KÉSZÍTSD EL SAJÁT VÍZI TÉRKÉPEDET AZ ÚJ INSIGHT
GENESIS™-SZEL
A Lowrance – a világ vezető marine márkája - bemutatja forradalmi, személyre szabott
térképkészítő eszközét, az Insight Genesis™– t.
Az Insight Genesis™ nem más, mint egy online szervizprogram, melynek segítségével a saját
magunk által felmért területekről egyedi, mélységkontúrokkal ellátott térképet készíthetünk.

Az Insight Genesis™, a Lowrance HDS Gen2 Touch multifunkciós
műszerhez csatlakoztatható tradicionális Broadband szonár és a
StructureScan szonár által rögzített adatok alapján készíti el a térképet,
tehát segítségével olyan helyszínekről készülhet nagyon pontos és valós
adatokat tartalmazó vízi térképünk, amik eddig még talán sohasem
voltak felmérve, vagy már elavultak.
Feladatunk tehát a következő: rögzítsük Lowrance HDS Gen2 Touch
készülékünkön a szonár adatokat egy üres SD kártyára, majd a felvett
logfájlt töltsük fel az Insight Genesis online weboldalára, ahol is a
szervizprogram átkonvertálja az adatok alapján térképformátumú fájlra.
Amint a program elkészült a konvertálással, a rendszer e-mailben értesít
minket annak elkészültéről, és a térképet megnézhetjük azt online.
Ezek után következik a térkép letöltése az SD kártyára, amelynek három
különböző lehetősége van:
1. Egyszerű térképletöltés előre beállított mélységkontúrokkal és
mélységárnyékolással egy műszerre
2. Standard egy éves letöltés: a már feltöltött adatok mellé új
rögzítéseket is feltölthetünk, így bővíthetjük a térképünket, és a
letöltött térkép megosztáskor 2-4 műszeren is látható lesz.
3. Premium egy éves letöltés: a mélységkontúrokon kívül egy
fenékszerkezete, keménysége és a fenéken található növényi
vegetáció is látható lesz a térképen. A letöltött térkép akár 6
műszeren is látható lesz.
A letöltés típusától függően a következő igen kedvező díjakkal kell
számolnunk:

Egyszerűletöltés: $19.95/letöltés
Standard egy éves letöltés: $99.95/év
Premium egy éves letöltés: $299.95/év

Fontos kiemelni, hogy az Insight Genesis-re való feltöltés és a térkép
online megtekintése teljesen díjmentes, így ha nem vagyunk elégedettek
az eredménnyel, akkor azért nem kell fizetnünk.

Jelenleg az Insight Genesis által elkészített térképek csak a Lowrance
HDS Gen2 Touch műszereken futnak, a Lowrance HDS Gen2 és Elite
típusú műszereken előreláthatóan 2013 elején fognak működni.

Standard térkép

Premium térkép

További információért látogasson el a következő oldalra:
https://insightstore.lowrance.com/insightgenesis

