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บทนำ
 คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ

ปุมอุปกรณ

À

กลับไปยังหนาจอกอนหนา
กลับไปยังหนาจอหลักขณะถือในมือ

Á

เลื่อนดู ไฮไลตตัวเลือก และเลื่อนเคอรเซอร
ซูมมุมมองเขาหรือออก (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)

Â

ปดเมนู ถามี
เปดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหนา ถามี

Ã

เปดและปดอุปกรณเมื่อถือดวยมือ
ดำเนินการหนึ่งอยางหรือมากกวาเมื่อกดอยางรวดเร็ว
• ปรับไฟหนาจอ
• ปรับโหมดสี
• เปดและปดใชงานโซนาร

Ä

รับทราบขอความและเลือกตัวเลือก

Å

บันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท

Æ

ซูมมุมมองออก (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)
ซูมเขาในมุมมอง (ไมพรอมใชสำหรับบางรุน)

ประกาศ
กอนเปดอุปกรณ คุณตองกดขั้วตอกับรูที่เหมาะสมบนอุปกรณใหแนน 
หากสายเคเบิลไมไดรับการจัดวางไกลจากอุปกรณเพียงพอ อุปกรณอาจ
สูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน

หนาจอหลัก
หนาจอหลักของ Fishfinder สามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน 
Fishfinder ได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณไดเชื่อมตอกับ 
Fishfinder ไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบางอยางที่ได
กลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาอื่นอยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการ
กด  คางไว คุณสามารถปรับแตงแผนผังหนาจอ

ซูมบน STRIKER Plus 4
คุณสามารถซูมเขาและออกบนแผนที่ได
• เลือก  เพื่อซูมเขา
• เลือก  เพื่อซูมออก

แพนบน STRIKER Plus 4
คุณสามารถเลื่อนมุมมองโซนารและแผนที่เพื่อดูพื้นที่นอกเหนือจาก
ตำแหนงปจจุบันได
1 เลือก  หรือ  เพื่อเริ่มการแพน
2 ใชปุมลูกศรเพื่อแพน
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก  เพื่อยกเลิกการแพน

การเรียกรับสัญญาณดาวเทียม GPS
เมื่อคุณเปด Fishfinder ตัวรับสัญญาณ GPS จะตองรับขอมูลดาวเทียม 
และระบุถึงตำแหนงปจจุบัน เมื่อ Fishfinder ไดรับสัญญาณดาวเทียมแลว 

 จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอหลัก เมื่อ Fishfinder สูญเสีย
สัญญาณดาวเทียมไป  จะหายไป และจะมีเครื่องหมายคำถามกระ
พริบอยูเหนือ  บนหนาจอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ www.garmin.com
/aboutGPS

การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
การปรับแตงหนาจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการใหมบนหนาจอหลักได
1 จากหนาจอหลัก เลือก ปรับแตงหนาแรก
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการจัดเรียงรายการใหม ใหเลือก เรียงลำดับใหม เลือกรายการ
ที่ตองการเลื่อน และเลือกตำแหนงใหม

• ในการเพิ่มรายการลงในหนาจอหลัก ใหเลือก เพิ่ม และเลือก
รายการใหม

• ในการลบรายการที่คุณไดเพิ่มลงในหนาจอหลัก ใหเลือก ลบทิ้ง 
และเลือกรายการที่ตองการลบ

หนาการรวม
บางหนารวมสองฟงกชันหรือมากกวาบนหนึ่งหนา จำนวนตัวเลือกของ
หนารวมขึ้นอยูกับอุปกรณตัวเลือกที่คุณเชื่อมตอกับอุปกรณ STRIKER 
Plus คุณสามารถแกไขหนารวมและสรางหนารวมใหม

การสรางหนารวมใหมดวย STRIKER Plus 5/7/9
คุณสามารถสรางหนาจอแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความตองการของ
คุณได
1 เลือก ปรับแตงหนาแรก > เพิ่ม > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกแผนผัง

3 เลือกพื้นที่
4 เลือกหนาจอ
5 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละพื้นที่ของหนา
6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ขอมูล(ปกปด) แลวเลือกตัวเลือก

• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก หมายเลขซอน
ทับ

• เพื่อเปดและปดแถบขอมูลเทปเข็มทิศ ใหเลือกแถบเข็มทิศ
7 เลือก  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตง
8 เลือก ถัดไป
9 ปอนชื่อสำหรับหนา

คำแนะนำ: เลือก  เพื่อเลือกตัวอักษร
10ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
11ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตำแหนงบนหนาจอหลัก
12 เลือก  เพื่อออก

การสรางหนาการรวมใหมดวย STRIKER Plus 4
คุณสามารถสรางหนาการแบบกำหนดเองใหตรงกับความตองการของ
คุณได
1 เลือก ปรับแตงหนาแรก > เพิ่ม > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกฟงกชันแรก
3 เลือกฟงกชันที่สอง
4 เลือก แบงหนาจอ เพื่อเลือกทิศทางของหนาจอแยก (ทางเลือก)
5 เลือก ถัดไป
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6 ปอนชื่อสำหรับหนา
คำแนะนำ: เลือก  เพื่อเลือกตัวอักษร

7 ใชปุมลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
8 ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตำแหนงบนหนาจอหลัก
9 เลือก  เพื่อออก

การปรับแตงหนาการรวม
1 เปดหนาการรวม
2 เลือก  > กำหนดคา
3 เลือกตัวเลือก:

• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ และปอนชื่อใหม
• ในการเปลี่ยนการจัดเรียงขอมูลบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยน

เคาโครง และเลือกแผนผังใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยนฟงกชั่น 

และเลือกขอมูลใหม
• ในการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ขอความที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก ปรับ

ขนาดรวมกัน
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก หมายเลขซอน

ทับ (การตั้งคาหมายเลขโอเวอรเลย, หนา 6)

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

คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด  ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได

การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > โหมดสี

คำแนะนำ: เลือก  > โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคา
สี

2 เลือกตัวเลือก

ตั้งคาเสียงเตือน
คุณสามารถเลือกเวลาที่จะใหอุปกรณสงเสียง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > สัญญาณเตือน
2 เลือกตัวเลือก:

• เพื่อใหอุปกรณสงเสียงเมื่อคุณเลือกรายการและเมื่อมีเสียงเตือน 
ใหเลือก เปด(เลือกและสัญญาณเตือนภัย)

• เพื่อใหอุปกรณสงเสียงเมื่อมีเสียงเตือนเทานั้น ใหเลือก สัญญาณ
เตือนเทานั้น

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™

 ขอควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin® ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พรอมใชงานในรุนที่มีเทคโนโลยี 
Wi‑Fi® เทานั้น
หากคุณเชื่อมตอกับอะแดปเตอร Wi‑Fi คุณสมบัติ ActiveCaptain จะ
พรอมใชสำหรับรุนที่มีเทคโนโลย ีWi‑Fi เทานั้น
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain การเชื่อมตอไปยังอุปกรณ STRIKER 
Plus และชุมชน เพื่อประสบการณการแลนเรือที่เชื่อมตอกัน
คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเพื่อถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและ
รวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสนทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin 
Quickdraw™ Contours และอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถ
วางแผนการเดินทาง และดูและควบคุมอุปกรณ STRIKER Plus ไดจาก
แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันสามารถพุชการแจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและ
ขอความ ไปยังจอแสดงผลชารตพล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว

บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ STRIKER Plus โดยใชแอปพลิเค
ชัน ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณกับแอคเคาท ใช
อัปเดตซอฟตแวร ใช ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ

ใช

พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ ใช ใช
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง
ที่ระบุ

ใช ใช

ซิงโครไนซเวยพอยทและเสนทางดวยตนเองดวยอุปกรณ 
STRIKER Plus

ใช ใช

เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พรอมใชงานในรุนที่มีเทคโนโลยี 
Wi‑Fi เทานั้น
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ STRIKER Plus โดย
ใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกลาวจะมอบหนทางที่งายและ
รวดเร็วในการโตตอบกับชารตพล็อตเตอรของคุณ และทำงานตางๆ ให
เสร็จสิ้น เชน การแบงปนขอมูล การลงทะเบียน การอัปเดตซอฟตแวร
อุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ STRIKER Plus ใหเลือก ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
5 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 24 ม. (80 ฟุต) จากอุปกรณ STRIKER 

Plus
6 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ 

Wi‑Fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่คุณ
ไดปอนลงในอุปกรณ Garmin

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

Smart > เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลย ีBluetooth® ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 24 ม. (80 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก Smart 

Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ 

STRIKER Plus โดยใชเทคโนโลย ีBluetooth
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนในการตั้งคาของอุปกรณมือถือของ

คุณ

การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ

ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ STRIKER Plus (เริ่มตนใชงาน

แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 2)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน

อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก Software Updates > Download

2 แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™



แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ STRIKER Plus อีกครั้ง กา
รอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จ
สิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต

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

ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร > ติด
ตั้งทันที

Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใช
อุปกรณ STRIKER Plus เปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ www.garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร 
Garmin ClearVü™ ไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Garmin ClearVü ที่ใช
รวมกันไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ 
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเองได (หนาการรวม, หนา 1)

มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย

À

ขอมูลความลึก
Á

เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
Â

พื้นใตน้ำ

มุมมองโซนาร Garmin ClearVü
หมายเหตุ: ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปน
ตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่เรือแลนผานโดย
ละเอียด

À

ความลึกใตน้ำ
Á

อุณหภูมิน้ำ
Â

ความเร็ว GPS
Ã

แรงดันไฟฟาของอุปกรณ
Ä

เวลา
Å

เปาหมายที่หยุดนิ่ง (ปลา)
Æ

เสนความลึก
Ç

ประเภทของหัวโซนารและความถี ่และชนิดการซูม
È

ตัวระบุความลึกในหนาจอขอมูลโซนารเลื่อนจากขวาไปซาย
É

เสียงสะทอนใตน้ำ

หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซนารแบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปลอยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคลาย
กับรูปรางของลำคลื่นในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นเหลานี้จะใหภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูรอบเรือไดชัดเจนกวา

มุมมองโซนาร SideVü
หมายเหต:ุ ไมรองรับโซนาร SideVü และหัวโซนารแบบสแกนในบางรุน
หมายเหต:ุ ในการรับ SideVü โซนารแบบสแกน คุณจำเปนตองมีหัวโซ
นารและ Fishfinder ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได
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À

ดานซายของเรือ
Á

ดานขวาของเรือ
Â

หัวโซนารบนเรือของคุณ
Ã

ตนไม
Ä

ยางเกา
Å

ทอนไม
Æ

ระยะหางจากดานขางของเรือ
Ç

น้ำระหวางเรือและพื้น

ความถี่ดานจอแยก
คุณสามารถดูความถี่สองความถี่จากหนาจอความถี่แยก

Flasher
Flasher แสดงขอมูลโซนารบนสเกลความลึกวงกลม เพื่อระบุสิ่งที่อยูใต
เรือของคุณ สเกลความความลึกวงกลมถูกจัดเปนวงแหวนที่สวนบนสุด
และมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความลึกระบุโดยสเกลภายในวงแหวน 
ขอมูลโซนารกระพริบบนวงแหวน เมื่อไดระดับความลึกที่ระบุไว สีจะบง
บอกถึงความแรงที่แตกตางกันของสัญญาณสะทอนกลับของโซนาร
เลือก Flasher

À

ความลึกที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ
Á

สเกลความลึก

มุมมองแบบแยกซูม
บนหนามุมมองแบบแยกซูม คุณสามารถมองเห็นกราฟเต็มของคาโซนาร
ที่อานไดบนดานขวาของหนาจอ และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนดาน
ซายของหนาจอ
จากหนาจอโซนาร ใหเลือก  > ซูม > แยกการซูม

À

สเกลความลึกที่ซูม
Á

หนาตางซูม
Â

ชวงความลึก

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

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

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

• หากคุณมีหัวโซนารชนิดอื่น ใหเลือกจากรายการ

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

การเลือกความถี่
หมายเหต:ุ คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถระบุวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก  > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี ่ใหดู ความถี่โซนาร, หนา 4

สรางเวยพอยทบนจอโซนารดวยปุมอุปกรณ
1 จากมุมมองโซนาร ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตำแหนงเพื่อบันทึก
2 เลือก 
3 หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท

หยุดโซนาร
บางตัวเลือกอาจไมมีในบางรุน

เลือกตัวเลือก:
• จาก ดั้งเดิม หรือ ClearVü หนาจอโซนาร เลือก  หรือ 
• จาก SideVü หนาจอโซนาร เลือก  หรือ 

4 Fishfinder โซนาร

http://www.garmin.com/transducers


การปรับการซูม
คุณสามารถปรับการซูมดวยตนเองโดยระบุการชวงและตั้งความลึกเริ่ม
ตน ยกตัวอยางเชน เมื่อความลึกอยูที่ 15 ม. และความลึกเริ่มตนอยูที่ 5 
ม. อุปกรณจะแสดงพื้นที่ที่ขยายลึก 5 ถึง 20 ม.
คุณสามารถทำใหอุปกรณปรับการซูมอัตโนมัติโดยระบุชวง อุปกรณ
คำนวณพื้นที่ซูมจากพื้นใตน้ำ ตัวอยางเชน หากคุณเลือกชวงหาง 10 
เมตร อุปกรณก็จะแสดงบริเวณขยาย 10 เมตรจากพื้นใตน้ำ
1 จากหนาจอโซนาร ใหเลือก  > ซูม
2 เลือกตัวเลือก:

• เลือกปุมล็อกดานลาง เพื่อล็อคหนาจอกับพื้นใตน้ำ
• เลือก แมนนวล เพื่อตั้งคาซูมดวยตัวเอง
• เลือก อัตโนมัต ิเพื่อตั้งคาซูมอัตโนมัติ
• เลือก แยกการซูม เพื่อเปดมุมมองการแยกซูม

การล็อคหนาจอกับพื้นใตน้ำ
คุณสามารถล็อคหนาจอกับพื้นใตน้ำ ตัวอยางเชน หากคุณเลือกชวงหาง 
20 เมตร อุปกรณก็จะแสดงบริเวณตั้งแตพื้นใตน้ำไปถึงระดับ 20 เมตร
เหนือพื้นใตน้ำ ชวงจะปรากฏบนดานขวา
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก  > ซูม > ปุมล็อกดานลาง
2 เลือกชวง

เกนโซนาร
การตั้งคาเกนควบคุมความไวของตัวรับโซนารเพื่อชดเชยความลึกและ
ความใสของน้ำ การเพิ่มเกนแสดงรายละเอียดเพิ่มขึ้น และการลดเกนลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ
หมายเหตุ: การตั้งคาเกนบนมุมมองโซนารหนึ่งมุมมองจะปรับใชกับมุม
มองโซนารทุกมุมมอง

การตั้งคาเกนอัตโนมัติ
หมายเหต:ุ เพื่อตั้งเกนบนหนาจอความถี่แยก คุณจะตองตั้งความถี่แตละ
ความถี่แยก
1 เลือก  > เพิ่ม
2 เลือก เปดใชงานเกนอัตโนมัติ ถามี
3 เลือกตัวเลือก:

• เมื่อตองการแสดงสัญญาณสะทอนกลับของโซนารที่ออนกวาและมี
ความไวสูงกวาอัตโนมัติ ใหเลือก สูงอัตโนมัติ

• หากตองการแสดงสัญญาณสะทอนกลับของโซนารที่มีความไว
ปานกลางอัตโนมัติ ใหเลือก ปานกลาง

• เมื่อตองการแสดงมุมมองของโซนารที่มีความไวต่ำกวาอัตโนมัติ 
ใหเลือก ต่ำ

การตั้งคาเกนดวยตนเอง
1 จากหนาจอโซนาร ใหเลือก  > เพิ่ม
2 เลือก  หรือ  จนกระทั่งคุณเริ่มมองเห็นสัญญาณรบกวนในสัดสวน

น้ำบนหนาจอ
3 เลือก  หรือ  เพื่อลดเกน

การปรับชวงของสเกลความลึก
คุณสามารถปรับชวงของสเกลความลึกไดที่ดานขวาของจอ การปรับชวง
ระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายในสามสวนลางของหนาจอโซนาร
และใชเพื่อติดตามพื้นใตน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือ
ปานกลาง
เมื่อความลึกเปลี่ยนไปอยางมาก เหมือนที่ทางชันหรือหนาผาการปรับ
ชวงดวยตัวทำใหเห็นมุมมองเฉพาะของชวงความลึก พื้นใตน้ำจะปรากฏ
บนหนาจอไดตราบใดที่พื้นอยูภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากหนาจอโซนาร ใหเลือก  > ระยะ
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการอนุญาตอุปกรณใหปรับชวงระยะอัตโนมัติตามความลึก ให
เลือก อัตโนมัติ

• ในการเพิ่มชวงระยะเอง ใหเลือก  หรือ 
• เมื่อตองการลดชวงระยะเอง ใหเลือก  หรือ 
หมายเหตุ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก  หรือ  ปรับชวง
ระยะเองได

การตั้งคาชวงบนหนาจอหนึ่งจะปรับใชกับทุกหนาจอ ยกเวน หนาจอ 
SideVü

การตั้งคาโซนาร
หมายเหต:ุ แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน

การแสดงและการปรับตั้งเสนความลึก
คุณสามารถแสดงและปรับตั้งเสนแนวนอนในหนาจอโซนารได เสนของ
ความลึกจะปรากฏที่ดานขวาของหนาจอ
หมายเหต:ุ การแสดงเสนความลึกบนหนาจอหนึ่งจะแสดงเสนความลึกบน
หนาจอทั้งหมด
1 จากหนาจอโซนาร เลือก  > การตั้งคาโซนาร > เสนระดับความ

ลึก.
2 เลือก 
3 เพื่อปรับ เสนระดับความลึก, เลือก  หรือ 

การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ การ
ใชความเร็วการเลื่อนสูงขึ้นจะแสดงใหเห็นรายละเอียดมากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังตกปลา การใชความเร็ว
การเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูลโซนารบนหนาจอไดนานขึ้น การตั้งคา
ความเร็วการเลื่อนบนมุมมองโซนารหนึ่งมุมมองจะปรับใชกับมุมมองโซ
นารทุกมุมมอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก  > การตั้งคาโซนาร > เลื่อนความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:

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

• ในการเลือกความเร็วการเลื่อนที่เร็วมาก เลือก Ultrascroll®

ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนขอมูลโซนารอยางรวดเร็ว แต
คุณภาพภาพจะลดลง ในสถานการณสวนใหญ ตัวเลือกเร็วจะให
สมดุลที่ดีระหวางการเลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือน
นอยลง

ตั้งคาขีดจำกัดการคนหาพื้น
คุณสามารถตั้งความลึกสูงสุดเมื่อคุณสมบัติชวงอัตโนมัติคนหาพื้น ขีด
จำกัดที่ต่ำกวาจะเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับพื้นไดเร็วกวาขีดจำกัดที่สูงกวา
1 จากหนาจอโซนาร เลือก  > การตั้งคาโซนาร > ขีดจำกัดการ

คนหาพื้น
2 เลือกระยะ

การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก  > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง

หรือความออนของสัญญาณ
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง

ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก
การเปด A-Scope
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมองของโซนาร
แบบเต็มหนาจอ คุณสมบัตินี้ชวยขยายขอมูลของโซนารที่เพิ่งไดรับลาสุด
เพื่อใหดูไดสะดวก นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกล
กับพื้นไดดวย
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้อาจไมมีในจอโซนารบางรุน

จากหนามุมมองเต็มจอ เลือก  > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว 
> ขอบเขต A
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À

A-Scope
Á

เสนผานศูนยกลางของกรวยโซนารที่ความลึกปจจุบัน

ตั้งคาลักษณะของเปาหมายที่ถูกพัก
หมายเหต:ุ การตั้งคาลักษณะของเปาหมายที่ถูกพักบนหนาจอจะปรับการ
ตั้งคาของหนาจอทั้งหมด
หมายเหต:ุ คุณสมบัตินี้อาจใชไมไดกับทุกมุมมองโซนาร

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลโซนารพื้นหลัง

แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลโซนารพื้นหลังและ
ขอมูลความลึกเปาหมาย

1 จากหนาจอโซนาร เลือก  > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว > 
สัญลักษณปลา

2 เลือกตัวเลือก

การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก  > การตั้งคาโซนาร > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา

รบกวนที่อยูใกล

เมื่อคุณปรับการตั้งคาการรบกวนจากปด 
À

 ไปที่ต่ำ 
Á

, ปานกลาง 
Â 

และสูง 
Ã

 คารบกวนจะคอยๆ หายไป แตจะยังมีผลเล็กนอยกับการ
สะทอนกลับของเปาหมายที่แรง คุณควรใชการตั้งคาการรบกวนต่ำ
ที่สุดที่ใหการปรับปรุงมี่ตองการเพื่อนำการรบกวนออกจาหนาจอ การ
แกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัด
การรบกวน

คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนการสะทอนกลับของโซนารใกลกับผิวน้ำ การ
ซอนคารบกวนพื้นผิวชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ

สัญญาณสะทอนผิวน้ำ 
À

 เกิดจากการรบกวนระหวางหัวโซนารและ
น้ำ คุณสามารถซอนคารบกวนผิวน้ำ 

Á

 เพื่อชวยลดสัญญาณรบกวน
ที่ไมตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้น
แตจะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย

TVG: ลดคารบกวนบนผิวน้ำ
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบัง
โดยคารบกวนบนผิวน้ำ

การตั้งคาหมายเลขโอเวอรเลย
คุณสามารถปรับแตงขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนารได
จากหนาจอโซนาร ใหเลือก  > หมายเลขซอนทับ
ใสแผนที่เดินเรือ: แสดงการแทรกการนำทางในขณะที่เรือนำทางไปยัง

ปลายทาง
แถบเข็มทิศ: แสดงแถบขอมูลเทปเข็มทิศ
แรงดันไฟฟา: แสดงแรงดันไฟฟาของอุปกรณ
ความลึก: แสดงความลึกปจจุบันของหัวโซนาร
ความเร็ว: แสดงความเร็วปจจุบันของเรือ
อุณหภูมิน้ำ: แสดงอุณหภูมิน้ำปจจุบัน
เวลาของวัน: แสดงเวลาปจจุบัน

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 ที่ดี และความเร็วต่ำ
กวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 
20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี 
และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปน
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับหนวยความจำที่มีในอุปกรณ 
ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่กำลังบันทึก
ขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำคลื่นเดี่ยว 
โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถบันทึกขอมูลลงบนอุปกรณไดเปนเวลา 1,500 
ชั่วโมง

การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin 
Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะตองมีความลึกของโซนารและตำแหนง GPS ของคุณ
1 เลือก แผนที ่Quickdraw >  > Quickdraw Contours > เริ่มการ

บันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น ใหเลือก  > Quickdraw Contours > หยุด

การบันทึก

6 แผนที ่Garmin Quickdraw Contours



การเพิ่มเลเบลในแผนที ่Garmin Quickdraw 
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที ่Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จาก แผนที่ Quickdraw เลือกตำแหนง
2 เลือก เพิ่มปาย Quickdraw
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ

การลบ Garmin Quickdraw Contours
คุณสามารถลบแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ได

เลือก แผนที่ Quickdraw >  > Quickdraw Contours > ลบ

ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours 
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain เพื่อเขาสูชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 7)
หมายเหต:ุ อุปกรณ Garmin ตองมีชองเสียบการดหนวยความจำหรือ
เทคโนโลย ีWi‑Fi เพื่อเขารวมในชุมชน Garmin Quickdraw

การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ

เชื่อมตอกับอุปกรณ STRIKER Plus (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 2)

2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain, 
หนา 7) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่ 
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw 
โดยใช ActiveCaptain, หนา 7)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช 
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที ่Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 

Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด

จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว

3 เลือก Select Download Region
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
STRIKER Plus เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถายโอนไป
ยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
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
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน

จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก 
Quickdraw Community

ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ 
STRIKER Plus แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไปยัง
ชุมชนโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาแผนที่
เลือก แผนที ่Quickdraw > 
จุดเดินทาง: แสดงรายการเวยพอยท
จอแสดงผลจุดเดินทาง: ตั้งคาวิธีการแสดงเวยพอยทบนแผนที่
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และทำให

คุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได
เสนทาง: แสดงรายการเสนทาง
การติดตามเปา: แสดงประวัติการเดินทางบนแผนที่
คนหา: ชวยใหคุณสามารถคนหาเสนทางและเวยพอยทที่บันทึกไว
ติดตั้งแผนที่: ตั้งคามุมมองแผนที่และแสดงเสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือ

เสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป
หมายเลขซอนทับ: ชวยใหคุณปรับแตงขอมูลที่แสดงบนแผนที่

การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
เลือก แผนที ่Quickdraw >  > Quickdraw Contours > ตั้งคา.
การแสดงผล: แสดง Garmin Quickdraw Contours ตัว เสนชั้นความสูง

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

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

คาชดเชยการแสดงผลของผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสน
ชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อ
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคา
ความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

คาชดเชยการแสดงผลจากชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของ
เสนชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชน
เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชย
คาความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก

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

การแรเงาระดับความลึก: ระบุขีดจำกัดบนและลางของชวงความลึกและสี
สำหรับชวงความลึกนั้น

สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ สำหรับการตกปลาบนฝง ชวง
ความลึกสูงสุดหาชวงสามารถชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบน
แผนที่ได
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แดง จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
สม จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)

นำทางดวย STRIKER Plus
 คำเตือน

เมื่อใชการนำทาง เสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำตื้น ใช
การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และวัตถุอันต
รายอื่นๆ
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสองวิธีการตอไปนี้: ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน

ของการนำทางไปยังจุดหมาย อุปกรณสรางเสนทางแบบเสนตรงหรือ
เสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ

เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได

คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก ขอมูลผูใช > xx
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ

จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา

4 เลือกจุดหมาย

การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จาก แผนที่ Quickdraw เลือกตำแหนง
2 เลือก 

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานขวาของแผนที ่ตัวเลือกจะแตก
ตางกันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก

3 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว

การนำทางไปยังเวยพอยท
1 จาก แผนที่ Quickdraw ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเวยพอยท

ชื่อเวยพอยทปรากฏบนหนาจอ
2 เลือก 
3 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่

สรางและนำทางโดยใชแผนที่
จุดเริ่มตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ไดบน
แผนที่
1 เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง > ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 แพนแผนที่เพื่อเลือกตำแหนงเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก  เพื่อเพิ่มตำแหนงเลี้ยวบนเสนทาง
4 แตะที่ลูกศรเพื่อเพิ่มตำแหนงเลี้ยวทั้งหมดบนเสนทาง
5 เลือก  > นำทางไปยัง.
6 เลือกตัวเลือก

การหยุดการนำทาง
จากแผนที่ ใหเลือก  > หยุดการเดินเรือ

เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ

บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก 

การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือกขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป

• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ เลือก
ตำแหนงแลวเลือกปุม 

การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนง Man Overboard
จากหนาจอใดก็ตาม ใหเลือก  > คนตกน้ำ > ใช
Fishfinder จะกำหนดเสนทางตรงกลับที่ตำแหนงนั้น

การวัดระยะทางบนแผนที่
คุณสามารถวัดระยะทางระหวางตำแหนงของคุณและตำแหนงอื่นๆ
1 แพนแผนที่
2 เลือก  > วัดระยะทาง

ระยะระหวางตำแหนงจะปรากฏที่มุมซายบนของหนาจอ
3 หากจำเปน ใหเลือก  เพื่อพินและวัดระยะทางไปยังอีกตำแหนง

การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง

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

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

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

การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > 
ทั้งหมด

เสนทาง
เสนทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหนง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุด
หมายสุดทาย

สรางและนำทางโดยใชแผนที่
จุดเริ่มตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ไดบน
แผนที่
1 เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง > ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 แพนแผนที่เพื่อเลือกตำแหนงเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก  เพื่อเพิ่มตำแหนงเลี้ยวบนเสนทาง
4 แตะที่ลูกศรเพื่อเพิ่มตำแหนงเลี้ยวทั้งหมดบนเสนทาง
5 เลือก  > นำทางไปยัง.
6 เลือกตัวเลือก

การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
1 เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง > ใหม > ใชแผนภูมิ

8 นำทางดวย STRIKER Plus



2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเพิ่มเลี้ยว
4 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 3 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
5 เลือกจุดหมายสุดทาย

การดูรายการเสนทาง
เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง

การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก 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 ขอมูลผูใช > เสนทาง
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 ขอมูลผูใช > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง โดยเวนชวงจากเสน

ทางจริงเปนระยะหางตามที่กำหนด
5 แสดงวิธีการนำทางในเสนทาง:

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา 
โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบซาย

• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา 
โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบขวา

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - ทาเรือ

• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - กราบ
เรือ

เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง

6 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
7 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
8 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ

แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)

การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก ขอมูลผูใช > เสนทาง
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ลบ

การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทาง

แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที ่หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได

การแสดงแทร็ค
เลือก ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > การติดตามเปา
เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ

การลบแทร็คที่ใชงาน
เลือก ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป

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

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม

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

• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี

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

การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบัน
ทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 9)
1 เลือก ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตามการติดตาม
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4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให

เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให

เลือก ยอนกลับ
5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง

พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ

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

ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม

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

• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ

3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา

งอื่นๆ

การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงานอยู > สี

เปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค

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

• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย

ขอมูลใหม ใหเลือก หอ

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

บันทึกชวงเวลา > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก 
ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป

• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก เวลา 
> เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป

• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก 
ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความผิดพลาดสูงสุด
ที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่จะทำการบัน
ทึกจุดแทร็ค

การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
การแสดงผล: ปรับความสวางของแบ็คไลท (การปรับไฟหนาจอ, หนา 2) 

และรูปแบบสี (การปรับโหมดสี, หนา 2)

สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก (ตั้ง
คาเสียงเตือน, หนา 2)

GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการแกไขดาวเทียม GPS
ออโตพาวเวอร: เปดอุปกรณอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟฟา
แผนผังแปนพิมพ: ตั้งคาการจัดเรียงแปนพิมพเปนแผนผังแบบเรียงตาม

ตัวอักษรหรือแปนพิมพคอมพิวเตอร
ภาษา: ตั้งคาภาษาบนหนาจอ
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและเวอรชันซอฟตแวร
เครื่องจำลอง: เปดเครื่องจำลองและทำใหคุณสามารถตั้งคาความเร็วและ

ตำแหนงจำลองได

ขอมูลระบบ
เลือก ตั้งคา > ตั้งคา > ขอมูลระบบ
บันทึกเหตุการณ: ใหคุณสามารถดูบันทึกกิจกรรมในระบบ
ขอมูลซอฟทแวร: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและเวอรชันซอฟตแวร
อุปกรณ Garmin: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ Garmin ที่เชื่อมตอ
คาติดตั้งจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งคาอุปกรณจากโรงงาน

หมายเหต:ุ การดำเนินการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาใดๆ ที่คุณไดปอน
ไว

การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชฮารดแวรเพิ่มเติม 
บางตัวเลือกใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
ชนิดทรานดิวเซอร: แสดงชนิดของหัวโซนาร (การเลือกชนิดของหัวโซ

นาร, หนา 4)
คาชดเชยความลึกทองเรือ: ชดเชยคาพื้นผิวที่อานไดสำหรับความลึก

ของทองเรือ เพื่อทำใหสามารถวัดความลึกจากใตทองเรือแทนที่จะวัด
จากตำแหนงหัวโซนาร (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, 
หนา 10)

คาชดเชยอุณหภูมิ: ชดเชยการอานคาอุณหภูมิน้ำจากหัวโซนารที่
สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 11)

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

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ 
À

 หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก

• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ 
Á

 และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ

10 การกำหนดคาอุปกรณ



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

ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที ่1

การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิเพื่อชดเชยการอานคาอุณหภูมิจาก
เซ็นเซอรที่สามารถวัดอุณหภูมิได
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชหัวโซนารที่สามารถวัดอุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอ

กับอุปกรณ
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเซนเซอรวัดอุณหภูมิชนิด

อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่

วัดไดในขั้นตอนที่ 2
นี่คือคาชดเชยอุณหภูม ิปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับอุปกรณวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาเย็นกวาที่
เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที ่5 เปนจำนวนลบ หากเซ็นเซอรที่เชื่อม
ตอกับอุปกรณวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวาอุนกวาที่เปนจริง

4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > คาชดเชยอุณหภูมิ
5 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยอุณหภูมิน้ำที่วัดในขั้นตอนที ่3

การตั้งคาเสียงเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่

ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ

เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม

ระยะทางที่ระบุ

การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟา: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดันไฟฟาต่ำ

ตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง 

GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด

เสียงเตือนโซนาร
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > โซนาร
น้ำตื้น: เสียงเมื่อความลึกของน้ำนอยกวาความลึกที่ระบุ
น้ำลึก: เสียงเมื่อความลึกของน้ำมากกวาความลึกที่ระบุ
อุณหภูมิน้ำ: เสียงเมื่ออุณหภูมิน้ำแตกตางมากกวา ± 2°F (± 1.1°C) การ

ตั้งคาสัญญาณเตือนจะไดรับการบันทึกเมื่ออุปกรณปดใชงาน
หมายเหตุ: คุณตองเชื่อมตออุปกรณกับหัวโซนารที่สามารถวัด
อุณหภูมิไดเพื่อใชสัญญาณเตือนนี้

ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลาง

หรือใหญเทานั้น
•  ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ

เทานั้น

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

เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง

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

รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น

ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น

รูปแบบเวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือแบบ UTC
โซนเวลา: ตั้งโซนเวลา
เวลาออมแสง: ตั้งเวลา Daylight Savings จาก ปด หรือ เปด

การตั้งคาการนำทาง
หมายเหต:ุ การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน

แผนที่
เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งใหการเปลี่ยนการเลี้ยวมีการคำนวณโดยอางอิง

เวลาหรือระยะทาง
เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งจำนวนนาทีกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยว

ตอไป เมื่อเลือก เวลา ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว
เปลี่ยนระยะการเลี้ยว: ตั้งระยะทางกอนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเปนเที่ยวตอ

ไป เมื่อเลือก ระยะทาง ไวสำหรับการตั้งคา เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง คุณสามารถ

เลือก เรือ เพื่อเริ่มการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของเรือหรือ จุดเดิน
ทาง เพื่อเริ่มจากเวยพอทยแรกบนเสนทาง

การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว 
เริ่มถึง Garmin Quickdraw Contour ที่คุณสราง

เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > คาติดตั้งจากโรงงาน > ใช

การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนขอมูลไดหากอุปกรณที่ใชรวมกันไดสองเครื่องเชื่อม
ตอกัน โดยใชสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลบนสายไฟ หรือใชสายเคเบิลการ
แบงปนขอมูลผูใช (การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปนขอมูลผู
ใช, หนา 11)

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin เพื่อแบงปน
ขอมูลผูใช
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ STRIKER Plus กับ Garmin อุปกรณที่ใช
รวมกันไดเพื่อแบงปนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท หากติดตั้งอุปกรณใกลๆ 
กัน คุณสามารถเชื่อมตอสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลได หากติดตั้งอุปกรณ
ไกลจากกันเกินกวาสายจะเชื่อมถึงได คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโดย
ใชสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช (010-12234-06)
1 ตรวจสอบวาอุปกรณทั้งสองเชื่อมตออยูกับสายกราวดเดียวกัน

การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช 11



2 การดำเนินการใหเสร็จ:
• หากติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหเชื่อมตอสายสีน้ำเงินจากอุปกรณ

แรกเขากับสายสีน้ำตาลของอุปกรณที่สอง และเชื่อมตอสายสี
น้ำตาลจากอุปกรณแรกเขากับสายสีน้ำเงินของอุปกรณที่สอง

• หากไมไดติดตั้งอุปกรณใกลๆ กัน ใหหาซื้อสายเคเบิลการแบงปน
ขอมูลผูใช (010-12234-06) และเชื่อมตออุปกรณโดยทำตามคำ
แนะนำที่ใหมากับสายเคเบิล (แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบง
ปนขอมูลผูใช, หนา 12)

3 ที่อุปกรณทั้งสอง ใหเลือก ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใชรวม
กัน

ขอมูลผูใชจะถูกแบงปนระหวางอุปกรณที่เชื่อมตอกัน หากคุณเลือก ลบ
ขอมูลผูใช ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอกันทั้งสอง

แผนภาพการตอสายเคเบิลการแบงปนขอมูลผูใช

รายการ ฟงกชันของสาย สีของสาย
À

ขอมูล น้ำเงิน
Á

ขอมูล น้ำตาล
Â

กราวด ดำ
Ã

ขอมูล เขียว
Ä

ขอมูล ขาว

การลางขอมูลที่บันทึก
คุณสามารถลบขอมูลผูใชที่บันทึกออกจากหนวยความจำของอุปกรณ 
ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง และแทร็ค 
1 เลือก ขอมูลผูใช > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช
2 เลือกตัวเลือก

ประกาศ
หากคุณเลือก ทั้งหมด ขอมูลทั้งหมดที่คุณไดบันทึกไวจะถูกลบ ยกเวน
ขอมูล Garmin Quickdraw Contours
หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องและมีการเปดใช ขอมูลผูใชรวม
กัน ขอมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมด

ภาคผนวก
ลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวยหมายเลขเครื่อง
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลย ีWi‑Fi คุณสามารถลงทะเบียนได
ดวยหมายเลขเครื่องของอุปกรณ หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี 
Wi‑Fi คุณควรใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ 
(เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 2)
โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 คนหาหมายเลขเครื่องบนกลองผลิตภัณฑหรือบนอุปกรณ
2 ไปที่ my.garmin.com/registration
3 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
4 ปอนหมายเลขเครื่อง

ขอมูลจำเพาะ
ชวงอุณหภูมิ ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
ระดับการกันน้ำ IEC 60529 IPX7
แรงดันไฟฟาอินพุต ตั้งแต 10 ถึง 20 Vdc
กระแสไฟฟาตามพิกัด 1.5 A
ฟวส 3 A, 250 V fast-acting
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 22 dBm ปกติ

*ไมพรอมใชสำหรับบางรุน

การแกไขปญหา
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 10 V แตขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 10 V อุปกรณจะเปดไมติด

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

การเปลี่ยนฟวสในสายไฟ
1 เปดเฮาสซิงของฟวส 

À

2 หมุนและดึงฟวสเพื่อถอดออก 
Á

3 ใสฟวส 3 A fast-blow ใหมเขาไป
4 ปดเฮาสซิงของฟวส

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

ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน 
ActiveCaptain, หนา 2)

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

โซนารของฉันไมทำงาน
• ดันสายหัวโซนารเขาไปในดานหลังอุปกรณจนสุด

แมวาสายจะดูเหมือนเชื่อมตอแลว คุณควรดันสายใหแนนเพื่อใหเขา
ที่

• กด  และตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานโซนารแลว
• เลือกชนิดของหัวโซนารที่ถูกตอง (การเลือกชนิดของหัวโซนาร, 

หนา 4)

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

สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่

2 เลือก ตั้งคา > หนวยวัดระยะทาง
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง

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