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БЛАГОДАРИМ ВИ!
Благодарим Ви за избора на Humminbird®, марка номер 1 в морската електроника. Humminbird
изгради своята репутация благодариние на дизайна и производството на висококачествено и
изключително надеждно морско оборудване. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това
ръководство, за да се запознаете с всички предимства на възможностите и приложенията на
вашия продукт Humminbird.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това устройство не трябва да бъде използвано като
навигационно помощно средство, за да се предотврати риск от сблъсък, засядане в
плитчини, повреда на лодката или нараняване на човек. Когато лодката се движи,
дълбочината на водата може да се променя твърде бързо и да не позволи да реагирате
навреме. Винаги управлявайте лодката с много ниска скорост, ако предполагате за наличие на
плитчини или подводни обекти/препятствия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електронната карта във вашия уред Humminbird е помощно
средство за навигация, разработено да улесни употребата на одобрени
правителствени карти, а не да ги замени. Единствено официалните правителствени карти и
ознчения за мореплаватели съдържат цялата необходима информация за безопасна навигация
и капитанът е отговорен за благоразумното й използване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster,
Или SI , намиращи се в картата ZeroLine Map Card. Промяната на тези папки ще
предизвика трайна повреда на картата ZeroLine Map Card. За да разберете
структурата на папките на картата ZeroLine Map Card, вижте раздела за управление на вашите
AutoChart файлове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
компютъра, командната глава и картата ZeroLine Map. Файловете с данни (Data files) трябва
също така да се запазват на вашия компютър преди да пристъпите към възстановяване на
заводските настройки на командната глава, или преди да извършите ъпдейт на софтуера. За
повече информация вижте вашия Humminbird online account на humminbird.com и вижте раздела
за управление на вашите AutoChart файлове в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Разглобяването и ремонтът на това електронно устройство
трябва да се осъществява семо от оторизиран сервизен персонал. Всяко изменение
на серийния номер или опит за поправка на оригиналното оборудване или аксесоари
от неоторизирани лица, ще направи гаранцията невалидна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт съдържа химикали, признати от американския щат
Калифорния за причинители на злокачествени и репродуктивни заболявания.
Забележка: Някои функции, описани в това ръководство, изискват допълнително
закупуване, а някои функции са налични само за моделите предназначени за
международния пазар, извън САЩ и Канада. Тези функции са ясно обозначени. Моля,
прочетете ръководството внимателно, за да се запознаете с пълните възможности на
вашия модел.
Забележка: Илюстрациите в това ръководство може да не изглеждат по същя
начин като вашия продукт, но той ще функционира по същия начин.
Забележка: За да закупите аксесоари за командната глава на вашия уред,
посетете humminbird.com или се свържете с центъра за обслужване на клиенти
(Humminbird Customer Service) на телефон 1-800-633-1468.
Забележка: Процедурите и функциите, описани в това ръководство, са обект на
изменение без предупреждение.
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Забележка: Спецификациите и характеристиките на продукта са обект на изменение
без предупреждение.
Забележка: Humminbird проверява посочената максимална дълбочина в солени води,
въпреки това, действителната дълбочина може да варира в зависимост от
инсталацията на сондата, типа вода, термалните слоеве, състава на дъното и
наклона.
ПРЕГЛЕД
Картата AutoChart ZeroLine Map Card съдържа zero line карти с очертания на езера/водни
басейни във вашия регион. Картите zero line ви предоставят основа, върху която вие да
създадете точни, подробни карти на вашите предпочитани риболовни области.
Използването на карти zero line, GPS, и сонарни данни, AutoChart автоматично създава вашите
адаптирани карти в три стъпки:
Запис на картови данни (Record Mapping Data)
Извършете с лодката плаване по зигзаговидна траектория, при което уредът ви
Humminbird е включен в режим на запис. Запаметете записа/записите в
картата ZeroLine Map Card. Вие можете също така да настроите връзка с данни
в релано време. Вижте за повече информация ръководството за инсталация и
работа с AutoChart (AutoChart Installation & Operations Guide).
Конвертиране на картови данни Convert Mapping Data
Прехвърлете запаметените картови данни от картата ZeroLine Map Card на
вашия персонален компютър, като използвате програмата AutoChart PC
program.
AutoChart тогава ще конвертира данните в подробна карта, която вие можете
да адаптирате според нуждите си.

Експортиране на адаптирана карта/карти (Export Customized Map(s))
Запаметете картата/картите в картата ZeroLine Map Card. Пъхнете картата
обратно в командната глава на вашия уред Humminbird.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Картата ZeroLine Map Card и картите AutoChart предоставят следните.
AutoChart
В зависимост от модела на командната глава на вашия уред, вие можете да приложите
следните AutoChart картови функции към изображенията Chart View и/или Chart Combo
Views:
Base Layer (Основен слой)
Overlay (Наслагване)
Overlay
Transparency
(Прозрачност на наслагване)

Изберете AutoChart карта за базова/оновна карта.
Изберете AutoChart карта, която да се показва като
наслагване на данни.
Настройте прозрачността на наславането, за да виждате
повече или по-малко подробности.
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LakeMaster
Следващите характеристики на LakeMaster са включени в картата ZeroLine Map Card и могат да
се прилагат в изображения Chart View и/или Chart Combo Views:

Contour Lines
(Контурни линии)

Depth Colors
(Цветове на дълбочина)
Depth Highlight
(Подчертаване на дълбочина)

Depth Highlight Range
(Обхват на подчертана дълбочина)
Water Level Oﬀset
(Изместване на нивото на водата)

Shallow
Water
Highlight
(Подчертаване на плитка вода)

Показване или скриване на водни контурни линии в
изображенията Chart Views. Тази функция също така се
влияе от настройката за изместване на нивото на
водата (Water Level Oﬀset).
Настройва цветовото маркиране на дълбочините в
изображенията Chart Views, като го изключва (Oﬀ) или
го активира (Shaded).
Подчертайте настройка за дълбочина в изображения
Chart Views. Зададената от вас дълбочина ще бъде
подчертана в зелено. Използвайте Depth Highlight с
Depth Highlight Range (виж по-долу).
Настройте обхвата на всяка страна на подчертаната
дълбочина, когато Depth Highlight е активиран в
изображенията Chart Views.
Променете показанията на нивото на водата, отчитани
от командната глава. Показваните стойности върху
контурните линии в картовите изображения ще се
регулират от настройката
Water Level Oﬀset и
изместването на нивото на водата ще бъде подчертано
в тъмно кафяво.
Изберете настройка за минимална плитка дълбочина,
така че в картовите изображения Chart
Views дълбочината де се подчертае в червено.

i-Pilot Link
Ако имате инсталиран на лодката си i-Pilot Link, можете да използвате следните функции с
вашите адаптирани LakeMaster карти:

Follow the Contour
(Следване на контура)

Плаване по контур на карта LakeMaster. Използвайте
Follow the Contour с Contour Oﬀset (виж по-долу).

Contour Oﬀset
(Изместване на контур)
Record & Navigate iTracks
(Запис и навигация на iTracks)

Задайте дистанция, която да се поддържа за отстояние от
избраната контурна линия, докато следвате контур.
Запишете iTracks в командната глава или конвертирайте
вашите записани данни за дълбочина в iTracks, като
използвате софтуера AutoChart PC. Покажете и
осъществете плаване по iTracks в картовото изображение
Chart View.

За повече подробности вижте раздела Използване на карти AutoChart Maps с i-Pilot Link. Също
така, за повече информация, вижте AutoChart Installation & Operations Guide (ръководство за
инсталация и работа с AutoChart) и ръководството за i-Pilot Link.
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Waypoints, Routes, and Tracks (маршрутни точки, маршрути и тракове)

Използвайте картата ZeroLine Map Card, за да импортирате и експортирате запаметени
маршрутни точки, маршрут и тракове. За повече информация относно запаметяване и
експортиране на навигационни данни, направете справка в ръководството за експлоатация на
командната глава и ръководството за управление на маршрутни точки. Също така, вижте
AutoChart Installation & Operations Guide, който ще бъде вашият източник за ползване на
софтуера AutoChart PC.

Забележка: Посетете humminbird.com, за да изтеглите AutoChart Installation &
Operations Guide.

Забележка: Ако командната глава на вашия уред разполага с повече от един слот за
SD карти, картата ZeroLine Map Card трябва да бъде инсталирана като първа
карта, преди останалите, за да могат да се запаметят директно в картата трак
логовете /данни за пътуване/ и сонарните данни. Вижте за повече подробности
Подготовка: Инсталиране на картата ZeroLine Map Card.

AutoChart PRO
AutoChart PRO (изисква допълнително заупуване) е усъвършенствана версия на AutoChart.
AutoChart PRO ви позволява да създавате карти, които показват сонарна информация, като
твърдост на дъното.
Ако имате инсталиран на лодката уред Side Imaging, вие можете също така да създавате Side
Imaging Mosaics. Функцеята Mosaic ви позволява да показвате Side Imaging сонарни данни
върху вашата карта. Вижте раздела AutoChart PRO за пример на Side Imaging Mosaic.
За повече информация относно AutoChart PRO, вижте също AutoChart Installation & Operations
Guide и уеб сайта humminbird.com.

On your Computer (на вашия компютър)
Следващата функция е налична, когато качите/заредите вашите сонарни записи в програмата
AutoChart PC:

3D Views
(3D изображения)

Разгледайте вашите карти AutoChart в режим 3D, за да проучите поподробно вашите области на риболов.
За повече подробности
направете справка в AutoChart Installation & Operations Guide.
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ПОДГОТОВКА
Извършете процедурите в следващия раздел, за да подгтвите командната глава на вашия уред
за използване на картата ZeroLine Map Card.
1 | Осъвременяване/ъпдейт на софтуера на командната глава
Важно е да инсталирате в командната глава най-новия софтуерен ъпдейт, за да се активират
AutoChart и AutoChart PRO.
1. Преди софтуерът на командната глава да бъде осъвременен или върнат към
първоначалните му заводски настройки, експортирайте вашите навигационни данни и
копирайте вашите екранни снимки в SD карта. Вижте за указания вашето ръководство за
експлоатация на командната глава.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
компютъра, командната глава и картата ZeroLine Map. Вижте Управление на вашите AutoChart
файлове: Копиране на вашите данни.
2. Инсталирайте в слота на компютъра празна SD карта.
3. Отворете humminbird.com, след което изберете My Humminbird, за да влезете във вашия
акаунт.
4. Изберете етикета My Equipment. Наличните софтуерни ъпдейти са изброени и показани като
Downloads под всеки регистриран продукт.
• Под Downloads, кликнете върху името на файла.
• Прочетете инструкциите в диалоговата кутия и изберете Download.
• Следвайте указанията на екрана, за да запаметите софтуерния файл в SD картата.
5. Включете командната глава на вашия уред Humminbird. Стартирайте режим Normal.
6. Пъхнете SD картата (със софтуерния файл) в слота за карти върху командната глава.
7. Следвайте указанията на екрана, за да осъвремените софтуера на командната глава. Вижте
за подробности вашето ръководство за експлотация на командната глава.
8. След като софтуерният ъпдейт приключи, отстранете SD картата от слота за карти върху
командната глава.
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2 | Инсталиране на картата ZeroLine Map Card
Важно е да се вземат под внимание
следните съвети, когато се инсталира
картата ZeroLine Map Card:
• За да се запаметят директно в картата
ZeroLine Map Card трак логовете /данните
за пътуването/, картата трябва да е
отключена.
За да отключите географска карта или SD
карта, вземете картата с етикета, насочен
нагоре и открийте ключето за отключване,
разположено на лявата страна на картата.
Плъзнете ключето нагоре (отключено положение).
• Ако имате повече от една инсталирана SD карта в командната глава, снимките, записите и
експортираната навигационна информация ще бъдат запаметени в картата, която първа е била
инсталирана. За да запаметите данни в картата ZeroLine Map Card, уверете се, че тя е била
инсталирана първа.
Инсталиране на картата ZeroLine Map Card
1. Отсранете капачето на слота за SD карти памет.
2. Увеерете се, че картата ZeroLine Map Card is отключена.
3. Разположете картата, така че етикетът й да сочи лявата страна или дясната страна на уреда
(вижте за подробности вашето ръководство за експлоатация на командната глава) и пъхнете
картата в слота. Натиснете картата надолу, докато прищракне и се застопори на място.
4. Затворете капачето на слота и завъртете врътката с ¼ оборот, за да се затвори. НЕ
притягайте прекомерно, тъй като това няма да подобри водонепропускливостта и може да
повреди капачето.

Отстраняване на картата ZeroLine Map Card
1. Натиснете картата в слота, след което отпуснете. Картата ще се изтласка навън, след което
вие можете да я извадите от слота.
Забележка: Не оставяйте отворено капачето на слота за SD карти. Капачето на
слота трябва винаги да е затворено, за да предотврати навлизането на вода,
която да повреди уреда.

СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИРАНИ КАРТИ С AUTOCHART
Ползвайте инструкциите в следващите раздели, за да създадете адаптирани карти, като
използвате картите ZeroLine Map Card и AutoChart.
Забележка: Отворете сайта humminbird.com, за да изтеглите AutoChart Installation
& Operations Guide (ръководство за инсталация и експлоатация на AutoChart).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ променяйте съдържанието на папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки трайно ще повреди картата ZeroLine Map Card. За да
разберете структурата на паките на картата ZeroLine Map Card, вижте Управление на вашите
AutoChart файлове (Manage your AutoChart Files).
1 | Планиране на вашата карта/карти
Важно е най-напред да определите областите, за които желаете да създадете карти.
Прегледайте следващите съвети, които ще ви помогнат да планирате вашата карта/карти:
Общи съвети за картографиране
• Започнете с вашите любими места за улов на риба. Не е препоръчително да записвате
картографски данни за цял водоем, тъй като това ще отнеме значително време за
картографиране и биха могли да се включат области, които не желаете.
• При всеки риболовен излет предприемайте различен маршрут към и от всяка област за
риболов. Вие можете да разкриете нови области за нанасяне върху картата.
• Стартирайте нов трак или запис при започване на риболовния ден.
• Записвайте нови данни при всеки излет, за да създадете нови карти или да обогатите
съществуващите карти.
• Управлявайте лодката с равномерна скорост, когато осъществявате запис.
• Управлявайте лодката по зигзаговидна траектория над избраната област, когато записвате
данни. Вижте илюстрацията по-долу.

За да картографирате с подробности специфична област или обект
• Преминете/преплавайте с лодката през дадената област, а не около нея.
• Направете завой с лодката, когато областта и/или обектът излезе от обхвата на лъча/лъчите
на сондата.
• Опитайте да ограничите времето за отмерване, като по този начин ще намалите грешката,
произтичаща от възможни GPS отклонения.

За да картографирате цял водоем
• Следвайте придварително определен маршрут.
• Следвайте максималния наклон на водното легло (изкачващ се нагоре или слизащ надолу)
• Направете завой с лодката, където дъното е плоско, ако това е възможно.
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2 | Отбележете нивото на водата
Когато започвате да картографирате за първи път през деня, е важно да отбележите дали
нивото на водата е по-високо или по-ниско от обикновено. Например, ако знаете, че нивото на
водата във водема е спаднало с 3 фута /около 1 метър/, вие ще въведете тази количествена
стойност, когато импортирате файловете в AutoChart PC. Вижте AutoChart Installation
& Operations Guide (ръководство за инсталация и експлоатация на AutoChart).

3 | Запис на картографски данни
Следващите методи могат да бъдат използвани за запис на данните, необходими за създаване
на ваши адаптирани карти LakeMaster. Вижте за повече информация и инструкции следващите
раздели.
• Track Logs (трак логове /данни за пътуване)
• Sonar Recordings (сонарни записи)
• Live Data (данни в реално време)
Забележка: За да запаметявате дани в картата ZeroLine Map Card, тя трябва да
бъде отключена и да бъде инсталирана като първа карта в слота върху
командната глава. Вижте Подготовка: Инсталиране на картата ZeroLine Map Card.
Забележка: За повече информация относно запис на тракове и сонарни данни,
вижте вашето ръководство за експлоатация на командната глава и
ръководството за управление на маршрутни точки/ориентири.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера, или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
командната глава. Вижте Управление на вашите AutoChart файлове.
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Запис на тракове
Тракът съдържа подробна история на местоположения и се изобразява като пунктир от трак
точки. Track Log се използва за запис и запметяване на тракове. Track Log записите
представляват по-малки файлове и не включват сонарни данни.
Забележка: Ако притежавате AutoChart PRO и панирате да използвате
твърдостта на дъното или да създадете Side Imaging Mosaic, преминете към
раздел Запис Сонар (Record Sonar section).
1. Уверете се, че картата ZeroLine Map Card е отключена и инсталирана в слот за SD карти
върху командната глава.
2. Изберете изображение карта Chart View, което да се покаже на екрана.
3. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Navigation Menu Tab.
4. Изберете Trackpoint Interval. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора,
за да изберте 1 секунда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Паметта на Track Log е ограничена до около 20 000 точки. При
интервал на запис на точки от пътя, зададен на 1 секунда, паметта ще се запълни
след около 6 часа. След това новопостъпващите данни в паметта ще се презаписват
върху най-старите съществуващи данни. Ако записвате данни в прдължение на повече от 6
часа, запаметете текущия трак и стартирайте нов трак, за да предотвратите загубата на данни.
5. Изберете Track Min Distance. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора,
за да изберете 16 фута (или 5 метра [само за моделите, продавани извън САЩ и Канада]).
6. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора и изберете
Start Tracking. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да стартирате нов трак.
Ако функцията на запис на точки от трака вече е активирана, Start Tracking няма да се показва в
подменюто и вие можете да преминете към следващата стъпка.
7. Управлявайте вашата лодка по зигзаговидна траектория, първо в една посока, след това в
друга (вижте Планиране на вашата карта/карти (Plan your Map[s])).
8. След като приключите плаването/навигацията, натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Navigation Menu Tab.
9. Изберете Current Track и натиснете дясно на бутона за управление на курсора. Изберете
Save и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запаметете текущия трак преди да изключите командната глава,
в противен случай тракът ще бъде изгубен.
10.Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да потвърдите.
Забележка: Когато запаметявате трак, той автоматично ще получи име. Името
на трака се състои от отметка дата/време, но на по-късен етап той може да бъде
преименуван (вижте вашето ръководство за експлоатация на командната глава).
Забележка: За да прекъснете tracking процеса, изберете Current Track > Stop
Tracking.
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Повторете стъпки 6 до 10, ако е необходимо да запишете множество тракове.
Запис Сонар
Използвайте Sonar Recording, за да записвате сонарни и GPS данни. Ако притежавате
AutoChart PRO и планирате да използвате твърдостта на дъното или Side Imaging Mosaic,
ползвайте този метод на запис на вашите картографски данни (виже AutoChart PRO).
Забележка: За да активирате Mosaic от запис в AutoChart PRO, командната глава
на вашия уред Humminbird е необходимо да има инсталиран Side Imaging и избран
като свързаната сонда. (Main Menu > Sonar > Connected Transducer).
Забележка: Сонарният запис Sonar Recording ще представлява по-големи файлове.
Вижте Управление на вашите AutoChart файлове за информация отнсно как да
управлявате файловете и свободното пространство врху вашата карта ZeroLine
Map Card.
1. Уверете се, че картата ZeroLine Map Card е отключена и инсталирана в слот за SD карти
върху командната глава.
2. Отворете изображението Snapshot and Recording View (снимка и запис).
3. Натиснете еднократно бутон MENU, за да отворите менюто Snapshot and Recording X-Press
Menu.
4. Изберете Start Recording. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да
стартирате записа.

Забележка: При запис е нужно да се уверите, че всички ваши файлове с данни са
относими към едно и също номинално ниво на водата. Обърнете внимание какво е
било нивото на водата през деня.
5. Управлявайте вашата лодка по зигзаговидна траектория, първо в една посока, след това в
друга (вижте Планиране на вашата карта/карти (Plan your Map[s]).
6. След като приключите плаването/навигацията, натиснете еднократно бутон MENU, за да
отворите менюто Snapshot and Recording X-Press Menu.
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7. Изберете Stop Recording и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Повторете стъпки 2 до 7, ако е необходимо да запишете множество сонарни записи.

Бележки тносно запис
• Докато осъществявате запис, натиснете бутон VIEW или бутон EXIT, за да преминете към
друго изображение. Записът ще продължи.
• Плъзгачът в долната част на изображението Snapshot and Recording View показва напредъка
на записа и оставащото пространство върху географската карта или върху SD картата.
• За оптимална работа, оставете настройката Pings Per Second на режим Auto.
• Всеки направен от вас запис ще бъде означаван с номер и ще бъде запазван в папка,
наречена RECORD, разположена в географската карта. Вижте Управление на вашите AutoChart
файлове.

Разглеждане на данни в реално време View Live Data
Свържете командната глава към вашия персонален компютър, за да създавате и показвате
карти в реално време. Вижте AutoChart Installation & Operations Guide за повече информация
относно настройка на връзка в реално време.

4 | Експортиране на картографски данни към картата ZeroLine Map Card
След като приключите със записването, запаметете трака/траковете в картата ZeroLine Map
Card. Сонарните записи Sonar Recordings се запаметяват автоматично в географската карта
или в SD картата, която първа е била инсталирана (вижте Подготовка: Инсталиране на картата
ZeroLine Map Card).
Забележка: Вие можете да експортирате вашите картографски данни към
стандартна SD карта памет, обаче ще ви е необходима картата ZeroLine Map Card,
за да могат вашите адаптирани AutoChart карти да се покажат върху командната
глава. Вижте за повече информация ръководството AutoChart Installation & Operations Guide.
Забележка: За повече информация относно експортирането на данни към
географска карта или SD карта, вижте вашето ръководство за експлоатация на
командната глава и ръководството за управление на маршрутни точки/ориентири
Отворете диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint Management Dialog
Box)
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Navigation Menu Tab.
2. Изберете Waypoints (маршрутни точки), Routes (маршрути), Tracks (тракве). Натиснете дясно
на бутона за управлене на курсора, за да се отвори диалоговата кутия за управление на
маршрутни тчки (Waypoint Management dialog box).
3. Изберете Options. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да се отвори
подменюто.
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Експортиране на множество файлове
1. Изберете Select Multiple and... , за да експортирате множество запаметени файлове.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
2. Изберете Export и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Натиснете нагоре или надлу на бутона за управление на курсора, за да изберете файл.
Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да изберете файла за експортиране.
Повторете ако е необходимо.
4. Изберете Export Selected. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
5. Ще се покаже съобщение за потвърждение. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора, за да потвърдите командата за експорт.
6. След завършване на експортирането, отстранете картата ZeroLine Map Card от слота за SD
карти.
ИЛИ
Експортиране на всички файлове
1. Изберете Select All and... , за да експортирате всички запаметени. Натиснете дясно на бутона
за управление на курсора.
2. Изберете Export и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Ще се покаже съобщение за потвърждение. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора, за да потвърдите командата за експорт.
4. След завършване на експортирането, отстранете картата ZeroLine Map Card от слота за SD
карти.
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5 | Импортиране на картографски данни към вашия персонален компютър
Направете справка в ръководството AutoChart Installation & Operations Guide за инструкции
относно как да импортирате вашите картографски данни и да преобразувате данните в карта
AutoChart, използвайки софтуера AutoChart PC.
Забележка: Отворете уеб сайта humminbird.com, за да изтеглите ръководството
AutoChart Installation & Operations Guide.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ променяйте съдържанието на папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки трайно ще повреди картата ZeroLine Map Card. За да
разберете структурата на паките на картата ZeroLine Map Card, вижте Управление на вашите
AutoChart файлове (Manage your AutoChart Files).

6 | Включване на командната глава
След като сте създали вашите адаптирани AutoChart карти и сте запаметили файловете в
картата ZeroLine Map Card, включете командната глава, за да започнете да използвате вашите
нови AutoChart карти.
1. Пъхнете картата ZeroLine Map Card в слота за SD карти, разположен върху командната
глава. (вижте Подготовка: Инсталиране на картата ZeroLine Map Card).
2. Включете командната глава. Изберете режим Normal.
3. Отворете изображението Chart View или Chart/Chart Combo View.
Забележка: Някои модели не поддържат комбинирани избражния Combo Views. За
тези модели, единственото съвместимо изображение с функциите AutoChart е
изображението карта Chart View. Вижте за повече информация вашето ръководство
за експлоатация на командната глава.
Забележка: След като картата ZeroLine Map Card бъде инсталирана в командната
глава, меню опциите AutoChart и LakeMaster се добавят автоматично към
системното меню. Вижте следващите раздели за повече информация относно
функциите на AutoChart и LakeMaster.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТИ AUTOCHART MAPS В ИЗОБРАЖЕНИЯ КАРТИ
След като сте инсталирали в командната глава картата ZeroLine Map Card, вие вече можете да
използвате вашите адаптирани AutoChart карти в изображенията Chart View и Chart Combo
Views, като основни/базови слоеве и наслагвания на данни.
В изображението Chart/Chart Combo View, AutoChart меню опциите за левия и десния прозорец
са разположени под две различни менюта.
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Меню опциите за левия прозорец са разположени под етикета Chart Menu Tab. Меню опциите
за десния прозорец са разположени под менюто Navigation X-Press Menu.

1 | Избор на източник на карта
Изберете източника на карта, така че да се показва в изображенията Chart View и Chart Combo
Views. Изберете измежду вграден картов източник, картата ZeroLine Map Card, или карта
LakeMaster. Картата ZeroLine Map Card е необходимо да бъде инсталирана в един от
слотовете за SD карти, за да можете да ползвате AutoChart картите и техните функции.
За изображението Chart/Chart Combo View, можете да изберете различен картов източник за
всеки отделен прозорец. Вижте Select the Chart Source: Chart/Chart Combo View.
Изображение карта Chart View
Chart View показва картографски изображения от вградената карта, или допълнителна карта,
или карта за областта около вашето местополжение.
Картографията се прилага към всяко стандартно изображение Chart View или Chart Combo
View. Текущият трак (още познат като история на местоположенията или пунктирна следа),
показващ къде се е намирала лодката, заедно със запаметените тракове, маршрутни точки и
текущия маршрут (по време на навигация), се наслагват върху картата/диаграмата. С картата
ZeroLine Map Card, вие можете също да наслагвате вашите адаптирани AutoChart карти и да
показвате функции на LakeMaster (вижте Избор на LakeMaster настройки (Select LakeMaster
Settings)).
Използвайте Chart Select, за да изберете източника на карта,
който ще се използва в изображение Chart View, левият прозорец
на изображението Chart/Chart Combo View, и картовия прозорец в
изображенията Chart Combo Views.
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart
Menu Tab.
2. Изберете Chart Select (ако е приложим за модела на вашия
уред Humminbird).
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора,
за да изберете източник на карта.
4. Натиснете двукратно бутон
системното меню.

EXIT, за да излезнете от
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Изображение Chart/Chart Combo View
Chart/Chart Combo View показва два варианта на изображението
карта Chart View в комбиниран разделен екран, така че да можете да
виждате на едната страна местоположението на лодката, докато на
другата страна задавате zoom/увеличение на изображение или
извършвате други функции. В изображението Chart/Chart Combo
View изберете източник на карта за всеки отделен прозорец.
Ако е инсталирана единствено картата ZeroLine Map Card, избраният
източник под Chart Select ще бде източник на карта за всички
изображения Chart views, включително за Chart View и десния и
левия прозорец на изображение Chart/Chart Combo View.
1. Отворете етикета Chart Menu Tab.
2. Изберете Chart Select.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за
да изберете източник на карта.
4. Натиснете двукратно бутон EXIT, за да излезнете от системното меню.

Ако карта LakeMaster бъде инсталирана в допълнение кам картата
ZeroLine Map Card, вие можете да изберете различен източник на
карта за всеки отделен прозорец на изображението
Chart/Chart Combo View.

Ляв прозорец
Ползвайте инструкциите под изображние Chart View, за да изберете
източника на карта за левия прозорец.
Десен прозорец
Ползвайте инструкциите по-долу, за да изберете източника на карта
за десния прозорец.
1. Натискайте бутон VIEW, докато изображението Chart/Chart Combo
View се покаже на екрана.
2. Натиснете еднократно бутон MENU, за да отворите менюто Navigation X-Press Menu.
3. Изберете Active Side. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да
изберете Right (дясно).
4. Изберете Chart Card.
5. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете източник на
карта.
6. Натиснете бутон EXIT, за да затворите менюто.
2 | Избор на базов слой
Базовият слой (Base Layer) е основния слой на картата, който ще се показва в изображенията
Chart View и Chart Combo Views. В изображение Chart/Chart Combo View, можете да показвате
различен базов слой във всеки отделен прозорец.
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Ако е инсталирана единствено картата ZeroLine Map Card, наличните опции се определят от
адаптираните карти (AC) и Mosaic data (SI), които сте запаметили в картата. Вижте за повече
информация Управление на вашите AutoChart файлове и Ръковдството за инсталация и
експлоатация на AutoChart.
Ако е инсталирана карта LakeMaster в допълнение на картата ZeroLine Map Card, вие можете
да изберете базовата карта на картата LakeMaster да бъде базовият слой (LM).
Изображение карта
Ползвайте следните инструкции, за да изберете базовия слой
Base Layer за изображението Chart View. Избраният базов слой
ще се приложи също така и към левия прозорец на
изображнието Chart/Chart Combo View и към прозореца карта в
изображенията Chart Combo Views.
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart
Menu Tab.
2. Изберете Base Layer.
3. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на
курсора, за да изберете базов слой Base Layer:
AC (AutoChart map),
SI (Side Imaging Mosaic),
LM (LakeMaster chart card map),
и т.н.
4. Натиснете двукратно бутон EXIT, за да илезнете от системното меню.
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Изображение Chart/Chart Combo View
В изображението Chart/Chart Combo View, можете да
показвате различен базов слой във всеки отделен
прозорец. Виж инструкциите по-долу.
Ляв прозорец
За да изберете базовия слой Base Layer за левия прозорец
на изображението Chart/Chart Combo View и прозореца
карта в други изображения Chart Combo Views, вижте
инструкциите под Select the Base Layer: Chart View.
Десен прозорец
Ползвайте следните инструкции, за да изберете базовия
слой Base Layer за десния прозорец на изображението
Chart/Chart Combo View.
1. При активирано на екрана изображение Chart/Chart Combo View, натиснете еднократно бутон
MENU, за да отворите менюто Navigation X-Press Menu.
2. Изберете активна страна Select Active Side и натиснете дясно или ляво на бутона за
управление на курсора, за да изберете Right (дясно).
3. Изберете базов слой Layer.
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете базов слой
Base Layer:
AC (AutoChart map),
SI (Side Imaging Mosaic),
LM (LakeMaster chart card map),
и т.н..
5. Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към изображението.
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3 | Изберете наслагване (Overlay) и настройте прозрачността на наслагването
Наслагването ви позволява да показвате или скривате информация в изображенията Chart
Views. Както в изображение Chart View, така и в изображения Chart Combo Views, вие можете
да изберете AutoChart карта или Side Imaging Mosaic, които да се показват като наслагване на
данни. В изображението Chart/Chart Combo View, вие можете да избирате различно наслагване
във всеки отделен прозорец.
Наличните опции се определят от адаптираните карти (AC) и Mosaic data (SI), които сте
запаметили в картата. Вижте за повече информация Управление на вашите AutoChart файлове
и Ръководството за инсталация и експлоатация на AutoChart.
Overlay Transparency ви позволява да настройвате прозрачността на наслагване. Когато
функцията Overlay Transparency е настроена на 0%, наслагването ще бъде прозрачно. Когато
функцията Overlay Transparency е настроена на 100%, наслагването ще бъде
непрозрачно/непроницаемо. Разгледайте примерите в този раздел.
Изображение карта
Ползвайте следните инструкции, за да изберете наслагване
(Overlay), което да се показва върху базовия слой (Base Layer)
в изображение карта Chart View. Избраното наслагване ще
бъде приложено към левия прозорец на изображението
Chart/Chart Combo View и към прозореца карта в изображения
Chart Combo Views.

Избор на наслагване
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart
Menu Tab.
2. Изберете Overlay.
3. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на
курсора, за да изберете наслагване ( Overlay):
AC (AutoChart map),
SI (Side Imaging Mosaic),
и.т.н..

Настройка на прозрачността на наслагване
1. Изберете Overlay Transparency.
2. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да
изберете настройка.
3. Натиснете двукратно бутон EXIT, за да излезнете от
системното меню.
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4 | Избор на настройки за LakeMaster
Вие също така можете да изберете функциите LakeMaster, които да се показват в изображения
Chart View и Chart Combo Views.
Забележка: Ако има инсталирана карта LakeMaster, в допълнение кам картата
ZeroLine Map Card, в системното меню могат да се покажат допълнителни функции
за LakeMaster. За повече подробности относно функциите за LakeMaster, вижте в
ръководството за командната глава.

Показване на AutoChart наслагване и карта LakeMaster
За да изберете AutoChart Overlay (AutoChart наслагване), което да се показва върху картата
LakeMaster, уверете се, че картата LakeMaster е избрана като източник на карта и картата
LakeMaster chart (LM) е избрана като Base Layer (базов слой). След това направете справка в
раздела Select an Overlay and Set the Overlay Transparency (избор на наслагване и настройка на
прозрачността на наслагването).

Избор на настройки за LakeMaster
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart Menu Tab.
2. Изберете меню опцията за LakeMaster. Вижте таблицата по-долу за повече разяснения.

Contour Lines
(Контурни линии)

Depth Colors
(Цветове на дълбочина)
Depth Highlight
(Подчертаване на дълбочина)

Depth Highlight Range
(Обхват на подчертана дълбочина)
Water Level Oﬀset
(Изместване на нивото на водата)

Shallow
Water
Highlight
(Подчертаване на плитка вода)

Показване или скриване на водни контурни линии в
изображенията Chart Views. Тази функция също така се
влияе от настройката за изместване на нивото на
водата (Water Level Oﬀset).
Настройва цветовото маркиране на дълбочините в
изображенията Chart Views, като го изключва (Oﬀ) или
го активира (Shaded).
Подчертайте настройка за дълбочина в изображения
Chart Views. Зададената от вас дълбочина ще бъде
подчертана в зелено. Използвайте Depth Highlight с
Depth Highlight Range (виж по-долу).
Настройте обхвата на всяка страна на подчертаната
дълбочина, когато Depth Highlight е активиран в
изображенията Chart Views.
Променете показанията на нивото на водата, отчитани
от командната глава. Показваните стойности върху
контурните линии в картовите изображения ще се
регулират от настройката
Water Level Oﬀset и
изместването на нивото на водата ще бъде подчертано
в тъмно кафяво.
Изберете настройка за минимална плитка дълбочина,
така че в картовите изображения Chart
Views дълбочината де се подчертае в червено.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТИ AUTOCHART MAPS С I-PILOT LINK
Когато конвертирате вашите данни за дълбочина в адаптирана карта LakeMaster, използвайки
програмата AutoChart PC, контурните линии биват показани.
Контурите могат да бъдат конвертирани в tracks или iTracks. Ако имате инсталиран и свързан с
командната глава i-Pilot Link, вие можете да извършвате навигация/плаване по запаметен трак
(iTrack) или да следвате контур. Вижте следващите раздели за повече подробности.
Забележка: Отворете уебсайта humminbird.com, за да закупите i-Pilot Link. За повече
информация относно следване на контур и i-Tracks, вижте ръководството за i-Pilot
Link.
Забележка: Вижте AutoChart Installation & Operations Guide за повече информация
относно създаване на iTracks в AutoChart.

Следване на контура и изместване на контур
Follow the Contour (следване на контура) ви позволява да плавате по контур върху карта
LakeMaster в изображение Chart View. Contour Oﬀset (изместване на контур) ви позволява да
поддържате зададена дистанция от избраната контурна линия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Contour Offset НЕ отчита промените в дълбочината на водата.
Важно е да сте осведомени за колебанията в нивото на водата в областта, в която се
намирате, и да настроите Contour Offset, ако е необходимо.
Забележка: Когато i-Pilot Link следва контура, текущият трак (Current Track) не
бива запаметен и iTracks не могат да се записват.
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Избор на източника на карта
1. Уверете се, че картата ZeroLine Map Card е инсталирана в слот за
командната глава.

SD карти върху

2. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart Menu Tab.
3. Изберете Chart Select.
4. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете картата
ZeroLine Map Card като източник на карта.

Избор на базовия слой
За да използвате функцията за следване на контур (Follow the Contour) изберете карта
AutoChart map (AC), която да се показва като базов слой (Base Layer) (вижте Управление на
вашите AutoChart файлове).
1. От етикета Chart Menu Tab, изберете Base Layer.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за а изберете AC.
Забележка: Наличните опции ще зависят от броя на картите AutoChart, които сте
запаметили върху картата ZeroLine Map Card (например, AC, AC1, AC2, AC3, и т.н.).

Настройка на контурните линии да бъдат видими
1. От етикета Chart Menu Tab, изберете Contour Lines.
2. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да изберете Visible
(видим).
3. Натиснете двукратно бутон EXIT, за да излезнете от системното меню.

Настройка на изместване на контур
Вие можете да настроите Contour Oﬀset да поддържа зададена дистанция от контурна линия.
Ако желаете да осъществите навигация/плаване по протежението на бряг или брегова ивица,
използвайте Contour Oﬀset, за да поддържате безопаста дистанция/отстояние от бреговата
ивица. Contour Oﬀset представлява единствено настройка на дистанция и не измерва
дълбочината на водата. Задайте стойност на Contour Oﬀset, като се съобразявате с известната
ви дълбочина на водата в областта, в която се намирате.
Contour Oﬀset може да се донастройва по време на плаване при активирана команда за
следване на контур (Follow the Contour), като изберете Contour Oﬀset от менюто Navigation XPress Menu.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Contour Offset НЕ отчита промените в дълбочината на водата.
Важно е да сте осведомени за колебанията в нивото на водата в областта, в която се
намирате, и да настроите Contour Offset, ако е необходимо.

23

1. Отворете изображение.
2. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да
преместите курсора към контурната линия, която възнамерявате да
следвате.
3. Натиснете бутон GOTO.
4. Изберете Follow the Contour и натсинтете дясно на бутона за
управление на курсора, за да отворите подменюто.
5. Изберете Contour Oﬀset.
6. Натиснете дясно или ляво на бутона за управление на курсора, за да настроите
изместването от контура.
Стартиране на навигация/плаване по конурна линия
Вие можете да стартирате i-Pilot Link навигация, ако местоположението на лодката е в рамките
на ¼ миля от избрания контур.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако избраният контур е брегова ивица, настройте Contour Offset.
Вижте Follow the Contour and Contour Offset: Set the Contour Offset.
1. From the Follow the Contour submenu, press the UP or DOWN Cursor key to select a navigation
direction from the submenu.
Посоката на навигация ще бъде представена в оранжево или синьо в изображението Chart
View. Вижте илюстрацията Starting Follow the Contour Navigation.
2. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
3. Включете мотора i-Pilot, за да започнете навигация. За повече информация направете
справка в ръкводството за i-Pilot Link.
Забележка: За да отмените навигацията Follow the Contour (следване на контура),
вижте Cancel i-Pilot Navigation (отмеяна на навигация i-Pilot).
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iTracks
Запаметеният iTrack се състои от данни за GPS местоположение под формата на точки от трак.
Първата записана точка от трака се нарича Start Point (начална/стартова точка). Последната
записана точка се нарича End Point (крайна/финална точка). Ако сте създали iTracks в AutoChart
и сте ги запаметили в картата ZeroLine Map Card, вижте следващия раздел за инструкции
относно как тези тракове да се показват и как да се осъществи навигация по тях в изображение
Chart View.
Забележка: За пвече нформация относно iTracks, вижте ръководството AutoChart
Installation & Operations Guide и ръководствот за i-Pilot Link.

Избор и навигация по запаметен iTrack в изображение Chart View
Ако запаметен iTrack се намира на отстояние до ¼ миля от местоположението на лодката, вие
можете да стартирате към него навигация. iTrack навигацията ще започне към най-близката
точка от трака iTrack, след което навигацията ще продължи към началната точка (Start Point)
или към крайната точка (End Point), в зависимост от вашия избор. Ако изберете Go To Position,
командната глава ще маркира маршрутна точка/ориентир и ще стартира i-Pilot Link навигация
кам нея.
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Стартиране на iTrack навигация от подменюто iTrack Submenu
1. Отворете изображение Chart View.
2. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете икона за начална
точка (Start Point icon), икона за крайна точка (End Point icon), или местоположение върху iTrack.
3. Натиснете бутон GOTO.
4. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете едно от действията
на подменюто:
За да стартирате навигция към началната точка от трака (iTrack Start Point), изберете Navigate
to Start.
За да стартирате навигация към крайната точка от трака (iTrack End Point), изберете Navigate to
End.
За да стартирате навигация към точка от трака (iTrack), изберете Go To Position.
5. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Забележка: Когато изберете Go To Position, i-Pilot Link ще предприеме навигация до
местоположението на курсора, но няма да стартира навигация по трака iTrack.

Забележка: За да отмените iTrack навигация, вижте отмяна на i-Pilot навигация
(Cancel i-Pilot Navigation).

Стартирне на iTrack навигация от Go To List (списък отиди на)
1. Натиснете бутон GOTO.
Забележка: Курсорът на картата трябва да бъде неативен, за да може да се покаже
списъка Go To. Ако курсорът е активен, когато натиснете бутона GOTO, в
местоположението на курсора ще се създаде маршрутна точка/ориентир и към
тази точка ще започне навигация.
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2. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да изберете едно от действията
на подменюто:
За да стартирате навигация към iTrack Start Point (началната точка), изберете iTrack to Start.
За да стартирате навигация към iTrack End Point (крайната точка), изберете iTrack to End.
3. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Забележка: За да отмените iTrack навигация, вижте Cancel i-Pilot Navigation (отмяна
на i-Pilot навигация).

Стартиране на iTrack навигация от менюто Navigation X-Press Menu
1. При активирано изображение Chart View, използвайте
4-посочния бутон за управление на курсора, за да
изберете икона за начална точка (Start Point icon), икона
за крайна точка (End Point icon), или местоположение
върху iTrack.
2. Натиснете бутон MENU.
3. Изберете име на файла на iTrack. Натиснете дясно на
бутона за управление на курсора.
4. Използвайте 4-посочния бутон за управление на
курсора, за да изберете едно от действията на
подменюто:
За да стартирате навигация към iTrack Start Point
(началната точка), изберете Navigate to Start.
За да стартирате навигация към To iTrack End Point (крайната точка), изберете Navigate to End.
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5.Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
От това меню, вие също така можете да редактиррате името на iTrack и изгледа на екрана, а
също и да изтривате iTrack.
Забележка: За да отмените iTrack навигация, вижте Cancel i-Pilot Navigation (отмяна
на i-Pilot навигация).

Промяна на запаметения трак или изглед на itrack върху екрана
Ако вие сте конвертирали контур в трак или iTrack върху карта AutoChart, ползвайте следните
инструкции, за да промените изгледа на трака, така че да виждате трака върху екрана на
командната глава.
Забележка: За повече информация относно iTracks, вижте ръководството за
AutoChart Installation & Operations Guide и ръководството за i-Pilot Link.
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Navigation Menu Tab.
2. Изберете Waypoints, Routes, Tracks. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за
да отворите диалоговата кутия за управление на маршрутни точки ( Waypoint Management
dialog box).
3. Изберете Track или iTrack файла. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора и
изберете Edit (редактиране).
4. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да промените Style (стила) в
линия.
5. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да промените цвета в нещо,
което ще е лесно за вас да виждате върху картата.
6. Натиснете бутон EXIT, за да излезнете от системното меню
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Отмяна на i-Pilot навигация
Ползвайте следните
навигация.

инструкции,

за

да

отмените

i-Pilot

1. От което и да е изображение, натиснете еднократно бутон
MENU, за да отворите менюто Navigation X-Press Menu.
2. Изберете Cancel i-Pilot Navigation. Натиснете дясно на бутона
за управление на курсора.
3. Ще се появи съобщение за потвърждение. Натиснете дясно
на бутона за управление на курсора.

AUTOCHART PRO
AutoChart PRO (изисква отделно закупуване) е усъвършенствата версия на AutoChart и може да
се ползва за създаване на:
• карти, показващи сонарни данни
• Side Imaging Mosaic
• 360 Imaging Mosaic (само при връзка с данни в реално време)
Забележка: Вие трябва да сте инсталирали уред Side Imaging unit и 360 Imaging
system, за да активирате функциите Side Imaging Mosaic и 360 Imaging Mosaic. 360
Imaging Mosaic е налична само с
връзка с данни в реално време (вижте
ръководството AutoChart Installation & Operations Guide).
Вижте за повече информация уеб сайта humminbird.com.
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Картите AutoChart PRO и Side Imaging Mosaics могат да се показват като Base Layers (базови
слоеве) и Overlays (наслагвания) в изображения Chart View и Chart Combo Views.
Вижте Select the Base Layer (избор на базовия слой) и Select an Overlay (избор на наслагване), и
Set the Overlay Transparency (настройка на прозрачността на наслагване) за инструкции
относно как да се покаже карта AutoChart PRO map в изображения Chart Views.

Side Imaging Mosaic
Side Imaging Mosaic е адаптирана карта AutoChart PRO, която използва Side Imaging отразени
сонарни сигнали, за да генерира 3D визуализация на контури и богати на риба хабитати.
Веобхадим е уред Side Imaging за запис на Side Imaging сонарни данни.
Вижте ръководството AutoChart Installation & Operations Guide за повече информация относно
създаване на Side Imaging Mosaics. Също така вижте Select an Overlay and Set the Overlay
Transparency (избор на наслагване и настройка на прозрачността на наслагване) за повече
примери за Side Imaging Mosaics.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ AUTOCHART ФАЙЛОВЕ
Вижте следващите раздели за информация относно управлението на файловете, запаметени
върху вашата карта ZeroLine Map Card.
Структура на папките на картата ZeroLine Map Card
Независимо дали използвате картата ZeroLine Map Card на вашия уред Humminbird или на
вашия персонален компютър, ще ви бъде от полза да разберете структурата на папките върху
картата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки ще нанесе трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера, или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
компютъра, командната глава и картата ZeroLine Map. Вижте Управление на вашите AutoChart
файлове: Копиране на вашите файлове (Manage your AutoChart Files: Back up your Files).
AC: Когато кликнете върху бутона за ъпдейт на LakeMaster в AutoChart, картовите данни се
запаметяват в папката AC върху картата ZeroLine Map Card. Папката AC съхранява вашите
адаптирани картови файлове. НЕ променяйте съдържанието на тази папка!
LkMaster: Тази папка предоставя файловете на базисната/основна карта за вашата регионална
карта. НЕ променяйте съдържанието на тази папка!
SI: Ако сте създали Mosaic данни в AutoChart, след което кликнете върху бутона за ъпдейт на
LakeMaster, данните Side Imaging Mosaic ще се запаметят в папката SI върху картата ZeroLine
Map Card. НЕ променяйте съдържанието на тази папка!
MATRIX: Вашите навигационни данни (маршрутни точки, маршрути, тракове, iTracks) се
запаметяват в папката MATRIX. Когато копирате съдържанието от тази папка, за да създадете
резервни копия, запазете файловете заедно.
SNAPSHOTS: Ако сте направили екранни снимки от командната глава, те се запаметяват в
папката SNAPSHOTS върху картата ZeroLine Map Card. Вие можете да забележите, че за всеки
снимков файл с разширение .PNG се създава файл с разширение.DAT или .TXT. Тези файлове
с данни са необходими за разглеждане на екранните снимки върху командната глава, затова не
изтривайте тези файлове. Когато копирате съдържанието от тази папка, за да създадете
резервни копия, запазете файловете заедно.
RECORD: Ако сте запаметили сонарни записи от командната глава, те се запаметяват в
папката RECORD върху картата ZeroLine Map Card. В допълнение към файла с разширение
.DAT, ще присъстват и няколко други файлове във вашия файл със записи (.SON, TXT, и др.).
Тези файлове с данни са необходими за разглеждане на записите, затова не изтривайте тези
файлове. Когато копирате съдържанието от тази папка, за да създадете резервни копия,
запазете файловете заедно.
Създайте резервни копия на вашите файлове
Когато запаметявате файлове на вашия персонален компютър, запазвайте вашите AutoChart
файлове заедно в директория, която е лесна за откриване. Запазвайте и копия на вашите
файлове, съхранявани на вънешен носител. Важно е също така да управлявате пространтвото
за съхранение на информация върху вашата карта ZeroLine Map Card и да запазвате копия от
вашите файлове на вашия персонален компютър или на външен носител.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера, или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
компютъра, командната глава и картата ZeroLine Map.
Съвети за копиране и вмъкване на файлове
В този раздел са показани основните указания за копиране и вмъкване на файл в друга папка.
Тези указания се изменят в зависимост от типа на операционната система Microsoft Windows,
която използвате. За повече информация вижте вашето ръководство за работа с Microsoft
Windows.
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1. Кликнете двукратно върху папка, за да я отворите.
2. Изберете файла/файловете, които желаете да копирате:
За да изберете един файл, кликнете върху него.
За да изберете всички файлове в папката, изберете Ctrl + A от вашата клавиатура.
За да изберете няколко отделни файла, задръжте натиснат бутон Ctrl на вашата клавиатура.
Кликнете върху файл, за да го изберете. Продължете да държите натиснат бутона Ctrl и
изберете допълнителни файлове.
3. Натиснете десен бутон на мишката, докато сте селектирали файла/файловете. Изберете
Copy от подменюто.
4 Отворете папката, в която желаете да вмъкнете копираните файлове.
5. Натиснете десен бутон на мишката в директрията на папката. Изберете Paste от подменюто.

Създаване на резервни копия на файловете от картата ZeroLine Map Card Files
Вашата карта ZeroLine Map Card разполага с няколко гигабайта свободно пространство за
запис, така че в него можете директно да запаметявате тракове, iTracks, сонарни записи и
маршрутни точки. Важно е да запазвате копия от тези файлове на вашия персонален компютър
и друг външен носител.
Ако сте създали резервни копия на папките от вашата карта ZeroLine Map Card (MATRIX,
SNAPSHOTS и RECORD), вие можете да премахнете файловете от картата ZeroLine Map Card,
за да направите място за нови файлове. Вие можете да ползвате тези указания за копиране на
файлове от друга SD карта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster или SI.
Промяната на тези папки ще предизвика трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ разделяйте или изтривайте файлове, които за запаметени в
една и съща папка. Вижте за подробности Сруктура на паките на картата ZeroLine Map
Card.
1. На персоналния ви компютър отворете директорията, в която желаете да запазите копията
на вашите файлове.
2. Маркирайте директорията и натиснете десен бутон на мишката, след което изберете New >
Folder. Създайте папка MATRIX (наименувайте папката с главни букви). Повторете тази стъпка,
за да създадете папка RECORD и папка SNAPSHOT.
3. Инсталирайте картата ZeroLine Map Card в слота за карти върху вашия персонален
компютър.
4. Отворте картата ZeroLine Map Card от вашия персонален компютър.
5. Отворете папката MATRIX. Изберете всички файлове в папката и ги копирайте в папката
MATRIX, намираща се на вашия персонален компютър.
6. Отворете папката SNAPSHOTS. Изберете всички файлове в папката и ги копирайте в папката
SNAPSHOTS, намираща се на вашия персонален компютър.
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7. Отворете папката RECORD. Изберете всички файлове в папката и ги копирайте в папката
RECORD, намираща се на вашия персонален компютър.
8. Ако сте запаметили файлове с разширение .acd в картата ZeroLine Map card, копирайте ги в
папка на вашия персонален компютър.
9. По желание: След като съдържанието на папките MATRIX, SNAPSHOTS и RECORD е
копирано на вашия компютър, вие можете да ги изтриете от вашата ZeroLine Map Card, за да
направите място за нови файлове с данни.
10. Преминете към създавне на резервни копия на файловете от вашия компютър.

Създаване на резервни копия на файловете от вашия компютър
Важно е да запазите копия на файловете от вашия компютър върху външен носител (или друг
компютър), така че ако компютърът ви се повреди, вие ще разполагате с резервни файлове на
вашите AutoChart данни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ разделяйте или изтривайте файлове, които за запаметени в
една и съща папка. Вижте за подробности Сруктура на паките на картата ZeroLine Map
Card.
1. Маркирайте директорията MATRIX на вашия компютър и натиснте десен бутон на мишката.
2. Изберете Copy от подменюто.
3. Отворете директорията на външния носител и натиснете десен бутон на мишката.
4. Изберете Paste от подменюто.
5. Повторете горните стъпки, за да копирате следващите папки и файлове от вашия компютър
към външния носител:
SNAPSHOTS
RECORD
всички файлове с разширение .acd
Waypoint Notes (drdwptv2.dwp, acwptnotes.dnt): При операционните системи Microsoft Windows
Vista и Microsoft Windows 7, тези файлове са разположени в C:\ProgramData\AutoChart\User
Data. При операционна система Windows XP, те са разположени в инсталационната директория
на AutoChart.
Custom Color Deﬁnition Files (по желание): вижте за повече подробности AutoChart built-in help
Забележка: Вие може да сте запаметили вашите файлове в други SD карти или
директории на вашия компютър. Уверете се, че сте създали резервни копия на всички
файлове.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Преди да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Humminbird, моля прочетете
следващия раздел. Указанията в него могат да ви спомогнат да решите сами възникналия
проблем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Humminbird не е отговорен за загубата на файлове с данни
(маршрутни точки, маршрути, тракове, групи, снимки, записи и др.), която би могла да
възникне поради пряка или косвена повреда на хардуера, или софтуера на
устройството. Важно е периодично да запазвате копия на вашите файлове с данни от
компютъра, командната глава и картата ZeroLine Map. Вижте Управление на вашите AutoChart
файлове: Копиране на вашите файлове (Manage your AutoChart Files: Back up your Files).

Компенсация на нивото на водата и нивото на приливите/отливите
Ако вие записвате картови данни във вода с колебаещо се водно равнище, вие можете да
компенсирате вашите данни и да създадете карти за ралични нива на водата.
При запис е нужно да се уверите, че всички ваши файлове с данни са съотнесени към едно и
също номинално ниво на водта. Отбележете какво е било нивото на водата през деня. Когато
прехвърляте вашите картови данни към вашия компютър, корекциите в нивото на водата могат
да се прилагат директно. Вижте за указания ръководството AutoChart Installation & Operations
Guide.
X/Y/Tilt/Latency
AutoChart разполага с настройки за компенсиране на начина на разположение на GPS антената
и сондата една спрямо друга, а също и за компенсиране на времето. Тези настройки могат да
се приложат, когато прехвърляте вашите картови данни към вашия компютър. Важно е тези
настройки да се потвърдят, за да получавате най-точни данни. Вижте за инструкции
ръководството AutoChart Installation & Operations Guide.
Също така вижте AutoChart Help на вашия компютър.
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