Ползване на AutoChart карти на Humminbird сонари, за които
все още не е налична необходимата версия софтуер
Обща информация
При стандартните LakeMaster SD карти цялата информация, засягаща готовите карти, се
съдържа в папка с името LkMaster, която се намира директно в SD картата. Когато SD
картата се използва от Humminbird сонар, информацията за картите се разчита от тази
папка.
В AutoChart SD картата папката LkMaster съдържа базовата zero line карта. Когато
създавате нова персонализирана карта, ще се създадат нови папки. Например, ако
създадете карта на дълбочините, готовата карта ще се намира в \AC\LkMaster. Когато
използвате AutoChart SD картата на сонар, който поддържа AutoChart, ще можете да
избирате коя папка (със съответната карта) да се визуализира. Сонарите, които нямат
необходимата версия софтуер, ще могат да визуализират само папката LkMaster – т.е
базовата zero line карта.
Следващите стъпки ще ви обяснят как да визуализирате готовите си карти на сонари,
които не поддържат AutoChart.

Стъпка 1: Настройте AutoChart програмата да използва локалното копие на
Zero Lines SD картата
Копирайте папката LkMaster с всичките файлове в нея от AutoChart SD картата на
компютъра си. Например, ако създадете папка с името AutoChart на диск С, копирайте
папката LkMaster в C:/AutoChart/LkMaster.
Когато стартирате AutoChart програмата, отидете на Tools /Settings/LakeMaster. Под
AutoChart (regional) map дайте отметка на опцията UseLocal copy. Използвайте Browse
бутона, за да зададете локацията, където сте копирали папката LkMaster на своя
компютър:

Стъпка 2: Преименувайте папката LkMaster, която е на SD картата
Докато AutoChart SD картата е свързана към компютъра ви, преименувайте LkMaster
папката в нея – например 0LkMaster. С тази операция ще скриете базовата zero line карта
от сонара си.

Важно: Не правете никакви промени по файловете в папката, защото ще
направите картата си неизползваема.

Стъпка 3: Създайте своята карта
Сега създайте своята персонализирана карта, като използвате програмата AutoChart.
Данните за персонализираната ви карта ще се съхранят в папката, която е запаметена на
компютъра ви. Ако създадете карта на дълбочините, новата ви карта ще се съхрани в
папка (ако е създадена, както е, показано по-горе)
C:\AutoChart\AC\LkMaster.
Ако създадете Side Imaging мозайка, картата ще се съхрани в
C:\AutoChart\SI\LkMaster.

Важно: Когато създавате карта на дълбочините за Humminbird сонар, който не
поддържа Auto Chart, трябва да използвате имперски единици (футове) за вашата
карта.

Стъпка 4: Копирайте готовата си карта на SD картата
За да използвате картата на дълбочините със сонара си, просто копирайте LkMaster
папката от
C:\AutoChart\AC\LkMaster
в AutoChart SD картата си.
Ако желаете да виждате картата с Side Imaging мозайката, копирайте папката LkMaster от
C:\AutoChart\SI\LkMaster
Сега сонарът ви ще използва тази карта при вкарване на AutoChart SD картата.

Как да върнем AutoChart SD картата си към стандартните настройки, след като
инсталираме необходимата версия софтуер?
Когато вече сте инсталирали необходимата версия софтуер, която поддържа AutoChart
на своя сонар, просто следвайте следните стъпки:
1. Изтрийте папките, които сте копирали ръчно в SD картата си.
2. Преименувайте обратно оригиналната папка от 0LkMaster на LkMaster.
3. Ако имате създадени готови карти, ги копирайте от компютъра си на SD картата –
например ако сте създали карта на дълбочините в C:\AutoChart\AC\LkMaster, копирайте
папката AC със съдържанието ѝ в SD картата.
4. При стартирана AutoChart програма отидете на Tools/Settings/LakeMaster и дайте
отметка на Require AutoChart SD card being present. Вече ще можете да използвате картите
си директно от SD картата си без да се налага да копирате ръчно файлове.

