
Reittipisteiden, jälkien, ja reittien poistaminen
pysyvästi Humminbird 798 comboplotterista
uuden 5.840 softapäivityksen jälkeen.

Uuden 5,840 päivityksen myötä saatiin 798 malliin
työkalu jolla voi muuttaa, muokata tai poistaa 
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä. Tämä tapahtuu kätevästi
yhdellä sivulla. Sivusto on kätevä työkalu mutta vaati
käyttäjältä taitoa ja kokemusta jotta saadaan kaikki
hyöty irti!

Ensimmäinen ongelma johon itse törmäsin oli että
esim reittipisteiden pysyvä poistaminen siivouksen
yhteydessä tuntui mahdottomalta. Pisteet saa kyllä
helposti poistettua, mutta latautuu uudelleen SD kortista
kun konetta käynnistetään seuraavan kerran. 
Eli poistettava tieto on myös saatava poistettua muistikortista!

Edellisessä softassa tämä tapahtui komennolla “save all
navigation data”.

Uudessa softassa toimitaan seuraavasti:

Poista reittipiste joko karttatilassa ja siirry menu toimintoon.
Tässä painat Delete. Tai mene Nav valikkoon ja avaa 
“Waypoints, Routes, Tracks”. Mene Options ja suorita
halutut toimenpiteet. Esim. Valitse reittipiste painamalla
sen ikonia ja sen jälkeen Delete. Kun toivotut muutokset
ovat tehty, täytyy muutokset saada siirretty myös muistikortille.

Se tapahtuu seuraavasti:
Pystytään edelleen “Waypoints, Routes, Tracks sivulla, 
siirrytään Options valitaan Select all and.. ja painetaan export...

Näyttöön ilmestyy vihreä kysely jossa vaaditaan vahvistusta.
Confirm: Painetaan Yes. Kun käsky on suoritettu tulee
vahvistus: Nav data succsesfully exported to MMC/SD card.

Nyt on päivitetty tietokanta sekä muistikortilla että laitteessa.
Jos tietoa on kertynyt paljon saattaa olla että kone herjaa 
käynnistyksen yhteydessä että ei pysty lataamaan kaikkia tietoja 
koska muistitilaa on vähissä. 

Tästä ilmoituksesta pääsee eroon seuraavalla tavalla:
Sammuta kone, ja poista varmuuden vuoksi muistikortti laitteesta. 
Mene jällen kerran Nav,in kautta Waypoints, Tracks, Routes toimintoon
ja sieltä Options, missä painat Select All and.. Delete all nav data. 

Nyt ovat kaikki navigointitiedot poistettu laitteesta. Työnnä muistikortti 
takaisin laitteeseen niin päivitetty tieto siirtyy hetken kultua laitteeseen, 
eikä päällekkäisyyksiä pitäisi enää esiintyä. 

Voi olla harhahavainto, mutta allekirjoittaneelle tuli sellainen tunne että
kun tietokantoja sai siivottua, niin laite toimi ehkä hieman “liukkaammin”?
Saattaahan se olla että kun muistikorttia siirretään laitteesta toiseen
ja päivitetään softaa useasti, sekä poistetaan tietoja ahkerasti, niin laitteen
muistiin voi jäädä paljon näkymätöntä tietoa joka hidastaa näkyvien
tietojen käsittelyä?
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