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Softapäivitys 6.420 (Humminbird 898-998-1198 
malleihin) 
Tämä softapäivitys on 6.180.den korvaaja. 
Päinvastoin kuin edeltäjänsä, 6.420 toimii kuin 
"unelma"! Asennus meni kerralla putkeen 
enkä saanut softaa hermostumaan tai oikkuilemaan 
sen viiden tunnin aikana kun testasin sitä.
Näkyvin muutos on NMEA yhteensopivuus. 
Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna, että 
näyttöön voi siirtää dataa mittareista ja antureista 
jotka ovat NMEA yhteensopiva. Tällaista dataa voi 
siirtää esim. moottorista, polttoainesäiliöstä, 
ilmapuntareista, kompasseista jne. 
6.420 päivityksessä on tietysti kaikki toiminnat 
tallessa mitä oli edeltäjässään, ja näin ollen myös 
tutkankäyttö on mahdollista. Toimiva tutka vaatii 
tietysti että hankitaan myös tutkaantenni.
Parannuksia on tehty mm. kaikuluotaimen puolella. Nyt 
saadaan tarkempia lukemia kun liikutaan matalassa 
vedessä. Viistokaiun kuvanäyttäisi sekin olevan 
tarkempi, tämä havainto on kuitenkin oma 
näkemykseni eikä perustuu mihinkään todellisiin 
mittauksiin!  
Softaapäivityksessä on muitakin muutoksia ja 
parannuksia. Osa niistä ovat ihan hyviä ja 
tervetulleita. Nyt ovat Humminbirdin insinöörit 
onnistuneet työssään! 
15.lokakuuta 2012. Nyt on softa ollut käyössä 
muutama kymmenen tuntia ja hyvin on pelittänyt. 
Kun oikein lähtee painamaan nappuloita ristin rastin 
niin hermostuuhan se tämäkin. Oireet ovat lähinnä 
että näyttö hyppää takaisin edelliselle sivulle, mutta 
ei mitään vakavaa.  
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