
United States Department of Commerce 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
National Marine Fisheries Service 
Galveston Laboratory 
4700 Avenue U 
Galveston, TX 77551 

January 20, 2022 
F/SEC1:RS:JW.rs

Dear SPGM Permit Holder: 

NOAA Fisheries Galveston Laboratory cELB (cellular electronic logbook) Program would like to thank you for 
participating.  We are writing to inform you that your Gulf of Mexico Shrimp Permit is still selected to be outfitted 
with a cELB.  

Please continue to power up your cELB device, and it will continue to collect data. We are providing you with a new 
SD card to exchange with the SD card that is currently on your device. Please use the enclosed brochure to walk you 
through the step by step instructions to remove the old SD card and insert the new one. Then use the pre-paid envelope to 
return the old SD card to the NOAA Fisheries Galveston Laboratory for us to analyze the data from your cELB unit. 
While NOAA Fisheries explores options for the replacement of the current 3G units, we will continue to send, and ask 
you to install, replacement SD cards. 

The information collected from the SD card returned to NOAA Fisheries will allow us to determine whether your unit is working 
properly, or if you may need a new antenna or unit. 

We will be happy to assist, if you have any questions and concerns. Please contact Rebecca Smith via email at 
rebecca.smith@noaa.gov.   

Thank you for your cooperation, without which, collection of this critical information would not be possible. 

Sincerely, 

John Walter, Deputy Director 
Southeast Fisheries Science Center 
Miami, FL 

mailto:rebecca.smith@noaa.gov
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Kính Gửi Chủ Giấy Phép SPGM: 

Xin cảm tạ quí vị đã tham gia Chương Trình cELB (sổ nhật ký điện tử di động) của Phòng Thí Nghiệm tại 
Galveston thuộc Ty Ngư-Nghiệp NOAA. Chúng tôi viết thư này để thông báo với quí vị rằng Giấy phép đánh 
tôm ở Vịnh Mể-Tây-Cơ của bạn vẫn còn được chọn để trang bị gắn hệ thống cELB. 

Xin vui lòng tiếp tục mở hệ-thống cELB cho hoạt động, và nó sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu.  Chúng tôi sẽ 
cung cấp cho quí vị thẻ SD mới để đổi với thẻ SD hiện có trong hệ thống trên tàu của quí vị. Xin vui lòng sử 
dụng tài liệu trong tập sách nhỏ kèm theo sẽ hướng dẫn quí vị từng bước để tháo thẻ SD cũ và ngắn thẻ mới 
vào.  Sau đó, sử dụng phong bì đã có-sẵn bưu-phí để gửi thẻ SD cũ đến Phòng Thí Nghiệm tại Galveston 
thuộc Ty Ngư-Nghiệp NOAA để chúng tôi phân tích dữ liệu trong hệ thống cELB quí vị.  Trong khi Ty 
Ngư-Nghiệp NOAA tiềm kiếm những biện-pháp khác để thay thế các hệ-thống 3G hiện tại, 
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thẻ SD và yêu cầu quí vị trao đổi thể cũ và thẻ mới. 

Tài liệu thu thập trong thẻ SD được ngửi lại cho Ty Ngư-Nghiệp NOAA để chúng tôi xác định xem hệ-thống của quí 
vị có hoạt động bình thường hay không hoặc quí vị cần thay đổi cây ăng-ten hoặc một hệ-thống mới.. 

Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào. Vui lòng liên hệ với cô Rebecca Smith qua 
theo địa chỉ rebecca.smith@noaa.gov.   

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị, nếu không có điều này, việc thu thập Tài liệu quan trọng này sẽ không thể 
thực hiện được. 

Trân Trọng, 

John Walter, Phó Giám Đốc 
Trung Tâm Khoa Học Ngư-Nghiệp Miền Đông Nam 
Miami, FL 

mailto:rebecca.smith@noaa.gov
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Cellular Electronic Logbook Program 
 

SD Card Removal Instructions  

1. Disconnect the power cord to power down the cellular electronic logbook (cELB) and safely 
remove the SD card without damaging the device. 

2. The SD card is inserted in a slot in the front of the cELB.  If your cELB is enclosed in the 
blue Pelican case that we provided, you may need to remove it to reach the SD card being 
sure to note where the antenna and power cables are attached. (See photos below). 

 

 

 

 

 

 

 

3. The SD card is “spring loaded”.  Use the tip of your finger or fingernail to gently press in on 
the edge of the blue card.  It should pop slightly out. Pinch between your fingers and remove 
completely. 
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4. Remove the new SD card from the plastic case and insert in the slot.  The label should be 
facing down and the gold strip should be facing up.  The notched edge should be on the left 
side.  The SD card should “click” into place and none of the blue card should be sticking out. 

 

 

 

5. Place the old SD card in the plastic case and put inside the postage paid addressed envelope 
included in the packet. 

  

6. The envelope may be dropped off at your local post office or USPS Carrier Pickup can be 
scheduled at https://tools.usps.com/schedule-pickup-steps.htm (service is free as long as 
pickup is scheduled during normal mail delivery times). 

 
7. Reattach the antenna cables as shown in the first diagram.  The antenna cable labeled RF 

connects to the screw connector labeled ANT on the cELB.  The antenna cable labeled GPS 
attaches to the screw connector labeled GPS ANT on the cELB. 

8. Replug the power cord into the cELB to power up the unit again.  The ‘POWER’ LED will 
turn green indicating the cELB is receiving power.  The ‘B’ LED will light when the cELB 
has acquired a valid GPS position. 

9. If you need further assistance, please contact Rebecca Smith via email at 
rebecca.smith@noaa.gov.  We will be happy to assist.  

 

https://tools.usps.com/schedule-pickup-steps.htm
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Chương Trình Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động 

Những Hướng Dẫn Tháo Thẻ SD
1. Rút dây điện để tắt nguồn điện cho hệ thống nhật ký điện tử di động (cELB) và tháo thẻ SD

một cách an toàn mà không làm hỏng.

2. Thẻ SD được lắp vào một khe ở phía trước cELB. Nếu cELB của bạn nằm trong hộp đựng
Pelican màu xanh do chúng tôi đã cung cấp, bạn cần phải mở nó ra để lấy thẻ SD và nhớ lưu
ý nơi gắn dây ăng-ten và dây điện. (Xem ảnh bên dưới).

3. Thẻ SD được “nạp vào lò xo”. Dùng đầu ngón tay hoặc móng tay ấn nhẹ vào mép của tấm
thẻ màu xanh. Nó sẽ bật ra một chút. Chụm giữa hai ngón tay và lấy ra chọn vẹn.
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4. Tháo thẻ SD mới khỏi hộp nhựa và để vào khe hở. Nhãn hiệu phải hướng xuống và dải sọc
vàng phải hướng lên. Góc bị cắt phải nằm ở phía bên trái. Thẻ SD sẽ "nhấp" vào đúng vị trí
và cạnh màu xanh không được thò ra ngoài.

5. Đặt thẻ SD cũ vào hộp nhựa và đặt bên trong phong bì đã có địa chỉ và bưu phí có-sẵn khi
nhận trong gói.

6. Phong bì có thể được gửi tại bưu điện địa phương của bạn hoặc có thể lên lịch Nhận hàng
qua Nhà cung cấp dịch vụ USPS tại https://tools.usps.com/schedule-pickup-steps.htm (dịch
vụ miễn phí miễn là nhận hàng được lên lịch trong quá trình gửi thư bình thường).

7. Gắn lại các dây ăng-ten như trong sơ đồ đầu tiên. Dây ăng-ten có nhãn RF kết nối với đầu
nối có nhãn ANT trên cELB. Dây ăng-ten có nhãn GPS được gắn vào đầu nối có nhãn GPS
ANT trên cELB.

8. Cắm lại dây điện vào cELB để mở và cho hệ thông hoạt động lại. Đèn Nguồn Điện sẽ chuyển
sang màu xanh cho biết cELB đang có nguồn điện. Đèn ‘B’ sẽ sáng lên khi cELB đã có được
vị trí GPS hợp lệ.

9. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với cô Rebecca Smith qua email tại
rebecca.smith@noaa.gov. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
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