรเงา
สี กลุมสภาพอากาศทางทะเล
ฟาอมเขียว น้ำทวมฉับพลัน
น้ำเงิน น้ำทวม
แดง ทะเล
เหลือง พายุฟาคะนอง
แดง พายุทอรนาโด

การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีแผนที่สภาพอากาศ ให

เลือก เมน ู> เมนูสภาพอากาศ > เปลี่ยนสภาพอากาศ
2 เลือกแผนที่สภาพอากาศ

การดูขอมูลหยาดน้ำฟา
หยาดน้ำฟาที่เปนตั้งแตฝนตกและหิมะตกเบาๆ ไปจนถึงพายุฝนฟา
คะนองจะถูกแสดงในสีและเฉดสีที่ตางกันไป หยาดน้ำฟาจะถูกแสดงทั้ง
แบบแยกตางหากหรือแสดงรวมกับขอมูลสภาพอากาศอื่นๆ

เลือก แผนที่เดินเรือ > หยาดน้ำฟา
เวลาที่แสดงในมุมบนซายของหนาจอจะระบุถึงเวลาลวงผานที่ผูให
บริการขอมูลสภาพอากาศไดอัปเดตขอมูลลาสุด

ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา
เซลลพายุฝนฟาคะนองจะถูกแสดงโดย  บนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศ โดยจะระบุทั้งตำแหนงปจจุบันของพายุและเสนทางของพายุที่
คาดในอนาคตอันใกล
กรวยสีแดงจะปรากฏขึ้นพรอมไอคอนเซลลพายุ และสวนที่กวางที่สุดของ
แตละกรวยจะชี้ไปทิศทางของเสนทางของเซลลพายุที่คาด เสนสีแดงใน
แตละกรวยจะระบุที่ที่พายุจะเดินทางไปในอนาคตอันใกล เสนแตละเสน
จะแสดงแทน 15 นาที
ฟาผาจะถูกแสดงโดย  ฟาผาจะปรากฏบนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศหากตรวจพบฟาผาภายในเจ็ดนาทีที่ผานมา เครือขายตรวจจับ
ฟาผาทางพื้นดินจะตรวจจับฟาผาจากทองฟาสูพื้นดินเทานั้น

หมายเหต:ุ คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก

ขอมูลพายุเฮอริเคน
แผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศสามารถแสดงตำแหนงปจจุบันของพายุ
เฮอริเคน , พายุโซนรอน หรือดีเปรสชันโซนรอน เสนสีแดงที่ออกมา
จากไอคอนพายุเฮอริเคนจะระบุถึงเสนทางของพายุเฮอริเคนที่คาด จุดสี
เขมบนเสนสีแดงจะระบุถึงตำแหนงที่คาดวาพายุเฮอริเคนจะเดินทางผาน 
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูใหบริการขอมูลสภาพอากาศ

ขอมูลการพยากรณอากาศ
แผนที่การพยากรณอากาศจะแสดงการพยากรณอากาศในเมือง, การ
พยากรณอากาศทางทะเล, METARS, การแจงเตือนระดับจังหวัด, ศูนย
ความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ, ความกดอากาศของพื้น
ผิว และทุนตรวจสภาพอากาศ

การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลื่อนแผนที่ไปที่ตำแหนงนอกชายฝง

ตัวเลือกพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝงจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อขอมูลการพยากรณอากาศพรอมใช

3 เลือก พยากรณทางทะเล หรือ พยากรณนอกชายฝง

การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48 ชั่วโมงถัดไปใน
เวลาเพิ่มเติม 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48ในเวลาเพิ่มเติม 12 
ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
แนวปะทะของสภาพอากาศจะปรากฏเปนเสนที่ระบุถึงขอบนำของ
มวลอากาศ
สัญลักษณแนวปะทะ คำอธิบาย

แนวปะทะอากาศเย็น
แนวปะทะอากาศรอน
แนวปะทะคงที่
แนวปะทะปด
รองความกดอากาศต่ำ

สัญลักษณศูนยกลางความกดอากาศมักปรากฏใกลกับแนวปะทะของ
สภาพอากาศ
สัญลักษณ
ศูนยกลางความกด
อากาศ

คำอธิบาย

ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศต่ำซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ
กดอากาศต่ำกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง
ความกดอากาศต่ำจะทำใหความกดอากาศเพิ่มสูงขึ้น 
ลมจะพัดทวนเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศ
ต่ำในซีกโลกทางเหนือ
ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศสูงซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ
กดอากาศสูงกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง
ความกดอากาศสูงจะทำใหความกดอากาศลดลง ลมจะพัด
ตามเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศสูงในซีก
โลกทางเหนือ

พยากรณอากาศในเมือง
พยากรณอากาศในเมืองจะแสดงเปนสัญลักษณสภาพอากาศ จะดู
พยากรณอากาศในชวงเพิ่ม 12 ชั่วโมง
สัญลักษณ สภาพอากาศ สัญลักษณ สภาพอากาศ

มีเมฆบางสวน แจมใส (มีแดด, รอน, ปลอดโปรง)
เมฆมาก ฝนตก (ฝนละออง, ฝนลูกเห็บ, 

ฝนไลชาง)
ลมแรง มีหมอก
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สัญลักษณ สภาพอากาศ สัญลักษณ สภาพอากาศ
พายุฝนฟาคะนอง หิมะ (หิมะตกหนัก, หิมะปรอย, 

พายุหิมะ, หิมะฟุง, ลูกเห็บ, 
ฝนเยือกแข็ง, ฝนละอองเยือกแข็ง)

ควัน (ฝุน, หมอก)

การดูขอมูลแผนที่ตกปลา
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้อาจไมมีในทุกผลิตภัณฑหรือการสมัครสมาชิก
แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ตกปลา จะแสดงขอมูลที่สามารถชวยคุณ
คนหาสายพันธุปลาได
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา
2 หากจำเปน ใหเลือก เมนู > ชั้น จากนั้นเปดและปดขอมูล

การดูสภาพทะเล
คุณลักษณะ สภาพทะเล จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำรวมถึงกระแส
ลม, ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น

เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล

ลมที่ผิวน้ำ
เวกเตอรของลมที่ผิวน้ำที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่สภาพทะเลดวยเครื่องหมาย
วัดลมที่ระบุทิศทางจากทางที่ลมพัด เครื่องหมายวัดลมจะเปนวงกลมทีมี
หาง เสนหรือเครื่องหมายที่ติดกับหางของเครื่องหมายวัดลมจะระบุ
ความเร็วลม เสนสั้นจะแทน 5 นอต เสนยาวจะแทน 10 นอต และสี่เหลี่ยม
จะแทน 50 นอต
เครื่องหมายวัดลม ความเร็วลม เครื่องหมายวัดลม ความเร็วลม

สงบนิ่ง 20 นอต

5 นอต 50 นอต

10 นอต 65 นอต

15 นอต

ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
ความสูงของคลื่นสำหรับพื้นที่จะปรากฏเปนสีตางๆ ที่แปรผันไป สีที่ตาง
กันจะระบุความสูงของคลื่นที่ตางกันดังที่แสดงอยูในสัญลักษณ
ชวงเวลาของคลื่นจะระบุเวลา (เปนวินาท)ี ระหวางคลื่นที่ตามมา เสนชวง
เวลาของคลื่นจะระบุพื้นที่ที่มีชวงเวลาของคลื่นเดียวกัน
ทิศทางของคลื่นจะปรากฏในแผนที่โดยใชลูกศรสีแดง ทิศทางของลูกศร
แตละตัวจะระบุทิศทางที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่

การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป
ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงกอน
หนาในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล
แผนที่สภาพอากาศ อุณหภูมิทะเล แสดงอุณหภูมิของน้ำปจจุบันและ
สภาพแรงดันผิวน้ำปจจุบัน

เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล

ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวจะแสดงเปนไอโซบารความกดอากาศและ
ศูนยกลางความกดอากาศ ไอโซบารจะเชื่อมจุดความกดอากาศที่เทากัน 
การอานคาความกดอากาศสามารถชวยกำหนดสภาพอากาศและลมได 
โดยปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงจะมีสภาพอากาศแจมใส โดย
ปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำจะมีเมฆปกคลุมและมีโอกาสเกิด
หยาดน้ำฟา ไอโซบารที่อยูใกลชิดกันแสดงถึงความชันของความกด
อากาศที่มาก ความชันของความกดอากาศที่มากจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มี
ลมแรง
หนวยของความกดอากาศจะแสดงในมิลลิบาร (mb), นิ้วปรอท (inHg) 
หรือเฮกโตปาสคาล (hPa)
เฉดสีจะระบุอุณหภูมิผิวน้ำ ดังที่ปรากฏในสัญลักษณที่มุมจอแสดงผล

การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล
คุณสามารถเปลี่ยนชวงสีไดตลอดเพื่อดูการอานคาอุณหภูมิผิวทะเลที่มี
ความละเอียดสูงขึ้น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล > เมนู > อุณหภูมิทะเล
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการอนุญาตให Chartplotter ปรับชวงอุณหภูมิอัตโนมัติ ให
เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ
Chartplotter จะคนหาขีดจำกัดลางและบนสำหรับหนาจอปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ และอัปเดตมาตราสวนอุณหภูมิตอสี

• ในการใสขีดจำกัดลางและบนสำหรับชวงอุณหภูมิ ใหเลือก ขีด
จำกัดชวงลาง หรือ ขีดจำกัดชวงบน และใสขีดจำกัดลางหรือบน

ขอมูลทัศนวิสัย
ทัศนวิสัยคือการพยากรณระยะแนวราบสูงสุดที่สามารถมองเห็นไดที่พื้น
ผิว ดังที่ปรากฏในสัญลักษณทางดานซายของหนาจอ ความแปรผันของ
เฉดสีของทัศนวิสัยจะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณไวในทัศนวิสัยที่
พื้นผิว
หมายเหต:ุ คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก
เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย

การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่
เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงกอนหนา ใน
เวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก  หลายครั้ง

การดูรายงานเรื่องทุน
คารายงานที่อานจะรับจากทุนและสถานีสังเกตการณชายฝง คาที่อานได
นี้จะถูกใชเพื่อกำหนดอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำคาง, อุณหภูมิน้ำ, ระดับน้ำ, 
ความสูงและชวงคลื่น, ทิศทางและความเร็วลม, ทัศนวิสัย และความกด
ของอากาศ
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก 
2 เลือก ทุน

การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน
คุณสามารถเลือกพื้นที่ใกลทุนเพื่อดูขอมูลพยากรณอากาศได
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกตำแหนงบนแผนที่
2 เลือก อากาศทองถิ่น
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการดูสภาพอากาศในปจจุบันจากบริการขอมูลสภาพอากาศ
ทองถิ่น ใหเลือก เงื่อนไขปจจุบัน

• ในการดูพยากรณอากาศทองถิ่น ใหเลือก พยากรณอากาศ
• ในการดูลมพื้นผิวและขอมูลความกดของอากาศ ใหเลือก ผิวน้ำ

ทะเล
• ในการดูขอมูลลมและคลื่น ใหเลือก รายงานขาวการเรือเดินทะเล

โอเวอรเลยสภาพอากาศ
โอเวอรเลยสภาพอากาศจะซอนทับสภาพอากาศและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง, แผนที่ตกปลา และมุมมองแผนที่ 
Perspective 3D แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลาสามารถแสดง
เรดารสภาพอากาศ, ความสูงของยอดเมฆ, ฟาผา, ทุนสภาพอากาศ, การ
แจงเตือนระดับจังหวัด และการแจงเตือนพายุเฮอรริเคน มุมมองแผนที่ 
Perspective 3D สามารถแสดงเรดารสภาพอากาศได
การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศที่กำหนดคาไวสำหรับแผนที่หนึ่งจะไม
สามารถปรับใชกับแผนที่อื่นได การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศสำหรับ
แตละแผนที่ตองไดรับการตั้งคาตางหาก
หมายเหต:ุ แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่

48 สภาพอากาศ SiriusXM



การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับบริการสภาพอากาศที่คุณไดสมัครสมาชิกไว 
และเวลาผานไปกี่นาทีนับตั้งแตมีการอัปเดตขอมูลของแตละบริการ

จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกเมน ู> การสมัครสมาชิก

การดูวิดีโอ
 คำเตือน

หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

กอนที่คุณจะดูวิดีโอได คุณตองเชื่อมตอกับแหลงขอมูลที่ทำงานรวมกัน
ไดกอน
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดมีอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอกับพอรตบนชารต
พล็อตเตอรหรือตอกับ Garmin Marine Network เชนเดียวกับกลอง
วิดีโอเครือขายที่รองรับ (แบบ IP), เครื่องเขารหัส และกลองถายภาพ
ความรอน

เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > วิดีโอ

การเลือกที่มาของวิดีโอ
1 จากหนาวิดีโอใหเลือก เมน ู> ที่มา
2 เลือกที่มาของวิดีโอฟด

สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง
ถาคุณมีที่มาของวิดีโอสองแหงขึ้นไป คุณสามารถสลับไปดวยชวงเวลาที่
กำหนดได
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก เมนู > ที่มา > สลับ
2 เลือก เวลา และเลือกระยะเวลาที่วิดีโอแตละวิดีโอจะปรากฏ
3 เลือก ที่มาและเลือกที่มาของวิดีโอเพื่อเพิ่มไปที่ลำกับการสลับ

อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย
ประกาศ

ตองใช Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler 
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมตออุปกรณ POE เชน กลอง FLIR® กับ 
Garmin Marine Network การเชื่อมตออุปกรณ PoE โดยตรงเขากับ
ชารตพล็อตเตอร Garmin Marine Network จะทำใหชารตพล็อตเตอร 
Garmin เสียหาย และอาจทำใหอุปกรณ PoE เสียหาย

กอนที่คุณจะดูและควบคุมอุปกรณวิดีโอเชน กลอง IP, เครื่องถอดรหัส 
และกลองถายภาพความรอนดวยชารตพล็อตเตอรของคุณได คุณตองมี
อุปกรณวิดีโอที่ทำงานรวมกันไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ
กอนและคุณตองมีสายเคเบิลเครือขายทางทะเลแบบ Power over 
Ethernet (PoE) Isolation Coupler ไปที่ garmin.com สำหรับรายชื่อ
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดหรือเพื่อซื้อ PoE Isolation Coupler
คุณสามาถเชื่อมตอกลองวิดีโอที่รองรับไดหลายตัว และตอเครื่องเขารหัส
ไดสูงสุด 2 เครื่องเขากับ Garmin Marine Network คุณสามารถเลือก
และดูที่มาของวิดีโอไดถึงสี่แหลงในครั้งเดียว ชารตพล็อตเตอรที่มีอินพุต
วิดีโอในตัวหลายสวนสามารถแสดงอินพุตวิดีโอในตัวไดอินพุตเดียว
เทานั้น เมื่อเชื่อมตอกลองแลว เครือขายจะตรวจหาโดยอัตโนมัติและ
แสดงกลองในรายการที่มา

การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
คุณสามารถบันทึก ตั้งชื่อ และเปดใชวิดีโอสำหรับที่มาของวิดีโอแบบ
เครือขายแตละแหลง
การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 กดปุมคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาคางไว

ไฟสีเขียวระบุวาไดบันทึกการตั้งคาแลว
การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาวิดีโอ > คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ปอนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา

การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือขาย
คุณสามารถคืนคากลองเครือขายกลับไปเปนคาที่ตั้งลวงหนาไดอยาง
รวดเร็ว
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

การควบคุมวิดีโอจะปรากฏบนหนาจอ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอ

กลองจะเรียกคืนการตั้งคาวิดีโอที่บันทึกไวสำหรับคาที่ตั้งลวงหนา
คำแนะนำ: คุณยังสามารถบันทึกและเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาโดย
ใชเมนูวิดีโอ

การตั้งคากลอง
กลองบางรุนมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการควบคุมมุมมองกลอง
หมายเหต:ุ ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง คุณอาจตอ
งอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอกลองวิดีโออินฟาเรด ใหเลือก เมนู
IR/มองเห็นได: แสดงภาพจากกลองอินฟาเรดหรือภาพจากกลองที่มอง

เห็นได
สแกน: สำรวจพื้นที่โดยรอบ
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
เปลี่ยนส:ี เลือกรูปแบบสีของภาพอินฟาเรด
เปลี่ยนฉาก: เลือกโหมดภาพอินฟาเรด เชน กลางวัน กลางคืน, MOB 

หรือด็อกกิ้ง
การตั้งคาวิดีโอ: เปดตัวเลือกวิดีโอเพิ่มเติม

การตั้งคาวิดีโอ
กลองบางรุนมีตัวเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม
หมายเหต:ุ ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาวิดีโอ
กำหนดอินพุต: เชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
กระจก: กลับภาพเหมือนดูจากกระจกมองหลัง
สแตนดบาย: กำหนดใหกลองอยูในโหมดสแตนดบายเพื่อประหยัด

พลังงานและปกปองเลนสเมื่อไมใชงาน
ตำแหนงหนาหลัก: ตั้งคาตำแหนงหลักของกลอง
ความเร็วสแกน: ตั้งคาความเร็วในการเคลื่อนกลองระหวางการสแกน
ความกวางสแกน: ตั้งคาความกวางของภาพที่จับโดยกลองระหวางการ

สแกน
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองตัวนี้
เมน ูFLIR™: ใหการเขาถึงการตั้งคากลอง

การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
คุณอาจตองการเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมนู > ที่มา
2 เลือกกลอง
3 เลือก การตั้งคาวิดีโอ > กำหนดอินพุต
4 เลือกอินพุตวิดีโอ

การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ
ประกาศ

อยาเล็งกลองไปทางดวงอาทิตยหรือวัตถุที่มีแสงจามาก เพราะอาจทำให
เลนสเกิดความเสียหาย
ใชการควบคุมหรือปุมของชารตพล็อตเตอรเพื่อแพนและเอียงกลองทุก
ครั้ง อยาขยับอุปกรณกลองดวยตนเอง การขยับกลองดวยตนเองอาจ
ทำใหกลองเสียหายได

หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้พรอมใชงานก็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอกลองที่ใชรวม
กันไดเทานั้น คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอที่เชื่อมตอซึ่งรองรับ
การแพน การเอียง และการซูม
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การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ
การควบคุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถแพน-เอียง-ซูม (PTZ) กลอง 
โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ

ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการซูมเขาและซูมออก ใหใชปุมซูม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหใชวงกลมแสดงทิศบนแผนที่

คำแนะนำ: กดในวงกลมแสดงทิศบนแผนที่คางไวเพื่อเลื่อนกลอง
ไปยังทิศทางที่ตองการ

การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชทาทาง
เมื่อกลองวิดีโอเครือขายรองรับการตอบสนองดวยทาทาง คุณสามารถ
ควบคุมการแพน-เอียง-ซูมกลองไดโดยใชทาทางบนหนาจอชารตพล็อต
เตอรโดยตรง ตรวจดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือผูใชกลอง
ของคุณ
คำแนะนำ: การใชทาทางชวยใหสามารถควบคุมวิดีโอไดโดยไมตอง
แสดงการควบคุมวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการซูมเขาและซูมออกดวยกลอง ใหใชทาเลื่อนนิ้วเขาหากัน
และทาซูม

• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหปดหนาจอในทิศทางที่ตองการ

การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ
หมายเหต:ุ ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมน ู> การตั้งคาวิดีโอ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวที่ยืดขยาย ใหเลือก 
กวางยาว > ยืด วิดีโอไมสามารถยืดขยายเกินกวาขนาดที่ระบุโดย
อุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอ และอาจจะขยายไดไมเต็มทั้งหนาจอ

• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวมาตรฐาน ใหเลือก 
กวางยาว > มาตรฐาน

• ในการปรับแสงสวาง ใหเลือก ความสวาง และเลือก ขึ้น ลาง หรือ 
อัตโนมัติ

• ในการปรับความเขมของสี ใหเลือก ความอิ่มตัว และเลือก ขึ้น 
ลาง หรือ อัตโนมัติ

• ในการปรับความคมชัด ใหเลือก คอนทราสต และเลือก ขึ้น ลาง 
หรือ อัตโนมัติ

• ในการใหชารตพล็อตเตอรสามารถเลือกรูปแบบที่มาไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก มาตรฐาน > อัตโนมัติ

กลองแอ็คชัน Garmin VIRB®

 คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

กลองแอ็คชัน VIRB สวนใหญเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจากเมนูกลอง 
(การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 50)
กลอง VIRB 360 เชื่อมตอโดยใช WPS (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน 
VIRB 360, หนา 50)
ในคูมือนี้ คำวา "กลองแอ็คชัน VIRB" หมายถึงทุกรุน ยกเวนในคำ
แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ ในกรณีดังกลาว ตามทางดานบน คำวา 
"กลอง VIRB 360" หมายถึงรุน 360 เทานั้น

การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 กับชารตพล็อตเตอรโดย
ใช WPS หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB ใหเชื่อมตอผานการตั้งคา
กลอง (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 50)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร

สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 นำกลองไปใกลชารตพล็อตเตอร

3 บนเมนูหลักกลอง VIRB 360 ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi
4 หากจำเปน ใหเปด Wi-Fi เพื่อเปดใชงานเทคโนโลย ีWi‑Fi
5 กด  เพื่อเลือก WPS และกด OK
6 บนชารตพล็อตเตอร เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > 

กลองคนหาเครือขาย Wi‑Fi และเชื่อมตอ
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร

การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดโดยใช
การตั้งคากลอง หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB 360 ใหเชื่อมตอผาน
แอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360, หนา 50)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร

สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 จากเมนูหลักกลอง VIRB ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi > สถานะ เพื่อเปด

เทคโนโลยีไรสาย Wi‑Fi
3 เลือก โหมด > เชื่อมตอ
4 เลือก เพิ่ม

กลองจะคนหาเครือขาย Wi‑Fi ใกลเคียง
5 เลือกเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอรและปอนรหัสผานเครือ

ขาย
แอปพลิเคชันและกลองจะเชื่อมตอกับเครือขาย Wi‑Fi ของชารต
พล็อตเตอร

คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร

การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
ในการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอรนั้น คุณตอง
เชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอไรสายกอน
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดสูงสุด 5 
ตัว
หลังจากที่คุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรแลว ตัว
เลือกใหมก็จะเพิ่มไปยัง A/V, ตัววัด, การควบคุม คุณสามารถเริ่มหรือ
หยุดการบันทึกในกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ภาพ VIRB ที่แสดงในชารตพล็อตเตอรจะมีความละเอียดต่ำ
กวาที่กลองแอ็คชัน VIRB บันทึกไว ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง ให
ดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB®
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการถายภาพนิ่ง ใหเลือก 
• ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก 

ขณะที่บันทึกจะมีหนวยความจำในการบันทึกที่เหลืออยูปรากฏขึ้น
มา

• ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก  อีกครั้ง
• หากคุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB มากกวาหนึ่งกลอง ใหใชลูก

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

การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถดูวิดีโอและภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารต
พล็อตเตอร
หมายเหต:ุ การเลน VIRB บนชารตพล็อตเตอรจะแสดงดวยคุณภาพ
เทากับมุมมองจริงของชารตพล็อตเตอร ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง 
ใหดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก 
2 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 ควบคุมการเลนโดยใชปุมบนหนาจอหรือตัวเลือกเมนูดังนี้

• ในการหยุดเลนวิดีโอ ใหเลือก 
• ในการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว ใหเลือก 
• ในการเลนวิดีโอซ้ำ ใหเลือก 
• ในการเลนวิดีโอ ใหเลือก 
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• ในการขามวิดีโอไปขางหนาหรือยอนกลับ ใหลากแถบเลื่อน
การลบวิดีโอ VIRB VIRB
คุณสามารถลบวิดีโอหรือภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB
1 เปดวิดีโอหรือภาพ VIRB ที่ตองการลบ
2 เลือก เมน ู> ลบไฟล
การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB
คุณสามารถดูภาพสไลดของวิดีโอและภาพไดในกลองแอ็คชัน VIRB
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก 
2 รอสักครูเพื่อโหลดภาพขนาดเล็ก
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 เลือก เมน ู> เริ่มเลนภาพสไลด
ในการหยุดเลนภาพสไลด ใหเลือก เมนู > หยุดภาพสไลด
การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหต:ุ กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > เมนู
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองแอ็คชัน VIRB ได
กำลังบันทึก: เริ่มและหยุดการบันทึก
ถายภาพ: ถายภาพนิ่ง
การเลน: ทำใหคุณสามารถดูการบันทึกวิดีโอและภาพถายได
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
สลีป: ตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB เปนโหมดพลังงานต่ำเพื่อประหยัด

พลังงานแบตเตอรี ่ใชไมไดในกลอง VIRB 360
การตั้งคาวิดีโอ: ตั้งคาวิดีโอ (การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB, 

หนา 51)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย

ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหต:ุ กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > เมนู > การตั้งคาวิดีโอ
กวางยาว: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาวของวิดีโอ
โหมดวิดีโอ: ตั้งคาโหมดวิดีโอ ตัวอยางเชน คุณสามารถเลือกตัวเลือก 

Slow-Mo เพื่อถายวิดีโอแบบสโลวโมชัน
ขนาดวิดีโอ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของวิดีโอ
FPS วิดีโอ: ตั้งคาเฟรมตอวินาที
เวลาวิดีโอ: เพิ่มวันและเวลาที่บันทึกวิดีโอ
เวลาภาพถาย: เพิ่มวันและเวลาที่ถายภาพ
ขนาดภาพ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของภาพ
ขอบเขตภาพ: ตั้งคาระดับการซูม
โหมดเลนส: ตั้งคาเลนสที่กลองจะใชขณะถายวิดีโอ
กระจก: อนุญาตใหคุณกลับดานหรือจำลองวิดีโอ
การหมุน: อนุญาตใหคุณหมุนมุมกลอง

การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ
กอนที่คุณจะสามารถควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร 
คุณตองเชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย (การเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร, หนา 6)
คุณสามารถเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจออื่นๆ ได 
วิธีนี้ทำใหคุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกจากฟงกชันอื่นๆ ในชารต
พล็อตเตอรได
1 เปดหนาจอที่คุณตองการเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB
2 เลือก เมน ู> แกไขโอเวอรเลย > แถบลางสุด > แถบ VIRB
เมื่อดูหนาจอที่มีการควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB คุณสามารถเลือก 

 เพื่อเปดมุมมองของกลองแอ็คชัน VIRB แบบเต็มหนาจอได

การพิจารณาวิดีโอ HDMI Out
ประกาศ

เพื่อปองกันการกัดกรอนเนื่องจากความชื้น คุณตองใชสายอุปกรณเสริม 
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับจอแสดงผลวิดีโอ 
การใชสายอื่นจะทำใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ

ดวยพอรต HDMI OUT คุณสามารถทำสำเนาหนาจอชารตพล็อตเตอร
บนอุปกรณอื่น เชน โทรทัศนหรือจอภาพ
สายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม. 
(15 ฟุต) หากตองการสายยาวกวานี้ คุณควรใชสาย HDMI ที่ใชงาน
เทานั้น คุณตองใชตัวคูตอ HDMI เพื่อเชื่อมตอสาย HDMI สองสาย
คุณตองทำการเชื่อมตอสายทั้งหมดในสภาพแวดลอมที่แหง

รายการ คำอธิบาย
คูมือสำหรับเจาของ GPSMAPชารตพล็อตเตอร คูมือสำหรับเจาของ 
GPSMAP
สาย GPSMAP HDMI (HDMI OUT)

จอแสดงผลที่มีพอรต HDMI In เชน คอมพิวเตอรหรือโทรทัศน

สภาพแวดลอมที่แหง ปองกันความชื้น

การจับคูกลอง GC™ 100 กับชารตพล็อตเตอร 
Garmin
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได
1 เมื่อกลองอยูภายในระยะ 76 ม. (250 ฟุต) จากชารตพล็อตเตอรโดย

ไมมีสิ่งกีดขวาง ใหกด  อยางรวดเร็วสามครั้ง
2 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > 

กลอง Garmin > เริ่ม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งคาการแสดงผลและเสียง
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งคา
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในเครือขายและเวอรชัน

ซอฟตแวร
ขอมูลสถานี: ปรับการตั้งคาสถานี
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ ควบคุมอุปกรณที่ตองการใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมี

การจายไฟฟา
ปดอัตโนมัติ: ปดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะ

เวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปดหรือปดเครื่องจำลอง และชวยใหคุณสามารถตั้งเวลา 

วันที่ ความเร็ว และตำแหนงจำลอง

การตั้งคาเสียงและการแสดงผล
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
ไฟหนาจอ: ตั้งคาความสวางของไฟหนาจอ คุณสามารถเลือกตัวเลือก 

อัตโนมัติ เพื่อปรับความสวางของไฟหนาจอโดยอัตโนมัติตามแสง
ภายนอกได

ซิงคแบ็คไลท: ซิงโครไนซความสวางของไฟหนาจอของชารตพล็อต
เตอรอื่นในสถานี
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โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อใหอุปกรณตั้งคาสีกลางวันหรือกลางคืนโดย
อัตโนมัติตามเวลาของวัน

พื้นหลัง: ตั้งคาภาพพื้นหลัง
ภาพเปดเครื่อง: ตั้งคาภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ

การตั้งคา GPS
เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
GLONASS: เปดหรือปดขอมูล GLONASS (ระบบดาวเทียมของรัสเซีย) 

เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใช
ขอมูล GLONASS รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมาก
ขึ้น

WAAS/EGNOS: เปดหรือปดขอมูล WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
ขอมูล EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูลตำแหนง GPS 
ที่แมนยำมากกวา เมื่อใชขอมูล WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจ
ใชเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมนานขึ้น

Galileo: เปดหรือปดขอมูล Galileo (ระบบดาวเทียมสหภาพยุโรป) เมื่อ
ใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใชขอมูล 
Galileo รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น

ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับ
คาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น

ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS

การตั้งคาสถานี
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี
เปลี่ยนสถาน:ี ตั้งคาทั้งสถานีเปนชุดคาเริ่มตนใหมโดยยึดตามตำแหนง

ของสถานีนี้ คุณยังสามารถเลือกใชหนาจอนี้เปนสแตนดอโลน หนา
จอเดียว แทนที่จะจัดกลุมหนาจอกับหนาจออื่นๆ เพื่อสรางเปนสถานี
ได

การจับคู GRID™: ทำใหคุณสามารถจับคูอุปกรณปอนขอมูลจากระยะ
ไกล GRID กับสถานีนี้ได

ลำดับหนาจอ: กำหนดลำดับของหนาจอ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อใชงาน
อุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID

เปดออโตไพลอตอยู: ชวยใหคุณควบคุมออโตไพลอตจากอุปกรณนี้
รีเซ็ตแผนผัง: รีเซ็ตแผนผังในสถานีนี้เปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
รีเซ็ตการตั้งคาสถานี: รีเซ็ตการตั้งคาสถานีทั้งหมดบนอุปกรณทั้งหมดที่

เชื่อมตอในสถานีเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน และจะตองมีการตั้ง
คาสถานีครั้งแรก

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

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร
การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ

การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตาม
ขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลาก
อิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน หมายเลขประจำตัวเครื่อง
ที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการใหอนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก ตั้งคา
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด

การตั้งคาการกำหนดคา
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา
หนวยวัด: ตั้งคาหนวยวัด
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
การนำทาง: ตั้งคาการกำหนดลักษณะการนำทาง

แผนผังแปนพิมพ: จัดเรียงปุมบนแปนพิมพบนหนาจอ
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
การแสดงแถบเมนู: แสดงหรือซอนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อไมจำเปน

ตองใชแถบเมนู

การตั้งคาหนวยวัด
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของ

เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง

หนา จริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิงทิศเหนือ ตาราง
สี ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º) แมเหล็ก ตั้งคา
ทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ

รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น

ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น

เวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving

การตั้งคาการนำทาง
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน

แผนที่
เปลี่ยนการเลี้ยว: ปรับวิธีที่ชารตพล็อตเตอรเปลี่ยนการเลี้ยว เที่ยว หรือ

เสนทาง คุณสามารถตั้งคาการเปลี่ยนใหยึดตามเวลาหรือระยะทาง
กอนการเลี้ยวได คุณสามารถเพิ่มคาของเวลาหรือระยะทางเพื่อชวย
ปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทาง
หรือเสนการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็ว
สูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรงมากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การ
ลดคานี้สามารถปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตได

แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงขอมูลสำหรับการอานความเร็ว
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ตั้งคาการวัดสำหรับ ความลึกที่ตองการ ระยะหาง

แนวตั้ง และระยะหางแนวชายฝง เมื่อคุณใชงานแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
บางแผนที่

เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัต ิในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ 
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที ่เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา 
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที ่เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น 
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา

หมายเหต:ุ การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหต:ุ การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก

ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป 
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
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ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย

ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัต ิอยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ 
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง 
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว 
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง 
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 19)

การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัต ิอาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัต ิจะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน 
การแนะนำอัตโนมัต ิโดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > 

ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน

ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > 
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล

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

8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให

เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10

• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > 
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด

• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา > 
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัต ิ> ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด

9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัต ิและยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด 
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ

เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัต ิยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ

10ทำขั้นตอนที ่3 ถึงขั้นตอนที ่9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง

การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
NMEA การตั้งคา 0183
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183
ประเภทพอรต: โปรดดู การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละ

พอรต NMEA 0183, หนา 53
ประโยคเอาตพุต: โปรดดู การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183, 

หนา 53
ความแมนยำตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของ

จุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
XTE Precision: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของจุดทศนิยม

สำหรับเอาตพุตขอผิดพลาด NMEA Crosstalk
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทผาน NMEA 

0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไขปญหาการใชงานรวม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา

เรียกคาเริ่มตน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจาก
โรงงาน

การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประโยค

เอาตพุต
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือกประโยคเอาตพุต NMEA 0183 อยางนอยหนึ่งประโยค และ

เลือก กลับ
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานประโยค

เอาตพุตเพิ่มเติม
การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA 0183
คุณสามารถกำหนดคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับพอรต NMEA 
0183 ภายในแตละพอรตเมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรของคุณกับ
อุปกรณ NMEA 0183 ภายนอก คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประเภทพอรต
2 เลือกพอรตอินพุตหรือเอาตพุต
3 เลือกรูปแบบ:

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

• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183 
มาตรฐานสำหรับตัวรับสัญญาณ AIS สวนใหญ ใหเลือก ความเร็ว
สูงของ NMEA

• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูลกรรมสิทธิ ์Garmin 
สำหรับการอินเตอรเฟซกับซอฟตแวร Garmin ใหเลือก Garmin

4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อกำหนดคาพอรตอินพุตหรือเอาตพุตเพิ่มเติม

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
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4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ

Marine Network
Marine Network ชวยใหคุณสามารถใชขอมูลรวมกันจากอุปกรณตอ
พวง Garmin กับชารตพล็อตเตอรไดอยางรวดเร็วและงายดาย คุณ
สามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับ Marine Network เพื่อรับขอมูลและ
แบงปนขอมูลกับอุปกรณและชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่ใชรวมกันไดกับ 
Marine Network
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล

การตั้งคาการเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่

ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ

เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม

ระยะทางที่ระบุ
การตั้งคาการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนใหสงเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกวาระยะทาง
ที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชนมากเมื่อทอดสมอขามคืน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง > การลากสมอ
2 เลือก เตือน เพื่อเปดการเตือน
3 เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
4 เลือก กลับ

การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟา: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดันไฟฟาต่ำ

ตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง 

GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด

เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > 
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน 
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย

กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 30) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น

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

เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ

ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก

•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด

กลางหรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ

เทานั้น

การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนสภาพอากาศได คุณตองมีชารต
พล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณวัดสภาพอากาศ เชน 
อุปกรณ GXM และมีการสมัครรับขอมูลสภาพอากาศที่ถูกตอง

1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > สภาพอากาศ
2 เปดใชงานการเตือนสำหรับเหตุการณสภาพอากาศเฉพาะ

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

เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ

การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
ความลึกและการทอดสมอ: ชวยใหคุณสามารถปอนขอมูลเกี่ยวกับทอง

เรือ (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 21) และสมอ
คา ความสูงของสมอ คือความสูงของสมอเหนือเสนน้ำ คา ความยาว
เชือกสมอ คืออัตราสวนของความยาวเชือกสมอที่กำลังใชงานกับ
ระยะหางแนวตั้งจากหัวเรือไปจนถึงพื้นใตน้ำ การตั้งคาสมอเหลานี้ใช
เพื่อคำนวณหาฟลดวันที ่เชือกสมอเปาหมาย

ชดเชยอุณหภูม:ิ ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชดเชย เพื่อชดเชยการอานคา
อุณหภูมิน้ำจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนาร
ที่สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 55)

สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซนเซอรวัด
ความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 55)

ความจุเชื้อเพลิง: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งหมดบนเรือของคุณ (การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ, 
หนา 42)

ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
CZone™: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
อินสแตนซ SeaStar: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
โปรไฟลระบบ: ชวยใหคุณสามารถบันทึกโปรไฟลระบบลงในการดหนวย

ความจำและอิมปอรตการตั้งคาโปรไฟลระบบจากหนวยความจำได 
ซึ่งสามารถเปนประโยชนสำหรับสัญญาเชาเรือหรือกลุมเรือ และ
สำหรับการใชขอมูลการตั้งคาของคุณรวมกับเพื่อน

หมายเลข ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ 
(HIN) โดย HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือสวนบนหรือ
ไดสวนปลายอาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดาน
นอก

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

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ  หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ  และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
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2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ

3 เลือก  หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก  หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ

4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1

การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณตองมีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนารที่สามารถ
วัดอุณหภูมิไดเพื่อวัดอุณหภูมิน้ำกอนจึงจะสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัด

อุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด

อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที ่1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่

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

4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ชดเชยอุณหภูมิ
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

การตงคาเรือลำอื่น
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ 
VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารตพล็อตเตอรได
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS

DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 
(DSC)

การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะ
ปลอดภัยในการชน, หนา 10)

การทดสอบ AIS-EPIRB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากเครื่องสง
สัญญาณวิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (EPRIB).

การทดสอบ AIS-MOB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากอุปกรณ Man 
Overboard (MOB)

ทดสอบ AIS-SART: เปดใชงานการสงสัญญาณทดสอบจากชองรับสง
ผานสัญญาณการคนหาและชวยเหลือ (SART)

การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network
อุปกรณตอไปนี้ซิงคการตั้งคาบางอยางเมื่อเชื่อมตอกับ Garmin Marine 
Network
• ECHOMAP™ 70 Series
• GPSMAP 507 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 701 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 702 Series
• GPSMAP 800 Series
• GPSMAP 902 Series
• GPSMAP 1000 Series
• GPSMAP 1002 Series
• GPSMAP 1202 Series
• GPSMAP 7400/7600 Series
• GPSMAP 8400/8600/8700 Series
การตั้งคาตอไปนี้จะถูกซิงคกับอุปกรณ หากเกี่ยวของ
การตั้งคาการเตือน (ซิงคการรับทราบการเตือนดวย):
• เวลาถึง
• การลากสมอ
• ออกนอกเสนทาง
• ความแมนยำGPS
• น้ำตื้น
• น้ำลึก (ไมมีใน GPSMAP 8400/8600 Series)
• อุณหภูมิน้ำ
• เสนชั้นความสูง (ไมมีใน echoMAP 70s และ GPSMAP 507/701 

Series)
• ปลา
• การเตือนการชน
การตั้งคาทั่วไป:
• การแนะนำอัตโนมัติ ความลึกที่ตองการ
• การแนะนำอัตโนมัติ ระยะหางแนวตั้ง
• สัญญาณเตือน
• โหมดสี
• แผนผังแปนพิมพ
• ภาษา
• ตัวเลขสถิติบนแผนที่
• อางอิงทิศเหนือ
• รูปแบบตำแหนง
• หนวยระบบ
• สอบเทียบความเร็วของน้ำ
• ขนาดเสาอากาศเรดาร
การตั้งคาแผนที่:
• ขอบเขตแผนที่เดินเรือ
• สีอันตราย
• เสนทิศมุงหนา
• POI พื้นดิน
• กลุมแสงไฟ
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• ขนาดทุน
• ประเภททุน
• จุดถายภาพ
• ความลึกที่ตองการ
• ระยะเฉดความตื้น
• จุดใหบริการ
• ไอคอนรูปเรือ (ไมสามารถซิงคระหวางบางรุนได)

การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจาก
โรงงาน
หมายเหต:ุ การตั้งคานี้สงผลกับอุปกรณบนเครือขายทั้งหมด
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > รีเซ็ต
2 เลือกตัวเลือก:

• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการ
ตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไม
ลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที ่หรือการอัปเดตซอฟตแวร

• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดในอุปกรณทั้งหมดในสถานีเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาสถานี การตั้งคานี้จะเรียก
คืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่ 
หรือการอัปเดตซอฟตแวร

• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบ
ขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดต
ซอฟตแวร

• ในการลางขอมูลที่บันทึกและรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน ใหยกเลิกการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจาก Garmin 
Marine Network และเลือก ลบขอมูลและรีเซ็ตการตั้งคา การตั้ง
คานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดตซอฟตแวร

การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนขอมูลระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได
• คุณสามารถแบงปนขอมูลภายใน Garmin Marine Network
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ 

คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณนี้รองรับ
การดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32

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

คัดลอกขอมูลจาก HomePort ไปยังการดหนวยความจำที่เตรียมไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟลวิธีใช HomePort

การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทาง
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณ
ของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ประเภทไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล 
ADM

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

• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และ

เลือก บันทึกไปที่การด

การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชารตพล็อตเตอรไปยังการดหนวยความจำ
สำหรับการใชงานกับ HomePort
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว

การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ 
Garmin Express
คุณสามารถอัปเดตแผนที่ในตัวโดยใช Garmin Express และการด
หนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการดของคอมพิวเตอร
2 เปดแอปพลิเคชัน Garmin Express

หากคุณไมมีแอปพลิเคชัน Garmin Express ติดตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดไดจาก garmin.com
/express

3 หากจำเปน ใหลงทะเบียนอุปกรณของคุณ (การลงทะเบียนอุปกรณ
ของคุณดวย Garmin Express, หนา 57)

4 คลิก เรือ > ดูรายละเอียด
5 คลิก ดาวนโหลด ใกลกับแผนที่เพื่ออัปเดต
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดใหเสร็จสมบูรณ
7 รอขณะที่ดาวนโหลดการอัปเดต

การอัปเดตอาจใชระยะเวลานาน
8 หลังจากดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ใหถอดการดออกจากคอมพิวเตอร
9 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใส

การดหนวยความจำ, หนา 2)
10บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อัปเดต

แผนที่ที่ติดตั้งในตัว
แผนที่ที่อัปเดตแลวจะปรากฏขึ้นบนชารตพล็อตเตอรของคุณ

การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่การด
3 เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
4 เลือก บันทึกไปที่การด
5 ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับ

คอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน

คอมพิวเตอร
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การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำใน

โฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่จากการด

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

การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก

ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวย Garmin 
Express
หมายเหตุ: คุณควรใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียน
อุปกรณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี ้โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความ

จำ, หนา 2)
2 รอสักครู

ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ 
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวยความจำ

3 ถอดการดหนวยความจำออก
4 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
5 ไปที ่garmin.com/express ในคอมพิวเตอรของคุณ
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด ติดตั้ง และเปด

แอปพลิเคชัน 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:ุ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 6)
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ 
หรือเพิ่มอุปกรณเสริมใหกับอุปกรณของคุณ
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ, 
หนา 52) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software

/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบเวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของ
คุณ
หากซอฟตแวรในอุปกรณของคุณเกากวาที่แสดงในเว็บไซต ใหทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟตแวรในการดหนวยความจำ (การโหลด
ซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ, หนา 57) แลวอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 57)

การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดย
ใชคอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร Windows® หรือคอมพิวเตอร Mac®

1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/support/software/marine.html

คำแนะนำ: คุณยังสามารถดาวนโหลดคูมือสำหรับเจาของที่อัปเดต
เพื่อโหลดในชารตพล็อตเตอรไดจากหนาเว็บนี้

3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการด SD.
4 เลือก ดาวนโหลด ที่อยูถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการด SD
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 หากคุณใชคอมพิวเตอร Mac ใหเลือก ไปยังหนาดาวนโหลดสำหรับ 

Mac
7 เลือก ดาวนโหลด
8 หากจำเปน ใหเลือกตำแหนงที่ตั้ง และเลือก บันทึก
9 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
10หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชงานซอฟตแวร Windows ใหเลือก ถัด

ไป เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ จากนั้นเลือก ถัดไป > 
เสร็จสิ้น
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในการดหนวยความ
จำ การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการด
หนวยความจำ

11หากคุณใชคอมพิวเตอร Mac คัดลอกโฟลเดอร Garmin ไปยัง
ไดเรกทอรีหลักของการดหนวยความจำ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการด
หนวยความจำ

หลังจากโหลดการอัปเดตไปยังการดหนวยความจำ ใหติดตังซอฟตแวร
บนชารตพล็อตเตอร (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 57)

การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
กอนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟตแวร คุณจะตองมีการดหนวยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไว
บนการดหนวยความจำ (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความ
จำ, หนา 57)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไป

ในชองเสียบการด
หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณ
จะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป

3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จ

สมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการ

ทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้งดวยตนเอง
6 ถอดการดหนวยความจำออก

หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวรจะไมสมบูรณ

การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจา
กชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ขั้นตอนเหลานี้ใชไดทั้งอุปกรณ GRID และอุปกรณ GRID 
20
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID 20 กับชารตพล็อตเตอรเพื่อ
ทำการเชื่อมตอขอมูลได คุณตองจายไฟดวยแบตเตอรี ่สายไฟที่มีให 
หรือการเชื่อมตอเครือขาย NMEA 2000
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กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
เชื่อมตอกับ Garmin Marine Network
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถาน ี> การจับคู GRID™ > เพิ่ม
2 เลือกการดำเนินการ:

• บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด SELECT
• บนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID 20 ใหกด  และ  จน

รีโมทคอนโทรลสงเสียงเตือน 3 ครั้ง

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

พรอมกัน
หนาการเลือกจะเปดขึ้นบนชารตพล็อตเตอรทุกเครื่องบน Garmin 
Marine Network

2 หมุนวงลออุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID เพื่อไฮไลต เลือก 
บนชารตพล็อตเตอรที่คุณตองการควบคุมดวยอุปกรณปอนขอมูลจาก
ระยะไกล GRID

3 กด SELECT

การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID
สำหรับการติดตั้งในบางสถานการณ คุณสามารถหมุนการวางแนวของ
อุปกรณ GRID ได
หมายเหตุ: การติดตั้งแบบนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
2 เลือกอุปกรณ GRID

การทำความสะอาดหนาจอ
ประกาศ

สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกัน
แสงสะทอน

อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ

ผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย

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

ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอร
เปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณได นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพหนาจอไดในโปรแกรมดูภาพ 
(การดูภาพบนการดหนวยความจำ, หนา 58)

การจับภาพหนาจอ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด หนาหลัก 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 (การอัปเดตซอฟตแวร, หนา 57)
• 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 หากฟวสมีสภาพปกต ิมัลติมิเตอรจะอานคาได 
0 โอหม

• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 12 V อุปกรณจะเปดไมติด

• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ให
ติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin

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

สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที ่ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่

2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง

58 ภาคผนวก



การติดตอฝายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน 

คูมือผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ และการใหบริการลูกคา
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241

ขอมูลจำเพาะ
GPSMAP 7x2/7x2 Plus ขอมูลจำเพาะ
ขนาด (W × H × D) 22.4 × 14.3 × 5.4 ซม. (8.8 × 5.6 × 

2.1 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H) 15.4 × 8.6 ซม. (6.1 × 3.4 นิ้ว)

แนวตั้ง 7 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ WVGA 800 × 480 พิกเซล
น้ำหนัก 0.86 กก. (1.9 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 71 ซม. (28 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ

ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX71

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc 24 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 
12 Vdc

1.5 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 2.0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2
NMEA 2000 ดึง 75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด 5,000
เสนทางสูงสุด 100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 17.6 dBm ปกติ
การดหนวยความจำ 2 ชองการด SD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
การทำงานรวมกับ HTML ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ 

OneHelm™ (รุน Plus เทานั้น)

GPSMAP 9x2/9x2 Plus ขอมูลจำเพาะ
ขนาด (W × H × D) 25.6 × 16.2 × 5.2 ซม. (10.1 × 6.4 × 

2.1 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H) 19.6 × 11.4 ซม. (7.7 × 4.5 นิ้ว)

แนวตั้ง 9 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ WSVGA 1024 × 600 พิกเซล
น้ำหนัก 9x2: 1.14 กก. (2.5 ปอนด)

9x2 Plus: 1.27 กก. (2.8 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 76 ซม. (30 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ

ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX71

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc 27 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 
12 Vdc

1.3 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 2.3 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2
NMEA 2000 ดึง 75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด 5,000

เสนทางสูงสุด 100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 17.6 dBm ปกติ
การดหนวยความจำ 2 ชองการด SD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
การทำงานรวมกับ HTML ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ 

OneHelm (รุน Plus เทานั้น)

GPSMAP 12x2 Touch/A12/12x2 Plus ขอมูลจำเพาะ
ขนาด (W × H × D) 33.0 × 22.6 × 7.9 ซม. (13.0 × 8.9 × 

3.1 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H) 26.2 × 16.3 ซม. (10.3 × 6.4 นิ้ว)

แนวทแยงมุม 12 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ WXGA, 1280 × 800 พิกเซล
น้ำหนัก 2.72 กก. (6.0 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ 65 ซม. (25.6 นิ้ว)
ระยะหางถึงสิ่งกีดขวางใกลสุด 9.5 ซม. (33/4 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียม

หลอขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX71

ฟวส 6 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc 36 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 
12 Vdc

2.5 A

การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 3.0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc 2
NMEA 2000 Draw 75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด 5,000
เสนทางสูงสุด 100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การดหนวยความจำ 2 ชองการด SD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
ความถี่ไรสาย 2.4 GHz @ 19.5 dBm ปกติ
การทำงานรวมกับ HTML ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ 

OneHelm (รุน Plus เทานั้น)

ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร
ความถี่โซนาร2 ทั่วไป: 50/200, 77/200, 83/200 kHz

Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง 250 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz

กำลังสงโซนาร (RMS)3 CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü และ SideVü CHIRP: 500 W

ความลึกโซนาร4 5,000 ฟุตที่ 1 kW

ขอมูล NMEA 2000 PGN
สงและรับสัญญาณ
PGN คำอธิบาย
059392 การรับรอง ISO
059904 คำขอ ISO
060160 โปรโตคอลการถายโอน ISO: การถายโอนขอมูล
060416 โปรโตคอลการถายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมตอ
060928 การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO
065240 ที่อยูคำสั่ง
126208 ฟงกชันกลุมคำขอ
126996 ขอมูลผลิตภัณฑ
126998 ขอมูลการกำหนดคา
127237 ควบคุมทิศมุงหนา/แทร็ค
127245 หางเสือ

1 อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.garmin.com/waterrating 2 ขึ้นอยูกับหัวโซนาร 3 ขึ้นอยูกับระดับของหัวโซนารและความลึก 4 

ขึ้นอยูกับหัวโซนาร ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใตน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
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PGN คำอธิบาย
127250 ทิศมุงหนาของเรือ
127258 ความแปรปรวนทางแมเหล็ก
127488 พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
127489 พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก
127493 พารามิเตอรการสง: ไดนามิก
127505 ระดับของเหลว
127508 สถานะแบตเตอรี่
128259 ความเร็ว: นานน้ำอางอิง
128267 ความลึกของน้ำ
129025 ตำแหนง: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129026 COG และ SOG: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129029 ขอมูลตำแหนง GNSS
129283 ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
129284 ขอมูลนำทาง
129539 GNSS DOPs
129540 สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
130060 เลเบล
130306 ขอมูลลม
130310 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
130311 พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
130312 อุณหภูมิ (ลาสมัย)

สง
PGN คำอธิบาย
126464 สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN
126984 การตอบสนองการเตือน
127497 พารามิเตอรการเดินทาง: เครื่องยนต

รับ
PGN คำอธิบาย
065030 Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983 เตือน
126985 ขอความเตือน
126987 เกณฑการเตือน
126988 คาการเตือน
126992 เวลาระบบ
127251 อัตราการเลี้ยว
127257 ทาทาง
127498 พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก
127503 สถานะอินพุต AC (ลาสมัย)
127504 สถานะเอาตพุต AC (ลาสมัย)
127506 สถานะรายละเอียด DC
127507 สถานะเครื่องชารจ
127509 สถานะอินเวอรเตอร
128000 องศา Leeway ทางทะเล
128275 บันทึกระยะทาง
129038 รายงานตำแหนง AIS คลาส A
129039 รายงานตำแหนง AIS คลาส B
129040 รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B
129044 Datum
129285 การนำทาง: ขอมูลเสนทาง, เวยพอยท
129794 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798 รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
129799 ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802 ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808 ขอมูลการโทร DSC
129809 รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน A

PGN คำอธิบาย
129810 รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน B
130313 ความชื้น
130314 ความดันจริง
130316 อุณหภูมิ: ชวงขยาย
130576 สถานะทริมแท็บ
130577 ขอมูลทิศทาง

NMEA ขอมูล 0183
สง
ประโยค คำอธิบาย
GPAPB APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท
GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning System
GPGLL GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE RTE: เสนทาง
GPVTG VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท
GPXTE XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM M: ขอมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT DBT: ความลึกใตหัวโซนาร
SDDPT DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ

รับ
ประโยค คำอธิบาย
DPT ความลึก
DBT ความลึกใตหัวโซนาร
MTW อุณหภูมิน้ำ
VHW ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
WPL ตำแหนงเวยพอยท
DSC ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน
HDM ทิศมุงหนา, แมเหล็ก
MWD ทิศทางและความเร็วลม
MDA องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV ความเร็วและมุมของลม
VDM ขอความลิงคขอมูล AIS VHF

คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine 
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs 
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)

ขอมูล J1939
ชารตพล็อตเตอรสามารถรับประโยค J1939 ชารตพล็อตเตอรไมสามารถ
สงผานเครือขาย J1939

คำอธิบาย PGN SPN
โหลดเปอรเซ็นตเครื่องยนตที่ความเร็วปจจุบัน 61443 92
ความเร็วเครื่องยนต 61444 190
อุณหภูมิแกสทอรวมไอเสียเครื่อง - ทอขวา 65031 2433
อุณหภูมิแกสทอรวมไอเสียเครื่อง - ทอซาย 65031 2434
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คำอธิบาย PGN SPN
น้ำหลอเย็นเสริมของเครื่องยนต 65172
รหัสปญหาการวินิจฉัยที่ใชงาน 65226
ระยะทางของยานพาหนะ 65248
ตัวระบุวามีน้ำอยูในน้ำมันเชื้อเพลิง 65279
ไฟรอจนกวาจะเริ่มของเครื่อง 65252 1081
การทดสอบความเร็วเกินของเครื่อง 65252 2812
สถานะคำสั่งวาลวปดกั้นอากาศของเครื่อง 65252 2813
สถานะคำสั่งเอาตพุตการเตือนของเครื่อง 65252 2814
ชั่วโมงรวมในการทำงานของเครื่อง 65253 247
ความเร็วของยานพาหนะตามการนำทาง 65256 517
อุณหภูมิเชื้อเพลิงเครื่องยนต 1 65262 174
อุณหภูมิน้ำมันเครื่องยนต 1 65262 175
แรงดันการสงเชื้อเพลิงเครื่องยนต 65263 94
แรงดันน้ำมันเครื่อง 65263 100
แรงดันน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 109
อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 110
ระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต 65263 111
อัตราเชื้อเพลิงของเครื่องยนต 65266 183
การประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยของเครื่องยนต 65266 185
แรงดันทอเขา #1 ของเครื่อง 65270 102
ศักยภาพ / กระแสไฟเขาของแบตเตอรี่ 1 65271 168
อุณหภูมิน้ำมันเกียร 65272 177
แรงดันน้ำมันเกียร 65272 127
ระดับน้ำมัน 65276 96
อุณหภูมิความตางตัวกรองน้ำมันของเครื่อง 65276 969
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