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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. Вашият уред Humminbird е проектиран за
безпроблемна работа и при най-суровите морски условия. 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.
Забележка: НЕ оставяйте отворено капачето на слота за SD карти, разположен
върху командната глава. Капачето на слота трябва винаги да е затворено, за да
предотврати навлизането на вода и последваща повреда на уреда.
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.
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Забележка: Процедурите и функциите, описани в това ръководство, са обект на
изменение без предупреждение.
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.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предупреждения.......................................................................................................................2
Преглед ...................................................................................................................................4
Какво се вижда на стартовия екран .........................................................................................4
Функции на мишката................................................................................................................. 5
Функции на клавиатурата......................................................................................................... 6
Помощна информация............................................................................................................. 6
Инсталиране на AutoChart ...................................................................................................... 6
Настройка на сонда и предпочитания за карти.........................................................................6
Осъвременяване на софтуера на командната глава................................................................9
Настройка на ползване на данни в реално време (по желание)...............................................9
Преглед на карта....................................................................................................................14
Планиране на вашата карта...................................................................................................15
Използване на AutoChart Live (на вода)..................................................................................16
Запис на данни (подготовка за картографиране извън вода).................................................19
Създаване на ваша карта със записани данни.......................................................................23
Запаметяване на AutoChart данни във вашата карта ZeroLine Map Card................................27
Показване на адаптирани карти върху командната глава на вашия уред Humminbird............28
Управление на вашите AutoChart файлове.............................................................................29
Настройка на плъзгачите за прозрачност...............................................................................34
Насторйка на обхвата на дълбочина......................................................................................35
Показване/Скриване на функции на картата...........................................................................36
Показване на дълбочинната карта в 3D.................................................................................37
Създаване и редактиране на брегови линии (zero lines).........................................................38
Създаване на тракове и iTracks..............................................................................................45
Маркиране и управление на маршрутни точки........................................................................50
Показване на твърдостта на дъното (само с AutoChart PRO, необходим сонар).....................56
Показване на Mosaic (само с AutoChart PRO, необходим Side Imaging)...................................61
Промяна на картата на заден план..........................................................................................67
Промяна на границата на вътрешната карта (червена кутия)..................................................69
Фини настройки и корекции......................................................................................................71
Контакт с центъра за обслужване на клиенти..........................................................................77

3

ПРЕГЛЕД
AutoChart използва данни от инсталиран GPS приемник и сонда, за да създадва подробни карти
на вашите предпочитани водни области. Независимо от това дали използвате записани данни
или данни в реално време, AutoChart показва карта на дълбочина, която може да бъде
конвертирана/преобразувана в карта с контури Humminbird LakeMaster. Вие можете да
маркирате и редактирате маршрутни точки, да добавяте тракове и iTracks, брегови линии и др.
Ако разполагате с AutoChart PRO, можете да показвате твърдостта на дъното, Side Imaging
Mosaic и 360 Imaging Mosaic. Препоръчваме ви да прочетете ръководството, за да разберете
възможностите, които предоставя вашият софтуер Humminbird.
Има два ночина за създаване на карта с вашия AutoChart PC софтуер:
Recorded Data (записани данни): Запишете данни при работа на уреда на вода, запаметете ги
в картата ZeroLine Map Card, след което ги импортирайте в AutoChart PC софтуера (извън
водата).
Live Data (Данни в реално време): Ако свържете командната глава на вашия уред Humminbird
към вашия компютър (при работа на вода), AutoChart ще създава и показва карти в реално
време.
КАКВО СЕ ВИЖДА НА СТАРТОВИЯ ЕКРАН (WHAT’S ON THE START SCREEN)
Когато отворите AutoChart и стартирате нова карта, ще се покажат стартовият екран и панела с
икони. Достъпът до действията, показани върху страничните панели, е осъществим също така и
от лентата на менюто и лентата с инструменти.

4

Този раздел представлява преглед на менютата, бутоните и иконите в AutoChart. Всяка
функция е подробно описана в ръководството.
Menu Bar (меню лента): Кликнете върху името на менюто, за да отворите подменюто.
Toolbar (лента с инстументи): Поставете показалеца на мишката над бутон, за да се покаже
името на бутона и неговата функция. Кликнете върху бутона, за да стартирате действието.
Oﬀ-the-Water Icons (икони за действия извън вода): Кликнете върху иконите за действия
извън вода, за да отворите AutoChart файл (.acd) или да импортирате файлове.
On-the-Water Icon (икона за действие на вода): Кликнете върху иконата Connect, за да
стартирате в реално време AutoChart live, на вода, с вашия компютър. Тази функция е
необходимо да бъде инсталирана и конфигурирана с AutoChart.
Help & Info Icons (икони за помощ и информация): Кликнете върху иконата Help, за да
потърсите определения и описания на менюта. Кликнете върху иконата Info за активиране на
упътване/ръководство за AutoChart.
ФУНКЦИИ НА МИШКАТА (MOUSE FUNCTIONS)
Когато изпозвате AutoChart на вашия копютър, ще използвате функциите на компютърната
мишка, за да изпълнявате различни задачи.

Click (кликане): Натиснете и отпуснете еднократно левия бутон на мишката.
Double-click (двукратно кликане): Бързо двукратно натиснете и отпуснете левия бутон на
мишката.
Drag (влачене): Натиснете и задръжте натиснат левия бутон на мишката, като същевременно
премествате показалеца на мишката върху друга област.
Hover (позициониране над обект): Преместете показалеца на мишката върху бутон от лентата
с инструменти, при което на екрана ще се покаже функцията на бутона.
Right-click (кликане с десен бутон): Натиснете и отпуснете десния бутон на мишката.
Кликането с десен бутон често се използва за отваряне на контекстно подменю.
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Scroll (скролване): Кликнете върху скрол лента, показваща се в прозорец на екрана, и
плъзнете нагоре или надолу колелото/плъзгач, разположено между двата бутона на мишката,
при което ще видите по-голяма част от прозореца. Вие можете също така да използвате
плъзгача на мишката, за да зумирате (увеличите/намалите) дадено изображение.
ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА (KEYBOARD FUNCTIONS)
Вие също така ще използвате и клавиатурата на вашия компютър с AutoChart. Някои от
указанията в това ръководство включват задържането на натиснат бутон Shift или Control key
(Ctrl). Инструкциите са описани в разделите на това ръководство.
За да получите достъп до: преглед на бърз достъп от клавиатурата, изберете от лентата на
менюто: Help > Shortcuts.
ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ (BUILT-IN HELP)
AutoChart включва раздел за помощна информация. Препоръчваме ви също така да прочетете
това ръководство, за да инсталирате и конфигурирате AutoChart и да разберете
възможностите, които предоставя софтуерът на вашия Humminbird.
За да отворите AutoChart Help, кликнете върху ионата Help, разположена върху стартовия
екран, или изберете от лентата на менюто Help > Help (F1).
1. ИНСТАЛИРАНЕ НА AUTOCHART (INSTALL AUTOCHART)
Подготовка: Компютърт трябва да бъде свързан към интернет, за да бъде завършена
инсталацията. По време на инсталацията вие ще е нужно да регистрирате софтуера във вашия
акаунт на humminbird.com.
Какво е необходимо да притежавате: компютър с интернет връзка.
Минимални изисквния към компютъра: операционна система Microsoft® Windows® (XP,
VISTA, 7, 8, или по-висока), 1 GHz Pentium 4 или Athlon CPU*,
512 MB RAM*, 10 GB свободно пространство на хард диска, DVD-ROM Drive.
*(препоръчително: 2 GHz, 1024 MB RAM)
Инсталиране на AutoChart
1. Включете компютъра.
2. Поставете AutoChart DVD в дисковото устройство.
3. Кликне двукратно върху иконата AutoChart setup icon (.exe).
4. Следвайте указанията на екрана, за да стартирате инсталацията.
По време на инсталацията от вас ще бъде поискано да регистрирате софтуера във вашия
акаунт на humminbird.com. След приключване на регистрацията ще ви бъде предоставен код, с
който ще можете да завършите инсталацията на вашия компютър.
5. Въведете кода и следвайте указанията на екрана, за да финализирате инсталацията.
2. НАСТРОЙКА НА СОНДА И ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА КАРТИ (SET UP TRANSDUCER AND
MAPPING PREFERENCES)
Използвайте диалоговата кутия за настройки (Settings dialog box), за да конфигурирате
инсталираната сонда и GPS приемник с AutoChart. Измерванията ще повишат качеството на
данните, които получавате от водата. Например ако GPS приемникът е инсталиран на
разстояние 10 фута (около 3 метра) от сондата, AutoChart ще компенсира разстоянието между
техническите приспосбления.
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Извършете измервания
Направете следните измервания върху лодката. Измерванията трябва да се отчитат в
сантиметри.
X(cm) = разстоянието между сондата и GPS приемника, надлъжно на лодката, от носа до
кърмата.
Y(cm) = разстоянието между сондата и GPS приемника, напречно на лодката, от ляв до десен
борд.
Z(cm) = рзстоянието между сондата и повърхността на водата.

Въвеждане на размери
1. Отворете AutoChart. (Кликнете двукратно върху иконата
AutoChart на работния
ви плот).
2. Върху лентата на менюто, в горната част на екрана, изберете Tools > Settings > General.

3. Въведете следните размери от раздела Извършване на измервания:
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Настройки за конфигурация

X (cm)

Y (cm)

Tilt (наклон)
Latency (латентност)

Cone
Angle
(конусовиден ъгъл)

Z
(Keel
Oﬀset)
(отместване на кила)
Use X/Y/T
Halo (ореол) (само
данни в реално време)

Display sonar footprint
on live data (live data
only) (показване на
сонарна
следа/отпечатък
върху данни в реално
време)

Ако GPS приемникът е инсталиран пред сондата (по-близо до носа
на лодката), въведете положителна стойност. Ако GPS приемникът
е инсталиран зад сондата, въведете отрицателна стойност.
Ако GPS приемникът е инсталиран на десния борд странично от
сондата, въведете положителна стойност. Ако GPS приемникът е
инсталиран на левия борд странично от сондата, въведете
отрицателна стойност.
Настройте на 0 (нула). Това измерване ще бъде автоматично
изчислено, ако настроите фино вашите данни. Вижте Фини
настройки и корекции.
Настройте на 0 (нула). Това измерване ще бъде автоматично
изчислено, ако настроите фино вашите данни. Вижте Фини
настройки и корекции.
Въведете най-големия ъгъл, който сондата поддържа. Например с
20°/60° сонда, въведете
60. Ако не знаете конусовидния ъгъл на вашия модел сонда,
отворете
уеб
сайта
humminbird.com,
за
да
намерите
спецификациите на модела на сондата.
Въведете разстоянието между повърността на водата и сондата
като положителна стойност.
Оставете тази кутия без отметка, освен ако не настройвате фино
вашите данни. Вижте за информация Фини настройки и корекции.
Ако е поставена отметка, текущото местоположение ще бъде
подчертано с ореол по време на събирането на данни в реално
време.
Ако е поставена отметка, ще се появи окръжност, показваща, това
което вижда сонарът на текущата в момента дълбочина, по време
на връзката в реално време. Вижте Cone Angle (конусовиден ъгл).

4. Кликнете върху OK. За оставащите настройки в диалоговата кутия, вие можете да използвате
заводските настройки на AutoChart.
За повече информация, изберете Help върху лентата на менюто. Изберете Settings за описания
на всяко поле
Set up Reminders (настройка на напомняния)
Настройте AutoChart, така че то да изисква корекция на нивото на приливите/отливите, когато
вие отваряте AutoChart и импортирате файлове. Вижте за подробности Фини настройки и
корекции.
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1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > Tide Correction.
2. Ако ще използвате AutoChart в реално време на вода, добавете отметка на Display this Dialog
when I start AutoChart (показване на този диалог, когато стартирам AutoChart).
Ако ще използвате AutoChart извън водата (с импортирани файлове), добавете отметка на Ask
for Tide Correction when importing data (изискане на корекция на приливи/отливи при
импортиране на данни).
3. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА СОФТУЕРА НА КОМАНДНАТА ГЛАВА (UPDATE YOUR CONTROL
HEAD SOFTWARE)
Важно е да инсталирате върху командната глава най-новия ъпдейт на софтуера, за да се
активират картите, които вие създавате в AutoChart и AutoChart PRO.
1. Преди софтуерът на командната глава да бъде осъвременен или върнат към системните
заводски настройки, експортирайте вашите навигационни данни и копирайте вашите екранни
снимки в SD карта. Вижте за инструкции вашето ръководство за експлоатация.
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.
2. Поставете празна SD карта в слота за карти на компютъра.
3. Отворете уебсайта humminbird.com, и 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.
4. НАСТРАЙКА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (ПО ЖЕЛАНИЕ, САМО ПРИ
РАБОТА НА ВОДА) (SET UP TO USE LIVE DATA (OPTIONAL, ON-THE-WATER OPERATION
ONLY)
Ако свържете вашия уред Humminbird към вашия компютър (на вода), AutoChart ще покаже
карти в реално време. Ако няма да използвате AutoChart в реално време от вашата лодка,
можете да прескочите този раздел и да преминетте към Planning your Map (планиране на
вашата карта).
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Вие можете да използвате Ethernet или NMEA 0183, за да създадете връзка в реално време
между командната глава на вашия уред и вашия компютър. Болшинството от командните глави
Humminbird използват Ethernet. Ако командната глава на вашия уред Humminbird не включва
Ethernet (като например моделите от серия 600ci Series), използвайте NMEA 0183.
Ethernet Connection: AutoChart ще приема GPS и сонарни данни, за да създаде карта на
дълбочина в реално време. Ако притежавате версията AutoChart PRO, можете да показвате
също твърдостта на дъното, Side Imaging Mosaic и 360 Imaging Mosaic..
NMEA 0183 Connection: AutoChart ще получава GPS и сонарни данни, за да създаде карта на
далбочина в реално време.
Забележка: Вашата командна глава трябва да притежава инсталирани Side Imaging или 360
Imaging, за да се активира функцията Mosaic в AutoChart PRO. Вижте уеб сайта
humminbird.com за повече подробнсти относно съвместимост и закупуване.
Инсталиране и конфигуриране с Ethernet
Вие можете да свържете компютъра към Ethernet порта върху командната глава на уреда
Humminbird, или можете да свържете Ethernet мрежата посредством суич - Ethernet Switch.
1. Закупуване на Ethernet кабели и оборудване
1. Прегледайте илюстрациите на следващите страници. Открийте вашия модел командна глава
и вижте разположението на Ethernet порта.
Формата на Ethernet порта определя кабела/кабелите, които е необходимо да закупите, както е
показано в следващата таблица. Ethernet портът е кръгъл или във форма на пясъчен часовник.
Портовете на Ethernet суича са кръгли.
Уред
Командна глава с Ethernet порт с форма на
пясъчен часовник
Командна глава с кръгъл Ethernet порт
Ethernet Switch (AS ETH 5PXG)

Необходими кабели
(1) AS EC QDE & (1) AS EC Chart
(1) AS EC Chart
(1) AS EC Chart

Забележка: За да закупите Ethernet суичове и удължителни кабели, посетете уеб сайта
humminbird.com (select Products > Accessories > Ethernet).
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2. Свързване на вашия компютър към мрежата Humminbird Ethernet Network
1. Уверете се, че командната глава/глави и мрежата са изключени.
2. Пъхнете конектора RJ45 (от AS EC Chart кабела) в порта на вашия компютър.
3. Ако е приложимо за вашата инсталация, свържете адапторните кабели
удължителните кабели към кабела AS EC Chart cable.

(AS EC QDE) и

4. Свържете кабела към Ethernet порта върху командната глава или суича Ethernet Switch,
отчитайки следното:
• Конекторите не позволяват неправилна инсталация, затова не прилагайте излишна сила при
поставянето им в порта.
• При кръглите кабелни конектори затегнете ръчно куплунга, за да осигурите надеждно
връзката.
• Ethernet Port: Ако командната глава разполага с кръгъл Ethernet порт, Ethernet кабелът може
да бъде свързан директно към командната глава.
Уредите от сериите 700 Series HD, 800 Series HD и 900 Series HD използват колектор за кабели
(Cable Collector). За подробности, направете справка в ръководството за инсталация на
командната глава на уреда.
ВНИМАНИЕ! НЕ монтирайте кабелите на места, където конекторите биха могли да
бъдат заляти или потопони във вода. Ако кабелите са инсталирани в зона, изложена на
въздействие от вода, би било удачно да нанесете изолационна грес/смазка по
вътрешната част на конекторите, за да предотвратите поява на корозия. Изолационната
грес/смазка може да се закупи отделно от магазин за инструменти или автоаксесоари.
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3. Настройка на AutoChart за работа с Ethernet
1. От вашия компютър отворете AutoChart. (Кликнете двукратно върху иконата
AutoChart на работния ви плот).
2. Включете командните глави и мрежата Ethernet.
3. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > NMEA/COM/Ethernet.
4. Настройте следните компоненти, за да сработи Ethernet с AutoChart (вижте също
илюстрацията):
• От NMEA 0183 изберете 0Ch (NMEA oﬀ).
• От Ethernet Data Sources, проверете GPS и Sonar 2D.
• Ако разполагате с AutoChart PRO със Side Imaging или 360 Imaging (инсталирани върху
командната глава), задайте отметка на Sonar SI/360 и изберете SI или 360, за да активирате
функциите Mosaic (Side Imaging или 360 Imaging).
• От командната глава Humminbird, изберете Main Menu > Sonar Tab > Connected Transducer, за
да потвърдите, че е избрана същата сонда. Ако сондата е върху мрежата, изберете Main Menu
> Network > Network Source Setup.
• Под всеки един източник на данни Ethernet Data Source, за който сте задали отметка, кликнете
върху бутона Select. Изберете Unit или източника на данни от списъка.

5. Кликнете върху кутиите, за да добавите отметка на следните настройки:
Допълнителни Additional NMEA/Ethernet настройки
Използвайте сензор за
посока Use Heading
Sensor (HDG, HDM, HDT)
Automatic Connection
(автоматична връзка)
Track
Smoothing
(изглаждане на трака)
Course Vector
(вектор на курс)

Ако е зададена отметка, AutoChart ще използва данни за посока
(ако има такива) от инсталиран сензор за посока (AS GPS HS). Ако
сте акитиврали режим 2 Ch mode, и двата канала ще търсят данни
за посока.
Ако е зададена отметка, AutoChart ще стартира връзката в реално
влеме, когато отворите програмата.
Ако е зададена отметка, GPS данните ще бъдат филтрирани за
пресмятане на по-устойчиви скорост и курс. Тази настройка ще се
прилага също така към импортиране на запаметени данни.
Ако е зададена отметка, на екрана ще се проектира черен вектор,
показващ курса. Ако има налични данни за посока, тогава ще се
проектира и червен вектор, показващ посоката на движение на
лодката.
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9. Кликнете върхху OK. Преминете към Conﬁgure Additional Settings (конфигуриране на
допълнителни настройки), за да използвате Live Data (данни в реално време).
Configure Additional Settings to use Live Data (конфигуриране на допълнителни настройки, за да
използвате данни в реално време)
Включете Auto Save
1. Turn on Auto Save (Включете Auto Save): От лентата на менюто изберете File > Auto Save
and Default Index.
2. Кликнете върху Auto Save On, за да добавите отметка в кутията.
3. Въведете име по подразбиране на файл за всички файлове. Това име на базов файл ще
включва автоматичен automatic time tag.
4. Изберете място на запаметяване в директорията на вашия компютър. Вашите файлове ще
бъдат запаметени тук.
5. Кликнете върху OK.
Turn on Automation (Internal Map Border) (Включване на автоматизация (граница на
вътрешна карта))
AutoChart работи с вътрешна карта, която се осъвременява при въвеждане на нови данни.
Границата на вътрешната карта се показва като червена кутия. Важно е да се зададе червената
кутия да се настройва автоматично към даните в реално време. Вижте за повече информация
Changing the Internal Map Border (промяна на границата на вътрешната карта).
1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > General.
2. От Map Generation, кликнете върху изкачащото меню Automation. Изберете Auto Re-center
(Auto RC).
3. Кликнете върху OK.
Set up Gamepad (separate purchase required) (Настройка на Gamepad (изисква
допълнително закупуване))
Ако към вашия компютър сте свързали Gamepad, активирайте този Gamepad, за да се използва
с AutoChart.
1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > General.
2. От User Interface, задайте отметка Gamepad.
3. Кликнете върху OK.
ПРЕГЛЕД КАРТА (MAPPING OVERVIEW)
AutoChart използва данни от инсталиран GPS приемник и сонда, за да създава
персонализирани, подробни карти на предпочитани от вас водни области. Има два начина за
саздаване на адаптирана карта с вашия AutoChart PC софтуер:
Live Mapping (картографиране в реално време): Ако свържете командната глава на вашия уред
Humminbird към вашия компютър, AutoChart ще създава и показва карти в реално време.
Вижте Using AutoChart Live (използване на AutoChart в реално време), за да стартирате
връзката в реално време.
ИЛИ
Recorded Data (записани данни): Запишете данни при работа на вода, запаметете ги в картата
ZeroLine Map Card, след което ги импортирайте в софтуера на компютъра AutoChart PC

14

software. Вижте Recording Data (запис на данни), за да настроите командната глава и
записването на данни.
ПЛАНИРАНЕ НА ВАШАТА КАРТА (PLANNING YOUR MAP)
Преди да стартирате, набележете областите, за които желаете да създадете карти.
Прегледайте следните съвети, които ще ви помогнат да планирате вашата карта/карти:
Общи съвети
• 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)
• Поддържайте равномерна скорост.
• Направете завой с лодката, където дъното е плоско, ако това е възможно.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА AUTOCHART LIVE
WATER))

(НА ВОДА) (USING AUTOCHART LIVE (ON THE

Ако сте свързали вашия компютър към мрежата на командните глави и сте го конфигурирали за
картография в реално време при работа на вода, ползвайте инструкциите в този раздел, за да
стартирате картография в реално време.
Забележка: За да инсталирате и конфигурирате Ethernet или NMEA 0183 Connection,
вижте Set up to use Live Data (настройка за ползване на данни в реално време).
Ако не използвате вашия компютър при работа на вода, преминете към Recording Data
(preparing for oﬀ-the-water mapping) (запис на данни (подготовка за картография извън вода)).
1 | Отваряне на AutoChart
1. Включете мрежата на командните глави Humminbird. Стартирайте режим Normal и изберете
изображение карта Chart View.
2. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на вашия компютър.
3. От вашия компютър отворете AutoChart. (Кликнете двукратно върху иконата
AutoChart на работния ви плот)
2 | Въвеждане на корекция на 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/, въведете Fixed Correction от -3 в
AutoChart и AutoChart ще настрои картата в съответсвие с въведената ралика.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > Tide Correction.
2. Изберете Fixed Correction (TC1).
3. Ако нивото на водата не се е променило (normal), изберете No Correction.
Ако нивото на водата се е променило, изберете Fixed Correction.
Ако нивото на водата е по-високо от обичайното, въведете положинтелна стойност в полето
Correction ﬁeld.
Ако нивото на водата е по-ниско от обичайното, въведете отрицателна стойност в полето
Correction ﬁeld.
Забележка: Variable Correction (TC2) компенсира данните съобразно текущото ниво
на приливи/отливи. Връзката в реално време NMEA 0183 и WXTide32 са необходими,
за да се задейства тази функция. За повече информация вижте раздела Tide
Correction във вграденото помощно меню на AutoChart.
Забележка: Ако предварително сте настроили напомняне за корекция на нивото на
водата, в стъпките по инсталацията, тази диалогова кутия ще се показва
автоматично, когато отваряте AutoChart (вижте Set up Transducer and Mapping
Preferences: Set up Reminders (настройка на сонда и предпочитания за карти: настройка на
напомняния).
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3 | Стартиране на картография в реално време
1. Върху стартовия екран AutoChart, кликнете върху иконата за връзка Connect icon.
ИЛИ
Изберете Tools > Connect от лентата на менюто.

2. Кликнете върху бутона

Local Update (локален ъпдейт).

3. Уверете се, че AutoChart разпознава командната глава.
Digital Readouts (цифрови показания): Сравнете цифровите показания, показвани върху
AutoChart (на вашия компютър) и вашата командна глава.
Depth Map (карта на дълбочина): Уверете се, че картата на дълбочина се показва върху
AutoChart (на вашия компютър) при движение на лодката.
Ако не виждате цифровото показание за дълбочината или не се показва картата на дълбочина,
проверете следното:
AutoChart PRO: Кликнете върху бутона
лентата с инструменти.

Show Depth (показване на дълбочина) върху

NMEA 0183: Ако изоплозвате вързка NMEA 0183 Connection, изберете Tools > Settings >
NMEA/COM/Ethernet. От NMEA Sentences, променете NMEA sentence, избран за Sounder.
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Ethernet: Ако използвате връзка Ethernet Connection, изберете Tools > Settings >
NMEA/COM/Ethernet. От Ethernet, Ethernet Data Sources, потвърдете, че има регистриран
източник за 2D.
Installation: Уверете се, че всички кабелни връзки са надеждни и сигурни, след което
прегледайте инструкциите за инсталиране.
Забележка: Ако забелязвате вълнови смущения в картата на дълбочина, може би е
небходимо да настроите фино вашите данни. Вижте за повече информация Tuning
and Corrections (фини настройки и корекции).
4. За да се показват данни Mosaic, кликнете върху бутона
Show Mosaic от лентата с
инструменти.
5. За да се показва Bottom Hardness (твърдост на дъното), кликнете върху бутона
Show Hardness от лентата с инструменти.
Забележка: Ако ще изополвате функцията Bottom Hardness с AutoChart PRO, вижте
Displaying Bottom Hardness (показване на твърдост на дъното), за да настроите
AutoChart PRO и задайте the Gain, използвайки вашата първа карта.
Забележка: За да активирате функците Bottom Hardness и Mosaic с AutoChart live,
необходимо е да притежавате инсталиран AutoChart PRO с връзка Ethernet. Също
така вашата командна глава трябва да разполага със Side Imaging или 360 Imaging
инсталиран, за да сработи Mosaic. Вижте за повече информация Displaying Bottom
Hardness и Displaying Mosaic.
4 | Конвертиране на картата в LakeMaster (Convert the Map to LakeMaster)
След като приключите работа за деня, следвайте следните инструкции, за да създадете вашата
адаптирана карта LakeMaster и да запаметите вашите данни в картата ZeroLine Map Card.
1. Disconnect (изключване): Изберете Tools > Connect (премахнете отметката).
2. От лентата с инструменти, кликнете върху бутона Save.
3. От лентата с инструменти, кликнете върху бутона LakeMaster Update.
4. След приключване на конвертирането, кликнете върху плъзгача и го приплъзнете (на лявата
страна на екрана), за да видите слоя LakeMaster layer.
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ЗАПИС НА ДАННИ (ПОДГОТОВКА ЗА КАРТОГРАФИРАНЕ ИЗВЪН ВОДА) RECORDING DATA
(PREPARING FOR OFF-THE-WATER MAPPING)
Следвайте инструкциите в този раздел, за да записвате данни при работа на вода. След това
вие можете да импортирате записите във вашия софтуер AutoChart PC, за да създадете карти
на водния ареал.
1 Подготовка
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 водоема е спаднало с 3 фута /около 1 метър/, вие ще въведете тази количествена
стойност, когато импортирате файловете на по-късен етап. Вижте за повече информция
Creating your Map with Recorded Data (създаване на ваша карта със записани данни)
2 | Запис на топографски данни (Record Survey Data)
Вие можете да използвте трак лог (данни от пътуването) или сонарен запис, за да създадете
ваши адаптирани AutoChart карти. Вие само трябва да използвате един метод за запис на
данни и е важно да изберете най-подходящия метод, и да се уверите, че той е настроен
правилно.
Track Logs (трак логове) записват GPS данни и данни за дълбочина. Track Logs
представляват по-малки файлове от сонарните записи. Track logs не включват данни за
трърдост на дъното или сонарни данни, които са необходими за функциите Bottom Hardness и
Mosaic.
Sonar Recordings (сонарни записи) записват GPS, сонарни данни и данни за твърдост на
дъното. Sonar recordings представляват по-големи файлове от track logs.
Използвайте Sonar Recording ако разполагате с AutoChart PRO и възнамерявате да използвате
твърдостта на дъното или SI Mosaic.
Запис на тракове
Стартирайте нов трак при започване на ново пътуване. След като текущият трак е запаметен,
автоматично се стартира нов текущ трак.
Забележка: Ако разполагате с AutoChart PRO и планирате да използвате функцията
Bottom Hardness или да създавате Side Imaging Mosaic, ползвайте инструкциите за
Record Sonar (запис сонар), вместо инструкциите за Record Tracks (запис трак).
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти върху командната глава.
Инсталирайте я първа: Ако имате повече от една инсталирана SD карта върху командната
глава, снимките, записите и експортните навигационни данни ще бъдат запаметени в картата,
която първа е била инсталирана. За да запаметите тракове във вашата карта ZeroLine Map
Card, пъхнете я като първа карта в слота за карти върху командната глава.
2. Натиснете и задръжте бутон VIEW. Изберете Chart > Chart View.
3. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav tab.
4. Изберете Trackpoint Interval. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора,
за да изберете 1 секунда.
5. Изберете Track Min Distance. Натиснете ляво или дясно на бутона за управление на курсора,
за да изберете 16 фута.
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ПРДУПРЕЖДЕНИЕ! Паметта на трак лога е ограничена до приблизително 20000 точки.
При зададен Trackpoint Interval от 1 секунда, паметта ще се запълни след около 6 часа.
След това паметта ще започне да записва новата информация върху най-старата. Ако
записвате данни в продължение на повече от 6 часа, запаметете текущия трак и стартирайте
нов трак, за да избегнете загубата на данни.
6. Изберете Current Track. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора и изберете
Start Tracking. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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 за повече информация: Планиране на вашата карта (Planning your Map)).
8. След като приключите плаването/навигацията, натиснете двукратно бутон MENU. Изберете
етикета Nav 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 данните за дълбочина ще бъдат изгубени.
10.Натиснете дясно на бутона за управление на курсора, за да потвърдите.
11. Повторете стъпки 6 до 9, ако е необходимо да запишете множество тракове.
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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.
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).
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за SD карти върху командната глава.
Инсталирайте я първа: Ако има повече от една инсталирана SD карта в командната глава,
снимките, записите и експортираните навигационни данни ще се запаметят в карата, която
първа е била инсталирана. За да запаметите записа във вашата карта ZeroLine Map Card,
поставете я като първа карта в слота на командната глава.
2. Натиснете и задръжте бутон VIEW. Изберте System > Screen Snapshot and Recording View.
ИЛИ
Натискайте бутон VIEW, докато на екрана се покажат Screen Snapshot and Recording View.
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.

5. Управлявайте вашата лодка по зигзаговидна траектория, първо в една посока, след това в
друга (вижте за повече информация: Планиране на вашата карта (Planning your Map)).
6. След като приключите плаването/навигацията, натиснете еднократно бутон MENU, за да
отворите менюто X-Press Menu.
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.
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3 | Експортиране на картографски данни към картата ZeroLine Map Card
След като приключите със записването, запаметете вашите тракове в картата ZeroLine Map
Card. Сонарните записи Sonar Recordings се запаметяват автоматично в SD картата. (вижте за
повече информация Record Sonar (запис сонар)).
Забележка: Вижте за повече информация ръководството за експлоатация на
командната глава и ръководството за управление на маршрутни точки.
1. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Nav 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.
4. Изберете Select All and..., и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
5. Изберете Export и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
Ще се покаже съобщение за потвърждение. Натиснете дясно на бутона за управление на
курсора , за да потвърдите командата за експорт.

6. След като експортирането завърши, отстранете картата ZeroLine Map Card от слота за карти.
7. Преминете към Creating your Map with Recorded Data (създаване на ваша карта със записани
данни).
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СЪЗДАВАНЕ НА ВАША КАРТА СЪС ЗАПИСАНИ ДАННИ (CREATING YOUR MAP WITH
RECORDED DATA)
Следвайте инструкциите в този раздел, за да създадете ваша карта, използвайки импортирани
тракове и сонарни записи.
1 | Импортиране на вашите трак логове и записи в AutoChart
Вие можете да импортирате тракове и сонарни записи от вашата карта ZeroLine Map Card, SD
карта, или от вашия компютър. Инструкциите в този раздел използват директорията на картата
ZeroLine Map Card. За да разберете структурата на файловете на картата ZeroLine Map Card,
вижте Managing your AutoChart Files (управление на вашите AutoChart файлове).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки ще нанесе трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
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).
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на вашия компютър.
2. Отворете AutoChart. (Кликнете двукратно върху иконата AutoChart на работния ви плот)
3. Върху стартовия екран AutoChart, кликнете върху иконата Import (или изберете File >
Import/Convert).
4. Import Tracks (импортиране на тракове): Уверете се, че типът на файла е настроен като
Humminbird tracks (*.ht). Изберете картата ZeroLine Map Card от директорията на вашия
компютър. Отворете папката MATRIX и изберете трак файла за импортиране. Изберете Open.
5. Диалоговата кутия за корекция на водното ниво на приливи/отливи (Tide/Level Water
Correction) ще се покаже автоматично, ако е била настроена по време на инсталацията. Вижте
за повече информация Tuning and Corrections (фини настройки и корекции).
Ако нивото на водата не се е променило (normal), изберете No Correction.
Ако нивото на водата се е променило, изберете Fixed Correction.
Ако нивото на водата е по-високо от обичайното, въведете положинтелна стойност в полето
Correction ﬁeld.
Ако нивото на водата е по-ниско от обичайното, въведете отрицателна стойност в полето
Correction ﬁeld.
6. Import Sonar Recordings (импортиране на сонарни записи): От стартовия екран AutoChart
кликнете върху иконата icon (или изберете File > Import/Convert).
Уверете се, че типът на файла е настроен като Humminbird sonar logs (*.dat). Изберете картата
ZeroLine Map Card от директорията на вашия компютър. Отворете папката RECORD и изберете
файла за импортиране с разширение *.dat. Изберете Open.
Ако имате повече от един сонарни записи, можете да повтрите тази стъпка, за да импортирате
допълнителни или всички sonar log ﬁles (*.dat).
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Забележка: Ако ще изополвате функцията Bottom Hardness с AutoChart PRO, вижте
Displaying Bottom Hardness (показване на твърдост на дъното), за да настроите
AutoChart PRO и задайте the Gain, използвайки вашата първа карта.

2 | Създаване на ваша карта на ълбочина
1. Върху стартовия екран открийте зеления квадрат върху картата.
Забележка: Ако стартовият екран не се отваря, или ако вие не виждате зелен
квадрат върху картата, изберете File > New.
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2. Натиснете бутона Zoom In
или Zoom Out
ясен изглед на зелената ограждаща кутия.

от лентата с инструменти, докато получите

3. Кликнете с десен бутон на мишката в средата на зелената ограждаща кутия. Изберете Map
Here.
Ако на екрана се показват повече от една зелени ограждащи кутии, кликнете с десен бутон на
мишката в средата на езерото и изберете Map Here.
4. Кликнете върху бутона Create Map

от лентата с инструменти.
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3 | Конвертиране на картата в LakeMaster (Convert the Map to LakeMaster)
1. От лентата с инструменти кликнете върху бутона

LakeMaster Update.

2. След като конвертирането завърши, кликнете и дръпнете плъзгача (на лявата страна на
екрана), за да видите слоя LakeMaster layer.
Забележка: Ако забелязвате вълнови смущения в картата на дълбочина, може би е
небходимо да настроите фино вашите данни. Вижте за повече информация Tuning
and Corrections (фини настройки и корекции).
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ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА AUTOCHART ДАННИ ВЪВ ВАШАТА КАРТА ZEROLINE MAP CARD
(AUTOCHART DATA TO YOUR ZEROLINE MAP CARD)
Вижте оставащите раздели от това ръководство, за да добавяте или редактирате брегови
линии (zero lines), да създавате тракове и iTracks, да маркирате маршрутни точки и да добавяте
Side Imaging Mosaic.
След като приключите с адаптирането на вашата карта за съответния ден, ползвйте следните
инструкции, за да запаметите вашите данни в картата ZeroLine Map Card, така че тя да може да
се покаже на командната глава на вашия уред Humminbird.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки ще нанесе трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
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).
Запаметяване на AutoChart данни във вашата карта ZeroLine Map Card
1. За да запаметите вашия текущ файл с разширение .acd, кликнете върху бутона Save от
лентата с инструменти.
Файлът с разширение .acd е запаметен на вашия компютър. Вижте за подробности Managing
your AutoChart Files (управление на вашите AutoChart файлове).
2. Кликнете върху бутона LakeMaster Update от лентата с инструменти.
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Когато кликнете върху бутна LakeMaster Update, адаптираните карти LakeMaster, контури,
брегови линии и Mosaic данни се запаметяват във вашата карта ZeroLine Map Card. За да
разберете структурата на папките на картата ZeroLine Map Card, вижте Managing your AutoChart
Files (управление на вашите AutoChart файлове).
3. Траковете и iTracks трябва да бъдат запаметявани в папката MATRIX на картата ZeroLine
Map Card. Вижте Creating Tracks and iTracks (създаване на тракове и iTracks).
4. Маршрутните точки трябва да бъдат експортирани в картата ZeroLine Map Card. Вижте
Marking and Managing Waypoints: Export Waypoints (маркиране и управление на маршрутни
точки: експортиране на маршрутни точки).
5. Затваряне на AutoChart: От лентата на менюто изберете File > Exit.
6. Извадете картата ZeroLine Map Card от вашия компютър PC.

ПОКАЗВАНЕ НА АДАПТИРАНИ КАРТИ ВЪРХУ КОМАНДНАТА ГЛАВА НА ВАШИЯ УРЕД
HUMMINBIRD (DISPLAYING CUSTOM MAPS ON YOUR HUMMINBIRD CONTROL HEAD)
След като сте създали вашите адаптирани карти и сте запаметили данните в картата ZeroLine
Map Card, картите могат да бъдат показвани върху командната глава на вашия уред
Humminbird.
Забележка: Вашите адаптирани карти могат да се показват върху командната глава
на вашия уред Humminbird само посредствм използването на картата ZeroLine Map
Card.
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти върху командната глава.
2. Натиснете бутон POWER.
Стартирайте режим Normal. След като на екрана се появи първото изображение, преминете
към следващата стъпка.
3. Натиснете и задръжте бутон VIEW. Изберете Chart > Chart View.
4. Натиснете двукратно бутон MENU. Изберете етикета Chart tab.
5. Изберете Chart Select (ако е приложим за модела на вашия уред Humminbird) и изберете
местоположението за инсталация на ZeroLine Map Card.
Натиснете надолу на бутона за управление на курсора, за да изберете меню опциите в
следващите стъпки.
6. Изберете Base Layer. Изберете AC (AutoChart карта) или SI (Side Imaging Mosaic).
7. Изберете Overlay. Изберете AC (AutoChart карта) или SI (Side Imaging Mosaic).
Вижте за повече информация вашето ръководство за картата
Ръководството може да бъде изтеглено от уеб сайта humminbird.com.

ZeroLine Map Card.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ AUTOCHART ФАЙЛОВЕ (MANAGING YOUR AUTOCHART FILES)
Важно е да разберете как се настройват вашата карта ZeroLine Map Card и AutoChart, за да
знаете къде да импортирате файлове, къде да ги запаметявате и как да създавате резервни
копия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки ще нанесе трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
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.
AutoChart Files (.acd)
Когато импортирате файл в AutoChart (като тракове или сонарни записи), той бива конвертиран
във формат AutoChart, като файл с разширение .acd. Важно е да запазите организацията на
вашите AutoChart файлове.
• Save your Files (запаметяване на вашите файлове): Запаметете вашите файлове с
разширение .acd на вашия компютър и направете резервни копия на вашите файлове на
външен носител. Ако изгубите вашата карта ZeroLine Map Card, можете да използвате вашите
файлвое с разширение .acd, за да качите повторно вашите карти на нова карта ZeroLine Map
Card.
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• Find (намери): Ако не можете да откриете местонахождението на файл с разширение .acd,
проверете Chart File Index за локализиране на директорията.
Отваряне на файл с разширение .acd
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да отворите файл с разширение .acd и да го
покажете върху активираната в момента карта. За да редактирате файл с разширение .acd,
вижте Edit an .acd File.
Забележка: Използвайте Open, за да отворите отделен файл, да прегледате нови
данни или да редактирате данни върху картата. Например, бихте могли да
отворите файл с разширение .acd, за да прегледате последния отварян от вас файл.
Използвайте Add, когато желаете да заредите всички ваши данни, за да създадете нова
осъвременена карта. Бутонът
Add Data стартира същата команда, както кликане с
десен бутон на мишката върху картата и избиране на Map Here.
1. От лентата на менюто изберете File > Open.
ИЛИ
От лентата с инструменти кликнете върху бутона

Open.

2. За да запаметите промените във файла с разширение .acd, кликнете върху бутона
Новите данни ще бъдат добавени към файла.

Save.

Редактиране на файл с раширение .acd
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да отворите отделен файл с разширение .acd и да го
редактирате в отделен етикет.
1. От лентата на менюто изберете File > Open (Edit Only Tab).
2. След като завършите редакцията, кликнете върху бутона

Save.

3. Кликнете върху полето X върху етикета, за да затворите файла.
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Chart File Index (.cfi)
Chart File Index показва главната директория за вашите AutoChart ﬁles. Ако се опитвате да
намерите къде сте запаметили даден AutoChart файл, погледнете в Chart File Index (Вижте
Open a Chart File Index).
Chart File Index се настройва автоматично, когато инсталирате AutoChart. Всеки път, когато
имортирате данни или използвате данни в реално време в AutoChart, файловете се добавят
автоматично към Chart File Index.
Повечето потребители се нуждаят само от един Chart File Index. Обаче, ако вие събирате данни
за различни локации/местонахождения (например 2 различни езера или 2 различни
щата/държави), или ако желаете да групирате справки за нивото на водата в отделен файл, вие
можете да създадете повече от един индекс.
Отваряне на Chart File Index
Отворете Chart File Index, за да прегледате списъка с файлове и къде е запаметен всеки
отделен файл.
Забележка: Ще ви бъде от помощ да запазвате свързаните файлове в същата
директория на вашия компютър, така че да не бъде трудно да ги намирате.
1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > Chart File Index Manager.
2. За да отворите настроения по подразбиране Chart File Index, кликнете върху Open Default.
За да отворите който и да е запаметен Chart File Index, кликнете върху Open.

Добавяне на нов Chart File Index
Принципно, вие няма да се нуждаете от повече от един Chart File Index. Обаче, ако вие
събирате данни за различни локации/местонахождения (например 2 различни езера или 2
различни щата/държави), вие можете да създадете допълнителен индекс.
1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > Chart File Index Manager.
2. Кликнете върху New.
За да добавите файлове към Chart File Index, кликнте върху Add Files.
Промяна на Default Chart File Index
Ако сте създали повече от един Chart File Index, можете да изберете кой файл да бъде
използван, когато отваряте AutoChart.
1. Използвайте мишката, за да преместите чрез влачене картата до новата целева област.
ИЛИ
Live Mapping (картография в реално време): Изберете Tools > Connect. Прескочете към стъпка
5.
2. Натиснете десен бутон на мишката и изберете Mark Waypoint (маркиране на маршрутна
точка) от подменюто.
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3. Кликнете двукратно върху новата маршрутна точка.
4. Кликнете върху Map Here от диалоговата кутия за управление на маршрутни точки (Waypoint
Management dialog box).
5. От лентата на менюто изберете File > Add File или Chart File Index.
6. Изберете chart ﬁle index (*.aci).
7. От лентата с инструменти кликнете върху бутона

Save.

Създаване на резервни копия на вашите файлове
Когато запаметявате файлове на вашия компютър, запазвайте вашите AutoChart файлове
заедно, в директория, която е лесно откриваема и запазвайте копия от вашите файлове на
външен носител. Също така е важно да управлявате свободното пространство върху
вашата карта ZeroLine Map Card и да запазвате копия от вашите файлове на
съхранение в комютъра ви 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.
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
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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.
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.
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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.
НАСТРОЙКА НА ПЛЪЗГАЧИТЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ (ADJUSTING THE TRANSPARENCY
SLIDERS)
AutoChart показва вашите данни в слоеве върху карта от горната част към долната част, както
следва:
Top Layer (горен слой): Bottom Hardness (необходими са AutoChart PRO и сонарен запис,
вижте за подробности Displaying Bottom Hardness (показване на твърдостта на дъното))
Middle Layer (среден слой): 2D Color Display (200 kHz, необходим е сонарен запис)
Bottom Layer (долен слой): LakeMaster Map
Настройка на плъзгачите за прозрачност
Използвайте плъзгачите, за да настроите прозрачността на слоя за твърдост на дъното и слоя
2D Color Display, като разкривате повече или по-малко от картата LakeMaster, намираща се
отдолу.
Настройте 2D Color Display (200 kHz лъч с данни): Кликнете и предвижете левия плъзгач
надолу или нагоре.
Настройте Bottom Hardness Layer (слой за твърдост на дъното): Кликнете и предвижете
десния плъзгач надолу или нагоре.
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Покажете само картата LakeMaster Map: Кликнете върху всеки плъзгач и го предвижете
докрай надолу.

НАСТРАЙКА НА ОБХВАТА НА ДЪЛБОЧИНА (ADJUSTING THE DEPTH RANGE)
Обхватът на дълбочина може да се променя от менюто с настройки или чрез кликане върху
бутоните-стрелки върху лентата с инструменти. Използването на бутоните-стрелки е найбързият начин за ъпдейт/осъвременяване на дисплея, обаче обхватът на дълбочина и обхватът
на твърдост на дъното (необходим AutoChart PRO) ще се ъпдейтват/осъвременяват по едно и
също време. За да осъвремените обхвата на твърдостта на дъното отделно, вижте Displaying
Bottom Hardness: Change the Bottom Hardness Range.
Когато настройвате обхвата на дълбочина, вие ще видите числата да се променят в скалата и
цветовете ще се променят съобразно настройката..
Кликнете върху следните бутони от лентата с инструменти, за да настроите по-ниско или повисоко обхвата на дълбочината:
Намалете долната граница (Min.)
Увеличете долната граница (Min.)
Намалете горната граница (Max.)
Увеличете горната граница (Max.)
Find Depth Range: Този бутон се използва за калибриране на настройката gain setting. НЕ
кликайте върху него след като gain е била настроена.
Вижте Displaying Bottom Hardness: Set up Bottom Hardness.
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ПОКАЗВАНЕ/СКРИВАНЕ НА ФУНКЦИИ НА КАРТАТА (DISPLAYING/HIDING MAP FEATURES)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да промените изгледа на екрана. Вие можете да
показвате или скривате координатни мрежи, брегови линии, маршрутни точки, дълбочинни
етикети, контури и др.
Вие можете също така да променяте перспективата на екрана. Ако изберете 3D, при кликане с
десен бутон на мишката върху картата, ще се появяват налични допълнителнителни меню
опции.
Показване/Скриване на функции на кртата
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата.
2. Изберете елемент от менюто и кликнете с ляв бутон на мишката върху него. Ако е показана
отметка, елементът ще се покаже в картата. Ако отметката е премахната, елементът ще бъде
скрит.
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ПОКАЗВАНЕ НА ДЪЛБОЧИННАТА КАРТА В 3D (DISPLAYING THE DEPTH MAP IN 3D)
Показването на картата в режим на триизмерно изображение 3D ви позволява да видите
картата на дълбочина в различна перспектива. Също така, ако изберете 3D, при кликане с
десен бутон на мишката върху картата, в подменюто ще се появят допълнителни меню опции.
Забележка: За да конвертирате картата в LakeMaster, върнете я отново в
изображение 2D. Картата LakeMaster не може да се конвертира от режим на 3D
карта.
Показване на картата на дълбочина в 3D
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата. Изберете 3D.
ИЛИ
Кликнете върху бутона
View 3D от лентата с инструменти.
Въртене на картата 3D
1. Преместете показалеца на мишката върху точка от картата. Това ще бъде вашият център на
въртене на картата.
2. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата. Изберете Set Pivot.
3. Преместете показалеца на мишката към независимо коя част от картата.
4. Натиснете и задръжте левия бутон на мишката и преместете вашата мишка наляво, надясно,
нагоре, надолу. Пробвайте различни ъгли, докато постигнете желаното завъртане и
изображение.
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Показване/Скриване на функциите за 3D карта
Когато картата е променена като 3D, съществуват допълнителни опции за показване, като True
AR (True Aspect Ratio), мрежа и черни контури.
Вие можете също от това меню да настроите резолюцията на картата.
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата.
2. Изберете елемент от менюто и кликнете върху него с ляв бутон на мишката. Ако се показва
отметка, елементът ще се показва върху картата. Ако отметката е премахната, елементът ще
бъде скрит.
СЪЗДАВАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ
SHORELINES) (ZERO LINES)

НА

БРЕГОВИ

ЛИНИИ

(CREATING

AND

EDITING

AutoChart работи с вашата карта ZeroLine Map Card, за да създава автоматично брегови линии
(zero lines), въз основа на данните, получени от водата. Тези zero lines маркират нулева (0)
дълбочина върху вашите карти. Вие също така можете ръчно да добавите ваши собствени
брегови линии върху воден обем или да редактирате брегова линия, за да изрежете
съществуваща карта.
Забележка: Ако разполагате с i-Pilot Link, който е свързан към мрежата на
командните глави на вашите уреди Humminbird, вие можете да настроите
отстояние от бреговата линия, като активирате Contour Offset. За повече
информация относно Follow the Contour (следване на контура), вижте ръководството за
картата ZeroLine Map Card и ръководството за i-Pilot Link. Посетете уеб сайта
humminbird.com, за да закупите i-Pilot Link.
Очертаване на брегова линия
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да начертаете линия върху картата и да я
конвертирате в брегова линия.
1. От лентата на менюто изберете Tools > Draw Line.
2. Задръжте натиснат левия бутон на мишката в избраната начална точка на бреговата линия.
Започнете да придвижвате мишката, като продължавате да държите натиснат левия й бутон,
докато завършите изчертаването на желаната брегова линия. След като приключите отпуснете
левия бутон на мишката.
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За да премахнете бреговата линия и да започнете отново, изберете Tools > Draw Line
(премахнете отметката).

3. Кликнете с десен бутон на мишката върху начертаната линия. В диалоговата кутия Set Data
Type, под Lines, изберете местоположението на водата по отношение на линията. Вижте
илюстрацията Setting the Type.
Water to the Left (вода отляво): Водата се намира отляво, когато се движете по линията по
посоката на нейното начертаване.
Water to the Right (вода отдясно): Водата се намира отдясно, когато се движете по линията по
посоката на нейното начертаване.
Loop, Water to the Left (клуп, вода отляво): Клупът ще се затвори автоматично. Използвайте
опцията за клуп (loop option), за да създадете езеро или остров.
Loop, Water to the Right (клуп, вода отдясно): Клупът ще се затвори автоматично.
Използвайте опцията за клуп (loop option), за да създадете езеро или остров.
4. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия.
5. Запаметете линията като нов файл (*.acd). Кликнете върху Save.
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Следвайте указанята на екрана, за да запаметите бреговата линия и да я добавите към Chart
File Index. Вижте илюстрацията Saving the Shoreline.

Import a Shoreline from Google Earth™ Mapping Service
Създаване на брегова линия посредством Google Earth Mapping Service
1. От лентата на менюто изберете Tools > Launch Google Earth.
2. Увеличете изображението (Zoom in (+)), докато получите ясен изглед на областта.
3. Въведете име в диалоговата кутия. НЕ затваряйте диалоговата кутия.
4. Използвайте мишката, за да начертаете бреговата линия по един от следните начини:
Задръжте натиснат левия бутон на мишката и започнете да придвижвате показалеца по
протежение на брегвата линия.
ИЛИ
Кликайте върху точки по бреговата линия.
5. След като завършите изчертаването, кликнете върху OK в диалоговата кутия.
6. В панела Places (на лявата страна на екрана Google Earth), кликнете с десен бутон на
мишката върху файла с вашия запаметен път.
7. Изберете Save Place As.
8. Запаметете файла като файл с разширение.kml.
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Импортиране на брегова линия
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да импортирате бреговата линия, която сте създали
в Google Earth mapping service.
1. Отворете AutoChart.
2. От лентата на менюто изберете File > Import/Convert.
3. Изберете файла с разширение.kml, който сте запаметили от предходния раздел (Създаване
на брегова линия посредством Google Earth Mapping Service).
Файлът ще бъде конвертиран във файл с разшрение .acd.
4. От лентата на менюто изберете File > Open.
Изберете файла с разширение.acd, който сте създали в стъпка 3.

Редактиране на брегови линии и точки с данни (Edit Shorelines and Data Points)
Ако желаете да промените брегова линия, след като сте я запаметили, ползвайте инструкциите
в този раздел.
Отворете Line File (файл с линия) за редактиране
1. От лентата на менюто изберете File > Open (Edit Only Tab).
2. Отворете файла с бреговата линия (shoreline.acd ﬁle), който желаете да редактирате.
3. От лентата на менюто изберете Tools > Edit Data.
4. Лентата с инструменти за редактиране (Edit toolbar) ще се покаже в горната част на екрана.
Функциите на лентата с инструменти за редактиране са описани в този раздел.
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Undo/Redo
Докато редактирате линия е възможно да имате нужда от следните бутони:
Undo Changes (Отмяна на направените промени)
Redo Changes (възстановяване на направените промени)
Избор на точка с данни (Select a Data Point)
1. Кликнете двукратно върху точка от линията.
Кликнете върху бутона Next
или върху бутона Previous
към следващата/предходната точка с данни в линията.

, за да се преместите

Вмъкване на точка с данни (Insert a Data Point)
1. Кликнете върху бутона Add/Insert.

2. Кликнете двукратно върху позиция от картата.
Повторете стъпка 2, за да добавите допълнителни точки с данни към линията.
3. След като приключите с добавянето на точки с данни, кликнете върху бутона
Add/Insert, така че той да престане да бъде активен (подчертан) в лентата с инструменти.
Изтриване на точки с данни (Delete Data Points)
1. Кликнете двукратно върху точка от линията.
2. Кликнете върху следните бутони, за да изтриете избрана точка с данни или поредица от
точки с данни:
Delete Current Data Point (изтриване на текуща точка с данни): изтрива избраната
точка с данни.
Delete All Older Data (изтриване на всички по-стари данни): изтрива точките с данни,
създадени по-рано от избраната точка с данни.
Delete All More Recent Data (изтриване на по-нови данни): изтрива точките с данни,
създадени след избраната точка с данни.
Delete Range (изтриване на поредица): изтрива поредица от данни. Избраната точка с
данни е стартовата/начална точка. Кликнете върху бутона Delete Range.
Кликнете двукратно върху друга точка от линията, за да обозначите края на поредицата.
Точките с данни между стартовата точка с данни и крайната точка с данни ще бъдат изтрити.
Преместване на местополжението на линията (Move the Line Position)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да преместите местоположението на линията или да
настроите дълбочината съобразно измененията в нивото на водата. За да зададете постоянна
дълбочина за точка с данни, вижте Change the Depth or Position (промяна на дълбочината или
местопложението).
1. Кликнете двукратно върху точка от линията.
2. Кликнете върху бутона Move Data.
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3. За да настроите местоположението на линията, въведете стойност в полето Adjust Position
ﬁeld. Кликнете върху бутоните North, South, East, или West (север, юг, изток или запад).
За да настроите дълбочината, така че линията да се пренастройва съобразно нивото на
водата, въведете стойност в полето Adjust Depth ﬁeld. Кликнете върху бутона Up (нагоре) или
Down (надолу).
И в двата случая можете да кликате многократно върху бутоните, докато настроите
местоположението.
4. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия.
Промяна на дълбочината или местоположението (Change the Depth or Position)
Ползвйте инструкциите в този раздел, за да настроите постоянната дълбочина на точка с данни
или на всички точки с данни в линия. За да използвате относителна дълбочина за
компенсиране на измененията в нивото на водата и да премествате линията, вижте Move the
Line Position (преместване на местополжението на линията).
1. Кликнете двукратно върху точка от линията.
2. В лентата с инструменти за редактиране (Edit toolbar), кликнете върху бутона Edit Depth.
3. Въведете дълбочина за избраната точка с данни.
За да настроите дълбочината за всички точки с данни в линията, добавете отметка към Apply to
All.
Забележка: Ако не желаете точката да бъде включвана при изчисление на картата,
настройте дълбочината на -1.
4. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия.
Промяна на типа на линията (Change the Line Type (Data Type))
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да промените къде водата се показва по отношение
на бреговата линия, да промените типа на линията или да промените изгледа на линията.
1. Кликнете върху бутона Set Data Type
toolbar).

в лентата с инструменти за редактиране (Edit

2. Използвайте диалоговата кутия, за да промените линията и тя да придобие вид на данни за
дълбочина, брегова линия или маркерна линия. Ако изберете брегова линия, изберете едно от
следните:
Water to the Left (вода отляво): Водата се намира отляво, когато се движете по линията по
посоката на нейното начертаване.
Water to the Right (вода отдясно): Водата се намира отдясно, когато се движете по линията по
посоката на нейното начертаване.
Loop, Water to the Left (клуп, вода отляво): Клупът ще се затвори автоматично. Използвайте
опцията за клуп (loop option), за да създадете езеро или остров.
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Loop, Water to the Right (клуп, вода отдясно): Клупът ще се затвори автоматично.
Използвайте опцията за клуп (loop option), за да създадете езеро или остров.
3. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия.
Изчистване на линията (Clean up the Line)
1. Кликнете двукратно върху точка от линията.
2. Кликнете върху следните бутони, за да изчистите точките с данни или да изгладите линията:
Decimate Data (редуциране на данни): филтрира данните, така че количеството данни в
линията се редуцира. Допълнителните/излишни данни ще бъдат трайно премахнати от
файла.
Remove Closely Spaced Points (премахване на близко разположени точки): изтрива
точки с данни, които са разположени близо една до друга или са идентични.
Remove Range Limit (премахване на ограничението за обхват): изтрива всички данни
извън настроената/зададената дълбочина.
Remove all Points with Zero Depth (премахване на всички точки с нулева
дълбочина): изтрива всички точки с данни с дълбочина 0 фута/метра.
Clean Shoreline (изчистване на бреговата линия): изтрива идентични точки и
анализира и разрешава проблематични области в данните за брегвата линия.

Запаметяване на промени и затваряне на режим на редактиране (Save Changes and Close
Editing Mode)
1. Кликнете върху бутона Save от лентата с инструменти.
2. Кликнете върху бутона Quit Editing.
След като излезете от редактиране, лентата с инструменти за редактиране (Edit toolbar) ще
бъде премахната от екрана.
Използване на адаптирани брегови линии (Use Custom Shorelines)
AutoChart използва бреговите линии от картата ZeroLine Map Card, за да визуализира карти
върху вашия компютър и командна глава. Вие можете също така да използвате ваши
адаптирани брегови линии.
1. От лентата на менюто изберете Tools > Settings > General.
2. Под Shorelines добавете отметка на Use Shorelines.
3. Под Source, изберете едно от следните:
За да използвате LakeMaster брегови линии (от картата ZeroLine Map Card), изберете Use
LakeMaster Data.
За да използвате вашите адаптирани брегови линии, изберете User Deﬁned Data.
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СЪЗДАВАНЕ НА ТРАКОВЕ И iTRACKS (CREATING TRACKS AND iTRACKS)
Когто конвертирате вашата карта на дълбочина в адаптирана карта LakeMaster, ще се покажат
контурни линии. Контурните линии могат да бъдат конвертирани в тракове или iTracks. Вие
също така можете да начертаете линия с произволна форма в AutoChart и да я конвертирате в
трак или iTrack.
Ако разполагате с i-Pilot Link, свързан към мрежата на командната глава Humminbird, можете
да осъществите плаване/навигация по запаметен iTrack или да следвате контур.
Забележка: Посетете уеб сайта humminbird.com, за да закупите i-Pilot Link. За повече
информация относно следване на контур и iTracks, вижте вашето ръководство за
картата ZeroLine Map Card и ръководството за i-Pilot.

Показване на контурни линии
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху местоположение на картата.
2. Изберете Contours и кликнете с ляв бутон на мишката върху него. Ако има показана отметка,
контурите ще се показват върху картата. Ако отметката е премахната, контурите ще бъдат
скрити.
Конвертиране на набор от контури в трак
AutoChart ще конвертира всички контурни линии, показани в червената кутия, в трак или iTrack.
Вие също така можете да създадете файл с маршрутни точки с дълбочинни етикети, които
показват дълбочината на контурната линия. Конвертираният файл може да бъде запаметен в
картата ZeroLine Map Card. Когато навигационните данни се показвт върху командната глава,
вие ще виждате контурните линии, показани като запаметен трак върху картата.
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Настройка на селекцията
Когато конвертирате набор от контури в трак, AutoChart ще конвертира всички контури,
намиращи се в червената кутия. Можете да настроите центрирането на червената кутия, за да
изберете данните, които желаете да конвертирате (вижте Changing the Internal Map Border
(промяна на границата на вътрешната карта)).
За да конвертирате отделна контурна линия в трак или iTrack, вижте в този раздел Convert a
Contour Line to a Track or iTrack (конвертиране на контурна линия в трак или iTrack).
Конвертиране на контурни линии в запаметен трак
Вие можете да избирате да конвертирате контурни линии, като един трак или отделни тракове,
както и да добавяте маршрутни точки с дълбочинни етикети, показващи дълбочината на
контурната линия.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Create Contour Lines.
2. Открийте картата ZeroLine Map Card в директорията на вашия компютър и отворете папката
MATRIX.
За да запаметите контурните линии като един трак, запаметете името на новия файл като трак
с разширение (.ht). Следвайте указанията на екрана за конвертиране на файла. За да добавите
дълбочинни етикети като файл на маршрутна точка с разширение (.hwr), изберете yes.
За да запаметите контурните линии като отделни тракове, запаметете името на новия файл с
разширение .gpx. Следвайте указанията на екрана, за да конвертирате файла и запаметете
контурите като отделни тракове. Тези файлове ще бъдат запаметени като .gpx format.
Импортирайте трак файла с разширение .gpx в HumminbirdPC и го експортирайте към SD карта
(файлът ще бъде конвертиран във файл с разширение .hwr). Вижте за подробности помщното
меню HumminbirdPC built-in help.

3. Кликнете върху Save.
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Конвертиране на избрана контурна линия в трак или iTrack
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да конвертирате избран контур в трак или iTrack.
1. Задръжте натиснат десния бутон Ctrl от клавиатурата на компютъра ви и кликнете двукратно
върху контурна линия.

2. От лентата на менюто, изберете Tools > Convert Selected Contour.
3. Променете падащото меню Save as Type, така че да стане i-Pilot Link.hit или Humminbird
track.ht.
4. Запаметете файла в папката MATRIX на картата ZeroLine Map Card.
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Начертайте линия и я конвертирайте в трак или iTrack
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да начертаете линия върху картата и да я
конвертирате в трак или iTrack.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Draw Line.
2. Задръжте натиснат левия бутон на мишката в началната точка на трака. Предвижете
мишката, задържайки натиснат левия й бутон, докато завършите желаната от вас линия. След
като завършите начертаването на трака, отпуснете левия бутон на мишката.
За да изчистите трака и да започнете отново, изберете Tools > Draw Line (като отметката
трябва да бъде премахната).

3. Кликнете с десен бутон на мишката върху начертаната линия. В диалоговата кутия Set Data
Type, под Marker Line, изберете Polyline. Вижте илюстрацията Setting the Type.
4. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия.
5. Запаметете линията с ново име на файл или изберете запаметен файл (*.acd). Кликнете
върху Save. Вижте илюстрацията Saving the Line.
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6. От лентата на менюто, изберете Tools > Convert Line to Track.
7. Кликнете върху името на файла с разширение .acd, който вие сте запаметили в стъпка 5.
Кликнете върху бутона Open.
8. За да запаметите линията като трак, изберете *.ht.
За да запаметите линията като iTrack за i-Pilot Link, изберете *.hit.
9. Кликнете върху X, за да затворите диалоговата кутия и да завършите конвертирането.
Промяна на изгледа върху командната глава на запаметения трак или iTrack (Change the Saved
Track or iTrack Appearance on the Control Head)
Ако сте конвертирали контур в трак (или iTrack) и сте го запаметили в папката MATRIX на
картата ZeroLine Map Card, той ще бъде импортиран в командната глава на уреда Humminbird
заедно с другите ви навигационни данни. Ползвайте инструкциите в този раздел, за да
промените изгледа на трака, така че той да бъде лесен за наблюдение върху изображението
карта Chart View. Вижте за подробности ръководството за картата ZeroLine Map Card.
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти върху командната глава.
Следвайте указанията върху екрана, за да импортирате вашите навигационни данни.
2. Натиснете двукратно бутон MENU.
3. Изберете етикета Nav tab.
4. 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).
5. Изберете трака или iTrack. Натиснете дясно на бутона за управление на курсора и изберете
Edit.
6. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да промените стила (Style) в
линия.
7. Използвайте 4-посочния бутон за управление на курсора, за да промените цвета в такъв,
кйто е лесен за наблюдение върху картата.
8. Изберете Save и натиснете дясно на бутона за управление на курсора.
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МАРКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАРШРУТНИ ТОЧКИ (MARKING AND MANAGING
WAYPOINTS)
AutoChart ви позволява да маркирате маршрутни точки върху картата. Вие също така можете
да използвате Waypoint Manager, за да създавате нови маршрутни точки без подготовка, да
редактирате маршрутни точки и да импортирате/експортирате вашите маршрутни точки.
Маркиране на маршрутна точка
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху местоположение от картата.
2. Изберете Mark Waypoint.
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Показване на маршрутни точки върху картата
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата.
2. Изберете Waypoints. Ако има показана отметка, маршрутните точки ще се показват върху
картата.
Отваряне на Waypoint Manager
Можете да отворите Waypoint Manager от лентата с инструменти или от която и да е маршрутна
точка върху картата.
1. Кликнете върху бутона Waypoint Manager

от лентата с инструменти.

ИЛИ
Кликнете двукратно върху някоя икона на маршрутна точка върху картата.
2. За да изберете маршрутна точка, кликнете двукратно върху маршрутната точка в списъка.
Подробностите за маршрутната точка са показани в горната част на Waypoint Manager.
За да сортирате списъка, кликнете върху име на колона, за да сортирате по име, географска
ширина, географска дължина и др. Първото кликане ще сортира колоната от нисък към висок
порядък или от A до Z. Второто кликане ще я сортира от висок към нисък порядък или от Z до A.

Забележка: За повече информация относно бутона Map Here, вижте Changing the
Internal Map Border: Adjust the Internal Map Manually (промяна на границата на
вътрешната карта: ръчно настройване на вътрешната карта).
Създаване на нова маршрутна точка
Вие можете да създадете нова маршрутна точка, като ръчно въведете име и координати, или
можете да създадете маршрутна точка въз основа на запаметена маршрутна точка от списъка.
Забележка: Когато задавате име на маршрутна точка, ограничете името до 11
знака, така че то да се изписва правилно върху командната глава на вашия уред
Humminbird.
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Създаване на нова маршрутна точка
1. Отворете Waypoint Manager.
2. Кликнете еднократно върху която и да е маршрутна точка от списъка, така че полетата в
горната част на Waypoint Manager да бъдат празни.
За да създадете нова маршрутна точка, въз основа на запаметена маршрутна точка, вижте
Create a Waypoint Based on a Saved Waypoint.
3. В съответните полета въведете данни за Name (име), Latitude (географска ширина), Longitude
(географска дължина) и Depth (дълбочина).
4. Кликнете върху някоя от иконите за маршрутни точки, за да се приложи съответното
изображение към вашата икона на маршрутна точка.
5. За да добавите бележки към маршрутната точка, натиснете бутона Notes.
Въведете вашите бележки и след като завършите, кликнете върху бутона Save. Кликнете върху
X, за да затворите диалоговата кутия.
6. Кликнете върху бутона Save.

Създаване на маршрутна точка въз основа на запаметена маршрутна точка
1. Отворете Waypoint Manager.
2. Кликнете двукратно върху иконата, която желаете да копирате.
3. Редактирайте полетата Name (име), Latitude (географска ширина), Longitude (географска
дължина) или Depth (дълбочина), разположени в горната част на диалоговата кутия Waypoint
Manager.
4. Кликнете върху някоя от иконите за маршрутни точки, за да се приложи съответното
изображение към вашата икона на маршрутна точка. Ако желаете да запазите същото
изображение за иконата, можете да прескочите тази стъпка.
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5. За да добавите бележки към маршрутната точка, натиснете бутона Notes.
Въведете вашите бележки и след като завършите, кликнете върху бутона Save. Кликнете върху
X, за да затворите диалоговата кутия.
6. Кликнете върху бутона New.
7. Кликнете върху бутона Save.

Създаване на проектирана маршрутна точка (Create a Projected Waypoint)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да създадете маршрутна точка въз основа на
проектирано отстояние X/Y от запаметена маршрутна точка.
1. Кликнете двукрратно върху иконата на маршрутната точка върху картата. Проекцията ще
стартира от тази точка.
2. Кликнете върху бутона Project в Waypoint Manager.
3. Въведете координатите, които ще посочват разстоянието от текущата маршрутна точка, в
което новата маршрутна точка ще бъде отбелязана.
4. Кликнете върху бутона OK.
5. Кликнете върху бутона Save.
Редактиране на маршрутна точка
1. Кликнете двукратно върху иконата на маршрутната точка върху картата.
ИЛИ
Отворете Waypoint Manager и кликнете двукратно върху маршрутната точка, която желаете да
редактирате.
2. Редактирайте полетата Name (име), Latitude (географска ширина), Longitude (географска
дължина) или Depth (дълбочина), разположени в горната част на диалоговата кутия Waypoint
Manager.
3. Кликнете върху някоя от иконите за маршрутни точки, за да се приложи съответното
изображение към вашата икона на маршрутна точка.
4. За да добавите бележки към маршрутната точка, натиснете бутона Notes.
Въведете вашите бележки и след като завършите, кликнете върху бутона Save. Кликнете върху
X, за да затворите диалоговата кутия.
5. Кликнете върху бутона Save.
Редактиране на икона на маршрутна точка
Ползвайте инструкциите в това ръководство, за да промените иконата на маршрутната точка за
една или няколко маршрутни точки наведнъж.
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1. Отворете Waypoint Manager.
2. Кликнете върху маршрутна точка, за да я изберете.
За да изберете повече от една маршрутна точка, задръжте натиснат бутона Ctrl на вашата
клавиатура и кликнете върху маршрутните точки, които желаете да промените.
За да изберете няколко маршрутни точки в ред, задръжте натиснат бутона Shift на вашата
клавиатура. Кликнете върху пъвата и последната маршрутни точки от списъка, които желаете
да промените.

3. Кликнете върху икона, за да я изберете.
4. Кликнете върху бутона Apply Icon.

Изтриване на маршрутна точка
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да изтриете избраните маршрутни точки или няколко
маршрутни точки наведнъж.
1. Отворете Waypoint Manager.
2. Кликнете върху маршрутна точка, за да я изберете.
За да изберете повече от една маршрутна точка, натиснете и задръжте бутона Ctrl на вашата
клавиатура и кликнете върху маршрутните точки, които желаете да изтриете.
За да изберете няколко маршрутни точки в ред, натиснете бутона Shift на вашата клавиатура.
Кликнете върху първата и последната маршрутна точка от списъка, които желаете да изтриете.
3. Кликнете върху бутона Delete.
Импортиране на маршрутни точки
Маршрутни точки могат да бъдат импортирани от картата ZeroLine Map Card или от SD карта.
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Импортиране на маршрутни точки
1. Поставете SD картата в слота за карти на вашия компютър.
2. Отворете Waypoint Manager.
3. Кликнете върху бутона Import.
4. Изберете SD картата от директорията на вашия компютър. Отворете папката MATRIX и
изберете файла за импортиране.
AutoChart може да импортира следните файлови формати:
Humminbird (.hwr)
GPS exchange (.gpx)
AutoChart/DrDepth (.dwp)
и др.
5. Кликнете върху бутона Import.

Импортиране на маршрутни точки в рамките на избрана област
Използвайте Import w. Filter, за да импортирате маршрутни точки в рамките на областта от
AutoChart.acd файл или Google Earth.kml файл.
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на компютъра.
2. Отворете Waypoint Manager.
3. Кликнете върху бутона Import w. Filter.
4. Отворете папката MATRIX и изберете файл (.hwr) за импортиране.
5. Изберете файла AutoChart.acd или файла Google Earth.kml.

Експортиране на маршрутни точки
Вие можете да експортирате всички маршрутни точки или избрани маршрутни точки от
AutoChart. Когато експортирате маршрутни точки е важно да вземете по внимание следното:
File Format (формат на файл): AutoChart може да експортира маршрутни точки в различни
формати. За да се покажат маршрутните точки върху командната глава на уреда Humminbird,
запаметете файловете като файл с разширение .hwr.
MATRIX Folder (папка MATRIX): Маршрутните точки, експортирани от командната глава на
уреда Humminbird се запаметяват автоматично в папката MATRIX на вашата карта ZeroLine
Map Card. Ако експортирате маршрутни точки към картата ZeroLine Map Card (или към празна
SD карта), те трябва да бъдат запаметени в папка MATRIX на картата. Ако трябва да създадете
папката MATRIX, наименувайте я само с главни букви.
Експортиране на всички маршрутни точки
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да експортирате всички маршрутни точки, показани в
AutoChart Waypoint Manager.
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1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на компютъра.
2. Отворете Waypoint Manager.
3. Кликнете върху бутона Export.
4. Задайте име на файла на маршрутната точка (.hwr) и го запаметете в папката MATRIX.

Експортиране на избрани маршрутни точки
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да изберете отделни маршрутни точки и да ги
експортирате.
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на компютъра.
2. Отворете Waypoint Manager.
3. Задръжте натиснат бутон Ctrl на вашата клавиатура. Кликнете върху всяка маршрутна точка,
за да я изберете.
4. Кликнете върху бутона Export Selection.
5. Задайте име на файла на маршрутната точка (.hwr) и го запаметете в папката MATRIX.

Експортиране на маршрутни точки в рамките на избрана област
Използвайте Export w. Filter, за да експортирате маршрутни точки в рамките на областта от
AutoChart.acd файл или Google Earth.kml файл. Например вие можете да експортирате
маршрутни точки от дадено езеро, като изберете файла на бреговата линия с разширение.acd.
1. Поставете картата ZeroLine Map Card в слота за карти на компютъра.
2. Отворете Waypoint Manager.
3. Кликнете върху бутона Export w. Filter.
4. Задайте име на файла на маршрутната точка (.hwr) и го запаметете в папката MATRIX.
5. Изберете файла AutoChart.acd или файла Google Earth.kml.

ПОКАЗВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ДЪНОТО (САМО С AUTOCHART PRO, НЕОБХОДИМ
СОНАР) DISPLAYING BOTTOM HARDNESS (AUTOCHART PRO ONLY, SONAR REQUIRED)
Ако сте използвали Ethernet връзка в реално време или сонарен запис за събиране на вашите
данни, той ще включва данни за твърдостта на дъното, които могат да се визуализират с
AutoChart PRO. Работата с данните за твърдост на дъното е сходна на работата с вашата карта
на дълбочина (вижте за подробности Creating your Map with Recorded Data (създаване на
вашата карта със запаметени данни)).
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Настройка на твърдост на дъното (само при първоначална настройка) Set up Bottom
Hardness (initial setup only)
Данните на вашата сонда са били настроени по време на инсталацията (вижте Set up
Transducer and Mapping Preferences (настройка на сонда и предпочинатия за карти)). Следвайте
инструкциите в този раздел, за да настроите Bottom Hardness, като използвате вашия първи
сонарен запис или картография в реално време.
1. Обозначаванее на солена вода (Indicate Saltwater)
1. Кликнете върху бутона Settings

от лентата с инструменти.

2. Ако вашите данни са получени в солена вода, кликнете върху кутията Saltwater, за да
добавите отметка.
Ако вашите данни са получени в сладка вода, кликнете върху кутията Saltwater, за да
премахнете отметката.
2. Открийте параметъра Gain (Find the Gain Parameter)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да настроите параметъра gain, така че много твърдо
дъно да ви предостави разчитане на 100% от скàлата за твардост на дъното. Параметърът
gain е уникален за всяка комбинация от сонда и командна глава.
1. Кликнете върху бутона Settings от лентата с инструменти.
2. Настройте параметъра Gain на 1. Кликнете върху OK.
3. От лентата на менюто, изберете File > New.
4. За да използвате данни в реално време, стартирайте картография в реално време (вижте
Using AutoChart Live: Start Live Mapping). След това прескочете към стъпка 8.
ИЛИ
За да използвате сонарен запис, кликнете върху иконата Import/Convert от стартовия екран.
Преминете към стъпка 5.
5. Изберете отделен запис, който да импортирате като ваш тестови файл за калибриране.
Отбележете името на файла.
6. Изберете File > Open от лентата на менюто. Отворете файла на записа с разширение .acd,
който вие отворихте в стъпка 5.
Например ако вие сте отворили R0001.dat в стъпка 5, отворете R0001.acd в стъпка 6.
7. Кликнете върху бутона Create Map

от лентата с инструменти.

8. Кликнете върху бутона Show Hardness
9. Кликнете върху бутона Find Depth Range

от лентата с инструменти.
от лентата с инструменти.

10.Проверете максималния обхват на Bottom Hardness (на дясната страна на екрана).
Разделете на 100 максималния обхват на bottom hardness (твърдост на дъното), за да откриете
параметъра gain.
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Например в илюстрацията, идентифицираща Bottom Hardness Maximum, максимумът на
твърдостта на дъното е 278.
100 ÷ 278 = .36 (gain parameter)

11.Кликнете върху бутона Settings
стъпка 10.

от лентата с инструменти. Въведете параметъра gain от

12. Кликнете върху OK. Преминете към следващата селекция, за да завършите Gain calculation
(изчисляването на Gain).
3. Завършване на Gain Calculation (изчисляването на Gain)
1. От лентата на менюто, изберете File > New. Това действие ще изчисти данните на екрана.
2. За да използвате данни в реално време, стартирайте картография в реално време (вижте
Using AutoChart Live: Start Live Mapping). След това прескочете към стъпка 6.
ИЛИ
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За да използвате сонарен запис, кликнете върху иконата Import/Convert от стартовия екран.
Преминете към стъпка 3.
3. Изберете същия запис от предходния раздел (*.dat).
4. Изберете File > Open от лентата на менюто. Отворете файла на записа с разширение .acd,
който вие отворихте в стъпка 3. Например ако вие сте отворили R0001.dat в стъпка 3, отворете
R0001.acd в стъпка 4.
5. Кликнете върху бутона Create Map

от лентата с инструменти

6. Кликнете върху бутона Show Hardness
7. Кликнете върху бутона Find Depth Range

от лентата с инструменти.
от лентата с инструменти.

8. Максимумът на твърдостта на дъното (bottom hardness maximum) ще се промени до +/- 100.

Настройката gain е пресмятана стойност и вие бихте могли да пожелаете да я настроите в
бъдеще, когато преглеждате повече данни за твърдост на дъното. Важно е да имате предвид
следното:
• Ако промените параметъра gain, ще трябва да импортирате отново всички ваши данни.
• След като веднъж сте определили стойност за параметъра gain, използвайте същата стойност
за всички импортирани файлове, в противен случай данните от различни файлове няма да
бъдат сравними.
• Ако споделяте данни с приятел, уверете се, че сте открили стойностите за gains за вашите
съответни настройки, които ще позволят на данните ви да бъдат сравними.
Показване на твърдостта на дъното
Вие можете да добавите слоя за твърдостта на дъното, докато извършвате картографиране в
реално време или картографиране от сонарен запис.
Показване на твърдостта на дъното при картографиране в реално време (Display Bottom
Hardness during Live Mapping)
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1. Стартирайте картографиране в реално време. Вижте за подробности Using AutoChart Live:
Start Live Mapping (използване на AutoChart в реално време: стартиране на картография в
реално време).
2. Кликнете върху бутона Show Hardness

от лентата с инструменти

Показване на твърдостта на дъното със запаметени данни (Display Bottom Hardness with
Recorded Data)
ВНИМАНИЕ! Преди да добавите на екрана слоя за твърдост на дъното, е необходимо
да конвертирате картата на дълбочина в LakeMaster.
1. Импортирайте сонарен запис. Вижте за подробности Creating your Map with Recorded Data
(създаване на ваша карта със запаметени данни).
2. Създайте вашата карта на дълбочина. Конвертирайте я в LakeMaster.
3. Кликнете върху бутона Show Hardness

от лентата с инструменти.

Отваряне на Bottom Hardness Menu (меню за твърдост надъното)
1. От лентата на менюто, изберете Btype.
Отваряне на Bottom Hardness Settings Menu (меню с настройки за твърдост на дъното)
Вие използвахте менюто Settings, за да намерите gain и да калибрирате обхвата на твърдостта
надъното. Можете също така да използвате това меню, за да промените настройките на
показване на твърдостта на дъното.
1. От лентата на менюто, изберете Btype > Settings.
ИЛИ
Кликнете върху бутона Settings

от лентата с инструменти.
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Change the Bottom Hardness Range (промяна на обхвата на твърдост на дъното)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да промените долния обхват (минимум) или горния
обхват (максимум). Числата показани на скàлата са били настроени автоматично, когато сте
калибрирали gain при първоначалната настройка (вижте Set up Bottom Hardness, настройка на
твърдост на дъното)), но вие можете да ползвате тези инструкции, за да променяте ръчно
обхвата.
1. Кликнете върху бутона Settings от лентата с инструменти.
2. Под Display, въведете количество в полетата Min (Minimum = долин обхват) и Max (Maximum
= горен обхват).
3. Кликнете върху OK.
Забележка: Вие можете също така да настроите показването на минималния и
максималния обхват, използвайки бутоните стрелки от лентата с инструменти.
Използването на този метод също променя 2D обхвата на дълбочина (вижте
Adjusting the Depth Range (настройка на обхвата на дълбочина)).
Change the Color Palette (промяна на цвитовата палитра)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да промените цветовата палитра, използвана за
представяне на данните за твърдостта на дъното.
1. Кликнете върху бутона Settings

от лентата с инструменти.

2. Кликнете върху Display Colors от падащото меню и изберете палитра.
3. Кликнете върху OK.
Display/Hide 2D Depth Data (показване/скриване на 2D данни за дълбочина)
Ако разполагате с AutoChart PRO, вие можете да показвате или скривате 2D Color Display върху
картата. Ако премахнете слоя от екрана, левият плъзгач също ще бъде премахнат от екрана
(вижте Adjusting the Transparency Sliders (настройка на плъзгачите за прозрачност)).

1. Кликнете върху бутона Settings

от лентата с инструменти

2. Кликнете върху кутията 2D Color Display Layering box, за да добавите или премахнете
отметка. Ако има отметка слоят ще се показва на екрана.
3. Кликнете върху OK.
ПОКАЗВАНЕ НА MOSAIC (САМО С AUTOCHART PRO, НЕОБХОДИМ SIDE IMAGING)
DISPLAYING MOSAIC (AUTOCHART PRO ONLY, SIDE IMAGING REQUIRED)
Функцията Mosaic ви позволява да показвате Side Imaging или 360 Imaging сонарни данни върху
вашата карта. Вие също така можете да променяте дисплея, да променяте перспективата на
3D и да възпроизвеждате сонарен запис.
Забележка: 360 Imaging Mosaic може да бъде показвана, само когато AutoChart
осъществява картографиране на вода в реално време. Вижте за повече информация
Using AutoChart Live.
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Set up Side Imaging Mosaic (настройка на Side Imaging Mosaic)
Данните Side Imaging могат да бъдат показвани от сонарни записи или със сонарни данни в
реално време. Важно е да се прегледа следното:
• AutoChart Live: Ако използвате AutoChart в реално време, връзката Ethernet трябва да бъде
инсталирана и Side Imaging/360 Imaging трябва да бъде задействан (вижте Set up to use Live
Data: Install and Conﬁgure with Ethernet and Set up AutoChart to work with Ethernet).
• Record Sonar: Ако използвате функции Side Imaging със записани данни, ще импортирате
файлове със сонарни записи, за да създадете Mosaic. Вижте Recording Data: Record Sonar.
• Side Imaging Settings: AutoChart включва заводски настройки на Side Imaging за оптимизиране
на работата на данните върху екрана, но вие можете да промените тези настройки по всяко
време. От лентата на менюто, изберете Side Imaging > Settings.
Display Mosaic during Live Mapping (показване на Mosaic при картографиране в реално време)

1. Стартирайте картографиране в реално време. Вижте за подробности Using AutoChart Live:
Start Live Mapping.
2. Кликнете върху бутона Show Mosaic

от лентата с инструменти.

Display Side Imaging Mosaic with Recorded Data (показване на Side Imaging Mosaic със записани
данни)
1. Кликнете върху бутона Load SI Data

от лентата с инструменти.

2. Import Sonar Recording: Уверете се, че типът на файла е зададен като Humminbird sonar logs
(*.dat). Отворете папката RECORD върху вашата карта ZeroLine Map Card или компютърна
директория. Изберете файла с разширение *.dat, който да импортирате.
3. Изберете Open.
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Save the Mosaic to your ZeroLine Map Card (запаметяване на Mosaic във вашата карта ZeroLine
Map Card)
1. Кликнете върху бутона LakeMaster Update

от лентата с инструменти.

Кликването върху бутона LakeMaster Update добавя данните Side Imaging Mosaic във вашата
карта ZeroLine Map Card. Когато използвате картата ZeroLine Map Card с вашата командна
глава Humminbird, можете да показвате слоя Side Imaging Mosaic Layer върху вашите
изображения карти. Виже за подробности ръководството на картата ZeroLine Map Card.
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Промяна на настройките на дисплея (Change the Display Settings)
При активирана на екрана функция Mosaic, вие можете да продължите да редактирате картата,
да показвате или скривате координатни мрежи, брегови линии, маршрутни точки и др. (вижте
Displaying/Hiding Map Features).
Показване на Mosaic в 3D
Вие можете също така да променяте перспективата на Mosaic. Ако изберете 3D, ще се покажат
допълнителни меню опции, когато кликнете с десен бутон на мишката върху картата. Вижте за
подробности Displaying/Hiding Map Features and Displaying the Depth Map in 3D (показване /
скриване на функции на картата и показване на картата на дълбочина в 3D ).
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата. Изберете 3D.
ИЛИ
Кликнете върху бутона View 3D

от лентата с инструменти.

Въртене на картата 3D
1. Преместете показалеца на мишката върху точка от картата. Това ще бъде вашият център на
въртене на картата.
2. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата. Изберете Set Pivot.
3. Преместете показалеца на мишката към независимо коя част от картата.
4. Натиснете и задръжте левия бутон на мишката и преместете вашата мишка надясно, наляво,
нагоре, надолу. Пробвайте различни ъгли, докато постигнете желаното завъртане и
изображение.
Автоматично настройване на чувствителността и контраста
1. Задръжте натиснат бутона Ctrl от клавиатурата на вашия компютър и кликнете върху бутона
Find Depth Range

.
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Ръчно настройване на чувствителността и контраста
Вие можете да настроите Sensitivity (чувствителност) и Contrast (контраст) ръчно от менюто
Side Imaging Settings menu или с Histogram.
1. От лентата с инструменти кликнете върху бутона Side Imaging Settings
плъзгачите, за да настроите чувствителността и контраста.

. Предвижете

ИЛИ
От лентата на менюто, изберете Side Imaging > Histogram. Преместете черната стрелка и
бялата стрелка надясно и наляво.
Редуциране на шума (Reduce Speckle)
Използвайте Reduce Speckle, за да ограничите шума от данните Side Imaging data.
1. От лентата на менюто, Side Imaging > Reduce Speckle.
Промяна на цветовата палитра на Side Imaging (Change the Side Imaging Color Palette)
1. От лентата с инструменти кликнете върху бутона Side Imaging Settings

.

2. Кликнете върху падащото меню Display Colors и изберете палитра.
3. Кликнете върху OK.

Показване/Скриване на слоя Side Imaging Mosaic (Display/Hide the Side Imaging Mosaic Layer)
Настройка на прозрачността (Adjust the Transparency)
1. Върху дясната страна на екрана, кликнете и преместете плъзгача надолу или нагоре.
Превключване между Bottom Hardness и Side Imaging Mosaic
След като сте импортирали данните SI Mosaic върху картата, ползвайте инструкциите в този
раздел, за да превключвате между слоя Bottom Hardness и слоя Mosaic.
Display Bottom Hardness (показване твърдостта на дъното): Кликнете върху бутона Show
Hardness

от лентата с инструменти.

Display the Side Imaging Mosaic (показване Side Imaging Mosaic): Кликнете върху бутона
Show Mosaic

от лентата с инструменти.
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Изчистване на Mosaic
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да изтриете от дисплея слоя Mosaic.
Забележка: За да покажете отново Mosaic, можете да го импортирате отново. Ако
желаете временно да скриете Mosaic, вместо да го изчиствате, използвайте
плъзгача на дясната страна на екрана.
1. От лентата на менюто, изберете Side Imaging > Clear Mosaic.
За да покажете отново Mosaic, вижте Display Side Imaging Mosaic with Recorded Data (показване
на Side Imaging Mosaic със записани данни).
Възпроизвеждане на Side Imaging сонарен запис (Play a Side Imaging Sonar Recording)
1. Кликнете върху бутона Replay SI Data

от лентта с инструменти.

2. Изберете Sonar Recording: Уверете се, че типът на файла е зададен като Humminbird sonar
logs (*.dat). Отворете папката RECORD във вашата карта ZeroLine Map Card или компютърна
директория. Изберете файла с разширение *.dat, който да импортирате. Изберете Open.
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ПРОМЯНА НА КАРТАТА НА ЗАДЕН ПЛАН (CHANGING THE BACKGROUND MAP)
AutoChart използва Humminbird LakeMaster, за да покаже вашата карта на заден план. Вие
можете също така да използвате онлайн карта или адаптирана карта за ваша карта на заден
план.
Показване/Скриване на картата на заден план (Display/Hide the Background Map)
1. Кликнете с десен бутон на мишката върху картата.
2. Изберете Background Map и кликнете с ляв бутона на мишката върху него. Ако има показана
отметка, елементът ще се показва върху картата. Ако отметката е премахната, елементът ще
бъде скрит.
Показване на онлайн карта (Display an Online Map)
Подготовка: За инструкциите в този раздел вашият компютър трябва да разполага с интернет
връзка. Също така се уверете, че AutoChart не е блокиран от вашата операционна система
Windows или от защитата на мрежата network ﬁrewall.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > Background Map.
2. Изберете Online Maps.
3. Изберете типа на картата от падащото меню.
4. За да промените нивото на увеличение (zoom level), изберете стойност от падащото меню
Max Zoom. Ако нивото е зададено като високо, ще бъдат изтеглени/свалени повече
подробности и данни.
5. Кликнете върху OK.

67

Показване на адаптирана карта (Display a Custom Map)
Вие можете да покажете адаптирана карта като карта на заден план. AutoChart може да
импортира следните формати: Google Earth.kml, Fugawi.jpr, и OziExplorer.map.
Подготовка: Изображението на картата трябва да бъде ориентирано с посока север нагоре.
Запаметете файла с картата на вашия компютър в един от следните формати: Google Earth.kml,
Fugawi.jpr, и OziExplorer.map.
1. Запаметете вашата адаптирана карта на вашия компютър.
2. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > Background Map.
3. Изберете Custom Map.
4. За да избирате файла всеки път, когато бъде избрана карта на заден план Background,
изберете Select Map When Turning Background Map On.
За да импортирате автоматично файла, когато AutoChart е отворен, изберете Use. Кликнете
върху Browse и открийте мястото, където сте запаметили файла в директорията на компютъра
ви.
5. Кликнете върху OK.
Ако картата на заден план не се осъвременява автоматично, вижте Display/Hide the Background
Map (показване/скриване на карта на заден план).

Показване на BSB карта (Display a BSB Chart)
Вие можете да зададете некриптирана BSB карта да се показва като ваша карта на заден план.
Подготовка: Изображението на картата трябва да бъде ориентирано с посока север нагоре.
1. Запаметете BSB картата на вашия компютър.
2. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > Background Map.
3. Изберете BSB Chart.
4. За да избирате файла всеки път, когато бъде избрана карта на заден план Background,
изберете Select Chart When Turning Background Map On.
За да импортирате автоматично файла, когато AutoChart е отворен, изберете Use. Кликнете
върху Browse и открийте мястото, където сте запаметили файла в директорията на компютъра
ви.
5. Optional (по желание): За да заредите цялата карта, вместо само вътрешната карта,
кликнете, за да се появи отметка в полето за Load Complete Chart.
Забележка: Зареждането на цялата карта използва значителен ресурс от паметта.
6. Кликнете върху OK.
Ако картата на заден план не се осъвременява автоматично, вижте Display/Hide the Background
Map (показване/скриване на карта на заден план).
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ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА КАРТА (ЧЕРВЕНА КУТИЯ) (CHANGING THE
INTERNAL MAP BORDER (RED BOX))
AutoChart работи с вътрешна карта, която се осъвременява при въвеждане на нови данни или
при изчисляване на нова карта. Границата на тази карта се показва като червена кутия.
Данните в кутията могат да се редактират, да се експортират и т.н. Данните, събирани извън
червената кутия, няма да включват данни за дълбочина, затова е важно кутията да е
съсредоточена към данните, които използвате. Можете да променяте предварително
зададения размер на границата на вътрешната карта. Вие можете също така да зададете
червената кутия да се настройва автоматично към данните в рално време, или можете ръчно
да настроите червента кутия, като я съсредоточите върху маршрутна точка или върху различна
секция/област от картата.

Показване на червената кутия (Display the Red Box)
1. Кликнете върху бутона Zoom Out
изображение на червната кутия.

от лентата с инструменти, докато получите ясно

Промяна на размера на вътрешната карта (Change the Internal Map Default Size)
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да увеличите или намалите зададения по
подразбиране размер на вътрешната карта. По-обширната вътрешна карта ви позволява да
виждате повече от вашите данни, макар че по-обширната карта използва повече компютърна
памет и може да забави времето, необходимо за осъвременяването й. Ако използвате
AutoChart live (AutoChart в реално време), по-добре е да поддържате вътрешната карта помалка и да зададете настройката за автоматизаця (вижте в този раздел (автоматично
настройване на вътрешната карта)).
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > General.
2. Под Map Generation, изберете падащото меню за Internal Map Size.
3. Кликнете върху OK.
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Автоматична настройка на вътрешната карта (само при картографиране в реално време)
(Adjust the Internal Map Automatically (live mapping only)
Ако използвате AutoChart live (AutoChart в реално време), можете да зададете червената кутия
да се настройва автоматично въз основа на областта, в която се движите.
Например, ако ловите риба на определено място, настройте Automation като None, за да
поддържате картата върху локацията на целта. Ако дрейфирате, настройте Automation като
Auto Re-center(+Map Calc.). Ако извършвате тролинг и желаете да продължите повече или помалко по права линия, настройте Automation като Auto RC+(MC)+Look Ahead.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > General.

2. Под Map Generation, кликнете върху падащото меню Automation, изберете Auto-Recenter
самостоятелно или в комбинация с друга калкулация:
None: Червената кутия няма да се настройва автоматично. За да настроите червената кутия
ръчно, вижте Adjust the Internal Map Manually (ръчно настройване на вътрешната карта).
Auto Re-center (Auto RC): Червената кутия се настройва автоматично, когато лодката се движи
в близост до границата. Червената кутия ще бъде центрирана около текущто местоположение.
+ Map Calc (MC): Картата се осъвременява, за да включи настройките на map generation, които
сте направили.
+ Auto Range (AR): Показваният обхват на дълбочина ще се настрои за данните от новата
област.
+ Look Ahead: Новата карта ще бъде центрирана около позиция, разположена пред лодката.
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Ръчна настройка на вътрешната карта (Adjust the Internal Map Manually)
Вие можете ръчно да центрирате червената кутия върху маршрутна точка или да я преместите
към нова област и да я центрирате отново.
Центриране на червената кутия върху маршрутна точка (Center the Red Box on a Waypoint)
1. Кликнете двукратно върху икона на маршрутна точка от картата.
ИЛИ
Кликнете върху бутона Waypoint Manager
върху маршрутна точка от списъка.

от лентата с инструменти. Кликнете двукратно

2. Кликнете върху бутона Map Here.
Центриране на червената кутия върху нова област (Center the Red Box on a New Area)
1. Задръжте натиснат левия бутон на мишката. На екрана ще се появи зелена центрираща
кутия.
2. Преместете мишката, като продължите да държите натиснат левия й бутон, докато X на
зелената кутия се центрира върху желаната от вас област.
След като приключите, отпуснете левия бутон на мишката.
3. От лентата на менюто, изберете Map > Re-center.

ФИНИ НАСТРОЙКИ И КОРЕКЦИИ (TUNING AND CORRECTIONS)
Настройка на X/Y Tilt/Latency Data
AutoChart разполага с настройки за компенсране на начина, по който GPS приемникът и
сондата са инсталирани един спрямо друг, както и компенсиране за времева синхронизация.
Ако забелязвате наличие на шум в картата на дълбочина, необходимо е да настроите
AutoChart, така че вашите карти да бъдат коректни и да предоставят данни с най-високо
качество. Можете да настроите фино вашите данни, като използвате записани данни или данни
в реално време.
Забележка: Фината настройка не е необходимо изискване, но тя ще подобри
качеството на вашите картографски данни. Също така, след като веднъж сте
извършили фино настройване, не е необходимо да настройвате данните всеки път,
когато импортирате файл (logged file).
Фина настройка на параметрите на сондада със записани данни (Tune the Transducer
Parameters with Recorded Data)
1. Стартирайте нов трак или запис от командната глава.
2. Направете тестов пробег с вашата лодка над област със стръмен подводен терен, пресечете
хребет/риф или подобна подводна структура. Всяко преминаване трябва да бъде на около 10
фута (3м то 5м) разстояние едно от друго и дълбочината трябва да варира приблизително от 0
до 65 фута (0 до 20м). Важното пояснение е да се преминава над „преломната линия”.
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Представете си, че вече разполагате с контурна карта – тогава вие бихте осъществявали
плаване, пресичайки контурите.
3. От вашия софтуер AutoChart PC software, изберете Tools > Settings > General от лентата на
менюто. Тези мерки/измервания са били въведени по време на инсталацията. Вижте за
подробности Set up Transducer and Mapping Preferences (настройка на сонда и предпочитания
за карти).
• Въведете мерките X, Y и Z.
• Настройте Tilt and Latency като 0.
• Кликнете върху Use X/Y/T , за да добавите отметка в полето.
4. Изберете File > Import, за да импортирате вашия log ﬁle от стъпка 1. Когато се поиска
потвърждение, кликнете върху Yes, за да приложите корекциите X/Y/T/Latency corrections.
5. Изберете File > Open, за да изберете конвертирания файл с разширение .acd. Той ще има
същото име като импортирания файл в стъпка 4.
6. Кликнете върху бутона Create Map

от лентата с инструменти.

Картата изглежда като показаната по-долу карта, след неколкократни пресичания /
преминавания над вдълбания дънен терен. Вие можете да забележите, че стръмните участъци
имат леко вълнообразни очертания – дължащи се на не до там отличната настройка Latency
(латентност). Вие можете да видите това в изображение 2D и 3D.

7. Променете стойността на Latency от: Tools > Settings > General и импортирайте отново файла
log ﬁle. Тествайте няколко стойности за Latency (на стъпки от порядъка на 100 до 200
милисекунди), докато откриете стойност, която премахва вълнообразния шум.
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8. Ако не се интересувате от подробности на картата в дълбока вода (като например отломки от
потънали кораби), не е необходимо да настройвате функцията Tilt (наклон). Оставете я като
нула.
За да настроите фино стойността за наклон, повторете стъпки от 1 до 6, но прекосете с лодката
по-дълбоки води +/- 100 фута (40 м), когато записвате файла log ﬁle. За финалната настройка
променете стойността на наклон на стъпки от по 1 градус, докато се премахне вълнообразният
шум.
Фина настройка на параметрите на сондата с данни в реално време (Tune the Transducer
Parameters with Live Data)
Първо ще настроите Latency, след което ще настроите Tilt. Важно е да ги настроите в този
посочен ред.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > General. Тези мерки/змервания са били
въведени по време на инсталацията. Вижте за подробности Set up Transducer and Mapping
Preferences (настройка на сонда и предпочитания за карти).
• Въведете мерките X, Y и Z.
• Настройте Tilt and Latency като 0.
• Кликнете върху Use X/Y/T , за да добавите отметка в полето.
2. Стартирайте връзката в реално време (Start the Live Connection): От лентата на менюто,
изберете Tools > Connect.
3. Кликнете върху бутона Sounder View
4. Кликнете върху бутона New

.

.

5. Кликнете върху бутона Local Update

.

6. Управлявайте лодката по права линия над неравен дънен терен +/- 30 фута (+/- 10 м)
приблизително за 300 фута (100 м).
7. Изключете Local Update: Кликнете върху бутона Local Update
неактивен върху лентата с инструменти.

, така че той да стане

8. Обърнете лодката и плавайте по същия маршрут, като се движите по абсолютно същия
трак/път.
9. Когато лодката достигне обратно в началната точка, изключете logging. Изберете Tools > Stop
log от лентата на менюто.
Изберете ниво на zoom (увеличение/намаление на изображение), така че разстоянието от
точката на завой до крайната точка да се показва в изображението за имерване на морски
дълбочини sounder view. Кафявият профил представя изминатия път, докато цветният профил
показва профила на дъното преди да извършите завой (изчислен чрез Local Update).
Ако сте следвали същия трак, като сте го изминали и в двете посоки, двата профила би
трябвало да съвпаднат. Ако те не съответстват един на друг, настройте стойността на Latency
на стъпки от по 100 милисекунди и извършете отново измерването, докато двата профила
съвпаднат. Ако кафявият профил е отляво на цветния профил, намалете стойността на
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Latency. Ако кафявият профил е отдясно на цветния профил (както в илюстрацията по-долу),
увеличете стойността на Latency.

10. Ако не се интересувате от подробности на картата в дълбока вода (като например отломки
от потънали кораби), не е необходимо да настройвате функцията Tilt (наклон). Оставете я като
нула.
За да настроите фино стойността за наклон, повторете стъпки от 3 до 9, но управлявайте
лодката по права линия в по-дълбоки води +/- 150 фута (+/- 50 м) за приблизително 300 фута
(100 м). Също така наклонът (tilt) зависи от скоростта на лодката, затова се движете със
скоростта, с която ще събирате данни.
11.Изображението sounder view отново ще показва два профила на дълбочина. Настройте Tilt
на стъпки от по 1 градус, докато кафявият и цветният профили съвпаднат.
Ако кафявият профил е отляво на цветния профил, увеличете стойността на Tilt, а ако
кафявият профил е отдясно, намалете стойността на Tilt.

Корекция на нивото на водата и нивото на приливите/отливите Tide/Water Level Correction
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 водоема е спаднало с 3 фута /около 1 метър/, въведете Fixed Correction от -3 в
AutoChart и AutoChart ще настрои картата в съответствие с разликата.
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Можеге да настроите в AutoChart команда за напомняне, която да се показва и да изисква от
вас да въведете стойност на корекция, когато стартирате AutoChart, или когато импортирате
файлове.
Вижте Set up Transducer and Mapping Preferences: Set up Reminders (настройка на сонда и
предпочитания за карти: настройка на напомняния).
Ползвайте инструкциите в този раздел, за да отворите диалоговата кутия и да въведете
коригирана стойност в AutoChart.
1. От лентата на менюто, изберете Tools > Settings > Tide Correction.
2. Изберете Fixed Correction (TC1).
3. Ако нивото на водата не се е променило (normal), изберете No Correction.
Ако нивото на водата се е променило, изберете Fixed Correction.
Ако нивото на водата е по-високо от обичайното, въведете положинтелна стойност в полето
Correction ﬁeld.
Ако нивото на водата е по-ниско от обичайното, въведете отрицателна стойност в полето
Correction ﬁeld.
Забележка: Variable Correction (TC2) компенсира данните съобразно текущото ниво
на приливи/отливи. Връзката в реално време NMEA 0183 и WXTide32 са необходими,
за да се задейства тази функция. За повече информация вижте раздела Tide
Correction във вграденото помощно меню на AutoChart.

Настройка на покритие на картата (Adjust Map Coverage)
Вашата адаптирана карта се запаметява във файла AC на картата ZeroLine Map Card. Всяка
адаптирана карта има покритие приблизително 620 x 620 мили (1000 x 1000 км). Тази област е
достатъчно обширна за нуждите на повечето потребители, но ако се опитате да добавите ново
съдържание извън тази област, ще бъде изписано съобщение за грешка.
Ако получите съобщение за грешка, ползвайте инструкциите в този раздел, за да добавите нова
папка за адаптирани карти. Все пак, преди да продължите, е препоръчително да прегледате
Changing the Internal Map Border (промяна на границата на вътрешната карта). Би могло да се
окаже възможно да настроите червената кутия, за да пригодите вашите картови данни, вместо
да създавате нова папка за адаптирани карти. За повече информация също така вижте
Managing your AutoChart Files (управление на вашите AutoChart файлове).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ изтривайте или променяйте папките AC, LkMaster, или SI.
Промяната на тези папки ще нанесе трайна повреда на картата ZeroLine Map Card.
1. Отворете картата ZeroLine Map Card.
2. Кликнете с десен бутон на мишката върху папката AC.
3. Изберете Re-name.
4. Задайте име на папката AC1.
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5. Създайте нова папка в картата ZeroLine Map Card. (Кликнете с десен бутон върху картовата
директория. Изберете New > Folder.)
6. Задайте име на новата папка AC.
Нови адаптирани картови данни ще бъдат добавени към папката AC.
Ако желаете да добавите данни към AC1 (първата карта, която сте създали), преименувайте
текущата папка AC като папка AC2. След това преименувайте AC1 като AC.
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