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การดูแลรักษา GPSMAP 60CSx 
 
ฝากรอบเครื่อง GPSMAP 60CSx ถูกสรางจากวัสดุคุณภาพสูงและไมตองการการดูแลรักษาจากผูใชยกเวนการทํา
ความสะอาด 
 
การทําความสะอาดฝากรอบ 
ทําความสะอาดกรอบนอกของเครื่อง (ยกเวนหนาจอ) ดวยผาที่ช้ืนดวยน้ํายาทําความสะอาดออนๆ และเช็ดใหแหง 
หลีกเลี่ยงน้ํายาทําความสะอาดและตัวละลายอื่นๆ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสวนประกอบที่เปนพลาสติก 
 
การทําความสะอาดหนาจอ 
หนาจอ GPSMAP 60CSx ควรถูกทําความสะอาดดวยการใชผานุม สะอาด ปราศจากผงละออง น้ําเปลา isopropyl 
alcohol หรือที่ทําความสะอาดแวนตาสามารถถูกใชไดถาตองการ ถาใชของเหลานี้ หยดของเหลวลงบนผา แลว
เช็ดหนาจออยางนุมนวลดวยผาช้ืน 
 
การจัดเก็บ 
อยาเก็บ GPSMAP 60CSx ในที่อาจถูกอากาศรอนมากเปนเวลานาน (เชนหีบใสของในรถ) เพราะความเสียหาย
อยางถาวรอาจเกิดขึ้นได ขอมูลผูใช เชน waypoints และ routes จะถูกเก็บรักษาในหนวยความจําของเครื่องโดยไม
จําเปนตองมีไฟภายนอก มันเปนการดีที่จะทําการ backup ขอมูลผูใชที่สําคัญอยูเสมอดวยการบันทึกดวยมือหรือ
ทําการ download มันไปบน PC (การโอนมันไปยัง MapSource) 
 
การแชน้ํา 
เครื่อง GPSMAP 60CSx กันน้ําไดตามมาตราฐาน IEC Standard 60529 IPX7 มันสามารถทนตอการแชน้ําลึก 1 
เมตรเปนเวลา 30 นาที การแชน้ําเปนเวลานานสามารถกอใหเกิดความเสียหายกับเครื่องได หลังจากการแชน้ํา 
แนใจวาไดเช็ดและเปาเครื่องใหแหงกอนกลับมาใชงานหรือชารจไฟอีก 

คูมือการใชงาน GPSMAP 60CSx 4



เร่ิมตนใชงาน> 

เร่ิมตนใชงาน 
 
ภาพรวมของเครื่อง 

 
 
การติดตั้งแบตเตอรี่ 
เครื่อง GPSMAP 60CSx ทํางานดวยเบตเตอรี่แบบ AA สองกอน (ไมไดรวมมาดวย) ซึ่งอยูดานหลังของเครื่อง คุณ
สามารถใชแบตเตอรี่แบบ Alkaline หรือ NiMH ได 
 

การติดตั้งแบตเตอรี่: 
1. ถอดฝาปดแบตเตอรี่โดยการหมุนหวงลอครูปตัว D ทวนเข็มนาฬิกาไป ¼  รอบและดึงฝาปดออก 
2. ใสแบตเตอรี่ สังเกตุขั้วกระแสไฟฟาที่ถูกตอง แผนผังขั้วกระแสไฟฟาไดถูกพิมพเขากับชองใส

แบตเตอรี่ 
3. ใสฝาครอบปดอีกครั้งโดยการตั้งฝาปดใหตรงกับเครื่องและหมุนวงลอครูปตัว D ไป ¼ รอบตาม

เข็มนาฬิกา 
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ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง GPSMAP 60CSx เมื่อคุณไมตองการใชเครื่องเปนเวลาหลายเดือน ขอมูลที่
ถูกจัดเก็บอยูจะไมหายไปเมื่อแบตเตอรี่ถูกถอดออก 

 
การติดตั้ง Lanyard: 
1. สอดหวงของ Lanyard ผานรูที่ดานบนซายของดานหลังของเครื่อง 
2. ลอดสายหิ้วผานหวงและดึงใหตึง 
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การใชปุม GPSMAP 60CSx 
 

 
 
การเปดเครื่อง GPSMAP 60CSx 
 
เมื่อเครื่อง GPSMAP 60CSx ไดถูกเปด หนา Introduction Page จะปรากฏ ตามดวยหนาดาวเทียม เครื่องจะตอง
เก็บขอมูลดาวเทียม และต้ังคาตําแหนงปจจุบันของมัน 
 

การเปดและปดเครื่อง GPSMAP 60CSx: 
1. กดคางปุม POWER เมื่อเครื่องเปดแลว จะมีเสียงดัง และหนา Introduction Page ปรากฏ ตามดวย

หนาดาวเทียม 
2. ในการปดเครื่อง GPSMAP 60CSx กดคางปุม POWER อีกครั้ง 
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การปรับแสงสวางหนาจอ (Backlight) 
คุณอาจตองการปรับแสงสวางหนาจอเพื่อมองหนาจอไดดีขึ้น 
 

การปรับระดับแสงสวางหนาจอ: 
1. กดและปลอยปุม POWER อยางรวดเร็ว 
2. กดปุม ROCKER ขึ้นเพื่อเพิ่มความสวาง หรือกดลงเพื่อลด 
3. กด ENTER หรือ QUIT เพื่อปดหนาตางการปรับแสงสวางหนาจอ 

 
ตัวเล่ือนการปรับแสงสวางหนาจอ 

 
การเริ่มตนตัวรับสัญญาณ GPS 
 
ครั้งแรกที่คุณเปดเครื่อง GPSMAP 60CSx ตัวรับสัญญาณ GPS จะตองเก็บขอมูลดาวเทียมและตั้งคาตําแหนง
ปจจุบัน เพื่อใหแนใจวาการเริ่มตนเปนไปถูกตอง GPSMAP 60CSx ไดถูกสงออกจากโรงงานในรูปแบบ 
AutoLocate ซึ่งชวยใหเครื่องรับ “หาตัวมันเอง” ที่ใดก็ไดในโลก คุณควรอยูกลางแจงและเห็นทองฟาชัดเจน 
 

การเริ่มตนเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณ: 
1. กดปุม POWER คางไวเพื่อเปดเครื่อง GPSMAP 60CSx 
2. ถือเครื่องไวขางหนาคุณใหสวนบนเอียงขึ้นขางบน เมื่อเครื่องรับ GPS กําลังคนหาสัญญาณจาก

ดาวเทียม ขอความ “กําลังรับดาวเทียม” จนกวามีสัญญาณเพียงพอตอการกําหนดตําแหนงของมัน 
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เมื่อเครื่องรับไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสามดวง สวนบนของหนาเปลี่ยนไปเพื่อแสดง
ความถูกตองของตําแหนงและคาพิกัดของที่ต้ัง 

3. กดและปลอยปุม PAGE จนกระทั่งหนาแผนที่ ปรากฏ ในขณะนี้คุณสามารถเริ่มการนําทางดวย 
GPS แลว 

 
คุณยังสามารถเห็นภาพทองฟาของดาวเทียมที่อยูเหนือศีรษะดวยตําแหนงของคุณอยูตรงกลาง วงรอบนอกแสดง
ขอบฟา และวงรอบในแสดงตําแหนง 45 องศาจากขอบฟา ตัวเลขที่แสดงอยูแสดงจํานวนที่ถูกกําหนดใหกับ
ดาวเทียมแตละดวง แทงที่สวนลางของหนาแสดงความแรงของสัญญาณดาวเทียมแตละดวง 
 

 
 
ถาหากเครื่องไมสามารถยึดสัญญาณดาวเทียมได เมนูตัวเลือกตางๆ พรอมกับคําแนะนําในการแกปญหาจะปรากฏ
ขึ้น เลือกคําแนะนําที่เหมาะสมและกด ENTER 
 
การใชงาน GPSMAP 60CSx 
สวนนี้อธิบายการใสและเลือกขอมูลดวย GPSMAP 60CSx ทําไดอยางไร 
 
การทําความเขาใจกับศัพท 
ในขณะที่คุณอานผานคูมือเลมนี้ คุณจะถูกช้ีแนะเพื่อกดปุมที่ถูกกําหนดไวหรือเลือก field บนหนาจอ เมื่อคุณถูก
ช้ีแนะใหกดปุมหนึ่ง คุณควรกดและปลอยปุมอยางเร็ว ถาปุมตองถูกกดคางไวระยะหนึ่งเพื่อเริ่มการทํางานขั้นรอง
ลงไป คําแนะนําจะบอกใหคุณเชนนั้น เมื่อ field หนึ่งถูกเลือกบนหนาจอ มันจะถูกเลือก (highlight) เปนสีเหลือง 
ตําแหนงที่ระบายถูกควบคุมดวย ROCKER 
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ศัพทตอไปนี้ถูกใชตลอดทั้งคูมือเลมนี้ 
 
เลือก (Highlight)-เคลื่อนยายบริเวณที่ถูกระบายสีบนหนาจอขึ้น ลง ซาย หรือขวาดวย ROCKER เพื่อเลือก field 
แตละ field 
Field-ตําแหนงที่ขอมูลหรือตัวเลือกสามารถถูกแสดงและใสลงไปได เลือก field หนึ่งดวย ROCKER เพื่อเริ่มการ
ใสขอมูลหรือการเลือกตัวเลือก 
ปุมบนหนาจอ-ใช ROCKER เพื่อเลือกปุม และกด ENTER เพื่อเลือกปุม 
แถบเลื่อน (Scroll bar)-เมื่อกําลังดูรายการของสิ่งตางๆ ที่ยาวเกินกวาในแสดงบนหนาจอได แถบเลื่อนปรากฏบน
ดานขวาของรายการ การเลื่อนผานรายการ กดขึ้นหรือลงบน ROCKER หรือใช Zoom In เพื่อเลื่อนผานชุดของ
รายการ และ Zoom Out เพื่อเลื่อนผานทั้งหนาจอ 
Default-คาเริ่มตนที่ถูกเก็บในหนวยความคําจําของเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนคานี้ แตคุณยังสามารถกลับไปยังคา
เริ่มตน (default) เมื่อคุณเลือก Restore Defaults เมื่อมีใหเลือกเปนตัวเลือกหนึ่ง 
 

 
 
การเลือกตัวเลือกและการใสขอมูล 
ใช ROCKER เพื่อเลือก หรือเลือกหนึ่งรายชื่อที่อยูในรายการหรือ field หนึ่งบนหนาจอ 
 

การเลือกและเรียกใชงานตัวเลือก: 
1. จากหนาใดๆ กด MENU เมนูตัวเลือกปรากฏพรอมกับรายการตัวเลือกเพิ่มสําหรับหนานั้น 
2. ใช ROCKER เพื่อเลื่อนแถบระบายสีขึ้น ลง ขวา หรือซายบนเมนูเพื่อระบายสีตัวเลือกที่คุณ

ตองการ และกด ENTER เพื่อเลือกมัน 
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เร่ิมตนใชงาน> 

ออกจากเมนูหรือกลับไปยังการตั้งคากอนหนานั้น: 
กด QUIT ปุม QUIT จะเลื่อนถอยกลับตามขั้นตอนที่คุณทํา กด QUIT ซ้ําๆ เพื่อกลับไปยัง
หนาเริ่มตน 

 
การใชแถบบอกสถานะ (Status Bar) 
ที่สวนบนสุดของแตละหนา แถบบอกสถานะใหขอมูลสถานะของคุณสมบัติหลายๆ อยางของเครื่อง 
 

 
 

 การจายไฟไปยังเครื่องทําไดโดยใชแบตเตอรี่หรือจากแหลงไฟภายนอก (AC, DC, หรือ USB 
Adapter) อยางใดอยางหนึ่ง Battery Power icon แสดงพลังไฟที่เหลืออยูของแบตเตอรี่ 

 Auxiliary Power icon ปรากฏเมื่อเครื่องใชไฟจากแหลงไฟภายนอก เชน USB Data Cable 
ที่มาพรอมกับเครื่อง หรือ Serial Port Data/Power Cable หรือ Cigarette Lighter Adapter ที่ตองซื้อ
ตางหาก 

 สถานะสัญญาณดาวเทียมถูกแสดงเมื่อกําลังคนหาหรือกําลังไดรับดาวเทียม  เมื่อได 2D fix 
 และเมื่อได 3D fix  (ไดรับดาวเทียมสี่ดวงหรือมากกวา) 

 Backlight icon  ปรากฏเมื่อแสงสวางดานหลังถูกเปด แสงสวางดานหลังปดอยูเมื่อคุณเปด
เครื่อง แสงสวางดานหลังกินไฟแบตเตอรี่คอนขางมาก 

 USB Cable Connection icon  ปรากฏเมื่อเครื่องกําลังสื่อสารกับ PC ผาน USB (Universal 
Serial Bus) 

 Electronic compass icon  ปรากฏเมื่อเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสไดถูกเปดอยู 
 
ขอความบนหนาจอ 
เมื่อมีเหตุการณสําคัญของการทํางานของเครื่องเกิดขึ้น จะมีขอความบนหนาจอปรากฏขึ้นแนะนําคุณถึงสิ่งที่เกิด 
ในแตละกรณี สภาพจะถูกอธิบายและมักจะมีทางแกไขให กด ENTER เพื่อรับรูขอความและปดหนาตาง 
 

 
ขอความบนหนาจอ 
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เร่ิมตนใชงาน> 

ในบางกรณี ขอความอาจแสดงสภาวะชั่วคราวเชน  “กําลังคํานวณเสนทาง” และปดทันทีที่การคํานวณเสร็จสิ้น
แลว 
 

 
ขอความการคํานวณเสนทาง 

 
การใชฐานขอมูลแผนที่ 
คุณสมบัติหลายๆ อยางของ GPSMAP 60CSx ตองการแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงเพื่อที่จะทํางานไดเต็ม
ความสามารถ ดังนั้นคุณอาจตองการยายแผนที่กอนใชเครื่อง แผน MicroSD card ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง  
สามารถใสแผนที่รายละเอียดสูงจากแผน MapSource ที่แยกขายตางหากสําหรับเครื่อง PC ของคุณสามารถเสริม
การใชงานที่หลากหลายสําหรับเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณได ดวยขอมูลแผนที่รายละเอียดสูงที่ถูกเลือกของ 
MapSource คุณสามารถดูรายช่ือของรานอาหาร ที่พัก ศูนยการคา สถานที่นาสนใจ และสถานบันเทิงที่อยู
ใกลเคียง และยังดึงที่อยูและเบอรโทรศัพทสําหรับสําหรับตําแหนงที่อยูในรายการไดดวย จํานวนขอมูลที่สามารถ
ถายโอนไดถูกจํากัดอยูที่ความจุของแผน MicroSD card 
 
การโอนขอมูลแผนที่ตองใชสายเคเบิล USB Interface ที่มาพรอมเครื่องเพื่อโอนขอมูล MapSource จาก PC ไปยัง
แผน MicroSD card ในเครื่อง GPSMAP 60CSx เสียบแผน MicroSD card ใน SD card adapter ทั่วไปและ card 
reader จะชวยใหการโอนขอมูลเร็วขึ้น 
 
คุณสามารถหาซื้อแผน MicroSD card ที่มีความจุสูงขึ้นไปอีกไดตามรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป โปรดดู 
Garmin Web site (http://www.garmin.com/cartography/) สําหรับผลิตภัณฑ MapSource ที่ใชรวมกันได 
 
การโอนขอมูลไปยังแผน MicroSD Card 
เครื่อง GPSMAP 60CSx มาพรอมกับแผน MicroSD card ที่ถูกติดตั้งไวแลว 
 

การติดตั้งหรือถอดแผน MicroSD card: 
1. ถอดฝาปดชองใสแบตเตอรี่จากดานหลังของเครื่อง และดึงแบตเตอรี่สองกอนออก 
2. หาชองใสแผนที่กลางชองแบตเตอรี่และตรวจใหแนใจวาแผนถูกติดตั้งลงในชองแลว 
3. ถาคุณตองการดึงแผนออก เลื่อนฝาปดชองออก แลวยกมันเขาหาตัวคุณเพื่อดึงแผนออกจากชองใส 
4. หากตองการใสแผนกลับลงไปใหม วางแผนลงในชอง ปดชอง และใสแบตเตอรี่และฝาปดกลับเมื่อ

เสร็จแลว 
 

การโอนขอมูลแผนที่ไปยังแผน MicroSD card: 
1. เปดฝาปดกันอากาศขึ้นจาก USB port ตรงดานหลังสวนบนของเครื่อง แนะนําวาคุณควรใช USB 

port ดีกวาใช Serial Connection port สําหรับการโอนขอมูลที่เร็วกวา 
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เร่ิมตนใชงาน> 

2. เสียบสายเคเบิล USB ที่มาพรอมกับเครื่องไปยัง USB port บนเครื่อง PC ของคุณและตอไปยัง 
miniUSB port ที่ดานหลังของเครื่อง 

3. ทําตามคําแนะนําสําหรับการเลือกและการ download แผนที่ที่มาพรอมกับแผนขอมูลแผนที่ 
MapSource 
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การทํางานเบื้องตน> 

การทํางานเบื้องตน 
 
ในสวนนี้อธิบายถึงการทํางานทั่วไปบางอยางที่คุณจะทํากับเครื่อง GPSMAP 60CSx รวมไปถึงการสรางและการ
ใช waypoints การใชเมนู Find และการสรางและใช tracks และ routes 
 
การสลับแปนพิมพไทย-อังกฤษ 
 
หากตองมีการใสขอมูลโดยการใชแปนพิมพบนหนาจอ (on-screen keypad) ในการทํางาน คุณสามารถสลับการ
พิมพภาษาไทย (พยัญชนะและสระ) กับภาษาอังกฤษไดโดยการกดปุม IN ตามรูปขางลาง 
 
 

 
เวลาพิมพตัวอักษรภาษาอังกฤษ แปนพิมพจะแสดงตัวใหญกอน เมื่อเลือกตัวแรกแลว แปนพิมพจะสลับเปนตัว
เล็ก หากตองการใหคงอักษรตัวใหญหรือตัวเล็กไว ใหเลื่อน ROCKER ไปเลือกรูปลูกศรตัวหนาสีขาวที่ช้ีขึ้น จะ
เปนเสมือนการกดแปนพิมพ Cap Lock บน keyboard ของเครื่องคอมพิวเตอร หากตองการออกจากแปนพิมพ
หนาจอ ใหเลือก Done ตกลง หรือกดปุม QUIT 
 
การสรางและการใช Waypoints 
Waypoints คือตําแหนงหรือสถานที่สําคัญตางๆ ที่คุณบันทึกและจัดเก็บลงใน GPS ของคุณ พวกมันคือตําแหนง
ตางๆ ที่คุณอาจตองการกลับไปอีกในภายหลัง คุณสามารถเพิ่ม waypoints ไปยัง routes และทั้งยังสราง ไปยัง 
โดยตรงไปยัง waypoint ที่ถูกเลือกไดดวย 
 
Waypoints สามารถถูกสรางโดยสามวิธี คุณสามารถกดปุม MARK ในขณะที่อยู ณ ตําแหนงหนึ่ง สราง waypoint 
บนหนาแผนที่ หรือใสคาพิกัดสําหรับหนึ่ง waypoint ดวยมือ 
 
การกําหนดตําแหนงปจจุบันของคุณ 
ใชปุม MARK เพื่อจัดเก็บตําแหนงปจจุบันของคุณอยางรวดเร็วเพื่อสรางจุด waypoint ใหม คุณจะตองมีตําแหนง 
fix ที่ใชได (2D หรือ 3D) เพื่อกําหนดที่ต้ังปจจุบันของคุณ 
 
 

ในการกําหนดที่ต้ังปจจุบันของคุณ: 
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การทํางานเบื้องตน> 

1. กดคางปุม MARK จนกระทั่งหนา Mark Waypoint Page ปรากฏ ช่ือและสัญลักษณที่เปนเลขสาม
หลักที่เปนคาเริ่มตนจะถูกระบุใหกับ waypoint ตัวใหม 

 

 
หนา Mark Waypoint Page 

 
2. เพื่อยอมรับ waypoint ที่มีขอมูลเปนคาเริ่มตนเลย ใหเลือก ตกลง และกด ENTER  

หรือ 
ในการเปลี่ยนขอมูลใดๆ บนหนา Mark Waypoint Page เลือก field ที่เหมาะสมและกด ENTER 
เพื่อเปดแปนพิมพหนาจอขึ้นมา หลังจากการใสขอความและยืนยันการเปลี่ยนของคุณแลว เลือก 
ตกลง และกด ENTER 

 
การสราง Waypoints ดวยการใช Map 
คุณสามารถสรางจุด waypoint ไดอยางรวดเร็วดวยการใชหนาแผนที่ เมื่อคุณเลื่อนแผนที่และยายตัวช้ีไปบน
สถานที่หนึ่งของแผนที่ คุณจะเห็นคําอธิบายถูกระบายสีอยูของสถานที่นั้น 
 

การสรางหนึ่งจุด waypoint ดวยการใชหนาแผนที่: 
1. บนหนาแผนที่ ใช ROCKER เพื่อเลื่อนตัวช้ีไปยังสถานที่บนแผนที่ที่คุณตองการกําหนดใหเปน 

waypoint 
2. กดและปลอย ENTER อยางรวดเร็วเพื่อจับตําแหนงของตัวช้ี และเปดหนาขอมูลสําหรับสถานที่

บนแผนที่ 
3. เลือก บันทึก และกด ENTER ถาหากสถานที่บนแผนที่ที่ถูกเลือกไมมีขอมูลอยู ขอความวา “ไมมี

ขอมูลแผนที่ ตองการสราง user waypoint ที่ตําแหนงนี้?” จะปรากฏขึ้น เลือก ใช และกด ENTER 
4. ในการเปลี่ยนขอมูลใดๆ บนหนา Waypoint Page เลือก field ที่เหมาะสม และกด ENTER เพื่อเปด

แปนพิมพบนหนาจอขึ้นมา หลังจากการใสและการยืนยันสิ่งที่คุณเปลี่ยนแลว เลือก ตกลง และกด 
ENTER 
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การทํางานเบื้องตน> 

 
 
การสราง Waypoint ดวยการใชคาพิกัด 
คุณสามารถใสคาพิกัดของตําแหนงดวยมือเพื่อสราง waypoint วิธีนี้มีประโยชนสําหรับการสรางจุด waypoint 
หนึ่งจุด ณ ตําแหนง latitude/longitude จากแผนที่ 
 

สราง waypoint ใหมโดยการใสคาพิกัดของตําแหนง: 
1. สรางจุด waypoint ใหม 
2. บนหนา Waypoint Page เลือก field ตําแหนง และกด ENTER เพื่อเปดแปนพิมพบนหนาจอขึ้นมา 
3. ใช ROCKER เพื่อใสคาพิกัดของตําแหนง เลือก ตกลง และกด ENTER เมื่อเสร็จแลว 

 

 
 

4. กด QUIT เพื่อออก 
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การทํางานเบื้องตน> 

การแกไข Waypoints 
คุณสามารถแกไข waypoints เมื่อถูกสรางขึ้นหรือในภายหลังได คุณยังสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ ช่ือ หมายเหตุ 
ตําแหนง ความสูง และความลึกได 

 
การแกไขจุด waypoint: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Waypoints icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
3. เลือก waypoint ที่คุณตองการแกไข และกด ENTER หนา Waypoint Page เปดขึ้นมา 
4. ทาํการแกไขโดยการเลือกแตละ field และใชสัญลักษณแผนที่ waypoint และแปนพิมพแบบตัวเลข

และอักษรเพื่อใสขอมูลใหม 
5. กด QUIT เมื่อเสร็จแลว 

 
การลบ Waypoints 
คุณสามารถลบ waypoints จากหนา Waypoint Page 
 

 

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบจุด waypoint หนึ่งจุด คุณไมสามารถนํากลับคืนมาได
อีกจากเครื่อง 

 
การลบ waypoint: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Waypoints icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
3. เลือก waypoint ที่คุณตองการลบ และกด ENTER หนา Waypoint Page เปดขึ้นมา 
4. เลือกปุม ลบ และกด ENTER ขอความยืนยันการลบปรากฏขึ้น 
5. เลือก ใช และกด ENTER เพื่อลบ waypoint 
 
การยายจุด waypoint บนหนาแผนที่: 
1. บนเมนู Find เลือก Waypoints icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
2. เลือก waypoint ที่คุณตองการยาย และกด ENTER หนา Waypoint Page เปดขึ้นมา 
3. เลือกปุม แผนที่ และกด ENTER เพื่อแสดงจุด waypoint บนแผนที่ 
4. กด ENTER อีกครั้งเพื่อวางเครื่องหมาย MOVE ขาง waypoint 
5. ใช ROCKER เพื่อยาย waypoint ไปยังตําแหนงใหมบนแผนที่ และกด ENTER 
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การทํางานเบื้องตน> 

 
        การยาย waypoint 

 
การเฉลี่ยตําแหนงของ waypoint 
คุณสามารถทําการเฉลี่ยตําแหนงของจุด waypoint เมื่อเวลาผานไปแลวได เพื่อใหตําแหนงถูกตองมากขึ้น 
 

 

หมายเหตุ:คุณจะตองทําการ fix ดาวเทียม GPS กอนที่คุณจะสามารถทําการ
เฉลี่ยตําแหนงของ waypoint ได คุณไมสามารถทําการเฉลี่ยหนึ่ง waypoint 
หลังจากมันไดถูกจัดเก็บไปยังรายชื่อของ waypoints และหนา Mark 
Waypoint ไดถูกปดไปแลว 

 
การคํานวณคาเฉล่ียท่ีต้ัง: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Waypoints icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
3. เลือก waypoint สําหรับที่ซึ่งคุณตองการคํานวณคาเฉลี่ยของตําแหนง และกด ENTER 
4. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
5. เลือก ตําแหนงโดยเฉลี่ย และกด ENTER เพื่อเปดหนา Average Location Page เครื่องทําการ

คํานวณตําแหนงเฉลี่ยของ waypoint 
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6. กด ENTER เพื่อจัดเก็บตําแหนง 
 
การทําสําเนาจุด waypoint 
คุณสามารถสรางจุด waypoint ใหมไดโดยการทําสําเนา (project) ระยะทางและ ทิศทางจากตําแหนงที่เจาะจงไป
ยังตําแหนงใหม 
 

การสําเนาจุด waypoint: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Waypoints icon และกด ENTER  เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
3. เลือก waypoint ที่คุณตองการสําเนา และกด ENTER หนา Waypoint Page เปดขึ้นมา 
4. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
5. เลือก สําเนาจาก Waypoint นี้ และกด ENTER เพื่อเปดหนา สําเนาจาก Waypoint นี้ 
6. ใสระยะทางและทิศทางไปยังจุด waypoint ที่ถูกสําเนาอยูใน field ที่เหมาะสมดานลางของหนา 

และกด QUIT เมื่อเสร็จแลว 
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จุดเฝาระวัง 
ใชหนาจุดเฝาระวัง เพื่อกําหนดวงกลมเตือน (alarm circle) รอบๆ จุด waypoint 
 

 
 

การเพิ่มจุดเฝาระวัง 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก จุดเฝาระวัง icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา จุดเฝาระวัง 
3. เลือกบรรทัดวาง และกด ENTER เพื่อเปดเมนู Find 
4. เลือกจุด waypoint จากรายชื่อ Waypoints List หรือจากกลุมใดๆ ของจุดแผนที่ และกด ENTER 

เพื่อเปดหนาขอมูลสําหรับสถานที่ 
5. เลือกปุม ใชงาน กด ENTER เพื่อเพิ่มจุดลงไปในรายการบนหนา จุดเฝาระวัง 
6. ใช ROCKER เพื่อเลือก field ช่ือ รัศมี ถาคุณตองการใสคาที่ตางออกไปจากคาเริ่มตนของ 1 

กิโลเมตร 
 

การเปดหรือปดจุดเฝาระวัง: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก จุดเฝาระวัง icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา จดุเฝาระวัง 
3. กาเลือกสี่เหลี่ยมหนา เตือนเม่ือเขาใกล และกด ENTER เพื่อเริ่มคุณสมบัติการเตือน ในขณะที่คุณ

เขาใกลจุดเฝาระวัง จะมีเสียงดังขึ้น และขอความ “ใกลจุดเฝาระวัง” ปรากฏ เมื่อคุณเคลื่อนออกนอก
วงกลมที่ต้ังไว ขอความ “ออกจากจุดเฝาระวัง” จะแสดงขึ้น 

 
การลบหนึ่งหรือทุกจุดของจุดเฝาระวังจากรายการ: 

ลบหรือดูหนึ่งจุด กด 
ENTER 
หรือ 
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ลบทุกๆ waypoints จากรายการ กด MENU เลือก ลบออกหมด และกด ENTER 
 
Man OverBoard (MOB) 
อีกวิธีหนึ่งสําหรับการสราง waypoint คือคุณสมบัติ Man Overboard (MOB) ปรกติแลวโปรแกรมประยุกตที่ใช
กําหนดตําแหนงบนน้ําที่คุณไมสามารถหยุดไดอยางรวดเร็ว และจะตองกลับไปยังจุดที่ไมมีหลักปนเขตใดๆ 
สําหรับอางอิง 
 

การสราง waypoint ดวยการใชคุณสมบัติ MOB: 
1. กดคางปุม FIND เพื่อกําหนด MOB waypoint 
2. กด ENTER เพื่อเปดหนาแผนที่ แสดงเสนทางจากตําแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุด MOB ใชหนา 

Compass Page สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมไปยังจุด MOB 
 
การใชเมนู Find 
ใชเมนู Find เพื่อคนหา waypoints เมืองตางๆ และทางออกจากทางดวนที่ถูกรวมอยูในแผนที่ฐานของ GPSMAP 
60CSx คุณยังสามารถหาจุด waypoint ที่ถูกจัดเก็บไวและจุด geocache ดวย มี icons เพิ่มปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยูกับ
ขอมูล BlueChart หรือ MapSource ที่แยกขายตางหากที่ถูกบรรจุลงในเครื่อง กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
 

 
 
เมื่อคุณเขาไปในรายการกลุมของ Find มันมีแคสถานที่ที่ใกลตําแหนงปจจุบันของคุณเทานั้น หรือตัวช้ี (ถาใชงาน
อยู) 
 
เมนูตัวเลือกตางๆ สําหรับแตละประเภทมีเมนูยอยสําหรับตัวเลือกตางๆ ในการคนหา เชน คนหาชื่อ ใกลที่สุด 
เลือกสัญลักษณ (สําหรับ waypoints) เปลี่ยนจุดอางอิง (โดยการเลื่อนตัวช้ีไปยังตําแหนงใหม) เลือกประเภท 
(สําหรับกลุมเหลานั้นเชน อาหาร & เคร่ืองดื่ม และ ท่ีพัก) ใชตัวเลือกเหลานี้เพื่อยนเวลาในการคนหาของคุณ 
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คนหาชื่อ 
ถาคุณรูช่ือของตําแหนงที่คุณตองการหา ใชตัวเลือก คนหาช่ือ 
 

การหาตําแหนงดวยการใช คนหาชื่อ: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. ใช ROCKER เพื่อเลือก icon สําหรับชนิดของสถานที่ที่คุณตองการคนหา และกด ENTER 

หรือ 
คนหาทั้งฐานขอมูล เลือก จุดสนใจทั้งหมด icon และกด ENTER 

3. กด MENU เลือก คนหาชื่อ และกด ENTER 
4. ใชปุม ROCKER และ ENTER เพื่อทํางานบนแปนพิมพบนหนาจอและใสช่ือของตําแหนงที่คุณ

ตองการหา เมื่อรายการ Find มีช่ือที่ตรงกัน เลือก Done และกด ENTER 
 

 
 

5. เลือกตําแหนงจากในรายการ Find และกด ENTER หนาขอมูลของสถานที่เปดขึ้น ชวยใหคุณ
จัดเก็บสถานที่เปน waypoint แสดงสถานที่บนแผนที่ หรือสราง route อยางอัตโนมัติ ไปยังสถานที่ 

 
สถานที่พบลาสุด 
หนา สถานที่พบลาสุด แสดงรายการของสถานที่ 50 แหงลาสุดที่คุณไดคนหาหรือผานไปในชวงหลังๆ 
 

ไปยังสถานที่หาพบหลังสุด: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู find แลวกด Find อีกครั้ง เพื่อแสดงรายชื่อของสถานที่หาพบลาสุด 
2. หรือ...เลือก สถานที่พบลาสุด icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา สถานที่พบลาสุด 
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3. ใช ROCKER เพื่อเลือกสถานที่ที่คุณตองการไป และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลของสถานที่ 
4. เลือก ไปยัง และกด ENTER เพื่อเริ่มการนําทาง 

 
การใชหนาคนหา Information Page 
เมื่อคุณเลือกสถานที่หนึ่งจาก Find List และกด ENTER หนาขอมูลแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ แตละ
หนาขอมูลมีปุมบนหนาจอสามปุม ปุมแตกตางกันปรากฏโดยขึ้นอยูกับวาคุณกาํลังคนหาสถานที่หนึ่งเพื่อนําทาง
หรือการเพิ่มสถานที่ที่คนหาหนึ่งไปยังรายชื่อเสนทาง 
 
เมนูคนหา Information Page Options 
เมนู Options สําหรับแตละหนาขอมูลมีตัวเลือกตางๆ สําหรับการใช Find เปนเครื่องมือในการนําทาง 
 

การใชเมนู Options: 
1. ในขณะที่เปดหนาขอมูลสําหรับหาสถานที่ดวย Find กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
2. ใช ROCKER เพื่อเลือกตัวเลือกหนึ่ง และกด ENTER 

 
ตําแหนงโดยเฉลี่ย-ทดสอบตําแหนง waypoint หนึงจุดผานชวงเวลาและหาคาเฉลี่ยของผลลัพธที่ไดเพื่อใหได
จุดอางอิงตําแหนงที่ถูกตองมากขึ้น 
 
สําเนาจาก Waypoint นี้-สราง waypoint ใหมโดยการใสทิศทางและระยะทางจากตําแหนงอางอิง 
 
คนหาใกลท่ีนี่-พาคุณกลับไปยังเมนู Find ที่ซึ่งคุณสามารถคนหาชิ้นแผนที่ใกลสถานที่ที่ถูกกําหนดบนหนาขอมูล 
 
เปล่ียนจุดอางอิง-ช้ีไปยังตําแหนงใหมบนหนาแผนที่ ดวยการใชตัวช้ีเพื่อคนหาจากจุดนั้น 
 
ต้ังคา Proximity-ต้ังเสียงเตือนเมื่อคุณอยูภายในรัศมีที่ถูกกําหนดไวของสถานที่ที่ถูกกําหนดโดยหนาขอมูล 
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เพิ่มใน Route-รวมสถานที่นี้ลงบน route เสนใหมหรือเพิ่มมันลงบนเสน route ที่มีอยูแลว 
 
พระอาทิตย/พระจันทร-ดูตารางพระอาทิตยและพระจันทรสําหรับตําแหนงของมัน 
 
ลาสัตว/ตกปลา-ดูตารางการลาสัตวและตกปลาสําหรับตําแหนงของสถานที่นี้ 
 
รายละเอียดแผนที่-แสดงแผนที่ที่ซึ่งเกิดมาจากชิ้นแผนที่ 
 

การหาสถานที่หนึ่งที่อยูใกลอีกตําแหนงหนึ่ง: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก icon หนึ่งบนเมนู Find และกด ENTER 
3. เลือกหนึ่งรายชื่อที่อยูในรายการ Find และกด ENTER เพื่อเปดหนารายละเอียดแผนที่ 
4. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือกคนหาใกลท่ีนี่ และกด ENTER เมนู Find เปดขึ้นอีกครั้ง

พรอมกับแตละประเภทที่มีรายช่ือที่อยูใกลกับช้ินที่ถูกเลือกบนหนารายละเอียดแผนที่ 
5. เลือก icon ของประเภทและกด ENTER เพื่อเปดรายการ Find แสดงรายการของสถานที่ตางๆ ที่อยู

ใกลกับรายชื่อนั้น 
 

การหาสถานที่หนึ่งจากอีกตําแหนงอื่นบนแผนที่: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก icon หนึ่งบนเมนู Find และกด ENTER 
3. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือก เปล่ียนจุดอางอิง และกด ENTER หนาแผนที่ เปดขึ้น 
4. ใช ROCKER เพื่อเลื่อนลูกศร (ตัวช้ี) ไปยังตําแหนงบนแผนที่ที่คุณตองการ และกด ENTER 

รายการ Find แสดงรายการของสถานที่ตางๆ ใกลกับตําแหนงใหมของแผนที่ 
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การหา Waypoint 
หนา Waypoints Page มีรายการของ waypoints ทั้งหมดที่ไดจัดเก็บไว waypoints ถูกจัดเก็บตามลําดับตัวเลข
ตัวอักษร และยังถูกช้ีบงไดโดยสัญลักษณที่ถูกกําหนดจากรายการของชนิดสัญลักษณ 
 

การหา waypoint: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Waypoints icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Waypoints Page 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือกหนึ่ง waypoint และกด ENTER หนา Waypoint Page เปดขึ้น 

 

 
 
การหา Geocache 
ใช Geocache icon เพื่อดูรายการของตําแหนง geocache ที่ถูกสรางโดยการใชเครื่อง GPSMAP 60CSx หรือ 
download จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ตําแหนง geocache เปนจุด waypoint ที่มีสัญลักษณ geocache พิเศษ
กําหนดไวเพื่อใหมีความสําคัญพิเศษ และเพื่อใหมันถูกแยกออกอันอื่นจากรายการ waypoints  
 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําสั่งในการติดตั้ง Geocache ที่ www.garmin.com/products/gpsmap60csx/
 

การหา geocache: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก Geocache icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Geocache Page คุณสามารถดู geocache ที่ถูก

พบ หรือที่ไมถูกพบได 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือก geocache จากรายการ และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลรายละเอียด 
4. เลือกปุม ไปยัง และกด ENTER เพื่อนําทางไปยังตําแหนง geocache เมื่อคุณเดินทางไปยังจุด 

geocache หนาเข็มทิศ เปลี่ยนไปเปนรูปแบบ Geocache Navigation และขอมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับ
ตําแหนงของสถานที่เก็บซอนสิ่งของที่ถูก download ลงมาจะถูกแสดงใน field ช่ือ comment 
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เมื่อจุด geocache ไดถูกพบแลว เครื่องจะกําหนดวาสถานที่เก็บซอนสิ่งของไดถูกพบ บันทึกช่ือลงในปฏิทิน และ
ใหตัวเลือกวา เมื่อถูกใชงาน จะแสดงสถานที่เก็บซอนสิ่งของที่อยูใกลที่สุดขึ้นมา 
 
การหาเมือง 
ใช เมือง icon ในเมนู Find เพื่อหาเมืองใดๆ ที่อยูในรายการในฐานขอมูลแผนที่ (ถาไมอยูในแผนที่ฐานก็มาจาก
การ download ขอมูลแผนที่ที่มีความละเอียดสูง) 
 

การหาหนึ่งเมือง: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก เมือง icon และกด ENTER หนาเมืองแสดงรายการของเมืองตางๆ ที่อยูใกลตําแหนงปจจุบัน

ของคุณ 
 

 
 

3. เลือกหนึ่งเมืองจากรายการและกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลรายละเอียดจากเมืองที่ถูกเลือก 
หรือ 
ถาเมืองที่คุณเลือกไมอยูในรายการ กด MENU เลือกวิธีการคนหา และกด ENTER 

 
การหาทางออกจากทางดวน 
ใช ทางออก icon บนเมนู Find เพื่อหาทางออกจากทางดวน 
 

การหาทางออกจากทางดวน: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก ทางออก icon และกด ENTER หนาทางออกแสดงรายการของทางออกจากทางดวนใกล

ตําแหนงของคุณ 
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3. ใช ROCKER เพื่อเลือกทางออก และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลรายละเอียด หนานี้มี
คําอธิบายทางออก รายการของการบริการตางๆ ที่ใหใกลทางออก และระยะทาง ทิศทางจากทาง
ออกไปยังบริเวณที่ถูกเลือก 

 

 
 

4. เลือกหนึ่งการบริการจากรายการ และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลสําหรับการบริการที่ถูกเลือก 
5. เลือก บันทึก แผนที่ หรือ ไปยัง จากสวนลางของหนา 

 
ที่ดานลางของหนารายละเอียดแผนที่เหลานี้มีปุมบนหนาจอสําหรับ ไปยัง แผนที่ และบันทึก 
 
การหาที่อยู 
ถาหากคุณ download ขอมูลแผนที่ที่มีความละเอียดสงู ใช ท่ีอยู icon บนเมนู Find เพื่อหาที่อยูแหงหนึ่ง เมื่อคุณใส
บานเลขที่ (ขอมูลแผนที่ประเทศไทยจะไมมีขอมูลนี้) ช่ือถนน และเมือง คุณสมบัติการหาจะทําการจับคูขอมูลนั้น
กับที่อยูในฐานขอมูลแผนที่ 
 

การหาที่อยู: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก ท่ีอยู icon และกด ENTER เพื่อเปดหนาที่อยู 
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3. เลือก field ช่ือ <ปอนพื้นที่> และกด ENTER 
4. เลือก field ช่ือ <ปอนชื่อเมือง> และกด ENTER อีกครั้ง 
5. เลือก field ช่ือ <ปอนชื่อถนน> และกด ENTER รายการชื่อถนนเปดขึ้นมา 
6. ใชแปนพิมพหนาจอเพื่อใสช่ือถนนจนแสดงชื่อที่ตรงกัน เลือก OK และกด ENTER รายช่ือที่

ตรงกันจะปรากฏขึ้น 
7. เลือกที่อยูที่คุณตองการ และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลที่อยู 

 

 
 
การหาจุดตัด 
ถาคุณ download ขอมูลแผนที่ที่มีรายละเอียดสูง ใช จุดตัด icon บนเมนู Find เพื่อคนหาหนึ่งสี่แยก เมื่อคุณใสสอง
ช่ือถนนและหนึ่งเมือง คุณสมบัติการหาจะทําการจับคูขอมูลที่มถีนนตัดกันในฐานขอมูลแผนที่ 
 

การหาจุดตัด: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
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2. เลือก จุดตัด icon และกด ENTER เพื่อเปดหนาจุดตัด 
3. เลือก field ที่ช่ือ <ปอนพื้นที่> และกด ENTER 
4. เลือก field ที่ช่ือ <ปอนชื่อเมือง> และกด ENTER อีกครั้ง 
5. เลือก field ช่ือ <ถนนแรก> และกด ENTER 
6. พิมพช่ือถนนโดยการใชแปนพิมพบนหนาจอ เมื่อเสร็จแลว เลือก OK และกด ENTER อีกครั้ง 
7. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อใสช่ือถนนใน field ช่ือ <ถนนที่สอง> เมื่อเสร็จแลว รายช่ือที่ตรงกัน

จะแสดงขึ้น 
8. เลือกหนึ่งสี่แยก และกด ENTER เพื่อเปดหนารายละเอียด 

 

 
 
การหาจุดสนใจ 
ถาคุณ download แผนที่รายละเอียดสูงจาก MapSource คุณสามารถใช จุดสนใจทั้งหมด icon บนเมนู Find เพื่อหา
สถานที่เชน รานอาหาร ที่พัก สถานที่สําคัญ อาคารสาธารณะ และอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงได 
 

การหาจุดสนใจ: 
1. กด FIND เพื่อเปดเมนู Find 
2. เลือก จุดสนใจทั้งหมด icon และกด ENTER เพื่อแสดงรายการของจุดทั้งหมดที่อยูใกลตําแหนง

ปจจุบันของคุณ 
3. เลือกสถานที่หนึ่งจากในรายการ และกด ENTER เพื่อเปดหนารายละเอียดสําหรับสถานที่นั้น 

หรือ 
กด MENU เพื่อเปดเมนู Options ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่จะชวยคุณยอการคนหาของคุณให
แคบลง 
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4. เลือกสถานที่ที่คุณตองการจากรายการและกด ENTER เพื่อเปดหนารายละเอียดสําหรับสถานที่ที่
ถูกเลือก 

 

   
 
ถาคุณกําลังคนหารานอาหารแหงหนึ่งซึ่งเปนสวนหนึ่งของรานหลายรานที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกันทั้งประเทศ 
จะมีเพียงรานที่อยูใกลตําแหนงของคุณที่สุดที่ถูกแสดงเมื่อคุณคนดวยการใชตัวเลือก คนหาใกลที่นี่ ถาคุณคนดวย
การใชตัวเลือก คนหาชื่อ ตําแหนงทั้งหมดของกลุมรานนั้นในฐานขอมูลแผนที่จะถูกแสดงโดยรานที่อยูใกล
ตําแหนงปจจุบันของคุณมากที่สุดถูกแสดงแรกสุด 
 
สรางจุดสนใจเอง 
คุณสามารถสรางประเภทจุดสนใจของคุณเองดวยการใชโปรแกรม Garmin POI Loader utility ที่มีจาก Garmin 
Web site www.garmin.com/products/poiloader/  โปรดทําตามคําแนะนําการใชงานบน web site 
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การใช Tracks 
คุณสมบัติ Tracks สรางเสนทางที่ทิ้งรองรอยใหติดตามไดแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ “track log” บนหนาแผนที่ 
ในขณะที่คุณเดินทาง track log มีขอมูลเกี่ยวกับจุดตางๆ ไปตลอดเสนทาง รวมถึงเวลา สถานที่ ความสูง และ
ความลึก (ความลึกตองการขอมูล NMEA) สําหรับแตละจุด 
 
ตัว track log เริ่มทําการบันทึกทันที่ที่เครื่องได fix หนึ่งตําแหนง เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่ถูกใชโดย track 
log ปจจุบันปรากฏบนสวนบนของหนา Tracks Page หลังจากที่คุณลบ track log มันจะแสดง 0% 
 

 
 

การลบ track log: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Tracks icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Tracks Page 
3. เลือกปุม ลบ และกด ENTER ขอความยืนยันปรากฏขึ้นมา 
4. เลือก ใช และกด ENTER 
 
การต้ัง track log: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Tracks icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Tracks Page 
3. เลือกปุม ต้ังคา และกด ENTER เพื่อเปดหนาตั้งคา  Track Log 
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Wrap When Full-เมื่อถูกเลือก track log บันทึกทับขอมูลที่เกาที่สุดดวยขอมูลใหม 
 
วิธีบันทึก-ระยะทาง บันทึกจุด tracks หลังจากเดินทางผานระยะทางที่ถูกกําหนดไวแลว สวน เวลา สรางจุด track 
หลังจากผานชวงเวลาที่ถูกกําหนดไวแลว อัตโนมัติ ใหคุณเลือกจากชวงตางๆ ไดหาชวง 
 
ความถี่ของการบันทึก-บันทึก track โดยขึ้นกับวิธีบันทึกระยะทางและความถี่ของการบันทึก ใสระยะทาง เวลา 
หรือความถี่ที่กําหนด 
 
สี-เลือกสีของ track ที่ใชงานอยูบนแผนที่ 
 

การจัดเก็บ track log ท้ังหมด: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Tracks icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Tracks Page 
3. เลือกปุม บันทึก และกด ENTER ขอความปรากฏถามคุณวาคุณตองการบันทึก track ทั้งหมด

หรือไม 
4. เลือก ใช และกด ENTER เพื่อจัดเก็บ track ขอความ “กําลังบันทึก Track” ปรากฏตามดวยหนา 

Saved Track Page 
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หนา Saved Track Page 

 
ใชหนา Saved Track ในการเปลี่ยนช่ือ track ดูระยะทางของ track และบริเวณที่ถูกคํานวณ และกําหนดสีของ 
track บนหนาแผนที่ 
 

การจัดเก็บสวนหนึ่งของ track log: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Tracks icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Tracks Page 
3. เลือกปุม บันทึก และกด ENTER ขอความปรากฏขึ้นถามคุณวาถาคุณตองการจัดเก็บหมดทั้ง track 

หรือไม 
4. ตอบ ไม และกด ENTER เพื่อจัดเก็บเพียงสวนหนึ่งของ track log แผนที่ที่แสดง track ทั้งหมด

ปรากฏขึ้น 
5. ใช ROCKER เพื่อยายตัวช้ีไปยังจุดบนเสน track ที่คุณตองการใหเปนจุดเริ่มตน และกด ENTER 
6. ใช ROCKER เพื่อยายลูกศรไปยังจุดบนเสน track ที่คุณตองการใหเปนจุดสิ้นสุด และกด ENTER 

ขอความ “Saving Track” ปรากฏขึ้น ตามดวยหนา Saved Track Page 
7. ในขณะที่ ตกลง ถูกเลือกอยู กด ENTER 

 
การดู track บนแผนที่: 

บนหนา Saved Track Page เลือกปุม แผนที่ และกด ENTER เพื่อเปดหนา แผนที่ แผนที่ที่
แสดง track ทั้งหมดปรากฏขึ้น ตัวกําหนด เริ่ม และ สิ้นสุด และ waypoints ของผูใชถูกเพิ่มลง
ใน track 
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Track ท่ีถูกบันทึกในหนาแผนที่ 

 
ใชตัวเลือก Area Calculation บนเมนู Options เพื่อคํานวณพื้นที่ของหนึ่ง track 
 

การคํานวณพื้นที่ของ track: 
1. เมื่อหนา Track Log Page เปดและ Track Log เปดอยู กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
2. เลือก การคํานวณพื้นที่ และกด ENTER เพื่อเปดหนา Area Calculation Page 
3. กด ENTER เพื่อเริ่มการคํานวณพื้นที่ ในขณะที่คุณเริ่มเคลื่อนและกําหนดขอบเขตของพื้นที่ ปุม 

หยุด ปรากฏที่ดานลางของหนา 
4. เมื่อเสร็จการกําหนดพื้นที่แลว กด ENTER เพื่อเปดหนาที่มีปุม บันทึก 

 

   
       เร่ิมการคํานวณ    บันทึก track ท่ีถูกคํานวณ 
 

5. กด ENTER เพื่อบันทึก track เสนใหมไปยังรายการ Saved Tracks บนหนา Tracks Page 
 
โครงรางของ Track 
หลังจากจัดเก็บ track แลว คุณมีบันทึกของเสนทางที่คุณเดินทางและโครงราง (profile) ของความสูง 
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การดูโครงรางของ track: 
1. เปดหนา Saved Track Page และกด MENU 
2. เลือก Profile และกด ENTER เพื่อดู Track Profile 

 

 
 

การเริ่มตนของ track ถูกกําหนดโดยรูปธง คุณสามารถเลื่อนขามโครงรางของ track โดยการกดซายหรือ
ขวาบน ROCKER 
 
ในขณะที่คุณเลื่อนขามโครงราง ความสูงของแตละจุดในโครงรางถูกแสดงที่สวนบนของหนาและ
ระยะทางจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดถูกแสดงที่สวนลาง 
3. ที่จุดใดๆ ตลอดโครงราง คุณสามารถกด ENTER เพื่อแสดงจุดนั้นบนแผนที่ 
4. กด MENU เพื่อใชตัวเลือก ปรับชวงการแสดงผล และ ซอนสัญลักษณ 

 
โครงรางความสูงของ track (Track Elevation Profile) ยังสามารถถูกสรางจากแผนที่ Digital Elevation Models 
(DEM) (MapSource U.S. Topo 24K) ซึ่งรวมขอมูลช้ันความสูงที่มีอยูในแผนที่ เมื่อมีชนิดของแผนที่เหลานี้อยู 
เมนูตัวเลือก Use Map Data – Use Track Data ปรากฏเมื่อคุณเลือก Profile 
 
การนําทางไปยัง Track ท่ีถูกจัดเก็บ 
คุณสามารถจัดเก็บ track log ของคุณเพื่อใชภายหลังเปน ยอนรอย เมื่อเริ่ม เสนยอนรอยพาคุณกลับไปยังจุด track 
log ที่ถูกเก็บไวที่เกาที่สุด 
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การใชคุณสมบัติยอนรอย: 
1. ดวยหนา Saved Tracks Page สําหรับ track หรือ Track Log เปดอยู เลือกปุม ยอนรอย และกด 

ENTER เพื่อเปดหนา TracBack Page แผนที่แสดง track ทั้งหมดปรากฏ และคุณจะถูกถามใหเลือก
จุดที่คุณตองการยอนรอยไป 

2. ใช ROCKER เพื่อยายตัวช้ีไปยังจุดบนแผนที่ และกด ENTER เพื่อเริ่มการนําทางของยอนรอย 
 

 
 

3. เลือก วิ่งตามถนน เพื่อวางเสนทางกลับไปยังจุดที่ถูกเลือกโดยใชเสนถนนที่มีอยู หรือเลือก ตาม 
Track เพื่อตามรอยกลับไปยังเสนทางการเดินทางเดิมของคุณอยางใดอยางหนึ่ง เลือกตัวเลือก ไม
ตองถามอีก และกด ENTER ถาคุณตองการใชตัวเลือกเดิมแตละครั้งที่คุณใชยอนรอย 
 
หนาแผนที่ เปดขึ้นพรอมกับทิศทางไปยังเลี้ยวแรกบน track ที่ตอนบนของหนา 

4. เคลื่อนไปในทิศทางของการเลี้ยวแรก เมื่อคุณถึงเลี้ยวแรก ทิศทางไปยังเลี้ยวถัดไปจะถูกแสดง และ
ตอๆ ไป จนกวาคุณจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณ 

5. หากตองการหยุดยอนรอย กด MENU และเลือก หยุดนําทาง 
 

สราง waypoint ของผูใชบน track ท่ีถูกบันทึกไว: 
1. ดวย track ที่ถูกบันทึกไวบนแผนที่ ใช ROCKER เพื่อเลื่อนตัวช้ีไปยังสถานที่บน track ที่คุณ

ตองการกําหนดเปน waypoint ของผูใช 
2. กดคางปุม ENTER เพื่อเปดหนา Mark Waypoint Page 
3. ปรับแตง waypoint ของผูใช เลือก ตกลง และกด ENTER เพื่อบันทึก 

 
การสรางและการใช Routes 
การนําทางดวย route ชวยใหคุณสรางลําดับของ waypoint ซึ่งอยูระหวางกลางที่จะนําคุณไปยังจุดหมายปลายทาง
สุดทายของคุณ GPSMAP 60CSx ชวยใหคุณเก็บ 50 routes ซึ่งมีไดถึง 250 จุดในแตละ route 
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การสราง Route 
คุณสามารถสรางหรือแกไขหนึ่ง route ดวยการใชหนา Routes Page และคุณสามารถเพิ่ม waypoints ไปยัง route 
จากเมนู Find คุณสามารถสราง routes ที่ซับซอนมากขึ้นโดยใช PC และโปรแกรมแผนที่ MapSource และโอนมัน
ไปยังหนวยความจําของเครื่อง Auto-Routes ซึ่งถูกสรางเมื่อคุณเลือก นําทาง  สําหรับ Find (หาสถานที่) ช้ินแผนที่ 
หรือ waypoint ไมสามารถถูกจัดเก็บได routes ที่ถูกจัดเก็บพรอมกับมากกวา 50 waypoints ไมสามารถถูกใชนํา
ทางไดดวยการใชตัวเลือก ว่ิงตามถนน 
 

การสราง route: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือกปุม ใหม และกด ENTER เพื่อเปดหนา Route Page 
4. ดวย field ช่ือ <เลือกจุดตอไป> ถูกเลือกอยู กด ENTER เพื่อเปดเมนู Find 

 

 
 

5. ใชเมนู Find เพื่อเลือก route waypoint จากหนึ่งของกลุมเมนู Find และเปดหนาขอมูลสําหรับ 
waypoint เมือง ทางออก จุดสนใจทั้งหมด และอื่นๆ ที่ถูกเลือก 

6. เลือกปุม ใชงาน และกด ENTER เพื่อเพิ่มมันลงไปยัง route 
7. หากตองการเพิ่มจุดเพิ่มเติมไปยัง route ใหทําขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 ซ้ํา คุณสามารถเปลี่ยนช่ือ route ถา

คุณตองการ 
8. เลอืกปุม นําทาง และกด ENTER เพื่อเริ่มการนําทาง 

 
วิธีการหาเสนทางไปยังจุดหมายปลายทาง 

• ถาคุณเลือกปุม ไปยัง บนหนา Waypoint Page หรือรายการอื่นๆ ของเมนู Find เครื่อง GPSMAP 
60CSx สรางทางเปนเสนตรง (จุดตอจุด) จากตําแหนงปจจุบันของคุณไปยังตําแหนงนั้น 

• ถาคุณเลือกปุม นําทาง บนหนา Route Page เครื่อง GPSMAP 60CSx สรางเสน route ที่
ประกอบดวย waypoints ของผูใชหลายๆ จุดหรือรายการตางๆ ของเมนู Find ซึ่งจุดสุดทายเปน
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จุดหมายปลายทางของคุณ มันจะนําทางโดนตรงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง กอนถึงแตละจุดเลี้ยวใน 
route หนาการเลี้ยวจะแสดงขอความแนะนําและกราฟฟกของการเลี้ยว คุณสามารถดูการเลี้ยว ณ 
เวลาใดๆ ก็ไดโดยการกด ROCKER ขึ้นหรือลงในขณะที่กําลังใชงาน route อยู 

• วิธีการนําทางทั้งสองแบบเปลี่ยนไปเมื่อคุณเลือกตัวเลือก ว่ิงบนถนน บนหนา Routing Setup Page 
ทั้งการนําทางแบบ ไปยัง และการนําทางแบบจุดตอจุดกลายมาเปน routes ที่ชวยใหคุณหาเสนทาง
โดยใชถนนได 
 
Routes ใชเสนถนนที่มีอยูแลว (ที่อยูในแผนที่ฐานหรือไมก็จากการ download แผนที่ความละเอียด
สูง) เพื่อคํานวณ route โดยอัตโนมัติไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ การเลี้ยวบนเสนถนนจะถูก
เพิ่มลงในหนา Active Route Page และนําหนาโดยขอความแนะนําพรอมทั้งภาพกราฟฟกของการ
เลี้ยว ถาไมมีเสนถนนมากพอ ณ ตําแหนงของคุณเพื่อคํานวณ route หนึ่งเสน จะมีขอความปรากฏ
ใหทราบ 

 
การนําทางดวย Route 
หลังจากที่คุณสราง route คุณสามารถเริ่มการนําทางไดทันที หรือจัดเก็บไปยังรายการ Saved Routes 
 

การนําทางดวย route ท่ีถูกจัดเก็บ: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. เลือก route ที่ถูกจัดเก็บ และกด ENTER เพื่อเปดหนา Route Page 
4. เลือกปุม นําทาง และกด ENTER 
5. เพื่อหยุดการนําทาง กด MENU เลือก หยุดคํานวณ และกด ENTER 

 
เมื่อนําทางดวย route ขอความแนะนําและภาพกราฟฟกของการเลี้ยวปรากฏในขณะที่คุณเดินทางใกลถึงแตละ
แหง การใชตัวเลือก ว่ิงบนถนน บนหนา Routing Setup Page เพิ่มจํานวนของการเลี้ยวและแสดงหนา Active 
Route Page ดวยรายการของการเลี้ยว ถาคุณเลือกตัวเลือก เปนเสนตรง คุณสามารถดูไดเพียงรายการของจุดตางๆ 
สําหรับ route จากหนา Active Route Page 
 

ดูการเลี้ยวลวงหนาสําหรับ route ท่ีใชงานอยู: 
1. บนหนา Routes Page เลือก route ที่ถูกบันทึกอยู และกด ENTER เพื่อเปดหนา Route Page สําหรบั 

route ที่ถูกเลือก 
2. เลือกปุม นําทาง และกด ENTER เพื่อเริ่มการนําทาง และแสดง route บนหนาแผนที่ 
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      หนา Route Page      Route บนหนาแผนที่ 
 

3. ดูรายการเลี้ยวของ route กด PAGE เพื่อเปดหนา Active Route Page หากดูเลี้ยวแตละเล้ียวใน
รายการ ใช ROCKER เพื่อเลือกมัน และกด ENTER 
 
หนาเสนทางที่ใชอยู แสดงเลี้ยวและขอความแนะนํา และมีหนึ่ง field เล็กที่ดานลางแสดงหมายเลข
ของการเลี้ยวตามลําดับและจํานวนการเลี้ยวทั้งหมดใน route 

 

   
   หนาเสนทางที่ใชอยู      หนา Preview การเลี้ยว 
        เม่ือวิ่งตามถนน 
 

4. หากตองการเลื่อนผานการดูเลี้ยวลวงหนาทั้งหมด กดขึ้นหรือลงบน ROCKER กด QUIT ปดหนา 
Preview การเลี้ยว และกลับไปยังหนาเสนทางที่ใชอยู 

 
การแกไข Route 
หลังจากที่คุณสราง route แลว ใชหนา Route Page เพื่อแกไข เปลี่ยนช่ือ route และตรวจสอบจุด route 
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การเปล่ียนชื่อของ route: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. เลือก route ที่ถูกจัดเก็บไว และกด ENTER 
4. เลือก field  ที่เก็บช่ือ route ที่อยูสวนบนของหนา Route Page และกด ENTER 

 

 
 

5. ใช ROCKER เพื่อทํางานกับแปนพิมพบนหนาจอและแกไขชื่อ route 
 

การตรวจสอบ (review) จุด route แตละจุด: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. เลือก route ที่ถูกจัดเก็บ และกด ENTER 
4. เลือกหนึ่งจุดบนหนา Route Page และกด ENTER เพื่อเปดเมนูตัวเลือก 
5. เลือก ทบทวน และกด ENTER เพื่อเปดหนาขอมูลสําหรับจุด route 
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6. เลือก บันทึก (จัดเก็บจุดเปน waypoint) แผนท่ี (แสดงจุดบนหนาแผนที่) หรือ ไปยัง (นําทางไปยัง

จุด) และกด ENTER 
 

การลบ route: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนู Main 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
4. เลือก ลบ Route ท้ังหมด และกด ENTER เพื่อลบรายการของ routes ที่ถูกจัดเก็บทั้งหมด หนาตาง

ยืนยันปรากฏ ถามวา “ตองการลบทุกๆ routes?” เลือก ใช และกด ENTER 
 

เลือกการเปลี่ยนไมใชถนนสาธารณะสําหรับ route: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนู Main 
2. เลือก Routes icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา Routes Page 
3. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
4. เลือก Off Road Transition และกด ENTER เพื่อเปดหนา Off Route Transition Page 
5. เลือก field ช่ือ Route Leg Transition และกด ENTER เพื่อดูรายการตัวเลือกตางๆ 
6. เลือกวิธีที่ตองการใช (แมนนวล หรือ ระยะทาง) เมื่อกาวนํา route ไปสูจุดตอไป 

 

 
 
เลือก ระยะทาง เพื่อใสรัศมีเพื่อที่วาเมื่อคุณกําลังอยูภายในระยะที่ใสลงไป เครื่อง GPSMAP 60CSx จะนําคุณไป
ยังจุดตอไปบน route ของคุณ 
 
เลือก แมนนวล เพื่อเปลี่ยนไปยังจุด waypoint ถัดไป ณ เวลาใดๆ ก็ตามในขณะกําลังนําทางบน route 
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การใชตัวเลือกของ Route Page 
หนา Route Page แสดงจุดทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บอยูในหนวยความจําสําหรับ route ที่ถูกเลือกบนหนา Routes Page 
กด MENU เพื่อเปดเมนู Route Page Options 
 

 
เมนู Options 

 
ลบออกหมด-ลบ waypoints ทั้งหมดจาก route ที่ถูกบันทึกไว 
 
ยอนกลับเสนทาง-กลับการเรียงลําดับของจุด route ตางๆ ใน route ที่ถูกบันทึก 
 
Profile-สรางโครงรางแบบแนวตั้งของ route 
 

 

หมายเหตุ:ตัวเลือกนี้สามารถใชไดตอเมื่อใชกับแผนที่ขอมูล Garmin 
MapSource U.S. Topo 24K เทานั้น โปรดดู Garmin web site, 
www.garmin.com/cartography/onthetrail/ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
คัดลอก Route-ทําการคัดลอก route ที่ถูกจัดเก็บดวยช่ือเดียวกัน ตามดวยตัวเลขที่เปนลักษณะเฉพาะ 
 
ลบ Route-ลบ route ที่ถูกบันทึกไว 
 
เปล่ียนการแสดงขอมูล-เลือกคาที่แตกตางกันสําหรับสอง field ขอมูลที่สวนลางของหนา 
 
Restore Defaults-คืนการตั้งคา route ไปเปนคาเดิมที่ถูกตั้งไวแตแรกจากโรงงาน 
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หนาหลัก 
 
เครื่อง GPSMAP 60CSx มีหนาหลักๆ หกหนา: ดาวเทียม สถิติการเดินทาง แผนที่ เข็มทิศ ความสูง และเมนูหลัก 
คุณสามารถเวียนผานหนาเหลานี้โดยการกดปุม PAGE เพื่อเลื่อนไปขางหนา หรือกดปุม QUIT เพื่อยอนหลัง 
สามารถใสหนาเพิ่มเติมไดดวยการใชตัวเลือก Page Sequence เมนูหลัก สวนหนาเสนทางที่ใชอยู ปรากฏเมื่อคุณ
กําลังใชทําการนําทางอยู 
 
แตละหนามีเมนู Options ซึ่งมีตัวเลือกในการตั้งคาและการทํางานที่ใชกับหนานั้น เพื่อดูเมนู Options สําหรับหนึ่ง
หนา กด MENU 
 

 
 
หนาดาวเทียม 
หนาดาวเทียมแสดงสถานะเครื่องรับ ตําแหนงดาวเทียม ความแรงของสัญญาณดาวเทียม และตําแหนงปจจุบันของ
เครื่องรับเมื่อเครื่องไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสามดวง 
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การใชเมนู Options หนาดาวเทียม  
กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
 

 
 
เปด/ปด GPS-ชวยใหคุณเปดหรือปดเครื่องรับ GPS 
 
ทิศที่มุงไป/ทิศเหนือ-ช้ีบอกวาดาวเทียมถูกแสดงดวยวงแหวนที่ถูกกําหนดตําแหนงไปทางทิศเหนืออยูตรง
สวนบนของหนาจอ หรือ track ปจจุบันของคุณอยูตรงสวนบนของหนาจอ 
 
แสดงสีสัญญาณหลายสี/แสดงสีสัญญาณสีเดียว-ช้ีบอกวาดาวเทียมแตละดวงถูกแสดงดวยสีที่ตางกันหรือสี
เดียวกัน 
 
ต้ังตาํแหนงใหม-ใชถาคุณไดเคลื่อนเครื่องไปมากกวา 600 ไมล และคุณกําลังประสบปญหาล็อคเขากับสัญญาณ
ดาวเทียม 
 
ความสูงวัดโดย GPS-เครื่อง GPS ของคุณกําหนดหาความสูง 
 
หนาแผนที่ 
GPSMAP 60CSx มาพรอมกับแผนที่ฐานที่รวมฐานขอมูลของเมือง ทางดวนขามรัฐ ทางดวนจังหวัด ขอความ
ทางออก และขอบเสนทะเลสาบและแมน้ําตางๆ แผนที่ฐานที่เปนมาตรฐานทั่วไปสามารถถูกเสริมดวยขอมูล 
MapSource หรอื BlueChart ได 
 
รูปแบบทํางานกับแผนที่สองรูปแบบคือ รูปแบบตําแหนง และรูปแบบเลื่อน จะกําหนดวาแผนภาพใดจะถูกแสดง
บนแผนที่ รูปแบบตําแหนงจะเลื่อนแผนที่เพื่อคงตําแหนงปจจุบันของคุณใหอยูในบริเวณหนาจอ เครื่องหมาย

ตําแหนง แสดงการเดินทางของคุณบนหนาแผนที่ เมื่อคุณกด ROCKER เครื่อง GPSMAP 60CSx เขาสู

รูปแบบเลื่อน ซึ่งจะเคลื่อนแผนที่เพื่อคงลูกศรสีขาว  (ตัวช้ีแผนที่) ภายในบริเวณหนาจอ 
 
เมื่อคุณอยูในรูปแบบเลื่อน คุณสามรถยายตัวช้ีแผนที่ภายในหนาเพื่อเลือกและระบุช้ินตางๆ ของแผนที่ ถาหากมี
ช้ินแผนที่มากกวาหนึ่งใตตัวช้ี รายการจะปรากฏดวยช้ินที่ถูกเลือกบนแผนที่และถูกเลือก (ระบายสี) บนรายการ 
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คุณสามารถเพื่มและปรับแตงตัวเลือกของ field ขอมูลไดถึงสี่ field ไปที่สวนบนสุดของหนา เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางและการนําทางที่หลากหลาย 
 

แสดง field ขอมูลบนหนาแผนที่: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก ขอมูลท่ีแสดง... และกด ENTER เมนูยอยช่ือ แสดง ปรากฏ 
3. เลือกจํานวนของ field ขอมูลที่คุณตองการแสดงบนหนาแผนที่ และกด ENTER 

 

 
 

การเปล่ียน field ขอมูล: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก ขอมูลท่ีแสดง... และกด ENTER ตัว field ขอมูลแรกถูกเลือก 
3. กด ENTER เพื่อเปดรายการตัวเลือกตางๆ ของ field ขอมูล 

 

 
4. ใช ROCKER เพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก และกด ENTER 
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5. ใช ROCKER เพื่อเลื่อนไปยัง field ถัดไป และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4 
 
การใชขอมูลแผนที่เพิ่มเติม 
MapSource CD-ROM ที่แยกขายตางหากชวยเสริมความสามารถหลายดานของเครื่อง GPSMAP 60CSx ดวย 
MapSource CD-ROM คุณสามารถดูรายการตางๆ เชน รานอาหาร ที่พัก ศูนยการคา สถานที่นาสนใจ และสถาน
บันเทิงตางๆ ที่อยูใกลเคียง และคุณสามารถดึงที่อยูและเบอรโทรศัพทสําหรับตําแหนงตางๆ ที่อยูในรายการ ดวย
ขอมูลเสริม BlueChart คุณสามารถเขาถึงขอมูลเชน ความชวยเหลือทางทะเล ซากปรักหักพัง สิ่งกีดขวาง และ
ตําแหนงที่จอดเรือตางๆ 
 
คุณสามารถดูขอมูลที่ปจจุบันบรรจุอยูในเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณและ MicroSD card 
 

การตรวจสอบขอมูลแผนที่: 
1. บนหนาแผนที่ กด MENU 
2. เลือก เมนูต้ังคา และกด ENTER 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือกหนาเมนูต้ังคา รายการของแผนที่ที่ถูกเก็บบน MicroSD card ปรากฏ 

เครื่องหมายเลือกในชองสี่เหลี่ยมแสดงแผนที่ที่ถูกแสดงบนหนา Map Page 
 
การเปล่ียน Zoom Range 
คุณสามารถเปลี่ยน Zoom Range บนหนาแผนที่ เพื่อดูบริเวณที่เล็กกวาใหมีรายละเอียดมากขึ้น หรือดูบริเวณที่
กวางกวาใหมีรายละเอียดนอยลง กด IN เพื่อลด Zoom Range และแสดงพื้นที่ดวยรายละเอียดมากขึ้น กด OUT 
เพื่อเพิ่ม Zoom Range และแสดงพื้นที่ที่ใหญขึ้นดวยรายละเอียดที่นอยลง 
 

   
   Zoom In           Zoom Out 
 
การต้ังคา Zoom Range ลาสุดถูกแสดงในมุมซายลางของหนา Map Page ถาไมมีขอมูลแผนที่เพิ่มเติม “overzoom” 
จะปรากฏใต Zoom Range เมื่อใชแผนที่ MapSource ที่มีรายละเอียดสูง “mapsource” ปรากฏใตมาตราสวน 
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การกําหนดทิศทางแผนที่ 
มีตัวเลือกการกําหนดทิศทางแผนที่อยูสองแบบ: ทิศเหนือ กําหนดทิศทางแผนที่เหมือนกับแผนที่กระดาษ สวน 
ทิศที่มุงไป กําหนดทิศทางแผนที่ในทิศทางของการเดินทาง เมื่อใช ทิศที่มุงไป ลูกศรทิศเหนือแสดงตําแหนง
ทิศทางที่กําหนด 
 
ตัวเลือกตางๆ ของหนาแผนที่ 
ใชเมนู Options หนาแผนที่ เพื่อดัดแปลงหนาแผนที่ ดวยหนาแผนที่เปดอยู กด MENU เพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก 
เลือกมัน และกด ENTER 
 

 
 
มีตัวเลือกใหใชดังตอไปนี้: 
 
หยุด (นําทางตอ) นําทาง-หยุดการนําทางและไมทํางานเมื่อไมมีการใชการนําทางอยู 
 
คํานวณใหม-คํานวณ route ใหมและไมทํางานเมื่อไมมีการใชการนําทางอยู 
 
ขอมูลท่ีแสดง...-เปดเมนูยอย แสดง เพื่อที่คุณสามารถเลือกจํานวนของ field ขอมูลเพื่อแสดงที่สวนบนของหนา
แผนที่ แผนที่เทานั้น, 2, 3, หรือ 4 field ขอมูล 
 
ขอความนําทาง-ชวยใหคุณเลือกชนิดของขอมูลที่คุณตองการแสดงใน field ขอมลู ตัวเลือกนี้มีใหใชก็ตอเมือถา 
field ขอมูล 2, 3, หรือ 4 field ไดถูกเลือกอยู 
 
เมนูต้ังคา-เขาถึงหกหนาของการตั้งคาแผนที่ เพื่อที่คุณสามารถดัดแปลงแผนที่ใหตรงความตองการของคุณได 
 
วัดระยะทาง (หยุดวัดระยะทาง)-วัดระยะทางจากตําแหนงของคุณในปจจุบันไปยังตัวช้ีบนแผนที่ 
 
ลดรายละเอียดของแผนที่ (เพิ่มรายละเอียดแผนที่)-ลดจํานวนสิ่งตางๆ บนแผนที่ลงที่สามารถบดบังรายละเอียด
ของถนนเมื่อแผนที่ไดถูกขยายใหญขึ้น (zoom out) 
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Restore Defaults-เปลี่ยนแผนที่กลับไปเปนคาเริ่มตนแตแรก 
 
การต้ังคาหนาแผนที่ 
ใชตัวเลือก เมนูต้ังคา เพื่อปรับวาสวนตางๆ จะถูกแสดงบนหนาแผนที่อยางไร 
 

การดัดแปลงหนาแผนที่: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก เมนูต้ังคา และกด ENTER เพื่อเปดหนาเมนูต้ังคา สวนบนของหนามี icons สําหรับแตละ

หนาการตั้งคา 
3. ใช ROCKER เพื่อเลื่อนจาก icon หนึ่งไปอีก icon หนึ่งเมื่อทําการเลือกหนาการตั้งคาแผนที่ และ

เลื่อนขึ้นและลงใน field คุณสมบัติบนแตละหนา 
 

 
 

4. ดวยคุณสมบัติเมนูต้ังคาแผนที่ถูกเลือกอยู กด ENTER เพื่อแสดงรายการของตัวเลือกสําหรับ
คุณสมบัตินั้น แตละหนาของการตั้งคาแผนที่มีเมนูยอยของตัวเลือกตางๆ ทั่วไป การเขาไปถึงเมนูนี้ 
กด MENU ในขณะที่หนาเปดอยูบนหนาจอ 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ท่ัวไป 
หนาตั้งคาแผนที่-ทั่วไป มีการต้ังคาสําหรับ ทิศทางการวาด Below ซูมอัตโนมัติ รายละเอียด และ เกาะติดถนน 
 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ท่ัวไป 

 
ทิศทางการวาด-เลือกวาจะแสดงแผนที่อยางไร วาดตามแนวทิศเหนือ จะแสดงทิศเหนือที่สวนบนของหนาเสมอ 
วาดตามแนวทิศที่มุงไป แสดง track ปจจุบันของคุณไปทางสวนบนของหนา 
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Below-การตั้งคามาตราสวนแผนที่ที่ซึ่งคุณสมบัติ วาดตามแนวทิศที่มุงไป ถูกแสดง มาตราสวนทั้งหมดที่มากกวา
นั้นจะกลับไปยังทิศทางแผนที่แบบ วาดตามแนวทิศเหนือ 
 
ซูมอัตโนมัติ-zoom มาตราสวนแผนที่ใหแสดงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทอน route ปจจุบัน 
 
รายละเอียด-เลือกระดับความละเอียดของการแสดงแผนที่ 
 
เกาะติดถนน-คุณสามารถล็อคตําแหนงเครื่องหมายไปแสดงบนถนนที่อยูใกลที่สุด โดยมีการชดเชยความแตกตาง
ในความแมนยําของตําแหนงแผนที่ 
 
หนาตั้งคาแผนที่-Tracks 
หนาตั้งคาแผนที่-Tracks มีการต้ังคาสําหรับ Saved Tracks, Track Log, Track Points, และ เสนช้ีหมาย 
 

 
หนาตั้งคาแผนที่-Tracks 

 
Saved Tracks-ต้ังคาระยะการ zoom สูงสุดที่ซึ่ง tracks ที่ถูกจัดเก็บถูกแสดงบนแผนที่ได 
 
Track Log-ต้ังคาระยะการ zoom สูงสุดที่ซึ่ง tracks ที่กําลังใชงานอยูถูกแสดงบนแผนที่ได 
 
Track Points-ต้ังจํานวนจุดตางๆ ของ track มากที่สุดที่จะใชบันทึกในหนึ่ง track 
 
เสนชี้หมาย-เลือกทิศทางหรือเสนทางอยางใดอยางหนึ่งสําหรับการหาเสนทางหนึ่ง track 
 
หนาตั้งคาแผนที่-จุด 
หนาตั้งคาแผนที่-จุด ใชต้ังมาตราสวนแผนที่ที่ซึ่ง ลูกศร User Waypoints ชื่อถนน และ พื้นดิน ปรากฏบนหนา
แผนที่ เลือก Auto, Off, หรือระดับการ zoom ที่กําหนด 
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หนาตั้งคาแผนที่-จุด 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ขอความ 
ใชหนาตั้งคาแผนที่-ขอความ เพื่อเลือกขนาดของถอยคําสําหรับอธิบายสถานที่ตางๆ ในแผนที่บนหนาแผนที่ คุณ
สามารถเลือกจาก เล็ก กลาง หรือ ใหญ 
 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ขอความ 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ขอมูล 
หนาตั้งคาแผนที่-ขอมูล แสดงรายการของแผนที่ความละเอียดสูงที่ถูก download ลงมาเชน เกี่ยวกับการทําแผนที่
และอธิบายภูมิประเทศ แผนภูมิการเดินเรือ และแผนที่ MapSource พรอมกับความสามารถในการทํา auto-routing 
ใช ROCKER เพื่อเลือกแผนที่และกด ENTER เพื่อแสดงมันบนหนาจอแผนที่ หรือปดมัน 
 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ขอมูล 

 
กด MENU เพื่อดูรายการของตัวเลือกตางๆ สําหรับการแสดงแผนที่ 
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หนาตั้งคาแผนที่-ทางน้ํา 
ใชหนาตั้งคาแผนที่-ทางน้ํา เพื่อทําการดัดแปลงการตั้งคาสําหรับ สีแผนที่ทางน้ํา, spot soundings, light sectors, 
และจุดสัญลักษณ เมื่อใชแผนภูมิการเดินเรือของขอมูลแผนที่เกี่ยวกับการเดินเรือ MapSource BlueChart ที่ 
download มา 
 

 
หนาตั้งคาแผนที่-ทางน้ํา 

 
สีแผนที่ทางน้ํา-สลับสีการเดินเรือเปดหรือปดบนหนาแผนที่ 
 
Spot Soundings-สลับเปดหรือปดจุดความลึกของน้ําบนหนาแผนที่ 
 
Light Sectors-เลือก ปด อัตโนมัติ หรือ ใชงาน 
 
ชุดสัญลักษณ-เลือกชุดของสัญลักษณที่ใช (อัตโนมัติ, GARMIN, NOAA, นานาชาติ) 
 
การวัดระยะทาง 
คุณสามารถวัดระยะทางระหวางสองสถานที่บนแผนที่ได 
 

การวัดระยะทางระหวางสองจุด: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก วัดระยะทาง และกด ENTER ลูกศรบนหนาจอปรากฏบนแผนที่ ณ ตําแหนงปจจุบันของคุณ

ดวย REF อยูขางลาง 
3. เลื่อนลูกศรไปยังจุดอางอิง (จุดเริ่มตนที่คุณตองการวัดจาก) และกด ENTER icon รูปเข็มหมุด

กําหนดจุดเริ่มตนบนแผนที่ 
4. เลื่อนลูกศรไปยังจุดที่คุณตองการวัดถึง ระยะทางระหวางสองจุดถูกแสดงในมุมบนขวาของหนา

แผนที่ 
5. กด QUIT เพื่อยกเลิก 
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เพิ่มหรือลดรายละเอียดแผนท่ี 
คุณสามารถลบสิ่งที่ไมตองการจากหนาแผนที่ (ลดความยุงเหยิงบนหนาจอ) เชน ช่ือสถานที่ของแผนที่และ icons 
นี่มีประโยชนเมื่อแผนที่ถูก zoom ไปยังมาตรสวนที่ถูกบดบังบางสวนโดยช่ือและ icon ที่ยังคงคางไวที่ขนาดเดิม
โดยไมคํานึงถึงมาตราสวนของแผนที่ 
 

การเพิ่มหรือลดรายละเอียดแผนที่: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก ลดรายละเอียดแผนที่ และกด ENTER 
3. เพิ่มรายละเอียดแผนที่ดวยการกด MENU เลือก เพิ่มรายละเอียดแผนที่ และกด ENTER 

 

   
   แผนที่ท่ีลดรายละเอียด    แผนที่ท่ีเพิ่มรายละเอียด 
 
Restoring Defaults 
ใชตัวเลือก Restore Defaults เพื่อปรับการตั้งคาแผนที่ใหกลับไปสูคาเริ่มตนแตแรก 
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หนาเข็มทิศ 
ระหวางใชการนําทางอยู หนาเข็มทิศจะนําคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณดวยเข็มทิศแบบกราฟฟกและตัว
ช้ีนําทาง 
 

 
หนาเข็มทิศ 

 
เมื่อกําลังหาเสนทาง หนาเข็มทิศใหขอมูลการนําทางและทิศทาง มันใชวงแหวนเข็มทิศแบบกราฟฟก ตัวช้ีทิศทาง/
เสนทาง และ field ขอมูลแบบดิจิตอลเพื่อแสดงขอมูล เชน ความเร็วปจจุบัน ระยะหางกอนถึงจุดตอไปบน route 
และคาดเวลาที่จะถึง 
 
วงแหวนเข็มทิศที่หมุนไดแสดงทิศทางที่คุณกําลังมุงหนาไป Bearing/Course Pointer (ตัวช้ีทิศทาง/เสนทาง) แสดง
ทิศทาง (bearing) ไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ ซึ่งสัมพันธกันกับทิศทางที่คุณกําลังมุงหนาไปในขณะนั้น วง
แหวนเข็มทิศและตัวช้ีทิศทางทํางานแยกกันอยางเปนอิสระเพื่อแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณและทิศทางไปยัง
จุดหมายปลายทางของคุณ คุณสามารถเลือก Bearing Pointer หรือ Course Pointer สําหรับเปนเครื่องนําทางได 
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วงแหวนเข็มทิศเปนเข็มทิศแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งทํางานเหมือนกับเข็มทิศแบบแมเหล็กเมื่อคุณหยุดนิ่งอยูกับที่ 
เมื่อคุณกําลังเคลื่อนที่และถึงความเร็วที่ถูกตั้งไวลวงหนาแลว มันใชขอมูลจากเครื่องรับ GPS เพื่อรักษาทิศทางที่
คุณกําลังมุงหนาไป เมื่อคุณหยุด (หลังจากเวลาที่ต้ังไวลวงหนา) มันจะทํางานอีกเหมือนกับเข็มทิศแบบแมเหล็ก 
วงแหวนเข็มทิศมีประโยชนโดยเฉพาะเมื่อกําลังใชแผนที่กระดาษหรือแผนภูมิรวมกับเครื่อง GPSMAP 60CSx 
ของคุณสําหรับการนําทาง เมื่อเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสเปดใชงานอยู icon เข็มทิศ ปรากฏในแถบแสดงสถานะ 
 
การใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
เมื่อคุณปดเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสดวยมือ มันจะปดอยูอยางนั้นจนกวาคุณจะเปดมันใหมอีกครั้ง อยางไรก็ดี บางครั้ง
เมื่อคุณเปดใชงานเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส เครื่อง GPSMAP 60CSx จะยกเลิกการใชงานตัวเข็มทิศและใชเครื่องรับ 
GPS เพื่อติดตามทิศทางที่คุณมุงหนาไป คุณสามารถดัดแปลงเกณฑสําหรับการสลับใชงานระหวางเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกสและ GPS ได 
 

เปดและปดเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส: 
1. กดคางปุม PAGE เพื่อเปดหรือปดเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส Compass icon จะปรากฏในแถบ

สถานะเมื่อเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสเปดอยู เมื่อคุณไมไดใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส กรุณาปดเพื่อเก็บ
รักษาไฟแบตเตอรี่ เมื่อมันถูกปดอยู เครื่องจะใชเครื่องรับ GPS ในการหาเสนทางแทน 

2. ถือเครื่อง GPSMAP 60CSx ในแนวนอนเพื่อใหเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสอานคาไดถูกตอง ขอความ 
“Hold ระดับ” ปรากฏถาหากคุณถือเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสอยางไมถูกวิธี หรือถามันยังไมถูกปรับตั้ง  

 
การต้ังคาความเร็วและเวลาสําหรับเปดหรือปด Compass Auto: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนู Main 
2. เลือก ต้ังคา และกด ENTER เพื่อเปดเมนู Setup 
3. เลือก Heading icon และกด ENTER เพื่อเปดหนา การตั้งคา Heading 
4. เลือก field ช่ือ ชี้ทางโดยเข็มทิศเม่ือวิ่งดวยความเร็วตํ่ากวา และกด ENTER 
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5. ใชแปนพิมพตัวเลขเพื่อใสความเร็ว 
6. เลือก field ช่ือ เปนเวลานานกวา... และกด ENTER เพื่อต้ังคาถวงเวลาจากรายการตัวเลือกของเวลา 

 
การปรับตั้งเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
เมื่อคุณเริ่มใช GPSMAP 60CSx เปนครั้งแรกหรือหลังจากที่คุณไดใสแบตเตอรี่ชุดใหม คุณจะตองทําการปรับตั้ง 
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกสที่กลางแจง ความแมนยําของเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสจะถูกกระทบในทิศทางตรงขามถาหาก
เครื่องไมไดถูกถือในแนวนอน หรือคุณอยูใกลวัตถุตางๆ ที่กอใหเกิดพลังสนามแมเหล็ก เชนรถยนตหรืออาคาร
ตางๆ 
 

การปรับตั้งเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ 
2. เลือก ปรับตั้งเข็มทิศ และกด ENTER เพื่อเปดหนาปรับตั้งอุปกรณ 
3. ในขณะที่เลือกปุม เร่ิมตน อยู กด ENTER และทําตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการถือและการ

เปดเครื่อง 
 
ขอความ “ทางขวา”, “เร็วไป” หรือ “ชาไป” ปรากฏเพื่อแจงใหคุณปรับความเร็วในการหมุนของ
คุณตามที่ตองการ ถือเครื่องใหขนานกับแนวนอนในขณะที่หมุนตัว 
 
ขอความ “ปรับตั้งสําเร็จเรียบรอย” ปรากฏเพื่อทําเสร็จแลว 
 
ถาหากขอความ “การปรับตั้งลมเหลว” ปรากฏ ใหทําตามขั้นตอนซ้ําอีกครั้ง 
 

4. กด ENTER เพื่อกลับไปยังหนาเข็มทิศ 
 

 
 
ตัวเลือกตางๆ ของหนาเข็มทิศ 
ใชเมนูตัวเลือกตางๆ ในการดัดแปลงหนาเข็มทิศ ในขณะที่หนาเข็มทิศเปดอยู กด MENU ในการเลือกหนึ่ง
ตัวเลือก เลือกมัน และกด ENTER 
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เมนู Options หนาเข็มทิศ 

 
มีตัวเลือกตางๆ ดังตอไปนี้: 
 
เล็งและพาไป-ชวยใหคุณหาเสนทางไปยังวัตถุภายในระยะทางคุณมองเห็นโดยการชี้เครื่องไปหามัน 
 
หยุดนําทาง (นําทางไป)-เปดหรือปดการทํางานของการหาเสนทางสําหรับ route หนึ่งเสนหรือการ ไปยัง 
 
คํานวณใหม-คํานวณเสนทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม 
 
Course (Bearing) Pointer-สลับระหวางลูกศรเสนทางกับตัวช้ีทิศทาง 
 
ขอมูลท่ีแสดง...-ชวยใหคุณเลือกจํานวนของ field ขอมูลที่ปรากฏบนหนาเข็มทิศ 
 
เปล่ียนการแสดงขอมูล-ชวยใหคุณเลือกประเภทของขอมูลที่คุณตองการแสดงใน field ขอมูล 
 
ปรับตั้งเข็มทิศ-เขาถึงหนาปรับตั้งเข็มทิศสําหรับการปรับตั้งเข็มทิศ 
 
Restore Defaults-เปลี่ยนคาไปเปนคาเดิมที่ถูกตั้งไวแตแรกจากโรงงาน 
 
การหาเสนทางดวยเล็งและพาไป 
เล็งและพาไป ชวยใหคุณตั้งเสนทางไปยังหนึ่งจุดที่คุณเห็นในระยะทางที่หางออกไป 
 

การใช เล็งและพาไป เพื่อหาเสนทาง: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ 
2. เลือก เล็งและพาไป และกด ENTER เพื่อเริ่มคุณสมบัติของ เล็งและพาไป วงแหวนเข็มทิศพรอม

กับตัวช้ีจะอยูตรงกับเครื่องหมายการมองเห็นสองจุดบนฝากรอบของเครื่อง (ลูกศรดานบนของ 
ROCKER และเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนขอบที่ลึกลงไปแถบหนาจอ) 
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3. ถือเครื่องที่ระดับสายตาและใหเครื่องหมายการมองเห็นสองจุดตรงกับวัตถุที่อยูไกลออกไป กด 
ENTER เพื่อล็อคทิศทาง หนา Sighting Page เปดขึ้น 

 

 
หนา Sighting Page 

 
4. เลือก ต้ังเสนทาง และกด ENTER เพื่อเปดหนาเข็มทิศ 
5. เริ่มตนการเดินทางไปยังจดหมายปลายทางของคุณบนเสนทางดวยการใช Course หรือ Bearing 

Pointer เปนตัวนําทาง 
หรือ 
เลือก สําเนาจาก waypoint นี้ และกด ENTER เพื่อเปดหนา สําเนาจาก waypoint นี้ 

 

 
หนาสําเนาจาก waypoint นี้ 

 
6. ใสระยะทางตามการประเมินจากตําแหนงปจจุบันของคุณไปยังตําแหนง waypoint ที่ถูกทําสําเนา

ไว 
7. เลือกปุม ไปยัง และกด ENTER เพื่อเปดหนาแผนที่และเริ่มการนําทางไปยัง waypoint ที่ถูกทํา

สําเนาไว หนาเข็มทิศแสดง Bearing Pointer สําหรับการนําทาง 
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หยุดการนําทาง: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาแผนที่ 
2. เลือก หยุดนําทาง และกด ENTER เพื่อหยุดการนําทาง 

 
การใช Course Pointer หรือ Bearing Pointer 
Bearing Pointer และ Course Pointer ทํางานเปนอิสระแยกออกจากกัน อันหนึ่งแสดงทิศทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางของคุณ และอีกอันแสดงความสัมพันธของคุณกับเสนทางที่นําไปสูจุดหมายปลายทาง 
 
ตัวอยางเชนถาลูกศร Bearing Pointer กําลังช้ีตรงขึ้นไป คณุกําลังไปยังจุดหมายปลายทางของคุณโดยตรง หากมัน
ช้ีไปที่ทิศทางอื่นแทนชี้ตรงขึ้นไป ใหหันไปยังทิศทางนั้นจนกระทั่งลูกศรกําลังช้ีขึ้นไป แลวใหเดินทางตอไปใน
ทิศทางนั้น สวน Bering Pointer จะชี้ไปยังจุดหมายปลายทางเสมอ โดยไมสนใจทิศทางที่คุณกําลังเคลื่อนที่ไป มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดถาคุณตองออมไปรอบๆ สิ่งกีดขวาง (ทะเลสาบ สถานที่สวนบุคคล ฯลฯ) ในเสนทางของ
คุณ 
 

 
 
ถาหากคุณกําลังใชตัวเลือก Course Pointer และคุณเบี่ยงเบนออกจากเสนของทางการเดินทางจากตําแหนงเริ่มตน
ของคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ ตัว Course Deviation Indicator (ลูกศรที่มีเสนปะแนวนอน) เปนตัวบงช้ี
แบบกราฟฟกของการเบี่ยงเบน (ขวาหรือซาย) ขึ้นอยูกับมาตราสวนที่ถูกแสดงที่ขอบของวงแหวนเข็มทิศ ให
เคลื่อนไปทางขวาหรือซายเพื่อกลับสูเสนทาง ซี่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดถาคุณกําลังหาเสนทางบนน้ําหรือที่ซึ่ง
ไมมีสิ่งกีดขวางสําคัญในเสนทางของคุณ 
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การเลือก Course Pointer หรือ Bearing Pointer: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ ปรกติตัว Bearing Pointer ถูกตั้งเปนคาเริ่มตน เมื่อ

ตัวเลือก Bearing Pointer ถูกแสดง Course Pointer ก็จะถูกเปดใชงานอยู และกลับกันไปมา 
2. เลือกตัวเลือกนี้ และกด ENTER เพื่อเริ่มใชงาน 

 
Data Fields 
คุณสามารถแสดง field ขอมูลไดสามหรือสี่ field บนหนาเข็มทิศ 
 

 
 

การแสดง field ขอมูลบนหนาเข็มทิศ: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ 
2. เลือก Data Field และกด ENTER เมนูยอยช่ือ แสดง ปรากฏ 
3. เลือกจํานวนของ field ขอมูลที่คุณตองการแสดงบนหนาเข็มทิศ (สามหรือสี่) และกด ENTER 

 
การเปล่ียน field ขอมูล: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ 
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2. เลือก เปล่ียนการแสดงขอมูล และกด ENTER field ขอมูลอันแรกจะถูกเลือก 
3. กด ENTER เพื่อเลือกจากรายการของชนิดของขอมูลหาเสนทางที่ปรากฏใน field นั้น 
4. ใช ROCKER เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณตองการ และกด ENTER เพื่อใสมันลงใน field ขอมูล 
5. หลังจากทําการเลือกและใสขอมูลของคุณแลว ใช ROCKER เพื่อยายไปยัง field ถัดไปและทํา

ขั้นตอนซ้ําอีก 
6. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเปลี่ยน field ขอมูลที่เหลือ 
 
การแกคืน field ขอมูลกลับไปเปนคาที่ต้ังไวเร่ิมตน: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาเข็มทิศ 
2. เลือก Restore Defaults และกด ENTER เพื่อกลับหนานั้นไปยังคาเริ่มตน 

 
หนาความสูง 
หนาความสูงแสดงความสูงปจจุบัน อัตราการลาดขึ้น/การลาดลง โครงรางของความสูงที่เปลี่ยนตามระยะทางหรือ
เวลา หรือโครงรางของความกดอากาศที่เปลี่ยนตามเวลา 
 

 
 
Status field ที่สวนลางของหนาแสดงความสูงปจจุบัน และอัตราการลาดขึ้นหรือลาดลงเมื่อกําลังเคลื่อนที่ ณ 
ขณะนั้นของคุณ มันยังสามารถแสดงความกดอากาศที่ลอมรอบและเวลาของการวัดดวย 
 
คุณสามารถปรับแตง field ช่ือ Profile ในตอนกลางของหนาเพื่อแสดงไมความสูงก็วาดแผนผังความกดอากาศที่
ลอมรอบตามที่ถูกเลือกจากเมนู Options หนาความสูง 
 
Field ขอมูลที่สวนบนของหนาเลือกไดโดยผูใชงาน และแสดงขอมูลที่ถูกบันทึกไวหรือปจจุบันที่หลากหลาย 
 
ตัวเลือกตางๆ ในหนาความสูง 
ใชเมนู Options หนาความสูง เพื่อปรับแตงหนาความสูง ดวยหนาความสูงเปดอยู กด MENU เพื่อเปดเมนู Options 
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เมนู Options หนาความสูง 

 
มีตัวเลือกตางๆ ดังตอไปนี้: 
 
Plot Over Time (Plot Over Distance)-วาดแผนผังความสูงตามชวงเวลาหรือระยะทาง 
 
ดูแผนที่ความสูง (ดูแผนที่ความดัน)-แสดงความสูงหรือการวาดแผนผังความกดอากาศ 
 
ปรับชวงการแสดงผล-ใหคุณต้ังคา ชวงการแสดงผล สําหรับความสูง ระยะทาง หรือเวลาเมื่อคุณแสดง ดูแผนที่
ความสูง 
 
ต้ังคาใหม...-ชวยใหคุณต้ังคาเครื่องใหมของขอมูลความสูงและขอมูลความสูงมากที่สุด 
 
ปรับตั้งมาตรวัดความสูง-ถาคุณรูความสูงที่ถูกตองสําหรับตําแหนงของคุณ คุณสามารถเพิ่มความแมนยําของ 
เครื่องมือวัดความสูงดวยการใชตัวเลือก “ปรับตั้งมาตรวัดความสูง” 
 
Restore Defaults-ใชเพื่อลบขอมูลที่ถูกบันทึกจากหนานี้และเริ่มการบันทึกขอมูลใหม 
 
คุณสามารถดัดแปลงตัวเลือก ดูแผนที่ ดวยการใชตัวเลอืก “ปรับตั้งมาตรวัดความสูง” เพื่อกําหนดเวลา ระยะทาง 
ความกดดันอากาศ และตัวแปรความสูง 
 
Plot Over Time (Distance) 
ตัวเลือกการวัดทั้งสองนี้ (เปลี่ยนตามชวงเวลาที่ต้ังไวหรือเปลี่ยนตามระยะทางที่ต้ังไว) ใชไดกับตัวเลือก ดูแผนที่
ความสูง เทานั้น ตัวเลือก ดูแผนที่ความดัน ถูกวัดโดยเวลาและความกดอากาศเทานั้น เมื่อตัวเลือกหนึ่งถูกเปดใช
งาน อีกตัวเลือกหนึ่งถูกแสดงบนเมน ูOptions ของหนาความสูง 
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     ดูแผนที่ความสูง           ดูแผนท่ีความดัน 
 
ดูแผนที่ความดัน/ดูแผนที่ความสูง 
เลือกตัวเลือก ดูแผนที่ความสูง เพื่อวาดแผนผังโครงรางของการเปลี่ยนความสูงที่เกิดขึ้นตามที่คุณหาเสนทางใน
ระยะทางหนึ่งชวงหรือหนึ่งชวงเวลา เลือก ดูแผนที่ความดัน เพื่อดูบันทึกของการเปลี่ยนในความกดดันของ
บรรยากาศในหนึ่งชวงเวลา เมื่อตัวเลือกหนึ่งถูกใชงานอยู ตัวเลือกอื่นถูกแสดงบนเมนู Options 
 

การดูแผนที่ความสูงหรือความดัน: 
1. ใช ROCKER เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณตองการจากเมนู Options ของความสูง และกด ENTER เพื่อ

แสดงภาพแผนที่ 
2. ปรับการวัดเวลาและระยะทางดวยการใช ปรับชวงการแสดงผล ตามที่ไดอธิบายตอไป 
3. ในการลบภาพแผนที่และเริ่มตนใหม คุณจะตองลบ Track Log 

 
ปรับชวงการแสดงผล 
คุณสามารถตั้งคา ปรับชวงการแสดงผล สําหรับความสูง ระยะทาง หรือเวลาเมื่อคุณแสดง ดูแผนที่ความสูง 
 

 ชวงสําหรับระยะทางในแนวตั้งถูกแสดงในขณะที่คุณกดขึ้นหรือลงบน ROCKER 
 ชวงสําหรับระยะทางในแนวนอนถูกแสดงในขณะที่คุณกดซายหรือขวาบน ROCKER 
 ชวงสําหรับเวลาถูกแสดงสําหรับการวาดแผนผังชวงเวลาหนึ่งเมื่อคุณกดซายหรือขวาบน 

ROCKER 
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           ปรับชวงการแสดงผลสําหรับ ปรับชวงการแสดงผลสําหรับ 
     ดูแผนที่ความสูง          ดูแผนที่ความดัน 
 
ชวงของคาความกดอากาศของ ดูแผนที่ความดัน ถูกแสดงเมื่อคุณกดขึ้นหรือลงบน ROCKER คาของเวลาและ
ระยะทางถูกแสดงในแบบเดียวกันสําหรับ ดูแผนที่ความสูง 
 

การปรับชวงการแสดงผล: 
1. เลือกชนิดของการวาดแผนที่ที่คุณตองการดู และใช ROCKER เพื่อเลือก ปรับชวงการแสดงผล 
2. กด ENTER เพื่อเปดหนา ปรับชวงการแสดงผล กดขึ้นหรือลงบน ROCKER เพื่อปรับระยะใน

แนวตั้ง หรือความกดอากาศและกดซายหรือขวาเพื่อปรับเวลาหรือระยะทางอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือ 
กดขึ้นหรือลงบน ROCKER ดวยภาพแผนที่ถูกแสดงอยูเพื่อสลับไปรูปแบบปรับชวงการแสดงผล 

3. กด ENTER เพื่อกลับไปยังหนาดูแผนที่ 
 
ดูจุดตางๆ 
คุณสามารถเลื่อนผานชั้นความสูงที่ถูกบันทึกไวหรือโครงรางความกดอากาศเพื่อดูขอมูลสําหรับจุดใดๆ ตลอด
โครงรางได เมื่อเสนกากบาทแนวตั้งและแนวนอนสีแดงถูกหยุดอยูที่ตําแหนงหนึ่งตามโครงราง หนาจอแสดง
ความสูงหรือความกดอากาศ ชวงเวลาของวัน และวันที่จุดถูกสราง 
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การใชตัวเลือก View Points: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาความสูง 
2. เลือก ดูแผนที่ความดัน หรือ ดูแผนที่ความสูง และกด ENTER เพื่อเปดหนาความสูง 
3. กดซายหรือขวาบน ROCKER เพื่อเลื่อนเสนกากบาทขามโครงราง 
 
ในขณะที่เสนกากบาทเลื่อนขามโครงราง หนาตางแสดงสถานะที่สวนลางของหนาเปลี่ยนไปแสดงวัน 
เวลา และความสูง หรือความกดอากาศสําหรับจุดที่เสนตดั 

 
ดูจุดตางๆ บนแผนที่ 
คุณสามารถดูตําแหนงของจุดตางๆ บนหนาแผนที่ได 
 

ดูจุดความสูงตางๆ บนหนา Map Page: 
1. ดวยหนาความสูงเปดอยู ใช ROCKER เพื่อเลื่อนเสนกากบาทสีแดงไปยังจุดที่คุณตองการดู 
2. กด ENTER เพื่อแสดงจุดความสูงบนแผนที่ จุดถูกทําเครื่องหมายโดย Map Pointer พรอมกับคา

พิกัดของตําแหนง ทิศทางของเข็มทิศ และระยะหางจากตําแหนงปจจุบันของคุณ 
3. กด QUIT เพื่อปด 
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จุดวาดแผนที่ความสูง 

บนหนาแผนที่ 
 
หนาตั้งคาใหม... 
คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับขอมูลความสูงและขอมูลความสูงที่มากสุดโดยการเลือกตัวเลือกเหลานี้จากหนาตั้งคา
ใหม... 
 

การต้ังคาใหมใหกับขอมูลความสูงและ field ชื่อ max elevation: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาความสูง 
2. เลือก ต้ังคาใหม... และกด ENTER เพื่อเปดหนาตั้งคาใหม 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือกตัวเลือกตงๆ ของการตั้งคาใหม แลวกด ENTER เพื่อใสเครื่องหมายถูกใน

กลองสี่เหลี่ยมขางขอที่ถูกเลือกไว คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับขอมูลความสูงเชน ต้ังคาความสูง
ตํ่าสุด ขอมูลเนินลาดลงและขึ้นทั้งหมด หรือแคคาความสูงสุดเทานั้น 

 

 
หนาตั้งคาใหม... 

 
4. เลือกปุม ใชงาน และกด ENTER เพื่อต้ังคาใหมใหกับ field ขอมลู ขอความยืนยันปรากฏขึ้น 
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คุณสามารถตั้งคาใหมหรือลบขอมูลสําหรับคุณสมบัติอื่นใดๆ ที่ถูกแสดงบนรายการโดยการกา
เครื่องหมายถูกในกลองสี่เหลี่ยมหนาขอ 
 

5. เลือก ตกลง และกด ENTER เพื่อต้ังคาใหมใหกับตัวเลือกตางๆ ที่ถูกเลือก 
6. เพื่อต้ังคาใหมใหกับประเภททั้งหมดที่ถูกแสดงบนหนา เลือก เลือกท้ังหมด และกด ENTER 

 
ปรับตั้งมาตรวัดความสูง 
เพราะวา GPSMAP 60CSx ขึ้นอยูกับความกดดันของบรรยายกาศเพื่อวัดหาความสูง และความกดอากาศที่ความ
สูงใดๆ ที่สามารถผันผวนได คุณสามารถทําการปรับตั้งเครื่องมือวัดความสูงเพื่อเพิ่มความแมนยําของมัน คุณ
จะตองรูความสูงหรือความกดอากาศ ณ ตําแหนงปจจุบันของคุณ 
 

การปรับตั้งเคร่ืองมือวัดความสูงดวยมือ: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาความสูง 
2. เลือก ปรับตั้งมาตรวัดความสูง และกด ENTER เพื่อเปดหนาปรับตั้งอุปกรณ 
3. ตรงขอความ “ทานทราบคาความสูงในขณะนี้ที่ถูกตองหรือไม?” เลือก ใช และกด ENTER 

หรือ 
ถาคุณไมทราบความสูง เลือก ไม เพื่อใชตัวเลือกความกดอากาศ ถาคุณไมทราบความกดอากาศ 
เลือก ไม เพื่อใชคาเริ่มตนความสูงของ GPS 

 

   
 

4. ใช ROCKER เพื่อใสช้ันความสูงหรือความกดอากาศใหม แลวเลือก ใช และกด ENTER เพื่อ
กลับไปยังหนาความสูง 

 
เปล่ียนการแสดงขอมูล 
หนาความสูงมี field ขอมูลสอง field ที่คุณสามารถดัดแปลงขอมูลที่ถูกแสดงได 
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การเปล่ียนการแสดงขอมูล: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options หนาความสูง 
2. เลือก เปล่ียนการแสดงขอมูล และกด ENTER 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือก field ขอมูล และกด ENTER เพื่อดูรายการของตัวเลือกตางๆ ของ field 

ขอมูลที่มีอยู 
4. กดขึ้นหรือลงบน ROCKER เพื่อเลือกตัวเลือก และกด ENTER เพื่อวางมันลงใน field ขอมูล 

 

 
 
หนาสถิติการเดินทาง 
หนาสถิติการเดินทางใหคุณดวยขอมูลการเดินทางหลายรูปแบบที่มีประโยชนเมื่อหาเสนทางที่มีระยะทางไกล มัน
แสดงความเร็วปจจุบันของคุณ ความเร็วเฉลี่ย เครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน และสถิติอื่นๆ ที่มีประโยชนอีกมาก
สําหรับการหาเสนทาง 
 

 
หนาสถิติการเดินทาง 
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คุณสามารถดัดแปลงการแสดงสถิติการเดินทางใหตรงกับความตองการสวนบุคคลไดดวยตัวเลือกตางๆ ของ
ขอมูลที่มีใหเลือก การเลือกชนิดของขอมูลใหแสดงทําโดยวิธีเดียวกันกับ field ขอมูลที่เหมือนกันบนหนาแผนที่ 
 
เมนู Options หนาสถิติการเดินทาง 
มีตัวเลือกดังตอไปนี้: 
 
ต้ังคาใหม-เพราะวาคุณตองการบันทึกขอมูลใหมสําหรับการเดินทางแตละครั้ง จึงมีตัวเลือก “ต้ังคาใหม” ให 
 
กอนการเดินทางแตละครั้ง ต้ังคาขอมูลการเดินทางใหมโดยการเลือก “ต้ังคาใหม” จากเมนู Options และกด 
ENTER 
 
หนาตั้งคาใหมเสนอตัวเลือกตางๆ สําหรับการตั้งคาการคํานวณขอมูลของการเดินทางใหม ลบขอมูล Track Log 
และการลบ Tracks ที่บันทึกไว, Waypoints และ Routes หนานี้ชวยใหคุณเลือกรายการแตละอยางได เลือก
ทั้งหมด และไมเลือกทั้งหมด เมื่อทําการเลือกของคุณแลว เลือก ใชงาน และกด ENTER ตอบ ตกลง เมื่อ “ขอมูลที่
ทานเลือกจะถูกลบทั้งหมด” ปรากฏขึ้น และกด ENTER เพื่อทําการตั้งคาใหมอยางสมบูรณ 
 
ตัวเลขใหญ-ชวยใหคุณดูขอมูลการเดินทางที่สําคัญเพียงแคเลือบมอง ซึ่งแสดง field ไดนอยกวาดวยตัวเลขที่มี
ขนาดใหญกวา 
 
เปล่ียนการแสดงขอมูล-ชวยคุณเลือกชนิดของขอมูลที่คุณตองการแสดงใน field ขอมูล 
 
Restore Defaults-ชวยใหคุณกลับคาของหนาไปยังการตั้งคาเรีมแรกสุด 
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เมนูหลัก 
 
เมนูหลักประกอบดวยการตั้งคาและคุณสมบัติอื่นๆที่ไมพบในหนาหลักและเมนูยอย เวลาและวันที่จะแสดงอยู
ดานลางของหนานี้ สามารถเขาหนาเมนูหลักไดจากหนาใดๆก็ตามโดยการกด MENU สองครั้ง ในการเลือก
รายการบนเมนูหลัก ใหเลือกไปที่รายการเมนู และกด ENTER 
 

 
เมนูหลัก 

 

 

หมายเหตุ:หากมีหนาหนึ่งถูกเพิ่มเขาไปในลําดับหนา icon จะไมปรากฏบน
เมนูหลัก 

 
Tracks 
หนา Tracks Page แสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําของ track ที่ไดใชไปและรายการของ tracks ที่ไดถูกบันทึก
ไว การใชหนา Tracks Page เพื่อการตั้งคา ลบ หรือบันทึก track log หรือเรียกใชงานคุณสมบัติ ยอนรอย สําหรับ 
track log ลาสุด 
 

การเขาถึงหนา Tracks Page: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก Tracks icon และกด Enter 
3. เลือกปุม ต้ังคา และกด ENTER เพื่อเปดหนา ต้ังคา Track Log 
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     หนา Tracks Page           ต้ังคา Track Log 
 
ตัวเลือกตางๆ ของ Track Page 
หนาตั้งคา Track Log ประกอบดวยตัวเลือกดังตอไปนี้: 
 
Wrap When Full-เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกทับขอมูลเกาที่สุดดวยขอมูลใหมเมื่อ track log นั้นเต็ม 
 
วิธีบันทึก-เลือกวิธีการที่ใชในการบันทึกจุดของ track ระยะทาง บันทึกจุด track หลังจากการเดินทางตาม
ระยะทางที่กําหนด เวลา สรางจุด track หลังจากเวลาที่กําหนดนั้นไดผานพนไป อัตโนมัติ ใหคุณเลือกจากชวงที่
แตกตางกันหาชวง 
 
ความถี่ของการบันทึก-บันทึก track ตามคาและความถี่ ใสระยะทางหรือเวลาตามที่กําหนด field ความถี่จะปรากฏ
ก็ตอเมื่อ วิธีบันทึก ไดถูกตั้งคาใหเปน ระยทาง หรือ เวลา เทานั้น 
 
สี-เลอืกหนึ่งสีสําหรับ track เมื่อมันปรากฏบนแผนที่ 
 
หนา Route Page 
ใชหนา Routes Page เพื่อสรางลําดับของ waypoints ที่อยูระหวางกลางซึ่งจะนําคุณไปยังจุดหมายปลายทางสุดทาย
ของคุณ 
 
หนาถนน 

เมื่อหาเสนทางของ route หนึ่งเสน หนาถนนจะนําคุณไปยังจุดมุงหมายปลายทางโดยการใช field ขอมูล
และทางหลวงแบบกราฟฟก ผูใชสามารถเลือก field ขอมูลเพื่อแสดงขอมูลไดมากถึงสี่ชอง เชน ความเร็ว  
ระยะทาง เวลาที่จะถึงจุดถัดไปบน route ฯลฯ รายการของขอมูลที่แสดงและวิธีการเลือกสรรนั้นเหมือนกันกับ
หนาเข็มทิศ 
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ถนนแบบกราฟฟกใหการนําทางดวยภาพ พาคุณไปทีละจุดจนถึงจุดหมายปลายทางของคุณ เสนทางของคุณถูก
แสดงเปนเสนตรงกึ่งกลางของกราฟฟก เมื่อคุณมุงตรงไปที่จุดแตละจุดบน route ของคุณ ภาพกราฟฟกจะแสดง
ทิศทางที่คุณควรจะเคลื่อนที่หรืออยูบนเสนทางไปยังจุดนั้น การตั้งความถี่ไดหาชวงชวยใหคุณ Zoom In หรือ Out 
บนทางหลวงได 
 

การหาเสนทางดวยการใชหนาถนน: 
1. ขณะที่กําลังหาเสนทาง เขาถึงหนาถนนจากเมนูหลัก และสังเกตเสนทางการเดินทางของคุณที่

แสดงบนกราฟฟกทางหลวง 
2. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options คุณสามารถทําดังตอไปน้ี: 

หยุดนําทาง ขอมูลที่แสดง... จากสี่ไปสามพรอมกับขอความแนะนําจุดหมายปลายทาง เปลี่ยนการ
แสดงขอมูล หรือต้ังคา Defaults ใหคืนสูการต้ังคาดั้งเดิมแตแรก 

 

 
หนาถนน 

 
หนาเมนูต้ังคา 
ใชหนาเมนูต้ังคาเพื่อปรับแตงเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณใหตรงกับความชอบสวนตัวของคุณ 
 

การเขาถึงหนาเมนูต้ังคา: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. ใช ROCKER เพื่อเลือก ต้ังคา icon และกด ENTER 
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เมนูหลัก> 

 
หนาเมนูต้ังคา 

 
คุณสมบัติแตละสวนจะถูกอธิบายในหนาตอๆ ไป 
 
ต้ังคาระบบ 
ใชต้ังคาระบบเพื่อควบคุมการตั้งคาสําหรับ GPS, WAAS, ประเภทของไฟแบตเตอรี่, ภาษาตัวอักษร, เมื่อไมไดตอ
ไฟภายนอก และ เตือนเมื่อเขาใกลจุดกําหนด 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาระบบ: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ระบบ icon และกด ENTER 

 

 
 
GPS-ต้ังเครื่องใหทํางานในรูปแบบ ปกติ แบบประหยัดไฟ ปด GPS หรือ โหมดสาธิต 
 
WAAS-ใหคุณเปดหรือปดการใชงาน WAAS 
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ประเภทของไฟแบตเตอรี่-ใหคุณเลื่อกประเภทของแบตเตอรี่ที่คุณกําลังใชอยู (อัลคาไลน หรือ NiMH หรือ 
Lithium Ion) 
 
ภาษาตัวอักษร-เลือกภาษาที่ใชบนหนาจอของเครื่อง 
 
เม่ือไมไดตอไฟภายนอก-แสดงวาเครื่องยังเปดอยู (เปดเครื่องไว) หรือปด เมื่อแหลงจายไฟภายนอกไดถูกถอดออก
จากเครื่อง 
 
เตือนเม่ือเขาใกลจุดกําหนด-แสดงวาเสียงเตือนจุดระวังไดใชงานหรือปดอยู 
 
เมนูต้ังคาระบบ 
เมนูต้ังคาระบบประกอบดวย Restore Defaults และ Software Version ใช Restore Defaults เพื่อต้ังคา field 
ตางๆของการตั้งคาระบบกลับไปเปนคาเริ่มตน Software Version แสดง Software Version และเลข Unit ID 
 
ต้ังคาแสดงผล 
ใชหนาตั้งคาแสดงผลเพื่อเลือกชุดสีหนาจอสําหรับการดูในชวงกลางวันและกลางคืน คุณสามารถตั้งชวงเวลาการ
เปดใชแสงสวางหนาจอ (backlight) และระดับของความสวาง การลดคาเหลานี้สามารถชวยประหยัดพลังไฟ
แบตเตอรี่ไดอยางมาก 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาแสดงผล: 
บนเมนูต้ังคา เลือก แสดงผล icon และกด ENTER 

 

 
 
ชุดสีแสดงผล-ต้ังคาการแสดงเปนรูปแบบแบบ กลางวัน กลางคืน หรือ อัตโนมัติ เลือก อัตโนมัติ เพื่อทําการสลับ
โดยอัตโนมัติจากกลางวันไปกลางคืนเมื่อตอนพระอาทิตยตกดินและเปลี่ยนกลับเมื่อตอนพระอาทิตยขึ้น 
 
ชุดสีกลางวัน/ชุดสีกลางคืน-เลือกชุดสีที่จะใชเมื่อใชงานในรูปแบบกลางวันหรือกลางคืน 

คูมือการใชงาน GPSMAP 60CSx 73



เมนูหลัก> 

 
เวลาดับแสงสวางของจอ-ต้ังคาแสงสวางหนาจอใหเปดอยูเมื่อเปดเครื่องทิ้งไว หรือใหปดเองหลังจากชวงเวลาที่
ถูกเลือกไดผานพนไปแลวเมื่อกําลังใชไฟจากแบตเตอรี่อยู แสงสวางหนาจอจะเปดทิ้งอยูเสมอไมวาจะตั้งคานี้เชน
ไรเมื่อใชแหลงจายไฟภายนอก 
 
ระดับความสวางของจอ-เปดแสงสวางหนาจอใหสวางขึ้นหรือมืดลง กดขึ้นบน ROCKER เพื่อเพิ่มความสวาง
หรือลงเพื่อลด 
 
การต้ังคาเชื่อมตอ 
ใชการตั้งคาเชื่อมตอเพื่อควบคุมรูปแบบ input/output ที่ใชเมื่อกําลังเชื่อมตอเครื่องของคุณกับอุปกรณภายนอก 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาเชื่อมตอ: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก เชื่อมตอ icon และกด ENTER 

 

 
 
Serial Data Format-ต้ังรูปแบบขอมูลเปนแบบหนึ่งของรูปแบบตอไปนี้: 
 

 GARMIN-รูปแบบกรรมสิทธิ์ทีถู่กใชเพื่อแลกเปลี่ยน waypoint, route, track log และขอมูล 
MapSource กับ PC 

 NMEA In/NMEA Out-สนับสนุนขอมูลมาตราฐาน NMEA 0183 version 3.01 สําหรับ input และ 
output 

 TEXT OUT-สนับสนุนขอความแบบ ASCII สําหรับ output ของขอมูลตําแหนงและอัตราความเร็ว 
แตไมมี input 

 ไมมี-ไมสนับสนุนความสามารถในการเชื่อมตอ 
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ถาคุณเลือก NMEA In/NMEA Out หรือ Text Out จะปรากฏ fileds เพิ่มขึ้นมา คา baud rate สําหรับ NMEA 
In/NMEA Out ถูกล็อคไวที่ 4800 ถาหากเลือก Text Out ใหเลือก field ช่ือ Baud Rate แลวกด ENTER ใช 
ROCKER เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการและกด ENTER 
 
การต้ังเสียง 
ใชหนาการตั้งเสียงเพื่อปรับแตงโทนเสียงที่ออกจากเครื่อง ซึ่งจะมีเสียงสําหรับการใชงานดานตางๆ ของเครื่อง 
 

การเขาถึงหนาตั้งเสียง: 
1. บนหนาเมนูต้ังคา เลือก เสียง icon และกด ENTER 

 

 
 

2. เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด Enter ในขณะที่คุณเลื่อนลงตามรายการ โทนเสียงที่แตกตางกันแต
ละโทนจะดังขึ้น 

3. ในขณะที่คุณเลื่อนลงตามรายการ โทนเสียงที่แตกตางแตละเสียงดังขึ้น กด ENTER เพื่อเลือกหนึ่ง
โทนเสียง 

 
หนาตั้งคาลําดับหนา 
ใชหนาตั้งคาลําดับหนาเพื่อเปลี่ยนลําดับของหนาหลักตางๆ หรือเพิ่มหนาไปยังหนาหลักตามลําดับเมื่อคุณกด 
PAGE ซ้ําๆ 
 

 

หมายเหตุ:ถาคุณเพิ่มหนึ่งหนาไปยังหนาหลักตามลําดับ มัน จะไมปรากฏ
บนเมนูหลักอีกตอไป 

 
การเขาถึงหนาตั้งคาลําดับหนา: 

บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ลําดับหนา icon และกด ENTER 
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การยาย, แทรก, หรือลบหนึ่งหนา: 
1. การยายหนาในลําดับ ใหเลือกที่หนานั้น และกด ENTER เลือก เคล่ือนที่ และกดขึ้นหรือกดลงบน 

ROCKER เพื่อยายหนาขึ้นหรือลงในรายการ เสร็จแลวกด ENTER 
2. การแทรกหนาใหม เลือกหนาที่คุณตองการจะแทรกเขาไปอยูกอนในลําดับ และกด ENTER ให

เลือก เพิ่มหนา แลวเลือกหน่ึงหนาจากรายการ และกด ENTER 
3. การลบหนาออก ใหเลือกที่หนานั้น และกด ENTER เลือก ลบ และกด ENTER 

 
ต้ังคาหนาแผนที่ 
ขอมูลต้ังคาหนาแผนที่อยูที่หนา  48 
 
ต้ังคาแนะนําเสนทาง 
ใชหนาแนะนําเสนทางเพื่อปรับแตงวิธีการทํางานของการนําทาง 
 

การเขาถึงหนา ต้ังคาแนะนําเสนทาง: 
1. บนเมนูต้ังคา เลือก แนะนําเสนทาง icon และกด ENTER 
2. เลือกปุมตัวเลือก ทางเลือก ตามเสนทาง... เพื่อเปดหนา Options ของทางเลือก ตามเสนทาง ที่ซึ่ง

คุณสามารถเลือกตัวเลือกตางๆ ของเสนทางเพิ่มเติมได 
 
 

   
   หนาตั้งคาวิธีนําทาง ตัวเลือกทางเลือก ตามเสนทาง 
 
วิธีแนะทาง-ใหเครื่องทําการคํานวณเสนทางโดยขึ้นกับ: 
 

 ถามกอน-คุณจะถูกถามใหเลือกความพอใจอันหนึ่งกอนที่เสนทางจะถูกคํานวณ 
 วิ่งบนถนน-สรางเสนทางหนึ่งซึ่งจะทับถนนที่ถูกแสดงบนแผนที่ 
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 เปนเสนตรง-การสรางเสนทางโดยตรงจากตําแหนงปจจุบันของคุณไปยังจุดมุงหมายปลายทางของ
คุณ มีประโยชนเมื่อมีการเดินทางออกนอกบริเวณพื้นที่ของแผนที่ที่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงหรือ
ที่ซึ่งไมมีถนนอยู 

 
วิธีแบบวิ่งบนถนน-เลือกวาเครื่องคํานวณเสนทางแบบวิ่งบนถนน โดยขึ้นอยูกับ: 
 

 ถามกอน-คุณถูกถามใหเลือกความพอใจอันหนึ่งกอนที่เสนทางจะถูกคํานวณ 
 เวลาที่เร็วกวา-เสนทางถูกคํานวณใหขับไดเร็วขึ้นแตอาจใชระยะทางยาวขึ้น 
 เสนทางที่สั้นที่สุด- เสนทางถูกคํานวณใหใชระยะทางสั้นลงแตใชเวลาขับนานขึ้น 

 
การเตือนแยกตอไป-เปดหรือปดหนาตางแบบ pop-up ของการเตือนแยกตอไป 
 
ทางเลือก ตามเสนทาง... 
คํานวณเมื่อออกนอกทาง-ชวยใหคุณกําหนดวาเครื่องจะเตือนคุณเมื่อมันกําลังคํานวณเสนทางของคุณอยู (จากการ
ถาม) หรือทําการคํานวณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปดการคํานวณเมื่อออกนอกทางได 
 
วิธีคํานวณ-ต้ังวาเครื่องคนหาเสนทางไดอยางไร 
 

 คํานวณเร็วท่ีสุด-คํานวณเสนทางไดเร็วที่สุด แตอาจจะไมไดเสนทางที่ดีที่สุดก็ได 
 คํานวณแบบเร็ว-ใชเวลามากกวาในการคํานวณแตจะไดเสนทางที่มีคุณภาพดีกวา 
 เสนทางที่ดีกวา-ไดเสนทางที่มีคุณภาพดีกวาขึ้นไปอีก แตใชเวลาในการคํานวณนานกวา 
 เสนทางดีท่ีสุด-ไดเสนทางที่เหมาะสมที่สุด แตใชเวลาในการคํานวณยาวนานมากที่สุด 

 
คํานวณเสนทางสําหรับ-ต้ังคาการคํานวณเสนทางสําหรับยานพาหนะที่คุณกําลังใชอยูเพื่อใหไดเสนทางที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับประเภทยานพาหนะของคุณ เพราะถนนบางเสนนั้นมีเขตหวงหามสําหรับพาหนะบาง
ประเภท 
 
หลีกเล่ียง-ใหคุณหลีกเลี่ยงถนนบางประเภทและการหลบหลีกบนเสนทางของคุณ 
 
ต้ังคา Geocache 
ใชหนาตั้งคา Geocache เพื่อคนหาและบันทึกรายการที่ซอนอยูตามตําแหนงภูมิศาสตร โปรดดู Garmin Web site 
(www.garmin.com) สําหรับรายละเอียดและการ download ตําแหนง geocache จาก Internet 
 

 

หมายเหตุ:กอนการตั้งคาและวางสถานี geocache บนที่สาธารณะหรือที่
สวนบุคคล ตองพึงระวังวาคุณมิไดละเมิดกฎหมายใดๆที่ควบคุมการใช
พ้ืนที่เหลานี้ 
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การเขาถึงหนาตั้งคา Geocache: 

บนหนาเมนูต้ังคา เลือก Geocache icon และกด ENTER 
 

 
 
ต้ังคาทางน้ํา 
ใชหนาตั้งคาทางน้ํา เพื่อต้ังคากําหนดการเตือน 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาทางน้ํา: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ทางน้ํา icon และกด ENTER 

 

 
 
เสียงเตือนจากการลากสมอ-ต้ังคาเตือนดวยเสียงเมื่อคุณลองลอยออกนอกเสนทางเกินกวาระยะทางที่กําหนดไว 
 
เสียงเตือนนอกเสนทาง-ต้ังคาเตือนดวยเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางที่ตองการ 
 
เตือนบริเวณน้ําลึก/เตือนบริเวณน้ําตื้น-ต้ังคาเตือนดวยเสียงเมื่อคุณเขาเขตน้ําที่ลึกเกินไปหรือต้ืนเกินไป 
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ต้ังคาเวลา 
ใชหนา ต้ังคาเวลา เพื่อต้ังคารูปแบบเวลาและโซน และต้ังเครื่องใหตรงกับ Daylight Saving Time เวลาปจจุบัน
และวันที่จะปรากฏที่ดานลางของหนานั้น 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาเวลา: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก เวลา icon และกด ENTER 

 

 
 
Time Zone-เลือกเขตเวลาของเมืองของคุณเพื่อที่ GPSMAP 60CSx จะแสดงเวลาทองถิ่นที่ถูกตอง เลือก Other 
เพื่อใสคาชดเชย UTC 
 
ต้ังคาหนวย 
ใชหนาตั้งคาหนวย เพื่อปรับแตงหนวยตางๆ ในการวัด 
 

การเขาถึงหนาตั้งคาหนวย: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก หนวย icon และกด ENTER 

 

คูมือการใชงาน GPSMAP 60CSx 79



เมนูหลัก> 

 
 
รูปแบบตําแหนง-เปนระบบคาพิกัดซึ่งอานจากตําแหนงที่ถูกแสดงอยู รูปแบบเริ่มตนคือละติจูดและลองจิจูดใน
แบบองศา ลิปดา และ ฟลิปดา (hdddºmm.mmm) 
 
Map Datum-อธิบายตําแหนงทางภูมิศาสตรเพื่อการสํารวจ การทําแผนที่ การนําทาง และมิไดเปนแผนที่จริงๆ ที่
บรรจุอยูในเครื่อง คาเริ่มตนคือ WGS 84 เครื่องจะเลือก datum ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับรูปแบบตําแหนงที่
คุณไดเลือกไวแลว 
 
ระยะทาง/ความเร็ว-เลือกหนวยการวัดของเครื่องเพ่ือแสดงความเร็วและระยะทางที่คุณไดเดินทาง 
 
ความสูง/ความเร็วแนวดิ่ง-เลือกหนวยการวัดของเครื่อง (Feet (ft/min), Meters (m/min), หรือ Meters (m/sec)) 
เพื่อแสดงระดับความสูงเหนือน้ําทะเลปานกลางของคุณ 
 
Depth-เลือกหนวยการวัด (ฟุต ฟาธอม หรือ เมตร) เพื่อแสดงความลึก 
 
อุณหภูมิ-เลือกหนวยของการวัด (ฟาเรนไฮต หรือ เซลเซียส) เพื่อแสดงอุณหภูมิ 
 
ความดัน-เลือกหนวยของการวัด (นิ้ว (Hg), Milibars, หรือ Hectopascals) เพื่อแสดงความกดอากาศ 
 
ต้ังคา Heading 
ใชหนาตั้งคา Heading เพื่อกําหนดชนิดของการแสดงหนาจอในการมุงหนาและประเภทของทิศเหนือที่ใชอางอิง 
(North reference) เพื่อคํานวณการมุงหนาของคุณ 
 

 

หมายเหตุ:หากคุณไมมีความรูเรื่องการมุงหนา (Heading) และทิศเหนือที่ใช
อางอิง (North Referencing) ขอแนะนําใหคุณใชคาเริ่มตน 

 
 

คูมือการใชงาน GPSMAP 60CSx 80



เมนูหลัก> 

การเขาถึงหนาตั้งคา Heading: 
บนหนาเมนูต้ังคา เลือก Heading icon และกด ENTER 

 

 
 
แสดงผล-เลือกคา (ตัวเลขลําดับ องศา หรือ Mils) เพื่อแสดงการมุงหนาของคุณ 
 
North Reference-ใหการมุงหนาอยูบนพื้นฐานของการอางอิงทิศเหนือตามจริง 
 
ชี้ทางโดยเข็มทิศเม่ือวิ่งดวยความเร็วตํ่ากวา (เปนเวลานานกวา)-เลือกการหนวงเวลาความเร็วและเวลาสําหรับการ
สลับไปใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
 
ต้ังคาปรับตั้งคา 
หนาตั้งคาปรับตั้งคาชวยใหคุณปรับตั้งคาทั้งเข็มทิศและความสูง เพื่อเพิ่มความถูกตองในการนําทาง 
 

การปรับตั้งคาเข็มทิศ: 
1. บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ปรับตั้งคา icon และกด ENTER ขอความ “ทานตองการปรับตั้งคาอะไร?” 

ปรากฏขึ้น 
2. เลือกปุม เข็มทิศ และกด ENTER เพื่อเปดหนาปรับตั้งเข็มทิศ 

 
การปรับตั้งคาความสูง: 

เลือก ความสูง และกด ENTER เพื่อแสดงหนาปรับตั้งคาความสูง และทําตามคําแนะนําหนา 
66 

 
ต้ังคาความสูง 
หนาตั้งคาความสูงใหคุณต้ังคาความสูงใหทําการปรับตั้งคาดวยตัวเองไดในแตละครั้งที่คุณเปดเครื่อง ใหทําหนาที่
เสมือนเครื่องวัดความดันของบรรยากาศ หรือทําการปรับตั้งคาดวยมือเมื่อคุณมีขอมูลความสูงและความกดอากาศ
ที่แมนยํา 
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การต้ังคาความสูง: 
1. บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ความสูง icon และกด ENTER 
2. เลือก field ปรับตั้งอัตโนมัติ และกด ENTER เพื่อเลือกจาก ใชงาน หรือ ปด เมื่อ ใชงาน ความสูง

จะถูกแกใหถูกตองโดย GPS 
3. เลือก field ช่ือ โหมดปรับความดัน และกด ENTER เพื่อเลือก ความสูงแปรผัน (ถูกใชเมื่อมีการ

เคลื่อนไหว) หรือ ความสูงคงที่ (ใชเมื่ออยูกับที่ ซึ่งใหความสูงทําหนาที่เสมือนเครื่องวัดความดัน
ของบรรยากาศมาตรฐาน) ขอมูลเดินทางจะไมถูกบันทึกเมื่ออยูในวิธีการ ความสูงคงที่ 

 

 
ต้ังคาความสูง 

 
 

การปรับตั้งคาความสูงดวยมือ: 
1. เลือกปุม ปรับตั้งมาตรวัดความสูง และกด ENTER คุณสามารถปรับตั้งมาตรวัดความสูงดวยการ

เลือกใชหนึ่งจากสามวิธีดังนี้: 
 
ใสคาความสูงที่ถูกตอง: วิธีนี้ตองการแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดเพื่อกําหนดคาความสูงสําหรับ
ตําแหนงปจจุบันของคุณ 
 
การใสคาความดันที่ถูกตอง: วิธีนี้ตองการแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดเพื่อกําหนดคาความดันของ
บรรยากาศที่แมนยํา ณ ตําแหนงปจจุบันของคุณ 
 
การใหตัวรับ GPS กําหนดคาความสูง: เครื่องรับ GPS คาดคะเนความสูงปจจุบันเมื่อกําหนด
ตําแหนงของตัวมันเอง คาความถูกตองแมนยํานั้นหลากหลายขึ้นอยูกับตําแหนงของดาวเทียมที่อยู
เหนือศีรษะ มันมิไดถูกตองแมนยําเหมือนคาความสูงที่ปอนเขาไปจากแหลงขอมูลที่รูจักกันดี แตก็
เพียงพอสําหรับโปรแกรมประยุกตตางๆ สําหรับการนําทางโดยมาก 
 

คูมือการใชงาน GPSMAP 60CSx 82



เมนูหลัก> 

2. เมื่อเสร็จแลว ขอความ Completed  (สําเร็จ) หรือ Failed (ลมเหลว) จะแสดงขึ้นมา 
 
ต้ังคาขอความตอนรับ 
ใชหนาตั้งคาขอความตอนรับ เพื่อแทรกหนึ่งขอความ เชนขอมูลเจาของเครื่อง ที่ปรากฏเมื่อคุณเปดเครื่อง 
GPSMAP 60CSx ของคุณ 
 

 
การใสขอความตอนรับ 

 
การเขาถึงหนาตั้งคาขอความตอนรับ: 

บนหนาเมนูต้ังคา เลือก ขอความตอนรับ icon และกด ENTER 
 

การเพิ่มขอความตอนรับ: 
1. ใชแปนพิมพบนหนาจอและ ROCKER เพื่อใสขอความตอนรับของคุณ และกด ENTER 
2. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก ตกลง และกด ENTER เพื่อปด 
3. ปดเครื่องของคุณ แลวเปดอีกครั้งเพื่อดูขอความตอนรับของคุณ 

 

 
ขอความตอนรับ 
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Jumpmaster 
Jumpmaster ถูกออกแบบขึ้นสําหรับนักกระโดดรมที่มีประสบการณ Jumpmaster คือบุคคลที่เปนหัวหนาทีมนัก
กระโดดรมที่ทําหนาที่ประสานงานกับกลุมนักกระโดดหรือการปลอยสินคาลงทางอากาศ 
 

 
หนาตั้งคา Jumpmaster 

 
Jumpmaster ทําตามแนวทางทางการทหารสําหรับการคํานวณคาความสูง ณ จุดปลอยของ jumpmaster (HARP) 
ซึ่ง Jumpmaster สามารถตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดกระโดดเพื่อเริ่มนําทางไปยังจุดตกกระทบที่ตองการ 
(DIP) โดยใชเครื่องวัดความดันบรรยากาศและเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
 
คุณสามารถตั้งคา Jumpmaster เปนหนึ่งในสามประเภทของการกระโดด คือ HAHO, HALO, หรือ Static ประเภท
การกระโดดที่ถูกเลือกจะเปนตัวกําหนดวาตองการรายละเอียดของการติดตั้งอะไรเพิ่มเติม สําหรับทุกประเภทของ
การกระโดดนั้น คาความสูง (ปลอยหรือการเปด) ถูกวัดคาในระดับความสูงเหนือพ้ืนดินเปนฟุต (AGL) 
 
จุดตกกระทบ (DIP) ตองถูกตั้งคาสําหรับการกระโดดแบบ HAHO นี่คือหนึ่ง waypoint ที่ถูกทําเครื่องหมายไววา
คุณตองการจะลงสูพ้ืนดินที่ใด ความสูงที่ปลอยลงอยางนอย 1,000 ฟุตตองถูกกําหนดตอไป Jumpmaster ใชความ
สูงที่ปลอยลงเสมือนความสูงที่เปดตัวสําหรับการกระโดดแบบ HAHO คาปกติสําหรับคาความสูงที่ปลอยลงอยู
ในชวงระหวาง 12,000 ถึง 24,000 ฟุต AGL 
 
สําหรับการกระโดดแบบ HALO ขอมูลที่ตองการนั้นเหมือนกับการกระโดดประเภท HAHO แตเพิ่มความสูงใน
การเปดตัวดวย คาความสูงนี้อาจจะไมเปนคาที่มากกวาความสูงในการปลอยตัว คาปกติสําหรับการเปดตัวความ
สูงอยูในชวงระหวาง 2,000 ถึง 6,000 ฟุต AGL 
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การกระโดดแบบ Static ตองการความสูงในการปลอยตัวที่กําหนดไวอยางนอย 1,000 ฟุต ความเร็วลมคงที่และ
ทิศทางสําหรับชวงระยะเวลาของการกระโดดไดถูกสันนิษฐานไวกอนแลว 
 
สําหรับการกระโดดแบบ HAHO และ HALO ความเร็วลมและทิศทางนั้นสามารถถูกปอนเขาไปสําหรับทุกๆ 
1,000 ฟุตจากการลอยไปตามรมชูชีพ (canopy drift-CD) และทุกๆ 2,000 ฟุตจากการลอยไปตามแรงโนมถวงของ
โลก (free fall drift-FFD) ความเร็วลมเหลานี้ไดถูกปอนเขาไปบนหนา Wind Setup Page โดยการเลือกปุม Wind 
 
“Forward Throw” และ “Course to HARP” ชวยใหผูใชกําหนดทิศทางและความใหญของเครื่องบินที่ใชบรรทุก
ผูใชหลังจากการกระโดดและกอนการลอยไปตามแรงโนมถวงของโลกหรือการเริ่มตนการการลอยไปตามรมชู
ชีพ 
 
จํานวนคาคงที่ที่เพิ่มเติมถูกปอนเขาไปบนหนา Constant Setup Page ดวยการเลือก Constant ได 
 
ชองกาสี่เหลี่ยมที่ดานลางชวยสําหรับการนําทางอัตโนมัติไปที่ DIP หากคุณตองการใหเครื่องของคุณกําหนดวา
คุณตองกระโดดเมื่อไร กลองนี้ควรจะถูกกาเลือก ขอความหนึ่งจะปรากฏเพื่ออธิบายวาจะนําทางเสน route ดวยมือ
ไดอยางไร 
 
การเลือกปุม Goto HARP เพื่อเริ่มตนกระบวนการนําทางและพาคุณไปที่หนา Wind Setup หากขอมูล Wind 
Setup หายไปหรือทําการตั้งคาเสน route โดยอัตโนมัติพรอมกับคํานวณ HARP และ DIP ที่ถูกเลือกไวแลวกอน
นําคุณเขาสูหนา Navigation 
 
ต้ังคา Wind 
ความเร็วและทิศทางของลมถูกเพิ่มลงบนหนา Wind Setup Page 
 

 
การติดตั้ง Wind 
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ความเร็วลมถูกวัดเปน knots และทิศทางนั้นขึ้นอยูกับแหลงกําเนิดแหงลม ขอมูลนี้ปกติใชเปนพื้นฐานการเก็บ
ขอมูลจาก National Oceanographic & Atmospheric Administration  (NOAA) หรือ โดย drop zone support team 
leader (DZSTL) ซึ่งตรวจดูเสนทางของ Pilot Balloon (PiBal) ที่ถูกปลอยจากพื้นดินที่ DIP และกระแสลมที่ปลอย
ออกจากเครื่องบินทันทีที่ HARP ไดถูกคํานวณแลว 
 
Jumpmaster สามารถจัดการการหักงอเปนมุมในทิศทางลมได 
 
เลือก “Clear All” จากเมนู Options ของหนานี้เพื่อลบรายการของความเร็วลมและทิศทาง ความเร็วลมและทิศทาง
จะตองถูกปอนเขาไปพรอมกันเปนคูเพื่อความถูกตอง หากขอมูลทั้งสองถูกปลอยใหเปน “_ _ _” ก็จะถูกละเลยใน
การคํานวณ 
 
ต้ังคา Constant 
หนาตั้งคา Constant ชวยคุณในการแกไขปรับปรุงบางลักษณะของการกระโดดที่ไดถูกวางแผนไว 
 

 
ต้ังคา Constant 

 
ประเภทการกระโดดทั้งหมดยังสามารถใช “Percent Max” เพื่อเพิ่มหรือลดชวงระยะหรือการกระโดด ขอมูลที่
นอยกวา 100% ลดระยะทางการลอยไปที่ DIP ในขณะที่ขอมูลที่มากกวา 100% จะเพิ่มระยะการลอยตัว 
Jumpmaster ผูมีประสบการณมากกวาอาจเลือกที่จะใชจํานวนนอยกวา ในขณะที่ผูที่มีประสบการณนอยกวาอาจ
ใชจํานวนที่มากกวา 
 
Safety Factor ถูกใชในการกระโดดประเภท HAHO เพื่อใหเผื่อคาแตกตางหรือขอผิดพลาดสําหรับการกระโดด 
Safety factors (ปจจัยความปลอดภัย) มักเปนคาตัวเลขไมนอยกวา 2 และถูกกําหนดโดย jumpmaster บนพื้นฐาน
ของคุณสมบัติเพื่อการกระโดด 
 
จํานวนของคา K สามารถถูกกําหนดเพื่อการกระโดดที่แตกตางกัน การกระโดดแบบ HAHOใช K-open ในขณะที่
การกระโดดแบบ HALO ใช K-open และ K-Freefall การกระโดดแบบ Static ใช K-static คา K-values ถูกตั้งอยู
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บนพื้นฐานของอัตราการกระโดดรมชูชีพ ในแตละรมชูชีพควรมีติดฉลากพรอมคา K คาปกติอาจอยูระหวางชวง
จาก 3.0 สําหรับ K-freefall ไปจนถึง 48.0+ สําหรับ HAHO K-open 
 
เลือก Restore Defaults จากเมนู Options ของหนานี้เพื่อต้ังคาตางๆ ใหม 
 
รายช่ือของตัวยอและคํายอจากพยัญชนะหลายคําที่ใชกันตามปกติมีดังนี้: 
 
AGL-วัด Above Ground Level Altitude 
 
CD-Canopy Drift การลอยในขณะที่รมชูชีพเปด 
 
DIP-ตําแหนง Desired Impact Point ที่ซึ่งเปนตําแหนงที่ควรลง 
 
DZ-บริเวณ Drop Zone ที่ซึ่งเปนตําแหนงที่ควรลง 
 
DZSTL-Drop Zone Support Team Leader 
 
LFFD-การลอยแบบ Free Fall Drift กอนรมชูชีพเปด 
 
HAHO-ชนิดของการกระโดดแบบ High Altitude High Opening 
 
HALO-ชนิดของการกระโดดแบบ High Altitude Low Opening 
 
HARP-High Altitude Release Point จุดตําแหนงที่ผูกระโดดออกจากเครื่องบิน 
 
MSL-การวัด Mean Sea Level Altitude 
 
PRP-Primary Release Point HARP บวกกับการแรงพุงไปขางหนาของเครื่องบิน 
 
คํานิยามเพิ่มเติมที่ใชบอยโดย jumpmaster มีดังนี้: 
 
Drop Altitude-คาความสูงเมื่อ jumpmaster ออกจากเครื่องบิน วัดเปน AGL 
 
Forward Throw Horizontal-ระยะทางที่เคลื่อนไปโดยความเร็วของเครื่องบิน 
 
HAHO-ประเภทของการกระโดดที่ซึ่ง jumpmaster กระโดดจากที่สูงมากและเปดรมชูชีพ ณ ตําแหนงที่สูง 
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HALO-ประเภทของการกระโดดที่ซึ่ง jumpmaster กระโดดจากที่สูงมากและเปดรมชูชีพ ณ ตําแหนงที่ตํ่า 
 
K value-คาแรงฉุดของลมจากรมชูชีพ 
 
Opening Altitude-คาความสูงเมื่อ jumpmaster เปดรม วัดเปน AGL 
 
Static Jump-ประเภทของการกระโดดที่ซึ่งความเร็วลมและทิศทางไดถูกสันนิษฐานไววาคงที่สําหรับระยะเวลา
ในการกระโดด 
 
จุดเฝาระวัง 
ใชหนาจุดเฝาระวังเพื่อกําหนดวงการเตือนรอบๆ ตําแหนงที่ waypoint ถูกจัดเก็บไว วงการเตือนสามารถชวยให
คุณหลีกเลี่ยงตําแหนงที่หวงหามได 
 
ปฏิทิน 
ใชปฏิทินเพื่อดูเวลาพระอาทิตยขึ้น/พระอาทิตยตก ลักษณะของดวงจันทรที่ปรากฏในชวงเวลาตางๆ ความเปนไป
ไดในการลาสัตวและตกปลา และบันทึกจัดเก็บ waypoints สําหรับกิจกรรมที่คุณตองการใชนําทาง สําหรับชวงวัน
และตําแหนงใดๆ 
 

การใชปฏิทิน: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก ปฏิทิน icon และกด ENTER หนาปฏทิินเปดพรอมกับแสดงสัปดาหปจจุบัน 
3. ใช ROCKER เพื่อเลือกวันที่คุณตองการเพิ่ม waypoints และกด ENTER เพื่อแสดงหนาสําหรับ

วันนั้น 
4. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือก เพิ่มจุด และกด ENTER เพื่อเปดเมนู Find 
5. เลือกชนิดของจุดที่คุณตองการใสลงบนหนาวัน ดวยหนาขอมูลสําหรับจุดนั้นถูกแสดงอยู เลือกปุม 

ใชงาน และกด ENTER เพื่อวางจุดอางอิงบนหนา Day Page 
6. การเอาจุดออกจากหนา Day Page กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือก ลบจุด... และกด ENTER 

เพื่อแสดงรายการ Remove Points Options List (ตัวเลือกในการลบจุดตางๆ) 
7. เพื่อดูรูปแบบของปฏิทินอื่นๆ เชนขอมูลเพิ่มเติมของพระอาทิตยและพระจันทรหรือลาสัตวและตก

ปลาสําหรับวันและตําแหนงที่กําหนด กด MENU และใช ROCKER เพื่อทําการเลือกของคณุ 
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เครื่องคํานวณ 
เลือก เคร่ืองคํานวณ icon เพื่อใชเครื่อง GPSMAP 60CSx เปนเสมือนเครื่องคิดเลข คุณสามารถเลือกเครื่องคิดเลข
แบบ Standard (มาตรฐาน) หรือ Scientific (วิทยาศาสตร) และ องศา หรือ Radians ไดอยางใดอยางหนึ่งจากเมนู 
Options 
 

 
 

การใชเคร่ืองคํานวณ: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก เคร่ืองคํานวณ icon และกด ENTER 
3. ใช ROCKER และปุม ENTER เพื่อทํางานกับเครื่องคิดเลข 

 
นาฬิกาจับเวลา 
เลือก นาฬิกาจับเวลา icon เพื่อใช GPSMAP 60CSx เปนเสมือนนาฬิกาจับเวลา ซึ่งรวมถึงเครื่องจับเวลาในการวิ่ง
รอบ (lap timer) ดวย คุณยังสามารถใหเครื่องบันทึกการจับเวลาในการวิ่งรอบโดยขึ้นกับระยะทางไดดวย 
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การใชนาฬิกาจับเวลา: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก นาฬิกาจับเวลา icon และกด ENTER 
 
การเริ่มและหยุดนาฬิกาจับเวลา: 
1. เลือกปุม เร่ิมตน และกด ENTER เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา 
2. เลือกปุม หยุด และกด ENTER เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลา 
 
การใชคุณสมบัติจับเวลาวิ่งรอบ: 

ในขณะที่นาฬกีาจับเวลาทํางานอยู เลือกปุม รอบ และกด ENTER 
 

การต้ังคานาฬิกาจับเวลาใหม: 
ในขณะที่นาฬิกาจับเวลาหยุดทํางานแลว เลือกปุม ต้ังคาใหม และกด ENTER 

 
การจับเวลาวิ่งรอบโดยใชระยะทาง: 

กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือก ครบรอบโดยระยะทาง และกด ENTER ในการ
กลับไปยัง ‘ครบรอบโดยการกดปุม’ ทําซ้ําขั้นตอนเดียวกันเหลานี้ 

 
การต้ังคาระยะทางวิ่งรอบ: 
1. กด MENU เพื่อเปดเมนู Options เลือก ต้ังระยะทางครบรอบ และกด ENTER 
2. ใช ROCKER เพื่อเลือก field ที่คุณตองการเปลี่ยนและกด ENTER ใสคาใหม และกด ENTER 

เมื่อเสร็จแลว เลือก ตกลง และกด ENTER 
 
พระอาทิตย พระจันทร 
หนาพระอาทิตย พระจันทรใหภาพกราฟฟกบรรยายใหเห็นภาพของพระอาทิตยและพระจันทรซึ่งสัมพันธกับโลก
แกคุณ ตําแหนงพระอาทิตยและพระจันทรสามารถถูกแสดงสําหรับเวลา วัน และตําแหนงบนโลกเมื่อไรก็ได 
 
หนาพระอาทิตย พระจันทรยังแสดงเวลาที่พระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตก พระจันทรขึ้น และพระจันทรตกของ
เวลา วัน และตําแหนงที่ถูกเลือกไดดวย ใชปุมบนหนาจอเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหวของพระอาทิตยและพระจันทร
และหยุดที่เวลาหรือวันที่ตองการได ปุมฝงซายแสดงภาพเคลื่อนไหวของพระอาทิตยและพระจันทร ปุมกลาง
แสดงภาพเคลื่อนไหวอยางเร็วขึ้น โดยแสดงลักษณะของพระจันทรที่ปรากฏในชวงเวลาที่ตางๆ กัน ปุมฝงขวา
หยุดการเคลื่อนไหว 
 

การดูตําแหนงพระอาทิตยและพระจันทรสําหรับเวลา วัน และตําแหนงที่ถูกกําหนดไว: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
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2. เลือก พระอาทิตย พระจันทร icon และกด ENTER 
3. เพื่อดูการทํานายของวันและเวลาที่ตางกัน เลือก field ช่ือ วันที่ หรอื Time of Day อยางใดอยาง

หนึ่ง และกด ENTER เพื่อเปดแปนพิมพบนหนาจอ 
 

 
 

4. เทื่อดูการทํานายของตําแหนงที่ตางกัน เลือก field ช่ือ ตําแหนง และกด ENTER เพื่อเปดเมนู 
Options ต้ังตําแหนงใหม และเลือกจากตัวเลือกที่ถูกแสดงอยู 

 
 
ลาสัตว & ตกปลา 
ตารางลาสัตว & ตกปลา ใหรายการของการทํานายเวลาที่ดีที่สุดเพื่อการลาสัตวและการตกปลาสําหรับวันและ
ตําแหนงที่ไดเลือกไว 
 

การแสดงการทํานายการลาสัตวและการตกปลาสําหรับวันและตําแหนงที่ระบุ: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก ลาสัตว & ตกปลา icon และกด ENTER วันและตําแหนงปจจุบันจะปรากฏใน field ของวัน

และตําแหนงที่ดานบนของหนานี้ 
3. การดูการทํานายสําหรับวันอื่นๆ ใหเลือก field ช่ือ วันที่ และกด ENTER เพื่อเปดแปนพิมพบน

หนาจอ 
4. การดูการทํานายสําหรับตําแหนงที่แตกตาง ใหเลือก field ช่ือ ตําแหนง และกด ENTER เพื่อเปด

เมนู Options ช่ือ “ต้ังตําแหนงใหม” 
 
เลือก ใชแผนที่ เพื่อเลือกจุดบนแผนที่โดยใชลูกศรตัวช้ี กด ENTER เพื่อแสดงตารางสําหรับ
ตําแหนงนั้น field ช่ือ ตําแหนง ในขณะนี้จะแสดงเปน “ตําแหนงแผนที่” 
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เลือก ใชเมนูคนหา เพื่อเลือกจุดจากฐานขอมูลคนหา ทําตามคําแนะนําสําหรับการใชคุณสมบัติ
คนหา ซึ่งเริ่มตนจากหนา 21 เมื่อรายการที่คนหาไดถูกเลือก ใหเลือกปุม “ใชงาน” ที่ดานลางของ
หนารายละเอียดขอมูล และกด ENTER ซึ่ง field ช่ือ ตําแหนง ในขณะนี้จะแสดงชื่อของสิ่งของที่
หาพบ 

5. การกลับไปยังวันที่ปจจุบัน ใหกด MENU แลวกด ENTER 
 

 
หนาลาสัตว & ตกปลา 

 
เมนูเกมส 
เมนูเกมสบรรจุเกมสไว 6 เกมสเพื่อความบันเทิง  (Memory Race, Virtual Maze, GekoSmak, Nibbons, Gekoids 
และ Beast Hunt) บางเกมสที่ใช GPS เสมือนสวนประกอบเสมือนจริงในการเลน 
 

 
เมนูเกมส 

 
การเลือกและเลนหนึ่งเกม: 
1. กด MENU สองครั้งเพื่อเปดเมนูหลัก 
2. เลือก เกมส icon และกด ENTER 
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3. ใช ROCKER เพื่อเลือกหนึ่งเกม และกด ENTER คําอธิบายสั้นๆของแตละเกมปรากฏ 
4. กด QUIT และเลือก ใช เมื่อถูกถามใหหยุดการเลน 

 

 

คําเตือน:เมื่อเลนเกมเสมือนจริงเกมหนึ่งเกมใด (ที่ซึ่งคุณกําลังเคลื่อนที่ใน
สนามการเลนจริง) ใหใชความระมัดระวังในการเลือกบริเวณที่ปราศจากสิ่ง
ที่เปนอันตราย อาทิเชน หลุม สิ่งกีดขวาง หรือยานที่ใกลกับการจราจร  การ
เลนเกมเหลานี้สามารถหันเหความสนใจของคุณจากการสังเกตวัตถุตางๆใน
เสนทางของคุณ 

 
Memory Race 
นี่คือเกม GPS ที่ซึ่งช้ินสวนที่เลนจะเคลื่อนไปตามที่คุณเคลื่อนไป การที่จะชนะ Memory Race ตองจําวาชอง
สี่เหลี่ยมใดมีสัญลักษณใด แลวลางกระดานโดยการจับคูชุดสัญลักษณที่ตรงกัน การเดินไปในแตละชองสี่เหลี่ยม 
ใหเลือก Open ที่อยูดานลางของหนาจอ และกด ENTER เพื่อดูสัญลักษณ 
 

การปรับเสนตารางกริดหรือขนาดชองสี่เหล่ียมดวยการกําหนดเอง: 
1. เลือก Grid Size หรือ field ช่ือ Square Size และกด ENTER เพื่อเลือกจากรายการเมนู Options กด 

ENTER เพื่อทําการเลือกของคุณ 
2. เลือก Start และกด ENTER เพื่อเริ่มเกม 
3. เลือก “Re-Center” และกด ENTER เพื่อวางตําแหนงของคุณเองกลับไปตรงกลางกระดานเกม 

 

 
 
 
Virtua Maze 
เกม GPS นี้สรางเขาวงกตเสมือนจริงบนหนาจอ คุณจะถูกวางอยูในตําแหนงตรงจุดศูนยกลางในเขาวงกต และ
ตองคนหาตามทางวกวนเพื่อเก็บสะสมธง มุมดานลางขวาของหนาจอจะบอกคุณวายังมีธงเหลืออีกจํานวนเทาใด 
มุมดานลางซายมีการจับเวลาโดยแสดงเวลาที่ลวงไป ระดับความยากงายขึ้นอยูกับจํานวนวงกตที่คุณสามารถ
มองเห็นไดในแตละหนึ่งครั้ง การเห็นทางวกวนที่นอยลงทําใหเกมมีความยากมากขึ้น 
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เคล็ดลับ:กด MENU และเลือก Cheat เพื่อเริ่มวิธีการโกง  การใชวิธีการนี้จะ
ลงโทษคุณโดยหานาทีและนับวินาทีไปทีละสิบแทนทีละสอง ใหกด 
ENTER เพื่อปดวิธีการโกง 

 

 
 
GekoSmak 
GekoSmak เปนเกม GPS ที่ใหคุณเปนเสมือนผูเลนช้ินหนึ่ง Gekos จะปรากฏบนหนาจอเปนครั้งครา กอนที่ Geko 
จะหายไป ใหเคลื่อนที่ไปยัง Geko นั้นและกด ENTER เพื่อตี Geko ดวยคอน หากคุณตีได Geko นั้น เครื่องหมาย 
“!” จะปรากฏเหนือคอน หากหลาด จะมีแคเพียงคอนปรากฏเทานั้นในช่ัวขณะ 
 
ขนาดสนามที่ใชเลนมี เล็ก กลาง และใหญ ชองขนาดเล็กนั้นประมาณ 20 หลาคูณ 30 หลา และสนามขนาดใหญ
คือ 60 หลาคูณ 90 หลา (ประมาณขนาดของสนามอเมริกันฟุตบอล) 
 
ระดับความยากของเกมคือ: Easy, ปรกติ และ Hard ระดับเหลานี้ขึ้นอยูกับวาตัว Geko จะปรากฎบอยแคไหน 
จังหวะจะเร็วขึ้นและคานั้นหลากหลายเมื่อความยากของระดับเพิ่มขึ้น 
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Nibbons 
ในเกม GPS นี้ คุณตองเดินรอบกระดานเพื่อเก็บธงเมื่อมันปรากฎ ในขณะที่คุณเดิน “หาง” ของคุณก็จะโตขึ้น คุณ
สามารถเดินทางไปไหนตอไหนบนหนาจอได แตคุณไมสามารถขามหางของคุณเองได ไมเชนนั้นคุณก็จะเสียไป
หนึ่งชีวิต เพื่อเพิ่มความทาทายขึ้น คุณก็จะตองหลีกเลี่ยงหัวกะโหลกที่ไลตามคุณอีกดวย 
 

 
 
 
GeKoids 
เกม GPS นี้ ซึ่งสามารถเลนไดโดยไมตองเปด GPS เปนเกมเกี่ยวกับการระเบิด Gekoids จุดสําคัญคือคุณเลนเปน
เรือ และคุณสามารถรอดก็ตอเมื่อคุณหลีกเลี่ยงที่จะถูกยิง กอนที่คุณจะเริ่มเลนเกม ตองมั่นใจวาคุณตั้งคาเกมแลว 
การหมุนแผนที่ให “หันไปทางเหนือ-Northwards” จะหมุนเรือของคุณไปตรงกลางของแผนที่ แผนที่อยูกับที่และ
ทิศเหนือจะชี้ขึ้นเสมอ การหมุนแผนที่ให “Ship Up” จะหมุนโลกเสมือนจริงรอบๆเรือคุณ เรือของคุณจะชี้ Up 
เสมอ กด ENTER เพื่อเริ่มเลนเกมและหลบระเบิดใหดี 
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Beast Hunt 
แมวาจะไมใชเกม GPSแทๆ แต Beast Hunt ตองการทักษะทางดานการนําทางบาง คุณตองคนหาและเอาชนะ
มังกรดวยลูกธนูกอนที่มันจะพนไฟมาที่คุณหรือคุณตกลงไปในบอในขณะที่หาเสนทางในฐานตางๆ ที่วกวน ใน
บางครั้งคุณอาจถูกขนยายไปโดยการเลื่อนลงเสนโคงหรือเคลื่อนที่แบบทแยงมุม เกมประกอบดวยระดับความยาก
หลายระดับและเพิ่มหรือจํากัดตัวเลือกทัศนะวิสัย เมื่อคุณเลนเกมแพ หนาจอจะแสดงแผนผังของสิ่งที่เปนอนัตราย 
การลื่นไถล และฐานการเตือนภัย กระดานจดคะแนนจะเก็บบันทึกผลการชนะและแพของคุณ 
 

 
 

การเลน Beast Hunt: 
1. เลือก Beaset Hunt จากเมนูเกมส และกด ENTER หนาภาพรวมของเกมปรากฏ 
2. กด ENTER เพื่อเปดเมนู Difficulty Level เลือกระดับความยาก (Trainee, Beginner, Expert หรือ 

Master) และกด ENTER เพื่อเปดเมนู Visibility 
3. เลือกตัวเลือกทัศนวิสัย (Extended หรือ Limited) และกด ENTER เพื่อเริ่มเลน 
4. ใช ROCKER เพื่อกระโดดจากฐานหนึ่งไปอีกฐานหนึ่ง 
 

เมื่อคุณลงบนฐานที่ถูกแรเงา คุณอยูหนึ่งหรือสองกาวหางจากมังกร ฐานที่มีวงกลมอยูถัดจากบอ
หนึ่ง หากคุณตกลงไปในบอ กระโดดไปที่มังกรหรือยิงธนูที่พลาดไมโดนมังกร คุณก็แพ 
 

5. การปราบมังกร กด ENTER เพื่อเล็งลูกศรไปที่ฐานที่ถูกแรเงา ใช ROCKER เพ่ือช้ีและกด 
ENTER เพื่อยิง 
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ภาคผนวก 
 
การเชื่อมตอ GPSMAP 60CSx ของคณุกับเครื่องคอมพิวเตอร 
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยการใชชองอนุกรม หรือตัวตอ
แบบสายเคเบิล USB อยางใดอยางหนึ่ง 
 

 

หมายเหตุ:ติดตั้งโปรแกรม MapSource และ Trip & Manager ที่มาดวยให
ครบบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณกอนเช่ือมตอสายเคเบิล USB บนเครื่อง
คอมพิวเตอร 

 
การตอเคร่ือง GPSMAP 60CSx ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร: 
1. เปดฝาปด USB จากดานหลังของ GPSMAP 60CSx และสอดปลายขางที่เล็กกวาบนสายเคเบิล 

USB ไปยังชองที่เหมือนกัน 
2. ตอปลายอีกดานเขากับชอง USB ของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 

 
การตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณโดยการใชชองอนุกรม: 
1. เปดฝาปดชองอนุกรมจากดานหลังของ GPSMAP 60CSx และสอดหัวตอรูปกลมที่ถูกทําดัชนีไว

บนสายเคเบิลไปยังชองที่เหมือนกัน 
2. ตอปลายสายเคเบิลอีกดานเขากับชองอนุกรมเขากับของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณหรืออุปกรณอื่น

ที่เหมาะสม 
3. ต้ังคาเครื่อง GPSMAP 60CSx ของคุณโดยการตั้งคาการเชื่อมตอไปยังรูปแบบการเชื่อมตอที่

เหมาะสม โปรดดูการตั้งคาเชื่อมตอหนา 74 
 
ขอมูลเก่ียวกับ USB Drivers 
USB drivers ควรถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม MapSource ที่มาพรอมกับ GPSMAP 60CSx ของ
คุณ เมื่อคุณตอ GPSMAP 60CSx ไปยังชอง USB ในครั้งแรก เครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจถามคุณใหหาที่อยู
ของ drivers สําหรับอุปกรณ คุณเพียงติดตั้ง drivers แคครั้งเดียวเทานั้น หลังจาก drivers ถูกติดตั้งแลว เครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณจะตรวจพบ GPSMAP 60CSx ของคุณเสมอเมื่อมันถูกเชื่อมตอ USB drivers อาจถูกปรับให
ทันสมัยเปนครั้งครา คุณสามารถหาขอมูลลาสุดที่ www.garmin.com
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ภาคผนวก> 

Map Datums และ Location Formats 
 

 
Map Datums ขึ้นอยูกับ 

รูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรของโลก 
 
อะไรคือ Map Datum? 
Datum คือรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรของโลกที่ประมาณรูปรางของโลกและชวยการคํานวณในรูปแบบที่คง
เสนคงวาและถูกตอง ซึ่ง datum เปนการแสดงเชิงกายภาพโดยโครงสรางของตําแหนงบนพื้นที่ซึ่งตําแหนงนั้นได
ถูกวัดอยางถูกตองและถูกคํานวณบนพื้นผิวที่อางอิงนี้ เสนรุงและเสนแวงบนแผนที่หรือแผนผังถูกอางอิงไปยัง 
map datum ที่กําหนด ทุกแผนผังมี map datum ไวอางอิงและ GPSMAP 60CSx สามารถถูกตั้งใหตรงกับที่ถูกใช
กันเปนสวนใหญได 
 
ถาคุณกําลังหาเสนทางและกําลังเปรียบเทียบคาพิกัด GPS กับแผนที่ แผนผัง หรือสิ่งอางอิงอื่นๆ ต้ัง map datum 
ในเครื่อง GPS ใหเปน datum เดียวกันกับแผนที่เพื่อใหแนใจวาการหาเสนทางจะแมนยํามากที่สุด 
 
อะไรคือ Location Format? 
ตําแหนงปจจุบันของคุณสามารถดูไดบน GPS ในแบบของคาพิกัด เพราะวาแผนที่และแผนผังที่ตางกันใชรูปแบบ
ตําแหนงที่ตางกัน เครื่อง Garmin GPS ชวยใหคุณเลือกระบบคาพิกัดที่ถูกตองสําหรับชนิดของแผนที่ที่คุณกําลัง
ใชอยู รูปแบบที่ใชมากที่สุดคือเสนรุงและเสนแวง ซึ่งถูกใชโดยเครื่อง Garmin ทกุเครื่อง 
 
คุณสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบตําแหนงไปใชกับระบบคาพิกัดอื่นๆได UTM/UPS (Universal Transverse 
Mercator/Universal Polar Stereographic) เปนตารางกริดแบบเมตริกที่ใชงานงายที่พบไดบนแผนที่รูปสี่เหลี่ยม
จตุรัสเกี่ยวกับการทําแผนที่และอธิบายภูมิประเทศของ USGS โดยทั่วไป คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในตารางกริด
หลายรูปแบบได รวมไปถึงตารางกริดที่ผูใชกําหนดเองได (สําหรับผูใชขั้นสูง) 
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ภาคผนวก> 

 
สงวนลิขสิทธ์ิ: ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 

ขอเขียน และภาพประกอบในหนังสือเลมนี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย หามลอก
เลียนหรือนําไปใชเพื่อการใดๆ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้ ไมวา
รูปแบบใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทเทานั้น 

แปลและเรียบเรียง: บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
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บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่ 100/38-39 อาคารสาธรนคร ช้ัน 22 
ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500 
โทร 0-2636-8421 แฟกซ  0-2266-9944 

URL: www.esrith.com 
เวลาทําการ-วนัจันทรถึงวันศุกร 

ระหวาง 8:00 ถึง 17:00 น. เวนวันหยุดประจําปของบริษทัฯ 
หากมีคําถามในการใชงาน กรุณาติดตอ Hotline โทร 0-2266-9948 

หรือ Email Hotline ที่ hotline-gps@cdg.co.th 
 

 
สําหรับซอฟทแวรฟรีและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑจาก Garmin 

โปรดเยี่ยมชม Garmin Web site ที่ www.garmin.com 
 

 


