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GPSMAP 62 sērijas lietošanas rokasgrāmata 1

Sākot darbu

Sākot darbu
 BRĪDINĀJUMS

  Skat.Svarīgu drošības un produktu  
informāciju, kas atrodas produkta 
iepakojumā, lai saņemtu svarīgu  
informāciju par produkta lietošanu. 

Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet  
sekojošus uzdevumus, lai 
uzstādītu ierīci un iepazītos ar  
pamatfunkcijām.

1.Ievietojiet baterijas (3.lpp.).
2. Ieslēdziet ierīci (3.lpp.). 
3. Uztveriet satelīta signālu (3.lpp.).
4. Atzīmējiet norādi (5.lpp.).
5. Brauciet pa maršrutu (7.lpp.).
6. Ierakstiet trasi (9.lpp.).
7. Kalibrējiet kompasu(13.lpp.).

Rokasgrāmatas vadlīnijas
Saņemot norādījumu kaut ko nospiest,  
izmantojiet ierīces pogas.  Izmantojiet 
 taustiņslēdzi (Rocker), lai izvēlētos kaut 
ko no saraksta, tad nospiet ENTER (4.lpp.).

Mazas bultiņas (>), kas tiek izmantotas tekstā, 
norāda uz to, ka Jums jāizvēlas  vairāki parametri, 
piemēram, “Select 
Delete > Yes.”
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2 GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmata

Sākot darbu                      

Ierīces apskats                          

1

2

3

4

5

7

6

8

1 	Iekšējā antena
2 	Displejs
3 	Pogas(4.lpp.)                    

4 	

5 	mini-USB ports 
(zem aizsargvāciņa)                                 

6 	MCX savienotājs GPS 
antenai (zem aizsargvāciņa).                       
Pieejams tikai uz GPSMAP 
62s un GPSMAP 62st.

7 	microSD™ kartes slots (zem                         
baterijām). Pieejams tikai uz 
GPSMAP 62s un GPSMAP 
62st. 

8 	Bateriju nodalījums

Informācija par baterijām
Ierīce darbojas ar divām  AA tipa  
baterijām. Izmantojiet sārmu, NiMH vai
litija baterijas. Izmantojiet iepriekš uzlādētas                           
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GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmata 3

Sākot darbu

NiMH vai litija baterijas pēc iespējas 
labāku rezultātu sasniegšanai (37.lpp.).

 Bateriju ievietošana
1. Noņemiet bateriju vāku, pagriežot  

 D-gredzenu ceturtdaļapgriezienu
pret pulksteņrādītāja virzienā, 

pavelciet uz augšu.
2. Ievietojiet  baterijas pareizā virzienā. 

3. Uzlieciet bateriju vāku.                                                
Labāku rezultātu sasniegšanai, pēc jaunu 
bateriju ievietošanas atjauniniet bateriju 
tipu sistēmas iestatījumos. (37.lpp.).

Ierīces ieslēgšana vai  
izslēgšana
 Turiet nospiestu          pogu. 

Valodas iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci
2. Izmantojiet kursorsviru (Rocker), lai izvēlētos 

valodu.

Satelīta signāla  
uztveršana                                     
Satelīta signāla uztveršanai nepieciešamas
 30 līdz 60 sekundes.
.            1. Izejiet ārpus telpām

2. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
3. Uzgaidiet, kamēr ierīce meklē   

satelītus. 
Kamēr ierīce nosaka Jūsu atrašanās vietu, 
uz ekrāna mirgo jautājuma zīme. 

4. Ātri nospiediet  , lai atvērtu fona
apgaismojuma statusa lapu.

GPS joslas norāda uz satelīta signālu. 
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4 GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmǕta

Sākot darbu

Ja josla deg zaļā krāsā, ierīce 
ir uztvērusi satelīta signālu.  

Pogas                   

FIND Nospiediet FIND, lai 
atvērtu meklēšana izvēni.

MARK Nospiediet MARK, lai sa-
glabātu pašreizējo atraša-
nās vietu kā norādi.

QUIT Nospiediet QUIT, lai atceltu
 vai atgrieztos pie iepriekšē-
jās izvēlnes vai lapas.                     

ENTER Nospiediet ENTER, lai iz- 
vēlētos opcijas un  apstipri-
nātu ziņojumus.                                          

MENU Nospiediet MENU, lai at- 
vērtu opciju izvēlni lapai, 
kas šobrīd ir atvērta.                                  
Nospiediet
 MENU divreiz, lai atvērtu
galveno izvēlni 
(no jebkuras lapas).

PAGE Nospiediet PAGE, lai pār- 
vietotos pa galvenajām                                    
lapām (11.lpp.).

Rocker Nospiediet uz augšu, uz  
leju, pa kreisi, pa labi, lai iz-
vēlētos izvēlnes opcijas un
pārvietotu kartes kursoru.                   

IN Nospiediet IN, lai pietuvi-
nātu karti.                                                  

OUT Nospiediet OUT, lai attāli-                          
 nātu karti.
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GPSMAP 62 sērijas lietošanas rokasgrāmata 5

Navigācija ar norādēm un maršrutiem

Navigācija ar 
norādēm un maršrutiem

Norādes
Norādes ir lokācijas, ko Jūs ierakstāt 
un saglabājat ierīcē.

Norāžu izveidošana
1. Jebkurā lapā nospiediet MARK.
2. Izvēlieties Done.

Navigācija uz norādi, izmantojot
meklēšanas izvēlni
Izmantojiet meklēšanas izvēlni, lai 
ātri atrastu norādes, trases, maršrutus un
koordinātas, kuras iepriekš saglabājāt. 

1. Jebkurā lapā nospiediet FIND.
2. Izvēlieties Waypoints.
3. Izvēlieties norādi.
4. Izvēlieties Go.

Norāžu rediģēšana
Pirms rediģējat norādi, tā  
vispirms ir jāizveido.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties                          
Waypoint Manager.

2. Izvēlieties norādi.
3. Izvēlieties atribūtu (piemēram, 

vārdu vai lokāciju).
4. Ievadiet jauno informāciju.
5. Izvēlieties Done.

Norādes dzēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 

Waypoint Manager.
2. Izvēlieties norādi. 
3. Nospiediet MENU.
4. Izvēlieties Delete.
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6 GPSMAP 62 sērijas lietošanas rokasgrāmata

Navigācija ar norādēm un maršrutiem

Maršruti
Maršruts ir norāžu secība, kas noved Jūs 
pie galamērķa.  

Maršruta veidošana
1. No galvenās izvēlnes izvēlieties Route 

Planner > Create Route > Select 
First Point.

2. Izvēlieties kategoriju.
3. Izvēlieties maršruta pirmo punktu.
4. Izvēlieties Use.
5. Izvēlieties Select Next Point.
6. Atkārtojiet 2.–5. soli, līdz maršruts 

ir pabeigts.
Maršrutam jāsastāv no vismaz     
diviem punktiem.

7. Nospiediet QUIT, lai saglabātu maršrutu.

Maršruta nosaukuma rediģēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Route 

Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties Change Name.
4. Ievadiet jaunu nosaukumu.
5. Izvēlieties Done.

Maršruta rediģēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Route 

Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.  
3. Izvēlieties Edit Route.
4. Izvēlieties punktu.
5. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Review—parāda punktu uz 
kartes.

• Move Down (vai Up)—maina punktu secību 
maršutā.
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GPSMAP 62 sērijas lietošanas rokasgrāmata 7

Navigācija ar norādēm un maršrutiem                       

• Insert—pievieno maršrutam  
papildus punktu. 
Papildus punkts tiek ievietots 
pirms punkta, kuru rediģējat.

• Remove—dzēš no maršruta  
punktu. 

Maršruta aplūkošana uz kartes
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Route 

Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties View Map.

Maršruta dzēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Route 

Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties  Delete Route.

Navigācija pa maršrutu
1. Nospiediet FIND.
2. Izvēlieties  Routes.

3. Izvēlieties maršrutu.
4. Izvēlieties Go.

Aktīva maršruta aplūkošana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Active 

Route. 
2. Izvēlieties maršruta punktu, lai aplūkotu 

papildus detaļas.

Maršruta navigācijas apturēšana
1. Jebkurā lapā nospiediet FIND.
2. Izvēlieties Stop Navigation.

Navigācija pretējā virzienā
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Route 

Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties Reverse Route.
4. Izvēlieties maršrutu vēlreiz.
5. Izvēlieties View Map > Go.
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8 GPSMAP 62 sērijas lietošanas rokasgrāmata 

Navigācija ar norādēm un maršrutiem

Papildus kartes
Lai iegādātos iepriekš ielādētas detalizētas
kartes, datu kartes, apmeklējiet
http://buy.garmin.com vai sazinieties ar Garmin dīleri. 

Adreses meklēšana ar City 
Navigator® 
Jūs varat izmantot papildus City Navigator 
kartes, lai meklētu adreses, pilsētas un 
citas lokācijas. Detalizētas kartes satur 
miljoniem interešu punktu, piemēram,  
restorānus, viesnīcas un auto  
servisus. 

1.  Nospiediet FIND.
2. Izvēlieties Addresses.
3. Ievadiet valsti.
4. Ievadiet pilsētu un pasta indeksu.

!: Ne visi karšu dati nodrošina 
pasta indeksu meklēšanu.

5. Izvēlieties pilsētu.

6. Ievadiet mājas numuru.
7. Ievadiet ielu.
8. Izvēlieties Go.
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GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmata 9

Trases

Trases

Par trasēm
Jūsu Garmin ierīce veic maršruta 
ierakstu, kad atrodaties kustībā. Trases 
tiek ierakstītas, lai pa tām vēlāk navigētu. 

Jūs varat aplūkot arhivētas un ielādētas  
trases, izvēloties Track Manager no 
galvenās izvēlnes.

Trases ieraksta pārvaldība
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Tracks > Track Log.
2. Izvēlieties Record, Do Not Show vai 

Record, Show On Map.
 Ja izvēlaties Record, Show On 

Map, līnija uz kartes norāda  
Jūsu trasi. 

3. Izvēlieties Record Method.

4. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Distance—ieraksta trasi 

konkrētā distancē.
• Time–ieraksta trasi

konkrētā laikā.
• Auto—ieraksta trasi 

ar mainīgu ātrumu, lai radītu
optimālu  priekšstatu par trasi.  

5. Izvēlieties Recording Interval.
6. Izvēlieties kādu opciju, lai ierakstītu trases 

biežāk vai retāk.
 !: Izmantojot Most Often 

intervālu, tiek nodrošināta detalizētāka
informācija par trasi, taču ierīces atmiņa 
aizpildās daudz ātrāk. 
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10 GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmata

Trases

Pašreizējās trases aplūkošana
Trasi, kas tiek ierakstīta, sauc par  
pašreizējo trasi. 

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Track 
Manager > Current Track.

2. Izvēlieties kādu no opcijām:
• View Map—rāda pašreizējās 

trases karti.
• Elevation Plot—rāda pacēluma 

diagrammu (15.lpp.) pašreizējai 
trasei.

Pašreizējās trases saglabāšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Track 

Manager > Current Track.
2. Izvēlieties, ko Jūs vēlaties saglabāt:

• Save Track—saglabā visu
aktīvo trasi.

• Save Portion—ļauj izvēlēties 
pašreizējās trases daļu, lai  
to saglabātu.

Pašreizējās trases dzēšana
 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Reset > Clear Current Track > 
Yes.

Trases dzēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Track 

Manager.
2. Izvēlieties trasi.
3. Izvēlieties Delete > Yes.

Navigācija pa saglabātu trasi
Ierakstiet un saglabājiet trasi pirms  
Jūs navigējat pa to. 

1. Nospiediet FIND.
2. Izvēlieties Tracks.
3 Izvēlieties kādu no saglabātajām trasēm. 
4. Izvēlieties Go.
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Galveno lapu izmantošana

Galveno lapu izmantošana
Informāciju, kas nepieciešama šīs ierīces 
izmantošanai, atradīsiet sekojošās lapās: 
karte, kompass, galvenā izvēlne un  
brauciena kontroles ierīce. 

Datu lauku  
pielāgošana
Galveno lapu datu laukus 
ir iespējams pielāgot. Lai saņemtu datu 
lauku aprakstus, skat. 22.lpp.

1. Galvenajā lapā nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Change Data Fields.
3. Izvēlieties datu lauku.
4. Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Noklusējuma lapu iestatījumu 
restaurēšana
1. Galvenajā izvēlnē nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Restore Defaults.
3. Nospiediet ENTER.

Karte
        Pozicionēšanas ikona norāda uz  
Jūsu atrašanās vietu kartē. Jums kustoties, 
pārvietojas arī pozicionēšanas ikona un  
ieraksta trasi (pēdas). Norāžu nosaukumi 
un simboli arī parādās uz kartes. 

Kartes orientācijas mainīšana
1. Uz kartes nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Setup Map > Orientation.
3. Izvēlieties orientāciju:

• Izvēlieties North Up, lai parādītu ziemeļus
lapas augšējā daļā.

• Izvēlieties Track Up, lai parādītu  
pašreizējo braukšanas virzienu  
lapas augšējā daļā.  

• Izvēlieties Automotive Mode, lai 
parādītu perspektīvas skatījumu. 
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12 GPSMAP 62 sǛrijas lietoġanas rokasgrǕmata

Galveno lapu izmantošana

Distances mērīšana
Pārvietojiet kursoru pa karti, lai 
nomērītu attālumu no Jūsu  
pašreizējās atrašanās vietas. 

1. Uz kartes nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Measure Distance. 

Ierīce automātiski uzsāk 
mērīšanu no Jūsu pašreizējās  
atrašanās vietas.

3. Pārvietojiet kursoru uz punktu, līdz 
kuram vēlaties nomērīt attālumu. 
Distances dati parādās lapas 
apakšējā daļā. 

4. Nospiediet QUIT,  lai pārtrauktu mērīšanu.

Kartes iestatījumu opcijas
Uz kartes nospiediet MENU un
izvēlieties Setup Map.

• Map Orientation—ļauj Jums izvēlēties 
veidu, kā karte tiek prādīta
(11.lpp.).

• Guidance Text—ļauj izvēlēties,
kad parādīt uz kartes uzvedinošu  
tekstu. 

• Uzlaboti kartes iestatǭjumi
 ◦ Auto Zoom—automātiski 

izvēlas piemērotu tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. 
Izvēloties Off, tālummaiņas 
regulēšana jāveic manuāli. 

 ◦ Zoom Levels—kartes parametri 
parādās izvēlētajā tālummaiņas  
līmenī. 

 ◦ Text Size—ļauj izvēlēties kartes 
parametru teksta izmēru. 

 ◦ Detail—ļauj izvēlēties uz 
ierīces redzamo kartes datu
  daudzumu. 
!: Jo detalizētāka parametru izvēle, 
jo lēnāk karte reaģē uz komandām. 

• Shaded Relief—rāda uz ekrāna detalizētus reljefa 
datus (ja tādi pieejami) vai izslēdz ēnojumu. 
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Galveno lapu izmantošana

• Map Information—ļauj aktivizēt 
vai  atslēgt uz ierīces ielādētās 
kartes. Lai iegādātos papildus   
kartes, skat. 38.lpp.

Kompass
Navigējot uz galamērķi,      
       rādītājs norāda uz Jūsu 
galamērķi, neatkarīgi no virziena, 
kurā virzāties. Ja rādītājs norāda 
uz elektroniskā kompasa augšdaļu, 
Jūs virzāties tieši uz Jūsu 
galamērķi. Ja tas norāda jebkurā 
citā virzienā,  griezieties šajā 
virzienā, līdz bultiņa norāda uz 
kompasa augšdaļu. 

Kompasa kalibrēšana
IEVǚROJIET!

Veiciet elektroniskā kompasa kalibrēšanu 
ārpus telpām. Nestāviet blakus objektiem, 
kas ietekmē magnētisko lauku, piemēram,  
automašīnām, ēkām vai elektrolīnjām. 

!: Trīs asu kompass ir pieejams  
tikai ar  GPSMAP 62s un
 GPSMAP 62st ierīcēm.

Pēc garu distanču veikšanas, krasām  
temperatūras izmaiņām vai bateriju  
nomainīšanas jāveic kompasa 
kalibrēšana.

1. Uz kompasa nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Calibrate Compass > Start.
3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.  
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Galveno lapu izmantošana

Kompasa izmantošana
Izmantojiet kompasu, lai navigētu 
pa aktīvu maršrutu. 

1. Nospiediet PAGE.
2. Noturiet ierīci vienādā līmenī.
3. Sekojiet       rādītājam, lai  

nokļūtu uz savu galamērķi. 

 Sight ‘N Go izmantošana
!: Sight ‘N Go funkcija ir pieejama 
tikai ar  GPSMAP 62s un GPSMAP 
62st ierīcēm.

Pavērsiet ierīci pret kādu tālumā esošu 
objektu, piemēram, bāku, uzņemiet šo  
kursu un navigējiet uz šo objektu. 
 

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Sight 
‘N Go.

2. Pavērsiet ierīci pret kādu objektu. 
3. Izvēlieties Lock Direction > Set 

Course. 

4. Izmantojiet kompasu, lai navigētu  
pie šī objekta.

Kompasa ietatījumu opcijas 
Kompasa lapā nospiediet MENU, tad 
izvēlieties Setup Heading.

• Display—rāda virziena norādes veidu  
uz kompasa:
 ◦ Directional Letters—uzstāda 

kompasa datu lasījumus uz burtiem, kas 
apzīmē debess puses (N, S, E, W).

 ◦ Numeric Degrees—uzstāda kompasa  
datu lasījumu uz grādiem 
(0°–359°).

 ◦ Mils—uzstāda kompasa datu 
lasījumu uz 'o mils' (0 mils–6399 mils).

• North Reference—uzstāda uz kompasa ziemeļu
virzienu:
 ◦ True—uzstāda ziemeļus par virziena  

atskaites punktu.
 ◦ Magnetic—automātiski uzstāda  

magnētisko deklināciju Jūsu atrašanās 
                                                                            vietai.
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Galveno lapu izmantošana 

 ◦ Grid—novieto režģi ziemeļos 
kā virziena norādi (0°).

 ◦ User—uzstāda magnētiskās  
deklinācijas vērtību.

• Go To Line/Pointer—ļauj 
izvēlēties veidu, kā tiek attēlots 
kurss. 
 ◦ Bearing (maza/liela) norāda 

virzienu uz Jūsu galamērķi.
 ◦ Course norāda uz Jūsu lokāciju  

attiecībā uz kursa līniju, kas 
aizved pie galamērķa. 

• Compass—ļauj pārslēgties no 
elektroniskā kompasa uz  GPS 
kompasu, pārvietojoties ar lielāku
ātrumu noteiktā laika periodā 
vai arī  
izslēdz kompasu.

• Calibrate Compass—uzsāk 
kompasa kalibrēšanu (13.lpp.).

Pacēlumu diagramma
!: Pacēlumu diagrammas lapa ir 
pieejama tikai uz GPSMAP 62s un
 GPSMAP 62st ierīcēm.

Barometriskā altimetra 
kalibrēšana
Ja zināt pareizu pacēluma līmeni 
vai pareizu spiedienu, Jūs varat 
veikt manuālu barometriskā altimetra 
kalibrēšanu.

1. Pacēlumu diagrammas lapā nospiediet 
MENU. 

2. IzvēlietiesCalibrate Altimeter.
3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
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Galveno lapu izmantošana

Pacēlumu diagrammas iestatījumu opcijas 
Pacēlumu diagrammas lapā nospiediet MENU .

• Change Plot Type—uzstāda datu tipu, 
kas tiek parādīti pacēlumu diagrammā:
 ◦ Elevation/Time—ieraksta  

pacēlumu izmaiņas zināmā laika
periodā.

 ◦ Elevation/Distance—ieraksta  
pacēlumu izmaiņas konkrētā 
distancē.

 ◦ Barometric Pressure—ieraksta  
barometrisko spiedienu zināmā
laika periodā.

 ◦ Ambient Pressure—ieraksta 
apkārtējās vides spiediena izmaiņas 
zināmā laika periodā.

• Adjust Zoom Ranges—regulē  
tālummaiņas amplitūdu, kas redzama 
pacēlumu diagrammas lapā. 

• Reset—atiestata pacēlumu diagrammas
datus:
 ◦ Reset Trip Data—atiestata visus

brauciena datus.
 ◦ Delete All Waypoints—dzēš visas 

saglabātās norādes.
 ◦ Clear Current Track—dzēš trases 

ierakstu.
 ◦ Restore Defaults—atjauno ierīces

rūpnīcas iestatījumus.
Calibrate Altimeter—skat.15.lpp.

Galvenās izvēlnes atvēršana
Galvenā izvēlne nodrošina piekļuvi 
iestatījumu ekrāniem, ieskaitot norādes, 
trases un maršrutus. Skat.18.lpp., lai uzzinātu vairāk 
par galvenās izvēlnes iestatījumu lapām. 

Jebkurā lapā nospiediet MENU 
divas reizes.
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Galveno lapu izmantošana

Brauciena kontroles ierīce
Brauciena kontroles ierīce sniedz informāciju
par pašreizējo ātrumu, vidējo ātrumu, mak- 
simālo ātrumu, odometru un cita veida 
noderīgu statistiku.  

Brauciena kontroles ierīces iestatījumu opcijas

Brauciena kontroles lapā  nospiediet MENU.

• Reset—atiestata visas brauciena kontroles 
ierīces vērtības uz nulli. Lai saņemtu 
precīzāku informāciju, atiestatiet brauciena
informāciju pirms uzsākat braukt.  

• Big Numbers—maina brauciena 
 kontroles ierīces lapā redzamo
 ciparu lielumu.

• Change Dashboard—maina tēmu 
un informācijum kas redzama uz 
instrumentu joslas.
!: Jūsu pielāgotie iestatījumi tiek 
saglabāti uz instrumentu joslas, 
tādējādi, mainot profilus, tie netiks 
dzēsti (19.lpp.).
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Galvenās izvēlnes funkcijas un  iestatījumi

Galvenās izvēlnes  
funkcijas un iestatījumi

Slēpņošana
Slēpņošana (Geocaching) ir apslēpto
 'dārgumu' meklēšanas veids,  
izmantojot GPS koordinātas, kuras 
internetā ievietojuši 'dārgumu'  
slēpēji. 

Slēpņu lejupiejāde
1. Piereģistrējiet ierīci (34.lpp.).
2. Pievienojiet ierīci datoram 

 ( 39.lpp.).
3. Apmeklējiet: www.garmin.com/

products /communicator.
4. Lejupielādējiet Garmin 

Communicator spraudni. 
5. Apmeklējiet www.garmin.com/geocache. 
6. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai 

lejupielādētu slēpņus uz savas 
ierīces.

Navigēšana uz slēpņiem
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 

Geocaches.
2. Izvēlieties Find a Geocache.
3. Izvēlieties kādu slēpni.
4. Izvēlieties Go.

Pārsūtiet datus bezvadu režīmā
!: Bezvadu datu apmaiņas funkcija ir pieejama 
tikai ar  GPSMAP 62s un
 GPSMAP 62st ierīcēm.

Jūsu ierīce var nosūtīt un saņemt datus, 
ja tā ir pievienota kādai citai savietojamai  
ierīcei. Jums jāatrodas 10 pēdu  
(3 m) attālumā no savietojamas Garmin ierīces. 

Datu nosūtīšana un saņemšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Share 

Wirelessly.
2. Izvēlieties Send vai Receive.
3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 
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Tuvošanās brīdinājumi
Tuvošanās brīdinājumi atskan, kad 
pietuvojaties iepriekš noteiktai zonai.  

Tuvošanās brīdinājuma uzstādīšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 

Proximity Alarms.
2. Izvēlieties Create New.
3. Izvēlieties kategoriju.
4. Izvēlieties kādu punktu.
5. Izvēlieties Use.
6. Ievadiet rādiusu.
7. Izvēlieties Done.

Profila mainīšana
Ja izmantojat profilu un maināt 
tādus iestatījumus kā datu laukus, 
mērvienības vai pozīcijas iestatījumus,  
tie tiek automātiski saglabāti
kā daļa no Jūsu izmantotā profila. 

Lai saņemtu papildus informāciju par
profila pielāgošanu, skat. 33.lpp.

Profila iestatīšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Profile 

Change. 
Jūsu pašreizējais profils ir redzams uz 
lapas.

2. Izvēlieties profilu. 

Laukuma aprēķināšana
Laukuma izmēra aprēķināšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Area 

Calculation > Start.
2. Apejiet pa perimetru laukumam, kuru 

vēlaties aprēķināt.
3. Kad esat to izdarījis, izvēlieties Calculate.
Kad laukums aprēķināts, saglabājiet  
trasi uz savas ierīces un mainiet mērvienības.  
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Galvenās izvēlnes funkcijas un iestatījumi

Satelīts
Satelīta lapā redzama Jūsu pašreizējā  
lokācija, GPS datu precizitāte, satelīta  
lokācija un signāla spēks. 

Satelīta iestatījumi
Satelīta lapā nospiediet MENU.

• Use With GPS On—ļauj ieslēgt un 
izslēgt GPS ierīci.

• Track Up—nosaka, vai uz ekrāna
 augšdaļu norāda satelīti ar uz 
ziemeļiem orientētiem gredzeniem,  
vai arī uz ekrāna augšdaļu ir  
orientēta Jūsu pašeizējā trase. 

• Single Color—ļauj izvēlēties 
satelītu lapas atveidojumu krāsās -  
vienkrāsainu vai daudzkrāsainu. 

 

• Set Location On Map—ļauj  
atzīmēt pašreizējo atrašanās vietu 
uz kartes. Šī opcija ir pieejama  
tikai, izslēdzot GPS. Jūs varat 
izmantot šo lokāciju, lai  sastādītu  
maršrutus vai meklētu saglabāto lokāciju. 

• AutoLocate® Position—aprēķina 
 GPS pozīciju, izmantojot  
Garmin AutoLocate funkciju.

Papildus galvenās izvēlnes 
rīki
• Calendar—rāda kalendāru.
• Calculator—rāda kalkulatoru.
• Sun and Moon—rāda saullēkta un 

saulrieta laiku, kā arī mēness fāzes.  
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• Alarm Clock—uzstāda modinātāja
signālu. Ja Jūs šobrīd neizmantojat 
ierīci, varat  uzstādīt, lai tā ieslēdzas
konkrētā laikā.

• Hunt and Fish—rāda labākos
 prognozējamos  datumus un laikus
makšķerēšanai un medībām Jūsu 
pašreizējā atrašanās vietā.

• Stopwatch—ļauj izmantot taimeri,  
atzīmēt apli un uzņemt apļa laiku. 

• Waypoint Averaging—ļauj  
precizēt norādes atrašanās vietu
ar vairākiem piemēriem, lai sasniegtu
pēc iespējas precīzāku pozīcijas apzīmējumu. 
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Ierīces pielāgošana 

Ierīces 
pielāgošana 

Datu lauku pielāgošana
Katrā galvenajā lapā redzamos datu 

laukus ir iespējams pielāgot savām vajadzībām.
1. Galvenajā lapā nospiediet MENU.
2. Izvēlieties Change Data Fields.
3. Izvēlieties datu lauku.
4. Sekojiet ekrāna isntrukcijām.

Datu lauku opcijas
** Pieejamas tikai ar GPSMAP 62s 
un GPSMAP 62st ierīcēm.

Datu lauks Apraksts
 Accuracy of GPS Kļūdas robežas Jūsu 

precīzai atrašanās vietai. 
Piemēram, Jūsu  
GPS lokācijas 
precizitāte ir  
+/- 12 pēdas.

Datu lauks Apraksts
**Ambient  
Pressure

Nekalibrēts apkārtējās 
vides 
spiediens.

**Ascent- 
Average

Vidējā vertikālā 
pacēluma distance.

**Ascent - 
Maximum

Maksimālais kāpuma
rādītājs (pēdas/metri 
minūtē).

**Ascent - 
Total

Kopējā veiktā pacēluma
distance.

**Barometer Kalibrēts pašreizējais  
spiediens.

Battery level Atlikusī baterijas 
jauda.

Bearing Virziens no Jūsu paš-
reizējās atrašanās vietas 
uz galamērķi.

**Cadence 
 (cadence 
accessory  
required)

Klaņa apgriezienu  
vai soļu skaits 
minūtē.

Course Virziens no sākuma 
 lokācijas uz Jūsu 
galamērķi. 
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Datu lauks Apraksts
Depth Ūdens dziļums. 

Datu iegūšanai nepie-
ciešams savienojums 
ar NMEA 0183 dziļumā 
darbojošos ierīci 
(26.lpp.).

**Descent -
Average

Vidējā vertikālā krituma  
distance.

**Descent-
 Maximum

Maksimālais krituma rā- 
dītājs (pēdas/metri  
minūtē).

**Descent -Total    Kopējā veiktā
 krituma distance.

Distance to  
Destination

Distance līdz Jūsu 
galamērķim.

Distance to 
Next 

Atlikusī distance līdz 
nākošajai maršruta  
norādei.

Elevation Jūsu pašreizējās  lokā-
cijas augstums virs vai
zem jūras līmeņa. 

**Elevation 
- Maximum

Augstākā sasniegtā  
vieta.

**Elevation  
- Minimum

Zemākā sasniegtā 
vieta.

Datu lauks Apraksts
ETA  at Destination Prognozētais laiks, kad 

Jūs sasniegsiet savu 
galamērķi.

ETA at Next           Prognozētais laiks, kad
sasniegsiet nākošo 
maršruta
 norādi.

Glide 
ratio

Veiktās horizontālās 
distances rādītājs pro-
porcionāli izmaiņām  
vertikālajā distancē.

Glide ratio to
Dest.

Nepieciešamā glisādes 
proporcija, lai nolaistos
 no Jūsu pašreizējās po- 
zīcijas un pacēluma līdz 
galamērķa pacēlumam. 

GPS Signal 
Strength
Heading

GPS signāla spēks
Virziens, kurā virzāties

                               
**Heart Rate  
(Heart rate monitor 
required)

Jūsu sirds darbība (si-
tienu skaits minūtē.
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Ierīces pielāgošana

Datu lauks Apraksts
Location (lat/lon) Rāda pašreizējo pozīciju 

noklusējuma pozīcijas 
formātā, neatkarīgi no
izvēlētajiem 

                                iestatījumiem.
Location
(selected)

Rāda pašreizējo 
pozīciju izvēlētajā 
pozīcijas formātā.

Odometer   Visas kopējās distances 
uzskaitījums (pa visiem  
braucieniem).

To Course            Distance pa labi vai pa 
kreisi, ko esat nomaldījies
no savas oriģinālās 
takas. 
 

Pointer Datu lauka bultiņa norā-
da nākošās norādes vai 
pagrieziena  
virzienā. 

Speed Pašreizējais ātrums, ar  
kuru pārvietojaties 
kopš pēdējās 
atiestates.

Datu lauks Apraksts
Speed -Maximum  Maksimālais ātrums,  

kas sasniegts kopš  
pēdējās atiestates. 

Speed - Moving 
Avg.

Vidējais ierīces ātrums 
pārvietošanās laikā 
kopš pēdējās 
atiestates.

Speed - Overall 
Avg.

Jūsu vidējais ātrums  
kopš pēdējās atiestates.

Sunrise     Laiks, kad lec saule,  
vadoties pēc Jūsu GPS 
pozīcijas. 

Sunset        Laiks, kad riet saule,  
vadoties pēc Jūsu GPS 
pozīcijas.

Temperature
- Water

Ūdens temperatūra.
Nepieciešams savieno-
jums ar NMEA 0183
temperatūras mērīšanas
ierīci, lai iegūtu šādus
datus (26.lpp.).

Time of Day Pareizs laiks, pamato-
joties uz Jūsu laika  
iestatījumiem (formātu, 
laika zonu un vasaras  
laiku).
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Datu lauks Apraksts

Time to Destination 
Aprēķinātais laiks, kas
nepieciešams, lai sas-
niegtu galamērķi.

Time to Next Aprēķinātais laiks, kas 
nepieciešams, lai Jūs 
sasniegtu nākošo mar-
šruta norādi.

To Course                Virziens, kurā Jums  
jāpārvietojas, lai at-
grieztos pie maršruta.

Trip Odometer          Uzskaita veikto distanci  
kopš pēdējās 
atiestates. 

Trip time -             Uzņem laiku kopš 
Moving                    pēdējās atiestates. 
 Trip time
-Stopped

Laiks, kas kopš pēdējās
atiestates  pavadīts 
nepārvietojoties  

            Trip Time-total
  Uzskaita veikto 
distancikopš pēdējās
atiestates.

Datu lauks Apraksts

Turn Atšķirības leņķis 
(grādos) starp norādi  
uz Jūsu galamērķi un  
Jūsu pašreizējo  
kursu. L nozīmē 
kreiso pagriezienu. R 
nozīmē labo pagriezienu.    

Velocity Made 
Good

Ātrums, ar kuru 
Jūs tuvojaties 
galamērķim pa 
maršrutu.

Vert. Speed to 
Dest.

Jūsu pacēlumu un  
kritumu ātruma aprēķins  
attiecībā uz iepriekš 
noteiktu augstumu. 

Vertical Speed Augstuma pieauguma  
vai samazināšanās temps. 

Waypoint at Dest. Pēdējais punkts 
maršrutā  uz Jūsu 
galamērķi.

Waypoint at Next Nākošais maršruta  
punkts.
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Ierǭces pielǕgoġana 

Sistēmas iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
System.

• GPS—uzstāda GPS uz Normal, 
WAAS/EGNOS (Wide Area 
Augmentation System/European 
Geostationary Navigation Overlay 
Service) vai Demo Mode (GPS izsl.). 
Lai saņemtu papildus informāciju par
 WAAS, skat. www.garmin.com/
aboutGPS/waas .html.

• Language—uzstāda ierīces teksta 
valodu. 
!: Nomainot teksta valodu, netiek
 mainīta lietotāja ievadīto datu vai
 kartes datu,  piemēram, ielu 
nosaukumu, valoda. 

• Battery Type—ļauj izvēlēties 
izmantojamo bateriju tipu.

• Interface—uzstāda seriālās saskarnes
formātu:
 ◦ Garmin Serial—Garmin 

patentēts formāts, kas tiek  
izmantots PVT protokola datiem.

 ◦ NMEA In/Out—nodrošina  
NMEA 0183 standarta izvadi 
un ievadi.

 ◦ Text Out—nodrošina vienkāršu 
lokācijas un ātruma informācijas
ASCII teksta izvadi.

 ◦ RTCM Jūras pakalpojumu
radio tehniskā komisija 
— ļauj ierīcei uztvert 
 DGPS (Diferenciālās  
globālās pozicionēšanas sistēmas) 
informāciju no ierīces, kas 
nodrošina RTCM datus   
SC-104 formātā.
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Displeja iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Display.

• Backlight Timeout—skat.37.lpp.
• Battery Save—skat.36.lpp.
• Colors—iestata krāsas, kas tiek iz-

mantotas  uz ierīces ekrāna. 
• Main, Setup, Find Style—ļauj 

izvēlēties, kādā veidā parādās galvenā 
izvēlne, iestatīšanas izvēlne un meklē- 
šanas izvēlne.

• Screen Capture—ļauj uzņemt ekrān-
attēlus uz ierīces. 

Toņu uzstādīšana
Jūsu Garmin ierīce ļauj pielāgot 
taustiņu toņus vai ziņojumu  signālus, 
kā arī atslēgt tos.  

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Tones.

Jūras iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Marine.

• Marine Chart Mode—ļauj izvēlēties
navigācijas karti vai zvejošanas  
karti:
 ◦ Nautical (nepieciešamas jūras  

kartes—rāda dažādas kartes
funkcijas dažādās krāsās, lai 
jūras intereses punkti būtu labāk 
saprotami. Navigācijas karte 
atspoguļo papīra kartes  zīmējuma
shēmu.

 ◦ Fishing (nepieciešamas jūras 
kartes)—rāda detalizētu apakšējās 
kontūras pārskatu un dziļuma zondēšanas
datus. Piedāvā karti vienkāršotā formā
optimālai lietošanai makšķerēšanas  
laikā.
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• Spot Soundings—ļauj ieslēgt  
vietas pārlūkošanu un uzstāda  
bīstama dziļuma atzīmi. 

• Light Sectors—rāda sektorus, kurus 
apgaismo navigācijas gaisma.  
Izvēlieties On, lai rādītu izgaismotos
sektorus vienmēr, vai arī izvēlieties 
Auto,  lai ļautu ierīcei automātiski 
filtrēt izgaismotos sektorus, atkarībā 
no tālummaiņas līmeņa. 

• Symbol Set—ļauj parādīt  
NOAA vai IALA simbolus uz 
kartes.

• Marine Alarm Setup—uzstāda  
enkura vilkšanas trauksmi, novirzī-
šanās no kursa brīdinājumu, dziļūdens
vai sekla ūdens brīdinājumu. 

Jūras trauksmes brīdinājumu iestatīšana
Enkura vilkšanas trauksmes iestatīšana
Uzstādiet trauksmes signālu, kas atskan 
pārsniedzot kādu konkrētu dreifēšanas distanci 
noenkurošanās laikā.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Marine Settings.

2. Izvēlieties Anchor Drag Alarm > On.
3. Ievadiet distanci.
4. Izvēlieties Done.

Novirzīšanās no kursa brīdinājuma uzstādīšana
Uzstādiet brīdinājumu, lai tas atskan brīdī,  
kad novirzāties no kursa noteiktā 
attālumā.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Marine Settings. 

2. Izvēlieties Off Course Alarm > On.
3. Ievadiet attālumu.
4. Izvēlieties Done.
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Dziļūdens un  sekla ūdens 
brīdinājuma uzstādīšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Marine > Marine Alarm Setup.
2. Izvēlieties Shallow Water > On , lai 

brīdinājums atskanētu, kad dziļums 
ir mazāks par noteikto vērtību. 

3. Ievadiet dziļumu, pie kura tiek aktivizēts
sekla ūdens brīdinājums.

4. Izvēlieties Done.
5. Izvēlieties Deep Water > On, lai 

uzstādītu brīdinājumu, kas atskan 
ieejot dziļumā un ir lielāks par  noteikto.

6. Ievadiet dziļuma vērtību, kas aktivizē 
dziļa ūdens brīdinājumu. 

7. Izvēlieties Done.

Datu atiestate
Jūs varat atiestatīt ceļojuma datus, dzēst
visas norādes, dzēst pašreizējo trasi vai
atjaunot noklusējuma vērtības. 

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Reset.

2. Izvēlieties parametru, ko vēlaties atiestatīt. 

Lapu secības 
mainīšana 

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Page Sequence.

2. Izvēlieties lapu.
3. Izvēlieties Move.
4. Pavirziet lapu uz augšu vai uz leju pa sarakstu.
5. Nospiediet ENTER.
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Lapas pievienošana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Page Sequence.
2. Izvēlieties Add Page.
3. Izvēlieties lapu, ko pievienot.

Lapas dzēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Page Sequence.
2. Izvēlieties lapu.
3. Izvēlieties Remove.
4. Nospiediet ENTER.

Ierīces iestatījumu  
pielāgošana
Pievienojiet vienības 
distancei, ātrumam, pacēlumam, 
dziļumam, temperatūrai un spiedienam

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Units. 

2. Izvēlieties iestatījumu.
3. Izvēlieties vienību iestatīšanai.

4. Atkārtojiet 2.–3.soli katram iestatījumam, 
kuru vēlaties pielāgot. 

Laika iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Time.

• Time Format—ļauj izvēlēties
 12-stundu vai 24-stundu 
displeja laiku. 

• Time Zone—ļauj izvēlēties 
ierīces laika zonu. Izvēlieties
Automatic, lai automātiski iestatītu  
laika zonu, pamatojoties uz Jūsu 
GPS pozīciju.

Pozīcijas formāta iestatījumi
!: Nemainiet pozīcijas formātu   
vai kartes datu koordinātu  
sistēmu, ja vien neizmantojat karti vai 
tabulu, kurā noteikts cits  pozīcijas 
formāts.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Position Format.
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• Position Format—uzstāda pozīcijas
formātu, kādā parādās attiecīgā 
lokācija.

• Map Datum—uzstāda koordinātu
 sistēmu, uz kuras pamata tiek  
veidota kartes struktūra.

• Map Spheroid—rāda ierīces
izmantoto koordinātu sistēmu. 
Noklusējuma koordinātu  
sistēma ir WGS 84.

Altimetra iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Altimeter.

• Auto Calibration—altimetrs veic  
paškalibrāciju ikreiz, kad tiek 
ieslēgta ierīce.

• Barometer Mode
 ◦ Variable Elevation—barometrs

funkcionē, kamēr Jūs pārvietojaties.

 ◦ Fixed Elevation— 
barometrs funkcionē, atrodoties 
stacionārā pozīcijā. 

• Pressure Trending
 ◦ Save When Power On—

ieraksta spiediena datus, tikai, kad 
ierīce ir ieslēgta. Šī funkcija ir 
noderīga, kad novērojat spiediena 
frontes. 

 ◦ Save Always—ieraksta spiediena  
datus ik pēc 15 minūtēm, pat ja ierīce 
ir izslēgta.  

• Plot Type
 ◦ Elevation/Time—ieraksta

pacēluma izmaiņas zināmā laika  
periodā.

 ◦ Elevation/Distance—ieraksta 
pacēluma izmaiņas konkrētā 
distancē. 

 ◦ Barometric Pressure— ieraksta  
barometrisko spiedienu  
zināmā laika periodā. 
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 ◦ Ambient Pressure—ieraksta 
apkārtējā spiediena izmaiņas 
noteiktā laika periodā.

Slēpņu iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Geocaches.

• Geocache List—parāda slēpņu
sarakstu, sakrātojot to  pēc
 nosaukumiem vai kodiem. 

• Found Geocaches—ļauj ierakstīt 
atrasto slēpņu  
skaitu.

Maršruta iestatījumi
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
Routing.

• Guidance Method—ļauj izvēlēties 
Jūsu maršruta 
aprēķināšanai. 
 ◦ Off Road—aprēķina maršrutu 

no punkta līdz punktam.

 ◦ On Road For Time (nepieciešamas 
maršrutējamas kartes)—aprēķina maršrutus
pa ceļiem, kur nepieciešams minimāls 
braukšanas laiks.

 ◦ On Road For Distance 
(nepieciešamas maršrutējamas kartes)—
aprēķina maršrutus pa ceļiem, kas ir  
īsāki pēc distances.

• Calculates Routes for—ļauj izvēlēties
transportēšanas veidu, lai optimizētu 
maršrutu. 

• Lock On Road—"noslēdz" pašreizējās  
atrašanās vietas marķieri uz tuvākā ceļa,  
kompensējot atšķirības no kartes 
pozīcijas (nepieciešamas maršrutējamas 
kartes).

• Off Road Transitions
 ◦ Auto—automātiski aizved Jūs 

līdz nākošajam punktam.
 ◦ Manual—ļauj izvēlēties  

nākošo maršruta punktu, izmantojot  
punktu aktīvā maršruta  
lapā.
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 ◦ Distance—aizved Jūs līdz 
nākošajam maršruta punktam, 
kad atrodaties konkrētā 
attālumā no pašreizējā punkta.

• Avoidance Setup (nepieciešamas  
maršrutējamas kartes)—ļauj izvēlēties 
ceļa veidu, no kura vēlaties izvairīties. 

Fitness
Lai saņemtu papildus informāciju par 
papildus fitnesa aksesuāriem, skat. 38.lpp.

Profili
Profili ir iestatījumu kopums, kas ļauj 
optimizēt ierīci no viena veida lietojuma 
uz citu, piemēram, pāriet no jūras
 funkciju izmantošanas uz atpūtas 
funkcijām. 

Jūs varat izvēlēties  Recreational vai 
saglabāt savai ierīcei pielāgotu profilu. 

Lai mainītu profilus, skat. 19.lpp.

Pielāgota profila saglabāšana
Jūs varat pielāgot iestatījumus kādai  
konkrētai aktivitātei vai brauciena veidam. 
Kad visas izmaiņas veiktas, saglabājiet tās
kā  pielāgotu profilu.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Profiles.

2. Izvēlieties Create New Profile > OK.

Profila nosaukuma rediģēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Profiles.
2. Izvēlieties profilu.
3. Izvēlieties Edit Name. 
4. Ievadiet jaunu nosaukumu.
5. Izvēlieties Done.

Profila dzēšana
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Profiles.
2. Izvēlieties profilu.
3. Izvēlieties Delete.
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Jūsu ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums labāk atbalstīt Jūs,  
aizpildot tiešsaistes reģistrācijas  
formu jau šodien.

• Apmeklējiet http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu  

vai kopiju.

Programmatūras atjaunināšana
Pievienojiet ierīci datoram, 
lai atjauninātu programmatūru  
(39.lpp.).

1. Apmeklējiet www.garmin.com 
/webupdater.

2. Sekojiet  ekrāna instrukcijām.  
!: Šī darbība nedzēš Jūsu datus vai  
iestatījumus.

Svarīgas ierīces informācijas  
aplūkošana
Jūs varat aplūkot šīs ierīces ID, programmatūras 
versiju un licences līgumu.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> About.

Sazināšanās ar Garmin 
produktu atbalstu
Jūs varat sazināties ar Garmin produktu 
atbalstu, ja Jums rodas kādi jautājumi par  
šo produktu. 

• ASV: apmeklējiet www.garmin 
.com/support vai sazinieties ar  Garmin 
USA pa tālruni: (913) 397.8200 or 
(800) 800.1020.

• Lielbritānijā: sazinieties ar Garmin (Europe) 
Ltd. pa tālruni: 0808 2380000.
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• Eiropā: apmeklējiet: www.garmin.com 
/support un uzklikšķiniet uz Contact 
Support, lai saņemtu informāciju par  
atbalstu savā valstī, vai arī sazinieties
ar Garmin (Europe) Ltd. pa tālruni:
 +44 (0) 870.8501241.

Fona apgaismojuma izmantošana
Fona apgaismojums tiek ieslēgts ikreiz, kad 
nospiežat pogu. Arī brīdinājumi un ziņoju-
mi aktivizē fona apgaismojumu.  

!: Lai mainītu fona apgaismojuma 
ietatījumus, skat.37.lpp.

Ātri nospiediet    , lai ieslēgtu 
fona apgaismojumu.

Specifikācijas
IzmǛri 
(W × H × D)

2.6 × 6.0 × 1.2 in.  
(6.6 × 15.2 × 3.0 cm)

Svars 7.8 unces (222.3 g) ar
baterijǕm

Displejs  
(pa diognǕli)

2.6 collas (66 mm) 

IzġǵirtspǛja 
(W × H)

160 × 240 pikseǸi, 
izgaismots 65K krǕsu
TFT displejs. 
 ȉdens  

izturǭba
PlnǭbǕ aizsargǕts, ǭpaġi 
izturǭgs palstmasas sa-
kausǛjums, Ȋdens iztu-
rǭba atbilst IEC 529-IPX-7

Datu glabǕġana • 1.7GB 
(aptuveni) 
 GPSMAP 62 ierǭcei 
un  GPSMAP 62s.

•     GPSMAP 62s un
 GPSMAP 62st ir
aprǭkotas ar microSD 
kartes slotu 
papildus datu 
glabǕġanai.

• 500MB 
(aptuveni) 
 GPSMAP 62st ierǭcei: 

• AtmiǺai baterija nav 
nepiecieġama.

Datora 
saskarne

USB
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Baterijas tips Divas AA baterijas 
(sǕrmu, NiMH vai 
litija)
Skat.37.lpp.

Baterijas mȊģs     Lǭdz 20 stundǕm, pie 
standarta lietoġanas

Darbǭbas  
temperatȊras 
diapazons

No 5°F lǭdz 158°F 
(no -15 lǭdz 70°C) 
Skat. 37.lpp.

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz/ANT+ bezvadu 
komunikǕciju  
protokols

GPS precizitǕte • < 33 pǛdas(10 m) 
95% standarta lietoġana

• IeslǛdzot ierǭce tiek
pakǸauta atraġanǕs 
vietas noapaǸoġanai
 lǭdz 100 m 2DRMS,
saskaǺǕ ar ASV Aiz-
sardzǭbas dep.
noteikto traucǛjumu  
sistǛmas 
programmu. 

DGPS No 10 līdz 16 pēdām (no 
3 līdz 5 m)95% standarts 
(WAAS precizitāte 
Ziemeļamerikā)

Altimetrs Precizitāte: ± 10 pēdas  
(± 3 m)* 
Izšķirtspēja: 1 pēda (3 m) 
Amplitūda:no -2,000 
līdz 30,000 pēdām.  
(no -610 līdz 9144 m)
*Nepieciešama attiecīga  
kalibrēšana.

Kompass Precizitāte: ± 2 grādi 
(± 5 grādi Zieleļpola un 
Dienvidpola platuma  
grādos)* 
Izšķirtspēja: 1 grāds.
*Nepieciešama atbilstoša 
kalibrācija.

Baterijas mūža pagarināšana
Baterijas taupīšanas opcijas izmantošana
Izmantojiet baterijas taupīšanas opciju,  
lai taupītu baterijas jaudu un paildzinātu tās kalpošanas laiku.

 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Display > Battery Save > On.
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Fona apgaismojuma samazināšana
Ekrāna fona apgaismojuma intensīva iz- 

mantošana var ievērojami saīsināt baterijas     
mūžu. Lai taupītu baterijas jaudu, regulē-
jiet fona apgaismojumu un samaziniet 
fona apgaismojuma taimautu. 

1. Ātri nospiediet     , lai atvērtu fona 
apgaismojuma statusa lapu. 

2. Izmantojiet Rocker, lai regulētu
spilgtumu.

Fona apgaismojuma taimauta 
regulēšana
 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> Display > Backlight Timeout.

Par baterijām
 BRĪDINĀJUMS

Skat.Svarǭgu droġǭbas un produktu 
informǕciju,  kas pieejama produkta 
iepakojumā, lai saņemtu svarīgu 
informāciju par produkta lietošanu. 

Temperatūra, kas nepieciešama ierīces 
darbībai var pārsniegt dažu bateriju 
lietošanas temperatūru. Sārmu baterijas var 
tikt sabojātas augstas temperatūras iedarbībā. 
Sārmu baterijām zemu temperatūru iedarbībā
 ievērojami pavājinās kapacitāte. Lietojot ierīci
 pie temperatūras, kas ir zemāka par 0, 
izmantojiet litija baterijas.

Baterijas tipa izvēle
1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 

> System > Battery Type.
2. Izvēlieties Alkaline, Lithium vai 

Rechargeable NiMH.

Ilgtermiņa uzglabāšana
Ja neplānojat izmantot ierīci vairākus  
mēnešus, izņemiet baterijas.  
Izņemot baterijas, saglabātie dati 
netiek dzēsti.
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Papildus aksesuāru
iegāde

Apmeklējiet: http://buy.garmin.com 
vai sazinieties ar savu Garmin dīleri, 
lai saņemtu informāciju par papildus 
aksesuāriem, iepriekš ielādētām kartēm, 
fitnesa aksesuāriem un rezerves 
daļām. 

Papildus fitnesa aksesuǕru 
izmantoġana
!: Fitnesa opcija ir pieejama tikai ar 
GPSMAP 62s un
GPSMAP 62st ierīcēm.

Pirms ar savu ierīci izmantojat 
fitnesa aksesuāru, uzinstalējiet 
aksesuāru saskaņā ar aksesuāram  
pievienotajām instrukcijām. 

Ar ierīci var izmantot tādus papildus fitnesa
 aksesuārus kā sirds darbības monitoru vai
kadences sensoru. 

Šie aksesuāri izmanto ANT+™ bezvadu 
tehnoloģiju, lai nosūtītu datus uz ierīci.  

1. Novietojiet ierīci 3m attālumā  no 
 ANT+ aksesuāra.

2. Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup 
> Fitness.

3. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Izvēlieties Heart Rate Monitor > 

On.
• Izvēlieties Bike Cadence Sensor 

> On.
Aplūkojiet sirds darbības un kadences datus, 
pielāgojot datu laukus. 
(22.lpp.). 
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Padomi ANT+ aksesuǕru
pǕroġanai ar JȊsu Garmin 
ierǭci
• Pārliecinieties, ka ANT+ aksesuārs

ir savietojams ar Jūsu Garmin 
ierīci.

• Pirms sapārojat ANT+ 
aksesuāru ar Garmin ierīci, 
pavirzieties 10 m attālumā no citiem
 ANT+ aksesuāriem.

• Novietojiet Garmin ierīci 3m attālumā  
no ANT+ aksesuāra.

• Veicot pārošanu pirmo reizi, 
Garmin ierīce automātiski  
atpazīst ANT+ aksesuāru ikreiz,  
kad tas tiek aktivizēts. Šis process 
notiek automātiski, ja  
Garmin ierīce ir ieslēgta. Turklāt, ja 
aksesuāri ir aktivizēti un atbilstoši 
funkcionē, šim procesam ir 
nepieciešamas tikai pāris sekundes. 

• Kad Garmin ierīce ir sapārota, tā 
saņem datus tikai no Jūsu 

aksesuāra, part ja Jūsu tuvumā 
atrodas citi aksesuāri.

Datu pǕrvaldǭba
!: Šī ierīce nav savietojama ar  
 Windows® 95, 98, Me vai NT. Tāpat  
tā nav savietojama ar Mac® OS 10.3 
un iepriekšējām versijām.  

Failu  tipi
Šī ierīce atbalsta sekojošus failu 
tipus: 

• Failus  no BaseCamp™ vai 
HomePort™. Skat.www.garmin
.com.

• GPI custom POI failus no 
Garmin POI Loader.

microSD kartes instalǛġana
!:  microSD kartes opcija ir 
pieejama tikai uz GPSMAP 62s un
 GPSMAP 62st ierīcēm.

 microSD atmiņas kartes var iegādāties pie 
elektronikas izplatītājiem  vai 
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Appendix

arī varat iegādāties iepriekš ielādētas 
detalizētas kartes pie sava Garmin dīlera. 
Papildus karšu un datu uzglabāšanas funkcijai, 
atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu
tādus failu kā attēlus, kasetnes, slēpņus,
maršrutus, norādes un savus intereses punktus. 

1. Noņemiet bateriju vāku, pagriežot 
 D-gredzenu par vienu ceturtdaļu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam un pavelkot.                                                    

2. Paslidiniet uz augšu un noņemiet metāla 
vāku.

3. Novietojiet metāla kontaktus atbilstoši  
atverēm un ievietojiet karti slotā.

microSD kartes 
slots

4. Iebīdiet un paslidiniet uz leju metāla 
vāku. 

5. Ievietojiet baterijas un uzlieciet bateriju
vāku. 

microSD kartes izǺemġana
1. Paslidiniet uz augšu un izvelciet metāla 

vāku. 
2. Izņemiet karti no slota.
3. Iebīdiet un paslidiniet uz leju metāla vāku. 
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4. Ievietojiet baterijas un uzlieciet  
bateriju vāku.

 USB kabeļa pievienošana 
IEVĒROJIET 

Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi 
nosusiniet mini-USB portu, aizsargvāciņu 
un apkārt esošo laukumu, pirms lādējat 
vai pievienojat datoru. 

1. Pievienojiet  USB kabeli 
datora USB portam. 

2. Pavelciet uz augšu aizsargvāciņu 
no mini-USB porta.

3. Ievietojiet mazāko USB 
kabeļa galu mini-USB portā. 

Jūsu ierīce un microSD karte 
(papildus) parādās  kā 'removable 
drives' My Computer vietnē  uz 
Windows datoriem vai kā  
'mounted volumes' uz Mac 
datoriem. 

Failu nosūtīšana uz  
datoru
Kad ierīce pievienota datoram,  
Jūs varat kopēt un ielīmēt failus 
no datora uz ierīces datu vietnēm 
 (drives/volumes).

1. Atrodiet failu uz datora. 
2. Izvēlieties failu.
3. Izvēlieties Edit > Copy.
4. Atveriet “Garmin” vai atmiņas kartes 

datu vietni (drive/volume).
5. Izvēlieties Edit > Paste. 
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Failu dzēšana
IEVǚROJIET

Jūsu ierīces atmiņa satur svarīgus 
sistēmas failus un mapes, kurus 
nav ieteicams dzēst. 

Pirms dzēšat failus pievienojiet ierīci  
datoram  
(39.lpp.).

1. Atveriet “Garmin” datu vietni (drive/
volume).

2. Ja nepieciešams, atveriet mapi (folder/ 
volume).

3. Izvēlieties failus. 
4. Nospiediet Delete pogu uz ierīces 

klaviatūras. 

USB kabeǸa atvienoġana          
1. Pabeidziet darbību:

• Uz Windows datoriem uzklikšķiniet uz 
 izņemšanas            ikonas.  

• Uz Mac datoriem pārvelciet 
volume ikonu uz  Trash vietni . 

2. Atvienojiet ierīci no sava datora. 

Rokas siksniǺas pievienoġana
1. Izvelciet rokas siksniņas cilpu caur

slota atveri, kas atrodas ierīces apakšējā                                           
daļā. 

2. Izvelciet siksniņu caur cilpu 
un pievelciet to ciešāk. 
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Karabǭnes aizdares             
pievienoġana

1. Ievietojiet karabīnes aizdari 
stiprinājuma slotos.

2. Pavelciet aizdari uz augšu, līdz
tā noslēdzas savā vietā.

Karabǭnes aizdares noǺemġana
Paceliet aizdares apakšējo daļu un  
viegli piespiediet uz karabīnes 
aizdares, līdz tā noņemas. 

Ierǭces apkope
IEVǚROJIET

Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem un šķīdumiem,
kas var sabojāt plastmasa detaļas.

Ierǭces tǭrǭġana
1. Izmantojiet drāniņu, kas samitrināta maigā

mazgāšanas šķidrumā. 
2. Nosusiniet ierīci. 

EkrǕna tǭrǭġana
1. Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu. 
2. Ja nepieciešams, izmantojiet ūdeni,  

izopropila spirtu vai lēcu tīrītāju. . 
3. Samitriniet drāniņu un maigi notīriet 

ekrānu.  
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Pielikums 

TraucǛjummeklǛġana
ProblǛma RisinǕjums
EkrǕns vai pogas nereaǥǛ 
uz komandǕm. KǕ aties-
tatǭt ierǭci?

1. IzǺemiet baterijas.
2. Ievietojiet baterijas.
!: Ġǭs darbǭbas rezultǕtǕ dati vai iestatǭjumi netiek dzǛsti. 

Es vǛlos atiestatǭt visus 
pielǕgotos iestatǭjumus
uz rȊpnǭcas noklusǛjuma  
vǛrtǭbǕm. 

GalvenajǕ izvǛlnǛ izvǛlieties Setup > Reset > Reset All 
Settings.

Mana ierǭce neuztver
satelǭta signǕlu.

1. Iznesiet ierǭci Ǖrpus garǕģas, tǕlǕk no augstceltnǛm un 
lieliem kokiem. 

2. Ieslēdziet ierīci.
3. Palieciet uz vietas dažas minūtes.

Baterijas darbojas pārāk
īsu laiku.

Samaziniet fona apgaismojuma iestatījumu vērtības (37.lpp.).

Kā lai zinu, ka ierīce 
atrodas  USB lielapjoma
atmiņas režīmā?

Uz ierīces parādās ekrāns ar Garmin logo un  
 USB simbolu. Uz datora jāparādās jaunam noņemamam diskam
 (removable disk drive) My Computer vietnē uz Windows dato- 
riem vai arī kā 'mounted volume' uz Mac datoriem. 

Mana ierǭce ir pievienota 
datoram, taļu tǕ  
neaktivizǛ lielapjoma
atmiǺas reģǭmu.  

IespǛjams, ka esat ielǕdǛjis bojǕtu failu. 
1. Atvienojiet ierǭci no datora.  
2. IzslǛdziet ierǭci.
3. Turiet nospiestu kursorsviru (Rocker), kamǛr ierǭce tiek  

pievienota datoram. 
 Turpiniet spiest kursorsviru (Rocker)  vēl 10 sekundes vai arī  

līdz ierīce aktivizē lielapjoma atmiņas režīmu.  
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Problēma Risinājums
Datu ierǭļu sarakstǕ 
neredzu 
nevienu noǺemamu 
disku.

Ja uz JȊsu datora ir vairǕkas tǭkla datu ierǭces,  
Windows sistǛmai vai rasties problǛmas ar burtu pieġǵirġanu JȊsu
Garmin datu ierǭcei. Skat. palǭdzǭbas failu Help, lai uzzinǕtu, kǕ 
pieġǵirt burtus datu ierǭcǛm. 

Man ir nepiecieġamas  
remontdaǸas vai aksesuǕri

Skat. http://buy.garmin.com vai sazinieties ar Garmin dīleri.  

Es vēlos iegādāties ārējo 
GPS antenu. 

 Skat. http://buy.garmin.com vai sazinieties ar Garmin dīleri.  
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Index
A
accessories 38, 45

fitness 38
microSD card 38

acquiring satellite 
signals 44

active route 7
alarms

marine 28
proximity 19
time 21

altimeter
calibrating 15
plot type 31
settings 31

ANT+ accessories 38
area calculation 19
AutoLocate 20

B
backlight 35, 37
BaseCamp 39
batteries 22, 26, 36

about 37
information 2
installing 3
maximizing life 36
selecting the type 37
storage 37
warnings 37

beeps 27
buttons 4

C
calculator 20
calendar 20
calibrating

altimeter 15
compass 15

carabiner clip 43
caring for the device 43

long-term storage 37
compass

calibrating 13
navigating 13
setup options 14

connecting
USB cable 41

wireless accessories 38
wirelessly 18

creating
routes 6
waypoints 5

customizing
data fields 11
device settings 26–33
profiles 33

D
dashboard

change 17
data fields 11

options 22
data storage 35
deleting

files 42
profiles 33
routes 7
tracks 10
waypoints 5

display
backlight 35
backlight timeout 27

GPSMAP 62 OM for Europe.indd   46 1/11/2011   11:25:42 AM



GPSMAP 62 Series Owner’s Manual 47

Index

screen capture 27
settings 27

downloading
software 34

E
editing

profiles 33
routes 6
waypoints 5

elevation plot 10, 15
barometric altimeter 15
reset 16
setup 15

ENTER button 4

F
FIND button 4, 5, 7, 8, 10
fitness options 38

G
Garmin Product 

Support 34
geocaches 18, 32

downloading 18
navigating 18

settings 31
GPS signals 3, 20, 22, 23, 

36, 44
system settings 26
turning off GPS 20

H
HomePort 39
hunting and fishing 

times 21

L
language 3, 26

M
main menu

settings 18
map 11

changing orientation 11
datum 31
detail 12
information 13
measuring distance 12
setup options 12
showing tracks 10
viewing routes 7

map datum coordinate 
system 30

marine settings 27–28
MARK button 4
measuring

area 19
distance 12

MENU button 4, 11, 16, 22
microSD card 38–40
moonphase 20

N
navigating

compass 13
routes 7
to geocaches 18
to waypoints 5
tracks 10

P
PAGE button 4
pages

adding a page 30
removing 30
sequence 29

position format 30
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power button 3, 4, 35, 37
profiles 19

change 19
creating 33
setting 19

proximity alarms 19

Q
QUIT button 4

R
recording

tracks 9
registering your device 34
reset

current track 29
data 29
defaults 29
trip data 29
waypoints 29

restoring default 
settings 11

Rocker 4
routes

active route 7
avoidance 33

creating 6
deleting 7
editing 6
guidance method 32
navigating 7
settings 32

S
satellite signals 3, 20, 22, 

23, 36, 44
AutoLocate 20
system settings 26
turning off GPS 20

saving
tracks 10

search menu 4, 5
Sight ‘N Go 14
software

updating 34
version 34

specifications 35
stopwatch 21
sun and moon times 20
system settings 26

T
time

alarms 21
data fields 24
settings 30
stopwatch 21
sunrise and sunset 20, 

24
zone 30

times
hunting and fishing 21

tones 27
tracks

about 9
clearing current 10
deleting 10
navigating 10
recording 9
saving 10
viewing 9

transferring files 41
using USB 41
wirelessly 18

trip computer 17
troubleshooting 44
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Index

U
unit ID 34
updating

software 34
USB cable 44

connecting 41
disconnecting 42

W
waypoints

averaging 21
creating 5
deleting 5
editing 5
navigating to 5

wrist strap 42

Z
zooming 4, 12
zoom ranges 16
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