Teknisk Servicemeddelelse
Berørte enheder: Alle Humminbird GPS Combo enheder med SD-kortindgang
Vi har set eksempler på, at slutbruger har skaffet navigations data (waypoints,
spor og/eller ruter) fra forskellige kilder, så som Lowrance eller Garmin
waypoints, GPS Babel, Google Earth og andre ukendte dataer fra venner etc.,
gemt dem på et SD-kort, for derefter at downloade dataerne direkte i deres
Humminbird enhed.
Hvert GPS firma har et unikt format, som er påkrævet specielt til deres data,
for at de kan virke korrekt på deres enheder. Dette gælder også for
Humminbird. Humminbird bruger .gpx filtypenavn. Indlæsning af ukendte
navigations datakilder i din Humminbird enhed, uden først at konvertere
dataerne i pc-programmet: Humminbird PC, til rette format (.gpx), kan føre til
ødelæggende data, som enten låser enheden eller giver driftsforstyrrelser.
Disse typer af driftsforstyrrelser kan gøre det umuligt at hente waypoints fra
enheden. Med andre ord: Når man prøver at gemme ukendt data på sin
Humminbird enhed, mister man adgangen og/eller sletter de gemte waypoints.
Med dette i mende, bedes følgende retningslinjer følges:
1. Gem altid en backup kopi af alle dine navigations dataer, så som:
Waypoints, ruter og spor. Det er en meget simpel proces. Indsæt et
tomt SD-kort i din Humminbird enhed. Tryk menu 2 gange, vælg
navigationsfanen, tryk ned til: ”Waypoints, ruter og spor”, tryk til
højre på 4-vejs tasten og vælg ”eksporter”. Nu er dataerne gemt på
SD-kortet.
Det er også muligt at lave en backup af sin Navigations data, dette
gøres ved at forbinde din Humminbird enhed til Humminbird PC
programmet.
Hvis du har yderlige spørgsmål om hvordan man gør eller andre
spørgsmål angående Humminbird enheder, kan du med fordel kigge
på www.humminbird.com under FAQ sektionen eller kontakt vores
forbruger service afdeling på ovenstående webadresse.
For danske forbruger kontaktes forhandleren, der derefter kontakter:
Normark Denmark på tlf: 87114170 eller info@normark.dk
2. Indlæs aldrig nogen form for navigationsdata ind på din Humminbird
enhed, med mindre du har konverteret dataerne i Humminbird PC
programmet. Programmet; Humminbird PC, kan gratis downloades
fra vores hjemmeside (www.humminbird.com), når du har
registreret din enhed.

Hvis du følger disse oplysninger, vil du ikke opleve nogen problemer,
specielt ikke hvis du følger regel # 1. Det er altid en god ide at tage
back up af både sin Humminbird enhed og sin personlige computer.

Når du indsætter et SD-kort med seneste nye software, kommer der en besked
op på skærmen, som spørger dig, om du vil installere den nye software på
enheden eller ej. Denne besked kan du bruge som en reminder om, at du kun
skal installere software, som er beregnet til din Humminbird enhed. Hvis det er
navigationsdata som skal installeres, kan du også bruge denne besked til at
huske dig på, at køre dine navigations dataer igennem Humminbird PC før
installering.
3. Når du indlæser ny software på din Humminbird enhed, skal
du være sikker på at den ikke løber tør for strøm.
Hvis strømmen forsvinder og din enhed slukker mens der indlæses
ny software, kan det medføre, at enheden ikke kan starte igen eller
softwaren beskadiger enheden. Den eneste mulighed for at få
enheden til at virke igen, er at sende den ind til vores service afd.
DETTE ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN!
4. Hvis du allerede har forsøgt at indlæse nogle waypoints fra en anden
kilde end en .gpx fil og det har låst din enhed, kan du følge en
bestemt proces* for at få din enhed til at virke igen. Hvis du ikke har
taget en backup af dine waypoints på en pc’er, miste du alle dine
gemte waypoints på enheden.
Venligst kontakt din forhandler/service afdeling eller se på
www.humminbrid.com under FAQ for yderlig info.

*:

Findes på Humminbird’s hjemmeside under FAQ.
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